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fl (fi 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

5.400 TL
5.600 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, dostlarım 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...

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

Kuruluş:1973

rfez Belediyespor. gurup 
Iderliğlni ele geçirdi

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

Gemlik Belediyespor, 13 maçın
da; Gemlik Belediyespor, Gurup 
Lideri Mudanya Bordospor’u 2-0 
yenerek gurup liderliğini ele
geçirdi. Haberi sayfa 9’da

AKP Adayı İsmail Aydın ile DP’li adaylar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler Bak-tat Fabrika Satış 
Mağazası acildiM "ItııMıiıı Wain waif

Bursa Milletvekili adayı İsmail Aydın ve DP Bursa Milletvekili adayı Füsun Yaşar, 
tik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, “Seçimlere 12 gün kaldı. 12 gün sonra demokrasinin bayramını yaşayacağız. Bu
için de siyasiler konuşma üsluplarına dik kat etmelidir.” dedi. Haberi sayfa 7’de

Bak-tat Gıda Sanayi, Orhangazi yolu 3. kilomet 
rede bulunan fabrikanın girişine bir süre önce 
yapılan “Fabrika Satış Mağazası”nda Bak- 
tat’ın Sungurlu, Akhisar, Gemlik ve Bur sa Ser 
best Bölge Fabrikalarında Bak-tat markasıyla 
üretilen tüm ürünler satışa sunuldu. Syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Bak-tat Satış Mağazası
I Zeytini ile dünyaca ünlü Gemlik’i 
51 ülkede tanıtan önemli bir marka 
/ar.
Bak-tat Gıda Sanayi Ltd. Şti.
Bak-tat’ı kurulduğu günden beri 

' yakından izlemekteyim.
> Firmanın kuruluş merkezi Almanya. 

Halil, Mustafa, Ali ve Kadir Baklan 
'ardeşler, Almanya da başlattıkları 
lakliyecilik işlerini daha sonra gıda

Rektörüne çevirirler.
J 1980’li yıllarda Gemlik’ten geçerken 
İbazı ürünleri burada yaptırmaya
başlarlar. Devamı sayfa A’de

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum Te|. 16 umurbey
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126i 25 53

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye laik, demokratik, bağımsız 
cumhuriyet... Cumhuriyetin bu yapısı 
Anayasa’yla da güvence altına âlınmış... 
Cumhuriyetin ilanından buyana 88 yıl 
geçmiş.

88 yıl...
Yerleşmesi için değilse bile demokrasi 

kültürünün oluşması için "yeterli" bir 
süre.
Ancak...
1960...
1972...
1980...
Bu tarihler Türkiye'de önemli "değişim

lerin" yaşandığı dönüm noktaları...
Ne yazık ki bu tarihlerde gerçekleşen 

"girişimlerin" hemen hemen tümünün de 
gerekçeleri aşağı yukarı aynı...

"Ülkemizin, sosyal, siyasal, ekonomik 
sorunlarına bir çözüm getirmeyen, kısır 
siyasal çekişmeler nedeniyle uzlaşmaz 
tutumlarını sürdüren siyasal partileri ..." 
diye başlar ve "yönetime el konulmuş
tur" biçiminde de biter.

Gerekçeleri ne olursa olsun bu bir 
"sağlıksızlık" işareti.

Bir hastalık var.
Öncelikli olarak ele alınması gereken 

"hastalığın "nedenlerinin saptanması.
Çok yönlü araştırma yapılarak tanının 

konulması.
Sonra da tedavi sürecinin başlatıl

ması...
’hastaıikıi oıaüğu sa'nuhîi uzvu Ve'Sîp’ 

atmakla iş bitmiyor.
Aksine hem fiziksel hem de sosyal 

boyutta derin yaralar açıyor.
Ve "tedavi" için dış güçlere başvurulu 

yor.
Onların neyi ne kadar doğru yapıkları 

da ortada...
21. yüzyıl Türkiye’sinde 88 yıllık 

Cumhuriyet en ağır "bunalımını" yaşıyor.
Neden, demokrasinin yorumlanma ve 

uygulanma biçiminde yatıyor.
"Çok partili siyasal yapı halk iktidarı ' 

anlamına gelen demokrasiden çök uzak 
düşmüştür. Sesli azınlık denilen bir iki 
milyon kişiye nimet ve olanaklar 
sağlamıştır. Gerçek halk kitlesi sistemin 
dışına itilmiştir."

Emperyalizmin ekmeğine "krema" 
süren-ashnda onların bilinçli olarak ama 
fincancı katırlarını uyandırmadan dayat
tıkları - bu yaklaşım biçimi sosyo
ekonomik yaralar açtı.

Toplum ahlakını bozdu.
Fırsatçılığı körükledi.
Gelir dağılımında giderek bozulan den

genin yol açtığı açlık ve yokluk etnik 
unsurları kaşıdı, dinsel motiflerin siyasal 
yapının içine etkin olarak girişine zemin 
hazırladı.

Sonuç:
Sosyal, siyasal ekonomik çıkmaz.
Çözüm:
Toplumsal dayanışma.
Toplumda eşitlik inancının yerleşme

si...
Öz kaynaklara yöneliş...
Siyasal yapının içinde etkin görev 

alma.
Halkın toplum çıkarlarını kendi çıkar

larının önüne çıkarması...
Sessiz çoğunluktan sesli çoğunluğa 

geçiş...

Yeniden Yapılandırma Yasası’ndan yararlanmak isteyenler yine işlerini son güne bıraktılar

Son gün kuyrukları
Torba Yasası’yla 
çıkan kamu 
borçlarının yeniden 
yapılandırmasında 
dün sön gündü.
Vergi Dairelerine, 
belediyelere, sosyal 
güvenlik kurumları- 
na, gümrük müdür
lükleri gibi birçok 
kamu kurumuna 
borcu olan veya 
para cezası bulunan 
mükelleflerin 
borçlarını peşin 
veya 18 ay taksitle 
ödeyebilmelerini 
kolaylaştıracak 
yeniden yapılanma
da dün son gündü. 
Yeniden yapılandır
ma için 30 Nisan 
günü sona eren yapı 
landırma, bir ay da 
ha uzatılarak süre 31 
Mayıs’a çekilmişti. 
Başvuru dilekçeleri
ni son güne bırakan 
borçlu mükellefler 
dün Belediyedeki 
borçlarını yapılandır
mak ve ödemek için 
kuyruklara girdiler. 
Vergi Dairesi’nde de 
aynı kuyruklar vardı.

Okul Öncesi fuar Konsepti atıllı
..I.........  11 '■ .................................  'T-..................................

Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
organizasyonunda 
düzenlenen 7. 
Geleneksel Okul 
Öncesi Eğitim 
Şenlikleri kapsamın
da düzenlenen Fuar 
konsepti açıldı. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda hazır
lanan Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
açılan fuar konsep-

ti'ne 21 okul katıldı. 
Sınıf İçinde yapılan 
okul öncesi eğitim 
etkinliklerinin öğren
ciler tarafından 
uygulamalı olarak 
yapılmasının amaç
landığı fuarda aynı 
zamanda aileleriyle 
birlikte gelen misafir

çocuklar da davet 
edilerek çalışmalara 
katıldılar.
Zübeyde Hanım Ana 
Okulu öğrencilerinin 
gösterisinin ardın
dan şenlik komisyo 
nu üyelerine Bele 
diye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz ile İlçe

Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafindan teşekkür 
belgeleri ile çiçek 
verildi. Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, ana sınıfı 
öğrencilerinin çalış
malarını gezerek 
onların yapmaya 
çalıştıklarını ilgiyle 
izledi. Başkan Vekili 
Yılmaz, fuara katılan 
öğrenciler ile gezm
eye gelen tüm erkek 
öğrencilere oyuncak 
araba verirken kız 
öğrencilere ise 
bebek vererek onları 
sevindirdi.
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Sünnet düğününde tavuklu 
pilavdan 34 kişi zehirlendi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrnail.co.rti 
www.milliyet/blog/özçan vural

YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Çitli 
köyünde sünnet 
düğününde ikram 
edilen tavuklu 
pilavdan zehirlenen
lerin sayısı 34'e 
yükseldi.
Pazartesi günü saat 
14.00 sıralarında 
tavuklu pilavdan 
zehirlenen 28 
öğrenci ile 4 köylü

iliınlarıcalınankavlitlegelininisııclaaı
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, evin
den 15 bin değerin 
de ziynet eşyası çalı
nan kayınvalide 
gelininden

MımtıılıiBiilılınpaıılMıırtaliiıılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde marketten 
hırsızlık yapmak 
istedikleri öne 
sürülen 4 kadın 
şüpheli yakalandı. 
Cuma Mahallesi 
Atatürk 
Bulvan'ndaki bir 
markete müşteri

Pari MiıMl rtnı lasıüiıi Mlıı
Merkez Osmangazi 
ilçesi Gökdere 
Caddesi'nde 4 
otomobilin lastiği, 
kimliği henüz 
belirlenemeyen 
kişi veya kişilerce 
kesildi. Gökdere 
Caddesi 2. Buzlu 
Sokak'ta ikamet 
eden Ercan K. isimli 
esnaf, sabah saat
lerinde iş yerine git
mek için evinden 
çıktı, otomobiline

-bjnmek isteyen 
WErcan K. , evin 
* ■ önünde park halin

deki 16 BU 876 ve
16 EK 463 plakalı 
iki otomobilinin 
lastiklerinin bıçakla 
kesildiğini gördü.

İnegöl devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılmıştı. Aynı 
akşam saat 21.00 
sıralarında Çitli 
köyünden 2 öğrenci 
daha fenalaşarak 
hastaneye kaldırıldı. 
30'u ilköğretim 
öğrencisi olan 
toplam 34 kişiden 
24'ü müşahede altın
da tutulurken, diğer

şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamitler 
Mahallesi'nde 

gibi giren 4'ü 
kadın 6 kişinin 
hareketlerinden 
şüphelenen mağaza 
görevlileri polise 
haber verdi.
Marketten hırsızlık 
yapmaya çalıştıkları 
öne sürülen 
şüpheliler, mağaza

Olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
lastiklerin kesici ale
tle parçalandığını 
belirledi.
Daha önce hiç böyle 
bir olay yaşa
madığını Delirten 
Ercan K. , "İlk kez 

leri ise ayakta tedavi 
edildi.
Çitli köyü sakin
lerinden Y.Ş, Çitli 
İlköğretim 
Okulu'nun yanındaki 
evinin önünde 10 
yaşındaki oğlu A.Ş. 
için sünnet cemiyeti 
düzenlemiş, dav
etlilere tavuklu pilav 
ve ayran ikram 
edilmişti.

meydana geldi. E.M, 
evindeki 15 bin TL 
değerindeki 
ziynet eşyasının 
çalındığını fark etti. 
Polise başvuran 

görevlilerinin duru
mu fark ettiğini 
anlayınca dışarı 
çıkarak plakası açık
lanmayan bir araçla 
kaçmaya başladılar. 
Kısa süreli kovala
maca sonucu 4 
kadın şüpheli polis 
tarafından yaka

başımıza geldi. 
Polis arkadaşlar 
konuyu araştıracak. 
Az ileride komşu
ların da arabalarının 
lastikleri kesilmiş, 
neden, kim 
yapmış, bilmiyo
rum." dedi.
Gökdere Caddesi

Olaya el koyan jan
darma, pilav ve 
ayrandan numune 
alarak tahlile gön
derirken, İnegöl 
Kaymakamı Durmuş 
Gençer'in ardından 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da has
taneye giderek 
vatandaşların sağlık 
durumu hakkında 
bilgi aldı.

E.M, üst katta 
oturan gelini Z.
M.'den şüphelendiği
ni söyledi. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

landı. 2 erkek 
şüpheli ise kaçarak 
izini kaybettirdi.
Pınar N. (33), Emine 
Ç. (27), Zeynep K.
(10) ile Meral A. (29) 
ifadelerinin alın
masının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Soruşturma sürüyor.

üzerinde park halin
deki 16 BMY 
12 ve 16 E 
2505 plakalı iki 
otomobilin de 
lastiğinin kesildiği 
ortaya çıktı. Olay 
yerine gelen polis, 
lastiklerin bıçakla 
parçalandığını tespit 
etti. Olay yerindeki 
iş yerlerine ait 
güvenlik kamer
alarını inceleyen 
polis, zanlıların 
yakalanması için 
soruşturma 
başlattı.
Lastiklerin alkollü 
kişiler tarafından 
kesilmiş olabileceği 
ihtimali de değer
lendiriliyor.

Atma Debreli Tugluk!...
BDP parti binalarına saldırırız dedik

leri gün, kimse aldırmadı. Es geçtik..
Nasıl olsa bize değil AKP'ye söylüyor

lar diye bazıları memnuniyet bile duy
dular. Biz hep böyleyiz.

Dik durup tepki göstermemiz için, 
tehlike ille de kendi kapımıza kadar 
gelip dayanmalı mı ?.

BDP milletvekili adayı Aysel Tuğluk 
Televizyonlarda izlediniz, hepimizi 
tehdit ediyor..
“Kötü şeyler olacak” diyor..
Nasıl olacak bacım?..
Bir anlatta biz de bilelim.
Belki korkudan kaçar bir yere 

sığınırız..
Kahraman bayan kovboy meydanı 

boş buldu ya, atmaya devam ediyor..
“Mısır gibi mi olur, Suriye gibi mi, 

orasını bilmem.”
Breh, brehhh...Korktum vallahi...
Merhum Erbakan “kanlı mı olur, kan

sız mı olur” dedi diye kıyamet koptuy- 
du.

O da bunun altında kaldı eridi gitti..
Aysel Tuğluk hanım onu da geçti.

Hanım askerlik yapmamış, belki eline 
silah bile almamış bol keşeden atıyor.
“İnkâr, isyanı büyütür”,.diyor..
Askerlik yapmamış , Türk ordusunun 

gücünden habersiz..
Tugluk hanım, kim neyi kötü yapıyor 

ki isyan büyüsün? .
Her türlü yasal hakları aynen benim 

gibi kullanıyorsunuz.
Ana dilinizde konuşuyor .yazıyor

sunuz..
Tv. 6 da kürtçe türkü .şarkı , filim 

tamam.. Peki eksik ne ?..
Her geçen gün kaprisleriniz bitmiyor, 
Şımartıkça şımarıyorsunuz.
Yeter artık, yeter be..
Ne biçim lâf bu,,
Birilerinin sizlere haddinizi bilmesi 

gerekecek..
Zaten asayiş falan kalmadı.
Polisi her gün taşlatıyor, gidip ara

balarına saldırıyorsunuz.
Polis de olay çıkmasın diye .üstünüze 

gitmiyor, artık her türlü hakarete kat
lanıyor.

Bundan büyük olay mı olur?
Allah korusun Aysel Tuğluk Hanım...
Devletin bıraktığı boşluğu birileri 

doldurmaya kalkarsa ne olur?
Bir düşün...
Kötü şeyler olurmuş.
Olur, olur. İşte o zaman olur.
Senin kaybolduğun bile anlaşılmaz.
Her gün şehirler yakılıyor,
Bu durum hangi partiye zarar’ına olu 

yor bir düşünsene.
İlgaz Dağı'nın eteğinde pusu kurulup 

cinayet işleniyor.
Sebahat Hanım Polis’e bir tokat atı

yor,
“Kötü şeyler olacakmış...mış.”..
Daha ne olsun?..
Bence sizlere kötü şeyler olmasın .. 

Benden söylemesi.

mailto:ozcanvural1933@hotrnail.co.rti
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
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Güne Bakış
51 ülkeye Gemlik’ten 800 çeşit gıda maddesi ihraç eden 

Bak-Tat ürünleri artık Gemlikli tüketiciyle de buluştu.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bak-tat Satış Mağazası
Fasonculuk ile başlayan Gemlik ilişkileri, 

zamanla Gemlik’te üretim gerçekleştirecek gıda 
sanayini kurma ile noktalandı.

Gemlik’te gıda üzerine yapılan üretimin başın
da zeytin ve çeşitleri gelmektedir.

Bunun yanında turşu üretimi atölye düzeyin 
de yapılmaktaydı.

Bak-tat’ın Orhangazi yolunda satın aldığı ve 
kısa sürede inşaatını gerçekleştirdiği fabrikada 
ilk kez gıda sanayi olarak üretildi.

Bak-tat Fabrikasında zeytin ve turşunun 
yanında konserve üretimi AB normlarına göre 
yıllar önce üretilmeye başladı.

Bak-tat örnek bir işletme oldu.
Gemlik’in marka olmuş ve yıllarca üretim 

yapan kuruluşları, Bak-tat yanında sınıfta 
kaldılar.

Bak-Tat'ın Gemlik Fabrikası’nda zeytin, turşu 
ve konserve üretilirken, memleketleri Sungurlu 
da kuru bakliyat paketleme tesislerinde de üre
tim sürüyordu.

Almanya’daki Türklere yönelik başlayan 
satışlar, bugün 51 ülkeye ihracat yapar duruma 
geldi.

Birkaç yıl önce Akhisar’da bir gıda fabrikası 
daha üretime geçerken, Bursa Serbest 
Bölgesi’nde yaptırılan yeni fabrikada da üretim 
başladı.

Bak-tat uzun yıllardır yurt dışına ihracat 
yapan bir firma.

Bak Kardeşler, Almanya ve Avrupa pazarla
masını yapıyor.

Mustafa ve Kadir Baklan ile Halil Baklan 
Almanya’daki firmadalar.

Türkiye ve dünyanın her yerinden ürün 
sağlayıp işleniyor.

Bak-tat Gemlik Fabrikası’nın girişinde birkaç 
ay önce başlayan Fabrika Satış Mağazası bitirt 
lerek, kapılarını tüketicilere açtı.

Uzun zamandır uğramadığım Bak-tat 
Fabrikası’na önceki gün gittiğimde bu mağaza
yı gezdim.

1981-1992 arasında Gemlik’ten Almanya’ya 
gıda ihracatıyla uğraşın ilklerden biri olmam 
nedeniyle, Bat-tat’ın bugün geldiği noktayı tak 
dirle karşılıyorum.

Bak-Tat Satış Mağazasındaki ürünler tama
men yurt dışına gönderilen ürünler olup, fiyat
ları da çok uygun.

Ürünler ve ambalajları kaliteli.
Üretimde herşeye özen gösterildiğini biliyo

rum.
Bugün yurt içi satışlarına da başladığını 

öğrendiğim Bak-Tat ürünlerinden Gemliklilerin 
de alışveriş yapabiliyor.

Mağazanın kapıları herkese açık.
Bak-Tat Gemlik’te gıdanın sanayi biçimde 

üretildiği ilk kuruluş.
Bugün birçok firma başta zeytin olmak üzere 

ürünlerini sanayi şeklinde modern tesislere 
. üretiyorlarsa bunda Bak-tat’ın rolü yatsınmaz.

Bak-tak’ın sloganı “Üç Öğün Dört mevsim”

Bak-tat Fabrika Satış 
Mağazası açıldı

Kurulduğundan bu 
yana ürettiği gıda 
ürünlerini 
Avrupa’nın her 
yanına ve Amerika 
Birleşik Devletleri 
ve Türkiye devlet
lerine pazarlayan 
Bak-tat Gıda 
Sanayi, iç piyasaya 
da yöneldi. 
Bak-tat ürünlerinin 
üretildiği Orhangazi 
yolu 3. kilometrede 
bulunan fabrikanın 
girişine bir süre 
önce yapılan 
“Fabrika Satış 
Mağazası”nda Bak- 
tat’ın Sungurlu, 
Akhisar, Gemlik ve 
Bursa Serbest 
Bölge Fabrikala 
rında Bak-tat 
markasıyla üretilen 
tüm ürünler satışa 
sunuldu. 
Marketlerden daha 
ucuz ve kaliteli Bak- 
tat gıda maddelerini 
satın almak isteyen
lerin, mağazaların
dan alışveriş yapa
bileceklerini 
söyleyen Bak-tat

Gıda Sanayi Ltd.
Şti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Baklan, 
“51 ülkeye ihraç 
edilen Bak-tat 
markalı 500 çeşitin 
üzerinde gıda ürün
leri fabrikadan 
tüketiciye doğrudan 
satış başlattık. 
Ayrıca, Türkiye iç 
pazarlarında büyük 
marketlerde de artık 
Bak-tat markalı gıda 
ürünlerini görmeniz 
mümkün.
Gemlik halkı ile 
karayolundan

geçenlerin yarar
lanacağı Fabrika 
Satış Mağazamız bir 
yandan da Gemlik 
zeytini ve zeytini 
ürünlerinin de

tanıtımına katkı 
sağlamaktadır. 
dedi.
Bak-tat ürünleri 
özel ambalajları ile 
dikkat çekiyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şükrü Şenol ile Camili İlköğretim
Okulu Kardeş okul oldu

Şehit Ceiîial'den Tehesif Günii Senliği
■ımr1" ..................

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu 2010-2011 
eğitim öğretim yılı 
içerisinde üç defa 
"Haftanın Öğren
cisi" seçilen 30 
öğrenci ve okulu 
güzelleştirmek 
(bahçe duvarına 
resimler çizilmesi, 
sınıfların boyanması 
v.s.) için gönüllü 
olarak çaba sarfe- 
den 6 (altı) öğrenci 
ve 6 (altı) öğrenci 
velisini ödüllendir 
mek için önceki gün 
tarihinde Bursa 
Orhangazi Cargill 
Fabrikası'na ücret

siz olarak okul 
idaresi tarafından 
gezi düzenlendi. 
Cargill Fabrikası 
yetkililerince tanıtım 
yapıldı ve fabrikanın 
değişik yerleri 
gezildi. İznik 
Gölü'nün etrafı 

gezildi ye Orhangazi 
Cargill İlköğretim 
Okulu ziyaret edildi. 
Gemlik Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu ve 
Orhangazi Cargill 
İlköğretim Okulu 
"Kardeş Okul" ilan 
edildi.

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu yaptığı 
etkinliklere bir 
yenisini daha ekledi. 
Okulda 2010-2011 
Eğitim-Öğretim 
Yılında Mezun ola
cak 8. Sınıf öğrenci
leri için tebeşir 
günü düzenlendi. 
Tebeşir gününde 8. 
Sınıf öğrencileri 
okul bahçesini 
tebeşirlerle gönül
lerince süsleyerek 
Seviye Belirleme 
Sınavı öncesi stres 
attılar.
Öğrenciler ayrıca 
gün sonunda 
bahçede diğer sınıf 
öğrencilerinin 
katkılarıyla insan 
zincirinden "Şehit 
Cemal Hoşçakal"

yazısını yazdılar. 
Okul Müdürü Turgay 
Selçuk amaçlarının 
öğrencilerin Seviye 
Belirleme Sınavı 
öncesi az da olsa 
psikolojik olarak 

rahatlamalarını 
sağlamak olduğunu 
belirterek, bu tür 
etkinliklerin önümüz 
deki yıllarda da 
devam ettirileceğini 
açıkladı.

mekanik servis

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA
BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

Mekanik servisimizde Renault un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

araç kabul

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
* not edilerek sırasıyla işleme alınır.

Yedek Parça: Renault un laboratuarlarında 
uygunluk testinden geçmiş oq'inal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı RENAULT

4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim

UÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili Servisi

dıagnosytıc test

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanmdan sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanmı 
yapılarak, fabrika standartlarına uygunluk 
sağlanmaktadır.

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar
Migros hediye çeki ■

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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AKP Adayı İsmail Aydın ile DP’li adaylar Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettiler

Mııı, “Demokrasinin ftayrammı yasayacağız"

Milletvekili seçim
lerinin yaklaşması 
nedeniyle adayların 
ziyaretleri de sık
laştı.
Dün, AKP Bursa 
Milletvekili adayı 
İsmail Aydın ve DP 
Bursa Milletvekili 
adayı Füsun Yaşar, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret ettiler.

KANALİZASYON 
VE TEMİZ 
KÖRFEZ SÖZÜ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti 
mini ilk ziyaret eden 

AKP’liler oldu. 
Milletvekili adayı 
İşmail Aydın, İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, yönetim 
kurulu üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları 
yöneticileri ve Bele 
diye Meclis üyeleri 
ile birlikte TSO’yu 
ziyaret eden AKP’li 
leri Oda Başkanı 
Kemal Akıt ve Oda 
yönetim kurulu 
üyeleri ile Oda 
Meclis üyeleri 
karşıladı.
Ziyaret sırasında 
konuşan Kemal Akıt, 
Türkiye’nin siyasi 
istikrara ihtiyacı 

olduğunu, istikrar 
olduğu sürece iş 
adamlarının üretim 
yaparak işsizlik 
sorununa katkı sağla 
dığı gibi devlete de 
vergi ödeyerek de 
ğer yarattığını söyle
di. Akıt, "Seçimlere 
12 gün kaldı. 12 gün 
sonra demokrasinin 
bayramını yaşaya
cağız. Bu süre için 
de siyasiler konuş
ma üsluplarına dik 
kat etmelidir.
Biz, ticaret erbabı 
seçimlerin istikrar 
getirip getirmeye
ceğini düşünüyoruz.

Türkiye koolisyon- 
lardan çok çekti. 
Siyasiler seçimler
den sonra birbirleri 
nin yüzlerine baka
cak şekilde konuş
malı. Siyasi partiler 
memlekete hizmet 
için vardır. Adayımız 
seçilebilecek bir 
yerde. Bölgemize iyi 
hizmetler vereceğine 
inanıyorum. Kendi 
sini Orhangazi mil
letvekili demiyorum. 
Gemlik’in milletvekili 
olarak görüyorum” 
dedi.
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ise 
konuşmasında, AKP 
nin insan odaklı bir 
siyasi parti olduğu 

nu, bunun sürdüre
ceklerini, Gemlik’te 
yaptıkları seçim 
gezilerinde parti
lerinin hedeflerini 
seçmene anlattık
larını ve iyi karşı
landığını söyledi. 
AKP Bursa Milletve 
kili Adayı İsmail 
Aydın ise, seçim 
çalışmalarında, karşı 
partilileri eleştirmek 
yerine, çevre ile ilgili 
ve insan odaklı 
siyaset ürettiklerini 
belirtti.
Aydın, "Amacımız 
insanı mutlu etmek, 
insanın daha mutlu, 

daha huzurlu olma 
sini sağlamaktır.
Gemlik’in sorunlarını 
biliyoruz. Gemlik’e 
TOKİ gelmelidir.
Kentlerin çarpık 
yapılaşmasını önle
mek çok önemlidir. 
Biz, bir daha iktidara 
gelirsek, çarpık kent 
leşmeyi önleyeceğiz. 
Kentsel dönüşüm 
projeleri ile yeni 
kentler ve yapılar 
yapacağız. Gemlik 
Körfezi’nin temizlen
mesine önem vere
ceğiz. Bunun için 
biri Orhangazi’den 
gelen atıkları arıtan 
bir arıtma olmak 
üzere iki arıtma 
yapacağız. Sanayici 

de Körfez’i kirlet
memeli. Türkiye, 
1960’larda vahşi bir 
sanayileşme yaşadı. 
Çevreyi kirletmeyen 
sanayileşmeden 
yanayız. ” dedi.
Aydın, yöre zeytin
ciliğinin giderek geri 
lediğine dikkat çeke 
rek, Akhisar’ın 
Gemlik zeytinine 
rakip olurken, bugün 
rakiplerin birçok 
kente yayıldığını, 
buralarda üretimin 
daha ucuza gerçek
leştirildiğini, Gemlik 
zeytininin menşei 
çalışmaları ile fiyat 
karşısında onlarla 
mücadele edebile
ceği söyledi.
Aydın, ayrıca Gemlik 
ve yöresinde tarım
sal sanayinin geliş 
memesine de dikkat 
çekerek, hızla tan 
mın sanayi haline 
gelmesi gerektiğini 
belirti.
Gemlik’in marka 
değerinin korunması 
ve yukarı taşınması 
için menşe ve coğ 
rafi işaretlerin mutla
ka çıkarılması gerek
tiğini belirten Aydın, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın yer 
sorununun da çözül 
mesi için elinden 
geleni yapacağını

bildirdi.
DP’LİLER TİCARET 
ve SANAYİ 
ODASI’NDA 
AKP’lilerden sonra 
DP Bursa Milletvekili 
adayları Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. 
DP Gemlik İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt, 
DP Bursa Milletvekili 
adayları Füsun 
Yaşar, Gürcan 
Özsen, Ercan Ateş, 
Azmi Kaya ve DP il 
ve ilçe yöneticileri 
Odayı ziyaret etti. 
DP Bursa milletvekili 
adayı Füsun Yaşar, 
siyasette çok yetiş 
miş bayan siyaset 
çinin bulunmadığını, 
kendisinin 28 yaşın
dan beri aktif olarak 
merkez sağ siyase 
tinin içinde 
olduğunu söyledi. 
Milletvekili seçimle 
rinde DP’nin mutlaka 
parlamento içinde 
yer alması gerektiği
ni de söyleyen 
Yaşar, "DP olarak 
geçmiş ile ilgili vere
meyeceğimiz hiçbir 
hesap yok. Türkiye 
8.5 yıl içinde Cum 
huriyet döneminde 
elde ettiği tüm ku 
rumlarını bu dönem 
de satıldı. Yerine 
yenileri konamadı.

Cumhuriyet’in mira 
sini koruyamadılar. 
Mirasımızla övüne 
ceğiz ama siyaseti 
mirasa dayanak yap
mayacağız.
AKP orta sınıfı bitir
di. Köylere gittiğimiz 
de köylümüzün 
cebinde 100 lira ol 
madiğim duyuyo 
ruz. Bankalardan alı
nan krediler nede 
niyle tüm köylü borç 
batağına batmış 
durumda. Bunların 
yüzde 65’inin aldığı 
krediyi geri ödemesi 
mümkün değil. 
İpotek ettikleri arazi 
ler icra yoluyla ban 
kaların eline geçe
cek. Bankaların ise 
yüzde 23’ü yaban 
cıların eline geçti. 
AKP sivil anayasayı 
tek başına yapmak 
istiyor. Buna fırsat 
vermeyin.
Bu anayasayı tek 
başına yaparlarsa, 
Türkiye’ye eyalet 
sistemi getirilir. 
Ayrışma ve bölün 
meye gider. DP bu 
oyunları görüyor. 
Türkiye bir el tarafın
dan yeniden dizayn 
ediliyor. Onun için 
seçim pusulasında 
ki yerimiz ampulu 
geç kıratı şeç diyo 
ruz.” dedi.

Bahçeli;
MHP Lideri, Kent 
Meydanı'nda düzen
lenen mitingde 
BursalIlara hitap etti. 
Bahçeli Konuşma 
sında; 12 Haziran 
genel seçiminin, mil
let için bir dönüm 
noktası olacağını 
ifade eden Bahçeli, 
'12 Haziran seçim
leri, Türkiye'nin karşı 
karşıya kaldığı ve 
gittikçe ağırlaşan 
tuzak, tehdit ve 
tehlikelerin olduğu

“Lale ve Sülale devri sona erecek’’
bir ortamda yapılıy
or. Dolayısıyla 12 
Haziran seçimleri, 
yol kavşağına sürük
lenmiş bir Türkiye'de 
milletimizin irade
siyle geleceğin 
yeniden belirlen
mesinin fırsat ve 
imkanını doğuracak
tır. Bu seçimlerin 
dürüst, adil, hile 
karıştırılmadan yapıl
ması ve çok yüksek 
bir katılımla gerçek
leştirilmiş olması, 

seçim sonuçları 
üzerinde sürdürül 
mek istenecek her 
türlü tartışmaya son 
verecektir' diye 
konuştu. Buna göre 
Atatürk dönemi yok; 
buna göre İnönü 
dönemi yok; buna 
göre Celal Bayar, 
Adnan Menderes 
dönemi yok; buna 
göre Süleyman 
Demirel dönemi yok, 
Ecevit dönemi yok; 
buna göre yetiştiği 

ocak olan Erbakan 
dönemi dahi yok ve 
bir kibir, gurur 
içerisinde ne varsa 
kendisinin yapmış 
olduğunu söylüyor. 
Yeni Anayasadan 
bahsediyorlar içer
iğini halka meydan
larda anlatmıyor bu 
anayasanın 
metinlerini Kandil 
ile, mi PKK ile mi 
yoksa, ABD ile mi 
yapıyorsun. Son 
günlerde Başbakan 

ın ruh sağlığı 
bozuldu, Kimyası 
alt üst Çılgın pro
jelerden bahsedi 
yor içinde halk 
yok. OsmanlInın 
bir döneminde 
olduğu gibi 
Türkiye Cumhuri 
yeti de Lale Devrini 
ve Sülale devrini 
yaşıyor. Devletin 
imkanları Çocukları
na geçim, Hükümete 
seçim sermayesi 
olarak kullanıyor.

Biz Bu lale ve 
sülale devrine son 
verecek bunların 
Mahkemelerde ve 
Yüce divan da 
hesabını soracağız. 
dedi.
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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

ELEMANARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

•M Şehir içi ve 
Şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat 

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ
Tel : O 224 573 43 25
GSM : O 536 813 08 36

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

tlHMUlJIMinVII
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

KflŞEDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

- X

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

ABONE OLDUNUZ MU?
0 “tun

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.saadet.org.tr
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Belediyesnot gurup Mühasipler 62-GEMPOm J?

Gemlik 
Belediyespor, 
Cumartesi günü 
oynadığı 13 maçın
da; Gemlik 
Belediyespor, Gurup 
Lideri Mudanya 
Bordospor’u 2-0 
yenerek gurup lider
liğini ele geçirdi. 
İlk yarıdaki maçta 

ELEMAN
En az Ortaokul mezunu 

askerlikle ilgisi olmayan çalışma 
saatlerine uyumlu 

bay personeller alınacaktır. 
Müracaatlar I adet fotoğraf ile şahsen yapılacaktır. 

YURT İÇİ KARGO GEMLİK 
513 20 71 - 513 55 05

rakibine 0-1 yenilen 
Belediyespor, çok 
güzel bir oyundan 
sonra maçı kazan
masını bildi.
Tribünler gençlerin 
oyununu doyasıya 
alkışladı.
Maçın hemen ardın
dan başlayacak 
Çotanakspor maçı 

öncesi 
Çotanaksporlu fut
bolcuları tarafından 
kutlanan gençler 
gençler tribünlen- 
den büyük alkış 
aldılar.
Maçın gollerini 5. 
dk. Furkan Uyanık , 
15. dk. Furkan 
Özpolat kaydetti.

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi 

7200070223 nolu 
mükellefiyiz. Olivetti 

OL marka 2023 
model BBO 00000486 

seri nolu yazar 
kasamızın levhası 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

PALMİYE 
DONDURMA TİC.

LTD.ŞTİ

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası’nda heye
can sürüyor. 
MUHASİPLER - 
GEMPORT 62-77 
Muhasipler -GEM
PORT arasındaki 
karşılaşmanın 
1.Periyot (16-15 
)takımların eşit 
oyunu ile geçti.
2. Periyot (16-21), 3. 
Periyot (14-21) ve 4. 
Periyotta (16-20) 
GEMPORT üstünlük 
sağladı.
GEMPORT, 
Muhasipleri 77-62 
mağlup etmeyi 
başardı.
Muhasipler Adına 
Olcay 27 sayı ile 
oynadı, Gemport 
Adına Osman 41 
sayı ile oynadı.

BP PETROLLERİ- 
YAŞAM 
ATÖLYESİ 32-53

I Haziran 20H Çarşamba 
FATİH ECZANESİ

BP Petrolleri - 
Yaşam Atölyesi 
arasındaki 1.Periyot 
(7-7) takımların eşit 
oyunu ile geçti.
2. Periyot (11-19), 3. 
Periyot (6-15) ve 4.
Periyot (8-12)Yaşam 
Atölyesinin üstün
lüğü ile geçti.

Yaşam Atölyesi BP 
Petrollerini 53-32 
Mağlup etmeyi 
başardı.
BP Petrolleri Adına 
Mehmet 14 sayı ile 
oynadı, Yaşam 
Atölyesi adına 
Tuğbay 15 sayı ile 
oynadı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye 110 TEK Arıza 513 20 66 Bursa 256 77 84
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. Halk Kütüphane 513 13 53 VAPUR - FERİBOT
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.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

(zzo; ö )4 iu zu
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Nüfus Md. OTORÜS

ULAŞIM
Özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.

513 15 07
513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası 261 54 00
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm

51312 12
513 20 77
512 10 72

Müftülük Otobüs Terminali (18 Hat)
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.

524 85 86
513 10 92 DAĞITICILAR

Kanberoğlu-Esadaş
Anıtur 
Kamil Koç

514 45 49
514 47 71
512 01 63

İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 OO
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz
Ipragaz

513 88 43
513 22 59

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 21-122

Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs işlet. Bütünler Likitgaz

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

BUSKİ 
itfaiye

514 57 96
513 23 25

AKçagaz 
Total gaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33
513 14 25
513 O1 03

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3980 

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)

amtMi
VENÜS SİNEMASI 

ÇIĞLIK 4 
II.30-14.00-16.I5- 

18.30-21.00 
Ali YOĞU

H.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30 -20.45 

Rezervasyon
(Tel :513352i)
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2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 

alacak

TÜRKİYE’YE
2Msöz 

| VERİYORUZ i
Esnafa 

destek artacak
Emekliler 

için 
İntibak Yasası 

çıkacak

Çiftçimizin deposu 
yarı fiyatına dolacak 

ÇİFTÇİMİZ RAHAT BİR NEFES ALACAK



M « M V *OMi evran mosNiın omu
“*kfi fan çelecek ffayketâ de 4tç4t<”

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentllkogretlm.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın ezel 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, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi İle 
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

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 eğitim-oğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

2 Haziran 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Seçim 
yasakları 
haşlıyor

12 Haziranda yapılacak milletvekili 
genel seçiminde propaganda ve 
yasaklan, bugün başlayacak. Açılış 
ve temel atmaları da kapsayan tören- 
ler düzenlenemeyecek. Savfa 2’de

2006 imar
Meclis, Muharrem Sarı’nın maaşını değiştirmedi.

planlarına geri dönüldü
Gemlik Belediye Mecli 
si’nin dün yapılan 
Haziran ayı olağan 
toplantısında Meclis 
ce 2010 yılında kabul 
edilen Gemlik içi 
Revizyon İmar Planla 
rından vazgeçilerek 
yeniden plan yapılası 
ya kadar 2006 yılı 
planlarının uygulan
ması kararlaştırıldı. 
Haberi sayfa 4’de

KAYALAR KAFE'DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Planlar., planlar., hep planlar...
Yıllardır Belediye Meclislerini izle 

rim.
Her mecliste imar planlarıyla ilgili 

mutlaka bir konu vardır.
Geçtiğimiz yıllarda çok geniş kap

samlı imar planları yapıldığında, artık 
bu sorunlar bir daha gündeme gel 
mez diye düşünüyordum.

Meğer yanılmışım.
İmar planları şimdi tam bir kördü 

ğüm oldu.
Dünkü meclisi izlerken, yapılan 

planlara da gölge düştüğünü gör 
düm. Devamı sayfa 4'de

Muhteşem maniam ile birlikte en özel günlerinizle en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün 4 Nism i W i ta T„; X" 6s°kMUN°B ’ ’ 

Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54120125 53

http://www.aykentllkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Masal mesel...
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman 

içinde kalbur zaman içinde, develer tel
lal iken pireler berber iken diye başlardı 
masallar.

Ben babamın beşiğini tıngır mıngır 
sallar iken... diye de devam ederdi.

Olacak iş değildi ama masaldı ya. 
Şimdi masallar boyut değiştirdi.
Kahramanlar gerçek oldu.
Her gün televizyonlardan topluma 

masallar anlatıyorlar..
Hem de pembe pembe.
Ve dahi gözünün içine baka baka.
Kendileri de inanmıyorlar söyledikler

ine lâkin anlatmaya devam ediyorlar.
Örneğin Türkiye’de işler iyi diyorlar.
Enflasyon düşüyor diyorlar.
Döviz yükselmiyor diyorlar.
Doğru.
Enflasyon düşük.
Döviz aynı paralelde seyrediyor.
Ama...
Vatandaş yokluk içinde...
Sanayici darboğazda.
Peki...
Kim hissediyor varlığı herkes darlık 

içindeyken...
Tefeci...
Kaçakçı...
Rantiyeci...
Öyle bir düzen kurulmuş ki...
Siyaset...
Mafya...
Medya...
Rantiyeciler...
Dörtlü ayak...
Kumpas dörtgeni...
Al gülüm ver gülüm...
Koskoca tacirler ağlarken...
Nasıl oluyor da ekonomi iyiye gidiyor?
Taşıma suyla değirmen döner mi?
Döner döner de nereye kadar.
Suyu taşıyan yoruldum derse...
Suyu gönderen vanayı kapatırsa...
Değirmen nasıl dönecek?
Un nasıl öğütülecek?
Masaldaki kahramanlar.
İri dudaklı devler.
Karakaşlı, dağınık saçlı cadılar.
Ülkeyi yiyip bitiriyor.
Mutluluk perisi hala uykuda...
Beyaz atlı prens Kaf Dağı’nın ardından 

yola çıkmış bir türlü gelemiyor.
Zümrüt-ü Anka kuşu kısmeti 

getiremiyor.
Melek yüzlü zalimler toplumu yanıltı 

yor.
Umudu köreltiyor.
Kuşkusuz toplum yemiyor.
Bir gün toplum uyanacak.
Deveyi havuduyla götürenlerden, 

pembe masallar anlatanlardan önüne 
konulan sandıkta hesap soracak.

Soracak sormasına da.
Mecali kaldıysa...
Kafayı yemediyse^..

HM ABONE OLDUNUZ MU?
■IIUII'HIIIHIMW ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Durmaz Zeytinleri A.Ş. yöneticisine ödülünü Hisarcıklıoğlu verdi

Nilgiin Durmaz a özel ödül

Gemlik Ticaret 
Borsası üyesi Bursa 
Kadın Girişimciler 
Kurulu Üyesi ve 
Bursa Genç 
Girişimciler Kurulu 
Genel Seketeri 
Nilgün Durmaz, 
Orhangazi de 
yapılan törende 
ilçenin ticaretine ve 
gelişimine genç ve 
kadın girişimci 
olarak yapmış 
olduğu yatırım ve 
çalışmalarından

dolayı jüri özel 
ödülünü verildi. 
Törene katılan, 
TOBB Başkanı 
M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, 
TOBB Bursa Kadın 
Girişimciler 
Kurulu Başkanı 
Emine Örnek ve 
kurul üyeleri tarafın
dan karşılandı.
Törende konuşan 
Hisarcıkılıoğlu, 
Türkiye’nin 1 milyon 
230 bin erkek

girişimci olduğunu 
bildirirek şöyle 
konuştu:
"Nüfusun yarısı 
kadın. Kadınlardan 
70 bin girişimci 
çıkarmışız. Oysa 
zenginleşebilmenin 
insanlara iş ve 
aş verebilmenin 
bence en önemli 
yolu kadın 
girişimcilerin 
desteklenmesi. 
Kadın girişimcileri 
destekleyip genç

kızlarımızı girişimci 
olmaya heveslen 
dirmemiz lazım.
Kadın girişimcile 
rimizden genç 
kızlarımıza 
rol model 
olmalarını istiyo
rum. Gazetelerde, 
kadın girişimci
lerinin başarı 
hikâyelerine yer 
verilmesi, genç 
kızlarımızın yürek- 
lendirilmesi 
sağlanmalı."

TEŞEKKÜR
Çocuklarımız Sancar ile Müge’nin 

29 Mayıs 2011 günü yapılan evlenme törenlerine 
katılarak bizleri onurlandıran 

Bursa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı 
Sayın Nizamettin Keleş’e, 

Gemlik Belediye Başkanvekili Sayın Refik Yılmaz’a, 
Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Zekeriya Bayazıt’a, 

Bursa Cumhuriyet Savcısı Sayın Hüsnü Gür’e, 
Gemlik Hakimi Sayın Yunus Yılmaz’a, 

Gemlik Cumhuriyet Savcısı Sayın Serkan Noğay’a, 
eski Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut’a, 
Bursa Barosu’na bağlı avukat arkadaşlarımıza, 

Gemlik, Bursa, İnegöl Adliye Personeline, 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütü temsilcilerine, 

davetimize katılan tüm dostlarımıza, 
akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, 

ayrıca çiçek ve çelenk gönderenlere 
teşekkürü bir borç biliriz»

Şerif Ali Kaya ve ailesi

Secim 
yasakları 
başlıyor
12 Haziranda yapıla
cak milletvekili genel 
seçiminde propagan
da ve yasakları, bugün 
başlayacak. Bu tarih 
ten itibaren açılış ve 
temel atmaları da kap
sayan törenler düzen- 
lenemeyecek, seçim 
propagandasına dö 
nük gezilerde makam 
otomobilleri ve resmi 
hizmete tahsis edilen 
araçlar kullanılamaya
cak. YSK, seçim propa 
ganda ve yasaklarının 
başlangıcı 2 Haziran 
2011’den oy verme gü 
nünü takip eden güne 
kadar olan yasakları 
belirledi. Buna göre, 
oy verme gününden 
önceki onuncu gün 
olan 2 Haziran saba 
hından, oy verme gü 
nünden önceki 11 
Haziran günü saat 
18.00’e kadar olan 
propaganda süresin . 
de, denetim ve göze
tim yetkisi ilçe seçim 
kurullarında olacak.
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Demokrai Parti II Binasında hırsızlık sotu YazıYORUM

Bursa'da, önceki 
gece Demokrat 
Parti İl Başkanlığı 
binasına giren 
hırsızlar ortalığı 
savaş alanına 
çevirdi. 
Olay, Reyhan 
Mahallesi Haşim 
İşçan Caddesi 
üzerinde bulunan 
Demokrat Parti İl 
Başkanlığı binasında 
meydana geldi.

Sinara isteme vüzünden kan aklı
Bursa'da sigara 
isteme meselesi 
yüzünden çıkan 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı.
Olay, Yıldırım

II II

Kula Fahrikası'nıla naflama: 1 ölü B »aralı
Kbstel'deki meşru
bat fabrikasında 
buhar kazanı ilk 
denemede patladı. 
26 yaşındaki 
mühendis yaşamını 
yitirdi, 8 kişi de 
yaralandı.
Kestel'de faaliyet 
gösteren ulus 
lararası bir meşrubat 
fabrikasında saat 
17.30 sıralarında 
meydana gelen pat
lamada 1 kişi 
hayatını kaybetti, 8 
kişi de yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kestel ilçesin
deki uluslararası bir 
meşrubat fabrikası
na ait yeni kurulan 
meyve suyu üretim 
tesisinde patlama 
yaşandı. Büyük bir 
gürültüyle meydana 
gelen patlamada

Ehıal lahrikasında korkulan yangm
Bursa'da bir elyaf 
fabrikasında çıkan 
yangın mahalle 
sakinlerini korkuttu. 
Büyük maddi 
hasarın meydana 
geldiği yangını 
itfaiye güçlükle 
kontrol altına aldı. 
Yangın, Osmangazi 
ilçesi Mutlular

Dolapları ve çekme
celeri boşaltarak 
para arayan 
hırsızlar, ortalığı 
savaş alanına

İddiaya göre, parti 
binasının arka 
balkonuna çıkan kişi 
veya kişiler camı 
kırarak içeri girdi.

Mahallesi Kurtuluş 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
alkollü olan N.T. (37) 
ve F.B. (36), sigara 
isteme meselesi 

meşinde meydana 
geldiği öne sürüldü.

ortalık adeta savaş 
alanına döndü.
Patlamada 26 yaşın
daki makine mühen
disi Kemal Gökçe, 
hayatını kaybetti. 
Toplam 8 kişinin 
yaralandığı patlama
da 2 kişinin tedavisi 
ayakta yapılırken, 3 
kişi Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne, 
3 kişi de Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Patlamanın meyve 
suyu üretimi için 
yeni kurulan buhar 
kazanının ilk dene

Mahallesi'nde 
bulunan bir elyaf 
fabrikasında mey
dana geldi.
Saat 18.30 sıraların
da fan motorundan 
çıkan kıvılcım kısa 
sürede bütün fab
rikayı sardı. İçeride 
bulunan elyafların 
tutuşmasıyla bütün 

yüzünden tartış
maya başladı. 
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
F.B, yanındaki 
bıçak ile N.T.’yi . 
sırtından yaraladı.

İŞÇİLER ŞOKTA 
Patlamanın meyda 
na geldiği fabrikaya 
112, itfaiye, Bursa 
gaz, sivil savunma * 
ve jandarma ekipleri 
sevk edildi.
Fabrikada üretim 
durdurulurken, işçi 
ler şok yaşadı, 
Bu arada, patlama 
üzerine olay yerine 
gelen Kestel Bele 
diye Başkanı Yener 
Acar, yetkililerden 
bilgi aldı.

mahalle duman 
altında kaldı.
Yangına müdahale

' eden itfaiye ekipleri 
alevleri güçlükle
"kontrol altına aldı. 
Bazı itfaiye erleri 
dumandan 
etkilendi. Dumandan 
etkilenen itfaiye 
erine olay

çevirdi.
Olay, sabah parti 
binasını açan 
görevli tarafından 
fark edildi. Partiye 
gelen polis parmak 
izi aldı. Bir şey 
çalınıp çatınmadığı 
araştırmadan 
sonra kesinlik 
kazanacak. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca n v ura 11933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özCari vural

MHP'ye oy vermedim, ancak..

Hastaneye kaldırılan 
N.T.'nin hayati 
tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi. Polis, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

Başkan Acar, 
"Buhar kazanının 
patladığını öğrendik. 
1 kişinin yaşamım 
yitirdiği, 
8 kişinin de yara
landığı bilgisine 
ulaştık" dedi..
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.
Meşrubat 
fabrikasında 
meydana gelen 
patlama üzerine 
itfaiyenin yanı sıra 
Bursagaz 
ekipleri de olay 
yerine sevk edildi. 
Fabrikada yeni 
kurulan meyve suyu 
tesisinin denemesi 
sırasında meydana 
gelen patlama 
nedeniyle yaralanan
lar hastaneye sevk 
edilip, tedavi altına 
alındı.

yerindeki 112 
ambulansı müdahale 
etti. Mahalle 
sakinleri ise büyük 
korku yaşadı.
Bazı vatandaşlar ise 
itfaiye ekiplerine 
içmeleri için su 
getirdi. Polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

AKP’ye karşı olsun da kim olursa 
olsun diyen adamlardan hiç 
olmadım...

Olmam da.
CHP ve MHP güçlensin, onlar belki 

seçimlerden sonra koalisyon yaparlar, 
AKP’yi iktidardan indirirler 
senaryosuna da hiç rağbet etmem... 
Çünkü...

Kimin kimle koalisyon yapacağına, 
eğer sandıktan koalisyon çıkarsa, o 
gün karar verilir...

MHP başka parti, CHP başka...
AKP başka...
Politikada böyle kesin çizgiler 

olmaz...
Sandıktan koalisyon bir çıkmaya 

görsün...
Bir de bakarsınız AKP ile MHP koa 

lisyon görüşmeleri yapıyorlar...
MHP’li değilim...
Hayatımın hiçbir döneminde MHP’li 

olmadım...
Zaman zaman çok zıtlarda bir yer

lerde siyaset icra eyledim...
Ancak; Beni MHP’nin kazanması 

veya kaybetmesi kişisel olarak zerrece 
ilgilendirmediği halde...
İlerde CHP’yle kurulması düşünülen 

ortaklığa da hayli güçlü rezervlerim 
olduğu halde...

Her şart altında ve her koşulda 
MHP’nin Meclis’e girmesi zaruridir di 
yorum...

Yeni Anayasa yapılacağı için...
MHP’nin olmadığı bir Meclis’te yeni 

Anayasa güdük kalır diye düşünüyo
rum...

MHP’nin olmadığı bir Meclis’te “Kürt 
sorunu” bir hal çaresine gidemez diye 
görüyorum...

Gerçek demokrasilerde, MHP’nin de 
BDP’nin de, AKP’nin de; CHP’nin de 
sesinin gür çıkması gerektiğinin 
farkındayım...

Gür çıkacak ki, Türkiye’yi bloke eden 
bu sorunu en geniş katılımla çözebile
lim...

En geniş katılım demek, en geniş 
onay vermek demek değil...

En geniş katılım demek, herkes 
Meclis kürsüsünden gür bir ses 
tonuyla meramını anlatacak demek...

Türkiye tam demokratik bir ülke 
olmadan, bu kadar büyük sorunun 
üstesinden gelemez...

Bu gerçeğin farkında olduğum için 
MHP’nin Meclis’e girmesini hayati bul
maktayım...

Demokrasiyi istiyorum...
Sadece demokrasiyi...
Gerçek ve tam demokrasiyi...

F T MA “SUYUNU BOŞA
| HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama"

[kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

rafîTföTffl ABONE OLDUNUZ MU?
BESSSSüEnSEH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:11933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zCari
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GÜM Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclis, Muharrem Sarı’nın maaşını değiştirmedi.» m Hınıı ııi M
Planlar., planlar., hep planlar...

Planlar belediyenin tam ortasında..
Kalbinde duruyor.
Hiç bir dönemde planların ele alınmadığı 

görmedim.
Belediye Meclisi’nin en vazgeçilmez konusu 

hep planlar...
1970’li yıllarda imar planları İmar 

Bakanlığınca yapılırdı.
Bu görev ANAP döneminde yerel Belediye 

lere bırakıldı.
Büyükşehir Belediye Yasası çıktıktan sonra 

ise 1/25 binlik ve 1/5000’lik planları yapma 
yetkisi Büyükşehire, 1/1000’lik uygulama plan
larının yapılması ise yerel belediyelere 
bırakıldı.

Yerel belediye ile Büyükşehir Belediyeleri ay 
nı partiden değil ise, planlar pilava dönüşüyor.

Aylarca onaydan gelmiyor.
Gemlik Belediyesi'nde Cumhuriyet 

Savcılığınca başlatılan soruşturmadan sonra 
belediye yöneticilerinin görevden uzaklaştırııl- 
ması ve sonrası yaşananlar gözler önünde..

Gelinen noktada Belediye yönetimi birer oy 
ve birer koltuk karşılığı parti değiştirdi.

Şimdi Belediye dedektifleri, sanırım planlara 
el attılar.

30 küsür kişiye imar planlarında rand sağ
landığı gerekçesiyle savcılığa şikayet yapılmış.

Savcılık bir bilirkişiye imar planlarını incelet
miş, rand konusu şimdi savcılık incelemesinde.

Ama geçtiğimiz ay, basına kapalı yalnız plancı 
ve Belediye Meclis üyelerinin katıldığı bir 
toplantıda, bu rand sağlandığı iddia edilen yer
ler ve kişiler konusu ele alınmış.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar 
Komisyonu üyeleri de bu toplantıya katılmış.

Öğrendiğim kadarıyla iddialar kof çıkmış.
Ama dün yeni iddialar ortaya atıldı.
Belediye İmar Müdürlüğü’nde kurulan bir 

masaya, bugüne kadar Mehmet Turgut’un 10 
yıl, Fatih Güler’in de görev süresince yetki ver
mediği biri getirilmiş.

Planlar konusunda rand iddialarını bulan ve 
servis yapan bu kişi...

Fatih Güler’i parasal konularda vuranlar, 
şimdi de planlar konusunda vurmak için 
kazanın dibini kazıyorlar.

Gemlik Belediye Meclisi’nde plan konusu tari
hinde en şeffaf Fatih Mehmet Güler döneminde 
yapıldı.

Planlar mecliste, komisyonlarda ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı.

Biz bile anlamadığımız konuda biraz bu 
dönem de bilgi sahibi olduk.

Yeni iddialar araştırılmalı.
Başkanvekili’nin iddiaları da ciddiye alınmalı.
Mecliste görüşülmeyen konuların yeni plan

lara çakıldığı iddiası var.
Bu planlar salt Gemlik Belediyesinde kabul 

edilmiyor. Birçok plan Bursa’dan dönüyor. 
Komisyonlarda yalnız CHP’liler yok. AKP’li 
üyeler de var. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
komisyonlarına giden planlar burada da elden 
geçiyor. Sonra kabul ediliyor.

Ama birileri, bu kez binlerini planlar 
üzerinden mi vurmak istiyor.

Yeni planlardaki hatalar düzeltileceğine, 
AKP’ilerin yaptıracağı bir plan için vatandaş 
bekleyecek.

0 zaman biz yaptık olacak.
Planlar çok önemlidir.
Planlar da her zaman binlerine rand vardır.

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Haziran ayı 
olağan toplantısında 
Meclisçe 2010 yılında 
kabul edilen Gemlik 
içi Revizyon İmar 
Planlarından 
vazgeçilerek yeniden 
plan yapılasıya kadar 
2006 yılı planlarının 
uygulanması karar- • 
(aştırıldı.
Plan tartışmalarının 
yoğun olduğu dünkü 
toplantıda, Belediye 
Yasası’nın 23. mad
desine göre Belediye 
Teknik Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
Sarı’nın Mayıs ayında 
yapılan meclis toplan 
tısında maaşının CHP 
ve MHP’lilerin oylarıy 
la asgari ücretten 
verilmesinin kabulü 
üzerine konu 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz 
tarafından yeniden 
meclise getirildi. 
Konuyla ilgili olarak 
söz alan CHP Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, meclisini daha 
önce belirlediği 
maaşın yasal 
olduğunu belirterek, 
“Belli makamların 
menfaat karşılığı 
pazarlık usulü ile 
verilmesine karşıyız. 
Çünkü gelecek 
kuşaklara kötü örnek 
olur. Bu makama 
AKP kendi grubun
dan birini getirseydi 
böyle bir teklifi 
getirmezdik” dedi. 
MHP grubu adına 
konuşan Suat 
Laçinok ise devlette 
bir makama gelirken 
eğitimi, liyakati ve 
tecrübesinin olup 
olmadığına bakıldı 
ğını hatırlatarak, özel 
sektörde de bir genel 
müdür alınacaksa 
aynı kriterlerin 
arandığına dikkat 
çekerek, “Bu 
arkadaşımız bu üç 
unsurdan yoksundur. 
Bu atama yanlıştır. 
Bu atamadan dolayı 
onun hatalarından 
dolayı atayan makam 
ve tüzel kişilik zarar 
görür.” dedi.
Belediye Başkan veki 
Refik Yılmaz ise, 
Sarı’nın daha önce 
belediye başkanvekil- 
liği yaptığını hatırlattı 
ve kimsenin eğitimin
den dolayı küçüm
senemeyeceğini 
belirterek, “Siz 
arkadaşımızı yetersiz

Gemlik Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan Haziran ayı 
olağan toplantısında plan' 
tartışmaları yoğun geçti

görüyorsanız, biz 
yeterli görüyoruz. 
Meclisteki 25 arka 
daşımızın 25 i de biz 
ce değerlidir.” dedi. 
Yapılan oylamada 
CHP ve MHP grubu 
nun oylarıyla 
Muharrem Sarı’nın 
maaşı 12’ye karşı 11 
oyla yine asgari ücret 
düzeyinde kaldı.
Mecliste komisyon
lardan gelen raporlar 
okundu.
Fen İşleri Dairesine 2 
adet kamyon alın
ması kararlaştırılır 
ken, genelde korniş 
yon raporları aynen 
kabul edildi.
Alaattin Akcan’ın 
işlettiği Küçük Kumla 
daki benzinlik 
konusundaki kira 
artışı konusundaki 
komisyon raporu 
görüşüldü.
Komisyon, kira 
sözleşmesinin feshi
ni, istasyonun yeni 
den ihaleye çıkarıl
masını istedi., 
Komisyon raporu 
uzun tartışmalar 
sonunda oy çokluğu 
ile kabul edildi.
Otopark bedellerine 
yüzde 2 zam yapıl
ması meclisçe kabul 
edilirken, içkili yerler 
konusunda komisyon 
raporunun çok kar
maşık yazıldığı iddia 
sıyla yeniden yazıl
ması, rapora içkili 
yerlerin krokisinin 
eklenmesi istenerek 
komisyona iade edil
di
2006 PLANLARINA 
DONUŞ
Kapalı Pazar yeri ve 
otopark yerlerinin 
belirlenmesi ile ilgili 
raporu geri çektiğini 
söyleyen İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş, 
Büyükşehir Belediye 
si’nin yaptığı 
1/5000’lik planları 

değiştirmeye mecli 
sin yetkisinin bulun
madığını belirtti. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz ise, 
Büyükşehir’in plan
ları yaptığında 
Gemlik’ten planlar 
yapılırken bizim 
görüşümüz alınmıyor 
diye şikayetler 
yapıldığına dikkat 
çekerek, Büyükşehir 
Meclisi’nin 1/25 binlik 
ve 1/5000 lik planları 
yapma yetkisi bulun
duğunu, Gemlik 
Belediyesi’nin 2009 
yılında 80 bin liraya 
1/1000 lik planları 
yaptırdığını 
bel i rte re k, "Gemlik ’in 
plana ihtiyacı var. 
Bunları dikkate alın 
diyoruz.” dedi. 
CHP gurubundan 
Necdet Ersoy ise, 
konunun Büyükşehir 
Belediye meclis 
üyeleri tarafından 
Büyükşehir Meclisine 
önerge olarak veril 
meşini ve 1/5000 lik 
planlarda bu konuda 
değişiklik yapılması 
nın doğru olacağını 
aksi halde Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
yetki sınırlarını engel
lenmiş olacağını 
söyledi.
Başkan vekili Yılmaz 
ise, Nisan ayı toplan
tısında Büyükşehir 
Meclisine verdikleri 
önerge ile Küçük 
Kumla İskele Meyda 
nı’nda 2 binanın 
kamulaştırmasını 
sağladıklarını hatırlat
tı. Bu değişikliğin 
Büyükşehir Belediye 
Meclisinin yetkisini 
kullanmak olmadığını 
savundu.
Manastır’ın Kuzeyi ile 
ilgili planların 
görüşülmesinde ise 
Gemlik Belediye 
si’nin 1/1000 lik plan
larının Bursa Büyük 
şehir Belediyesi

1/5000 lik planlarına 
uyum sağlamadığı 
için uygulama plan
ların yeniden yapıl
ması istendi.
CHP grubu planların 
tamamını herkesin 
bilmesinin imkansız 
olduğunu, planlarda 
hatalar varsa bun
ların düzeltilebile
ceğini, 1/1000 lik 
planların 1/5000 lik 
planlara çakıştırılarak 
sonuca daha çabuk 
gidebileceklerini 
söyledi.
Belediye Başkan ve 
kili Yılmaz, planlara 
şaibe karıştığını, 
meclisten 
görüşülmeyen bazı 
planların planlara 
monta edilmiş 
olduğunu söyledi. 
Başkanvekili 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ise planlarla 
ilgili yeni rand iddia 
larında bulundu. 
MHP grubu sözcüsü 
Suat Laçinok ise 
Savcılığın planlara 
müdahale yetkisinin 
bulunmadığını, 
savcılığın planlarda 
bir rand söz konu 
suyşa, şüphelileri 
bulup çıkarması 
gerektiğini belirtti. 
AKP grubu adına 
yapılan konuşmalar
da planların geri 
çekilerek 2006 yılı 
planlarının uygulan
ması istendi.
CHP ve MHP grubu 
mevcut planlarda 
düzenlemeler yapıl
masını savunur 
larken, mevcut plan
lara göre ruhsatlar 
verildiğini, hukuki 
sorunlar yaşanabile
ceğini söylediler. 
Yapılan oylamada 
CHP ile AKP’liler 10 
oy kullandı. MHP 
çekimser kalınca tek
lif geçti. Meclis, 
pazartesi günü 
yeniden toplanacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP’li Karlık tan bir dizi ziyaret CHFliler llmırbey’ıle ev ev dolaşıyor
Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa Millet 
vekili adayı Eski 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Cüneyt 
Karlık Gemlik Sah 
Pazarı, Orhangazi 
Caddesi, İstiklal 
Caddesi, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
ve Yeni Sahil de 
dahil olmak üzere 
Gemlik’te bir dizi 
ziyaret gerçekleştir
di. Gemlik Halkının 
ve Eski Anavatan 
Partili yöneticilerin 
de yoğun ilgi gös
terdiği ziyaretlerinde 
Karlık; “Bu Ülkenin 
MHP’ye ihtiyacı var. 
Kurtuluş savaşında 
ecdadımızın savaştı 
ğı ülkelere bakın, 
Şimdi Özelleştir me 
lerin yapıldığı ülkele 
re bakın başka bir 
şey demeye gerek 
kalmaz, Vatandaşın 
boş vaatlere karnı 
tok. Bizim Belediye 
başkanlığı döne
mimizde yaptıkları 
mız ortadadır. Kim 
neye hizmet etmişse 
onunla anılır. Halkta 
bir umutsuzluk var 
bizlere güvenin

umutsuz olmayın 
biz BursalIların bek
lentilerini daha önce 
boşa çıkarmadık 
hiçbir zamanda 
çıkarmayacağız. 
Hem Bursa gene 
linde aldığımız izlen
im hem de Gemlik’te 
bize gösterilen 

yoğun ilgiye daya
narak söylüyorum. 
Bursaspor un 
şampiyon olduğu 
yıl sloganıydı O 
sene bu sene.
Bende MHP için 
rahatlıkla söylüyo
rum O sene bu 
sene.” dediler

CHP Gemlik Kadın 
Kolu Umurbey'e 
çıkarma yaptı.
Kalabalık bir gurup 
la llmurbey'i ev ev 
dolaşarak CHP'nin 
projelerini anlatan 
hanımlar büyük 
destek gördü.
CHP’li kadınlar, 
Umurbey’de 
CHP’nin aile sigor
tası ve seçim çalış
malarını anlatttı.

lııstılogMılıcaıi8t8iıehzlsi!wr
Halkın Sesi Partisi 
(HAS) Gemlik İlçe 
Başkanı Emir 
Kantur, "Toplumdaki 
en yakın peşin 
hükümlülüğün 
büyük bir bölümü 
gençlerle ilgili" dedi. 
Kantur verdiği 
demeçte, "Gençlik 
yıllarını arkada 
bırakanlar toplumda 
bir bozulma başla 
dığını düşünmeye 
eğilimliler. Onlar, 
gençleri ülke sorun

larına karşı ilgisiz 
bakmakla suçluyor
lar. Yaşları ilerlemiş 
büyüklerimize göre 
toplumdaki bozul
manın baş sorum
lusu apolitik olan, 
yanlız kendi çıkarını 
düşünen zamane 
gençliği! Duru 
beyinlere karşı 
malesef ki bir 
güvensizlik hakim. 
Oysa Atatürk Vatanı 
Türk gençliğine 
emanet edecek 

kadar cesur davran
mamış mıydı? 
Günümüzde ise 
görünüyorki genç
lerimiz her alanda 
ikinci planda. 
Politkada ve sivil 
toplum örgütlerinde 
gençlerin görevinin 
çanta taşımak 
olduğu düşünüldü 
bugüne kadar... Ben 
ise yeni jenerasyona 
güvenilmesi gerek
tiğini düşünüyo
rum.” dedi.

“ m ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
■ ■ । 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında n /ı a ıc Va+I/III Q^r\ /îoîHız[l RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.,., MAIb YeTKHl ^erVISI

mekanik servis

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA
BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metotlan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

araç kabul

, Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvariannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye! kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlarına uygunluk 
sağlanmaktadır.

4 adet Michelin lastik alana 
1OO TI’ye kadar 

Migros hediye çeki
fİrmamizda bütün lastik markalarini bulabİlİrsİnİz. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No; 9 
her türlü otomobİlİn boya & kaporta İşlerİ yapilir Tel 10 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK

bekleme salonu
Aracınızın kışa 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.
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Cumhuriyet İlköğretim Okulu 
öğrencileri Ata nın huzurunda

Gemlik Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Adnan 
Uluğ, Öğretmenler* 
den Berna Çetik, 
Sema Özdemir, 
Cengiz Yörükul, 
Esin Yörükul ve 40 
öğrenciden oluşan 
grup, Ankara’ya 
giderek Anıtkabir’de 
Ata’nın huzuruna 
çıktı.
Öğrenciler, Ankara 
gezisinde Anadolu 
Medeniyetler

Müzesi, Ankara 
Kalesi’ni de gezerek 
güzel bir gün 
geçirdiler.
Daha sonra il. ve I. 
Meclisi gezen 
öğrenci ve öğret* 
menler Ata’nın 
huzuruna çıkmak 
için Anıtkabir'e git
tiler. Ata’nın huzu
runa çıkan grup 
öğlen yemeği için 
Gençlik Parkı’nda 
mola verdi.
Yemeğin verdiği 

enerjiyle geziye 
kaldığı yerden 
devam eden grup 
Yeni Meclis ziyareti 
ile gezisine devam 
etti. Öğrencilerin 
özellikle istedikleri 
hayvanat bahçesi 
gezisiyle Ankara 
gezisini sonlandır
mak isteyen grup 
yoğun yağış sebe
biyle hayvanat 
bahçesinden 
dönerek, Ankara 
gezisini tamamladı.

Şehit Cemal ilköğre
tim Okulu tarafından 
geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen kitap ve 
kırtasiye yardımı 
Diyarbakır Bağlar 
İlköğretim Okulu'na 
ulaştı.
Bağlar İlköğretim 
Okulu Türkçe Öğret
meni Erdem Çınar 
bir mektup gönder
erek teşek kürlerini 
belirtti.
Erdem Çınar gön
derdiği mektupta 
şunları yazıyor: 
Sayın Turgay Selçuk 
Bey ve Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu'nun değerli 
öğretmen ve öğren
cileri; göndermiş 
olduğunuz çok 
değerli hazineler 
elimize ulaştı. 
Hazine diyoruz; 
çünkü okulumuzun 
bulunduğu çevrenin 
sosyolojik, ekono 
mik ve kültürel şart
ları göz önüne 
alındığında gön
derdiğiniz kitapların 
her biri bizim için 
eşi bulunmaz nitelik 
kazandı. Özellikle 
öğrencilerin maddi

sıkıntılarından 
dolayı kitap ve 
çeşitli malzemelere 
ulaşamamaları 
büyük bir sıkıntı... 
Kitap kampanyamız
da sizin de tuzunuz 
olması bizi çok 
sevindirdi.
Gönderdiğiniz her 
bir kitap, öğrencileri 
mizin davranışların
da, duygularında, 
dünyayı ve insanları 
anlayışında hayat 
bulacaktır.
Öğrencilerimiz 
adına size şükran 
ve minnet duygu
larımızı iletmek 
boynumuzun borcu 
oldu. Bu duygularla 
içten teşekkürleri 
mizi sunarız..
Şehit Cemal İlköğre

tim Okulu Müdürü 
Turgay Selçuk, 
Diyarbakır'a gön
derdiğimiz kitapların 
yerine ulaşması ve 
oradaki öğrencilere 
yararlı olması bizi 
çok mutlu etti. 
Bundan sonra 
Diyarbakır Bağlar 
İlköğretim Okulu'nu 
kardeş okul olarak 
kabul edeceğiz ve 
bu Okula yardım
larımız devam 
edecek” Selçuk; 
ayrıca gelecek gün
lerde Diyarbakır 
Bağlar İlköğretim 
Okulu'ndan 
gelecek öğrencileri 
Gemlik'te misafir 
etmekten büyük 
memnuniyet duya
caklarını belirtti.

Gemlik halkının Regaib kandilini 
kutlar, sağlık ve huzur dolu 

günler dileriz

^5>inute4İc bir
Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel : 0 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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Şirketimiz Empet’te çalışacak, 
18-40 yaş arası, 

Askerliğini tamamlamış, 
Beden İşçisi ve 

Makine Teknisyeni 
aranmaktadır.

05395171430
Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

e! değmeden hiz 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

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE 
SATILIKTIR

0 535 039 65 32

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 769 46 98

ELEMftNARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

m»
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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
Gemlik ilçe Trafik Şube Müdürlüğünden 

>: almış olduğum ehliyetimi kaybettim. 
X Hükümsüzdür. İZZET GÜNDOĞDU

ABONE OLDUNUZ MU?
OKUYUN  ̂OKUTUN

T MA . “SUYUNU BOŞA 
* HARCAMA”

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

ELEMflNlARflRANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
kampanyasma.su
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Tnrha'dan 57 milyar Tl cıHı
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük borç yapı
landırmasında baş 
vurular sona erdi. 
Cumhuriyet tarihinin 
en büyük borç yapı
landırmasında 
başvurular sona 
erdi. Maliye 
Bakanlığı verilerine 
göre 5 milyon mükel 
lef vergi dairesinin 
kapısını çalarken, 
borç yapılandırma 
miktarı 35 milyar 
liraya yaklaştı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) yapı
landırmasından 
gelmesi beklenen 22 
milyar lira ile birlikte 
devletin kasasına 
toplam 57 milyar lira 
para girecek. 25 
Şubat 2011'de yürür
lüğe giren uygula
mayla ilgili net 
sonuçları ise Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, düzenleye
ceği basın toplan
tısıyla açıklayacak. 
Borçların yeniden 
yapılandırılması 
Maliye'nin yanı sıra 
şirket, vakıf ve bir
liklerin de yüzünü 
güldürdü. Yüksek 
miktarda vergi ceza
sı kesilen şirketler, 
borçlarını taksitlen 
direrek rahatladı. 
Son verilere göre 33 
milyar 520 milyon 
liralık vergi borç 
yapılandırılması için 
4 milyon 910 bin 
mükellef, 5 milyon 
791 bin dosya için 
başvuruda bulundu. 
Gelir İdaresi Baş 
kanlığı (GİB) tarafın
dan gece 24.00'e 
kadar başvuru yapıl
ması için sistem 
açık hale getiri 
lirken, postadan 
gelecek müracaatlar

IMIııiüiMasM

ile birlikte toplam 
rakamın 35 milyar 
lirayı bulacağı ifade 
ediliyor. Vergi borç 
yapılandırmasında 
bulunan mükellef 
sayısının ise 5 mil 
yonu aşacağı belir
tiliyor.
Hükümetin borç 
yapılandırma çalış
ması Maliye'nin yanı 
sıra şirket, vakıf ve 
birliklerin de yüzünü 
güldürdü. Yüksek 
miktarda vergi ceza
sı kesilen şirketler 
borç yapılandırması 
için Maliye 
Bakanlığı'nın 
kapısını çaldı. 
Yapılandırılan ala
caklara ilişkin ilk 
taksit ödeme döne
mi 30 Haziran 2011 
tarihinde sona ere
cek. İlk sırada 3,5 
milyar liralık vergi 
cezası ile Merkez 
Bankası Vakfı yer 
aldı. Gecikme cezası 
ve faiziyle birlikte 6 
milyar lira olarak 
istenen miktar yapı
landırma sonrasında 
800 milyon lira 
düzeyine indi. 30 bin 
lirayı bulan emeklilik 
maaşıyla gündem
den düşmeyen 
Merkez Bankası 
Vakfı'nın, bu borcun 
yanı sıra matrah 
artırımı başvurusu 
yaptığı da belirtili 
yor. Buradan 
yapılacak ödeme ile 

birlikte vakfın, 
devlete 850 milyon 
liraya yakın bir 
ödeme yapması bek
leniyor.
Yapılandırma için 
Maliye'nin kapısını 
çalan bir başka dev 
Tüpraş oldu. Şirket, 
800 milyon liralık 
faturayı 152 milyon 
TL olarak ödeyecek. 
Vergi incelemeleri 
neticesinde yapılan 
tarhiyatlari için 
yargıya başvuran 
Doğan Grubu ise 
inceleme raporları 
için yapılandırma 
başvurusu yaptı. 
Gruba yapılandırma 
sonrası ihtilaflı 
borçlar için yaklaşık 
860 milyon lira, 
matrah artırımları 
için de yaklaşık 
81 milyon lira vergi 
tahakkuk verildi. 
Vergi dairesine 
borç yapılandırma 
başvurusu için 
Türkiye Noterler 
Birliği'nin de başvu
ru yaptığı belirtiliyor. 
Gelirler kontrolörleri 
tarafından 500 mil 
yon liralık vergi 
cezası kesilen 
Digiturk'ün yapı
landırma yerine 
uzlaşma seçeneğini 
tercih edeceği 
belirtiliyor. 
Turkcell'in ise yapı
landırmadan yana 
tercih kulla nacağı 
ifade ediliyordu.

Vatandaşları 
Uludağ'a Bursa 
manzarası eşliğinde 
ulaştıran teleferiğin, 
seferlerinde yaz 
saati uygulamasına 
geçiliyor.
Bursa'da 47 yıldır 
kentin en önemli 
simgelerinden biri 
olan teleferiğin 
sefer saatleri, kış 
sezonunun sona 
ermesiyle yeniden 
düzenlendi.
1 Haziran ile 30 
Eylül Cuma tarihleri 
arasında yararlanıla
cak olan yaz 
tarifesine göre, 
sezon boyunca 

K AŞ€D€ ft€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 35 951
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teleferiğin Teferrüç 
İstasyonu'ndan 
İlk sefer 08.00, 
Sarıalan'dan da 
07.50'de yapılacak. 
Sarılan'a şon sefer 
22.00'da, Bursa'ya 
dönüş seferi ise 
22.20'de olacak.
Teferrüç’ten 
Sarıalan'a gidişte 
sabah saat 10.00'a 
kadar yarım saatte 
bir hareket edecek 
olan teleferik, daha 
sonra 40 dakikada 
bir; Bursa'ya 
dönüşte ise sabah 
saat 09.40'a kadar 
25 dakikada bir 
hareket edecek olan 

teleferik, 09.40 ile 
22.20 saatleri 
arasında da 40 
dakikada bir sefer 
yapacak.
Öte yandan yolcu 
sayısı 30 kişi 
olduğunda ise tele
ferik, sefer 
saatini beklemeden 
hareket edecek. 
Çarşamba cuma 
günleri gidiş- 
dönüş tam bilet 10 
TL, diğer günler 15 
TL'ye yolculuk ede
cek olan vatan
daşla/, 7-12 yaş 
grubu çocukları için 
de yüzde 50 indirim
li ücret ödeyecek.

I GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5İ310 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 5^3 45 03
Statyum 544 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. 51311 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md, 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
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 ÜÇ
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 ,13,0 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E;

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğiu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

I 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. 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 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

GemlikKErfez
gEMLİK’İN İLK »ÖNLÜK ŞİYKİİ 8*ZITt»l

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3981

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)

mılıgıiütıiii
VENÜS SİnEMASI 

ÇIĞLIK 4
Il.j0-I4.00-I6.l5- 

18.30-2I.00 
ATI YOĞU

11.30-14.00-1600
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45 

Rezervasyon 
{Td: 513 33 21)
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TÜRKİYE’YE
Alsöz*• I VERİYORUZ

Esnaf 
kredileri artacak

İnsanca
Yaşam İçin 

Yüksek Gelir
Benim için yandaş yok, 

sadece ve sadece vatandaş var. 
Ve istisnasız her vatandaş 
bu ülkenin zenginliğinden 

hak ettiği payı almalı. 
Her vatandaş rahat bir nefes almalı. 

İşte ben buna inanırım. 
CHP varsa, herkes için var.

Kemal Kılıçdaroğlu



rfi 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

Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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, dostlarım 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 eğltim-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Haziran 20ll Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Şehrin Böbeğinde 21 
metre tünel Milat
Bursa'da bir falcıdan iş yerinin 
altında define olduğunu öğrenen 
zanlı ve arkadaşları, şehrin 
göbeğinde 21 metrelik tünel 
kazdı. Çuvallar dolusu hafriyatı 
gece tahliye eden 3 kişi, polis 
tarafından yakalandı. Sayfa 3’de

5. sınıflarda Barış Can Güler, 
7. sınıflarda Göktan Yaman yüzde 50 burs kazandı 

Özel Aykent ilköğretim 
Okulu bursluluk sınavı

Orhangazi’de trafik 
kazası: 4 ölü 1 yaralı
Orhangazi’de kar 
puz yüklü kamyon 
ile otomobilin 
çarpışması sonucu

4 kişi hayatını 
kaybetti, 1 kişi ise 
yaralandı.
Haberi sayfa 3’de

sonuçları belli oldu
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu’nun bu yıl 
ilk ke düzenlediği 
Bursluluk Sınavları 
nın sonuçları 
belli oldu.
Özel Aykent İlköğre

tim Okulu’nda 
yapılan sınavlara 
ilçemizdeki ilköğre
tim okullarından da 
öğrenciler katıldı. 
Bursluluk sınavında 
490-500 puan alarak 

yüzde 100 burs 
kazanan öğrenci 
olmazken, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencileri ilk 
dereceleri paylaştı. 
5. sınıflarda Barış 

Can Güler 485.66 
puan alarak, yüzde 
50 burs, 1. sınıflarda 
Göktan Yaman 484.66 
puanla yüzde 50 burs 
kazanmayı başardılar. 
Haberi sayfa 2’de

Bayrak Ana olarak tanınan yazar Şadiye Bingöl 
bayrak getirip götürmeye devam ediyor 

Kars’tan Bayrak getirdi, 
bayrak götürüyor

"Bayrak Ana" diye 
tanınan Gemlikli şair 
ve yazar Şadiye 
Bingöl, Gemlik Bele 
diye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz'ı ziyaret 

ederek Kars 
Belediye Başkanı 
Nevzat Boz kuş 
tarafından verilen 
Türk Bayrağını tes
lim etti. Syf 4 'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış KAYALAR KAFE’DE KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Son günlere doğru...
Seçimler yaklaştıkça söylemler de 

çirkinleşiyor.
Artık şu seçimler bir an önce bitsin 

istiyorum.
Televizyonlarda dinliyorsunuz.
Ne biçim sözler onlar..
"Edepsiz, alçak, ahlaksız!”
Bu sözler kime ait.
Bu sözler bizi 8.5 yıldır yöneten kişi 

nin ağzından çıkıyor.
Böyle siyaset olur mu?
Bu sözler alkışlanır mı?
Ama yığınlar bu sözleri delice alkış 

lıyor. Devamı Sayfa 4’de

Muhteşem manzarası He birlikle en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum Te|; s^biÎÎimÜrbe? 
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler gsm : o 541 261 25 53

http://www.aykentilkogretim.k12
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


3 Haziran 2011 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

Fır döndü....
Dönek...
Omurgasız...
Kararsız, niteliksiz, ilkesiz cudamlara 

yakıştırılan sözcükler.
Ne yazık ve acı ki...
İçinde yaşadığımız dünya böyle insan

ları barındırıyor.
Ve bu adamlar toplumda önemli mevki 

lerde konuşlanma olanağı buluyorlar.
Bunların işi koltuk değnekliği yap

mak...
Çıkarlarını kollamak...
Ve hep iktidarda olmaktır.
Çünkü,
Başka türlü toplum içinde yer edin

meleri olanaksızdır.
Bunlar ve bunları aralarına alanlar her 

türlü hukuksuzluğu yaparlar.
Hile-i şer iyeden kaçınmazlar.
Fırsat kollarlar.
Ellerine geçen fırsatı da asla kaçırmaz 

lar ve kendi lehlerine çevirmek için her 
türlü insanlık dışı davranışı gösterirler.

Ha bu arada;
Bu dönekler dönmeden önceki tarafa 

da çok sinirlidirler.
Dönüklükleri yüzlerine vurulduğunda 

çok şiddetli tepki gösterirler.
Onurlu olduklarından değil gerçeklerin 

suratlarına çarpılmasınadır bu tepki.
Hele bir de virajdan sonra istediklerini 

elde edemezlerse sersen' mayın gibi 
olurlar.

Tarihsel bir Tunç yasasıdır:
Dönekler ve devşirmeler, işbirlikçiler 

arasından çıkarlar. Onların defoları, açık
ları büyüktür. Bu açıklar, bu defolar şan
taj malzemesi olarak her zaman el altın
da tutulur, zamanı gelince kullanmak 
için. Onlardan bol bol geçmişlerine 
sövmeleri istenir.

Onlar da kendilerinden istenileni genel
likle severek bazen de zorunluluktan 
ziyadesiyle yerine getirirler.

Çünkü onlar ruhlarını, vicdanlarını, 
beyinlerini, kimliklerini ve kişiliklerini 
tapusuyla birlikte satmışlardır.

Yazımızı Türkiye'nin anlı şanlı aydın
larının da kipti şecaat arzederken 
sirkatin söylermiş misali "dönekliğe" 
dair diyecekleriyle bitirelim;

ERTUĞRUL ÖZKÖK: Dönebilmek, ha 
yatta kalmanın, ilerlemenin temel 
kanunudur. Atomlar kadar dönek olun
malı. Beni yılan takip etse beli kırılır.

ZAFER MUTLU: Ahlak, nizam, 
demokrasi palavra... Kim bunun aksini 
söylüyorsa yalan.

FATIH ALTAYLI: Benim etik ile ilgili 
kafamda pek fazla takıntılar yoktur. 
Benim tanıdığım bütün büyük düşünür
lerin hepsi ahlaksız.

CENGİZ ÇANDAR: Turgut Özal, haya 
tımda gerekçesini hiçbir zaman sorgula
madığım bir kör sadakatle kendimi bağlı 
hissettiğim tek ve son siyasetçidir.

HADİ ULUENGİN: Türk iyen in en ilerici 
devrimci sınıfı büyük burjuvazidir.
Devrimci AKP öz itibariyle Cumhuriyet 
Devriminin mirasçısı ve ürünüdür.

ÇETİN ALTAN: İşçi sınıfı artık ilerici bir 
sınıf değil.

NABİ YAĞCI: Sol kapitalizmin hızla 
gelişmesinden yana olmalıdır. AKPyi 
kesinlikle samimi buluyorum.

5. sınıflarda Barış Can Güler, 7. sınıflarda Göktan Yaman yüzde 50 burs kazandı 

tel Meni İlköğretim Okulu 
bursluluk sınavı sonuçları belli oldu
Özel Aykent İlköğre- tim Okulu öğrenci- Aykent İlköğetim sınıflardan Ege
tim Okulu Bursluluk leri başarıyı Okulu 5/B sınıfı Yusuf Özteber
Sınavı sonuçları yakaladı. öğrencisi Barış Can 465.66 puan alarak
belli oldu. 5.6. sınıflara 80, 7. Güler, 485.66 puan yüzde 25, Onuralp
Geçtiğimiz hafta sınıflara 90 soru alarak yüzde 50 Adacan ise 464
Pazar günü Aykent sorulan sınav burs kazanmayı puan alarak yüzde
İlköğretim sonuçları Özel başardı. 25 burs kazanmayı
Okulu’nda 5.6.7. Aykent İlköğretim Öte yandan, 7. başardılar,
sınıflar arasında Okulu’nun internet sınıflarda Özel Özel Aykent İlköğre-
yapılan Bursluluk sitesinde yayınlandı. Aykent İlköğretim tim Okulu’nda
Sınavı’na çeşitli Sınavda 490-500 Okulu öğrencisi yapılan Bursluluk
okullardan puan alarak yüzde Göktan Yaman Sınavı’na giren
öğrenciler katıldı. 100 burs kazanan 484.66 puanla yüzde öğrencilerin isimleri
Bursluluk sınavında öğrenci olmazken, 50 burs, yine aynı ve aldığı puanlar ise
Özel Aykent İlköğre- 5. sınıflarda Özel okul öğrencileri 6. şöyle :

5. SINIFLAR 6. SINIFLAR
ADI SOYADI PUANI ADI SOYADI PUANI
BARIŞ CAN GÜLER 485,667 EGE YUSUF ÖZTEBER 465,667
ALİ BORA ÇAKILKAYA 458,667 HÜSNÜ ŞENER 448,667
ELİFNAZ YAKUPOĞLU 442,667 SÜLEYMAN BİLGİN 438.083
ALİ SÜLÜKÇÜOĞLU 441,083 ALEYNA YALIN 431.667
ÖYKÜ ALTAN 438,333 BURCU KÖSE 431.083
ALPEREN DOĞAN 436,417 YİĞİT ZABUN 418.083
EFE MİNARE 430 SELENAY TÜRE 408.25
BEYZA ERBEK 428,333 BERKE KINAY 405.75
SAİM DAMAR 418,5 ERDOĞAN YILMAZ 377.417
FAZIL EFE 416,75 NAİM ÖZTÜRK 363.
ESRA SERİN 411,333 MERT BAYKAL 358.167
BEGÜM DEMİRCİOGLU 408,667 ELİF GÜLBEYCAN 355.5
BEYZA BİRLİK 408,667 ONUR TAŞ 344.667
ANIL AYAR 406,417 AYBÜKE ÇİLİNGİR 322.667
ECE ERBEK 401,333 BARIŞ AKCAN 315.833
İREM ŞENER 395,667 BÜŞRA UĞUR 311.667
AHMETCAN BAYRAKTAR390.75 BERE AYAYDIN 306.5
HAKAN ATEŞ 382,417 EM ŞAHİN 301.333
MUSTAFA ERENOĞLU 372,417 SELEN BAYKAL 286.667
İLAYDA KARAHAN 354,333 BERNA ŞEKER 276.5
FAHRETTİN PANCAR 352,333 EFE OTO BATMAZ 251.417

İREM DUMANLI 231.667

7. SINIFLAR

ADI SOYADI PUANI ADI SOYADI PUANI
GÖKTAN YAMAN 484.667 BUSE ÖZDEMİR 385.75
ONURALP ADACAN 464.00 BEYZA GÜR 383.917
ATAKAN ATALAY 449.417 FATMA NUR GÜNERİ 372.667
MUSTAFA ÖZTÜRK 441 İREM DEMİRAL 363.917
YAĞIZ ÇATAL 436.333 SENA GÖRÜCÜ 356.083
ATAKAN PEKER 435.333 GAMZE ÖZÇAKAR 355.583
AFRA YILMAZ 426.667 NUR BAYKAL 352.833
BİNNAZ TEKİNER 415. AHMET GÖRÜCÜ 314.167
KAAN CAN SERT 411.083 GÖNÜL SAL 310.5
GİZEM YAPA 401.5 SELAMİ BAŞARAN 310.083

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazite iratilı kazası: 4 ölü 1 wrali
Orhangazi’de karpuz 
yüklü kamyon ile 
otomobilin çarpış
ması sonucu 
4 kişi hayatını kay
betti, 1 kişi ise 
yaralandı.
Kaza, Orhangazi- 
İznik arasındaki 
Üreğil köyü yakın
larında meydana 
geldi. Halit 
Kahraman yöneti

İSMİIİMMIİİHIİİIIHIIIİİI
Bursa-İzmir karayol
unda asit yüklü 
tankerin devrilmesi 
sonucu sızan 
kimyasal büyük 
paniğe yol açtı. 
Ağır yaralanan 
tanker sürücüsü 
Önce maden suyu ile 
ardından itfaiye 
ekiplerince yıkandık
tan sonra sağlık 
ekiplerinin müda
halesiyle hastaneye 
kaldırıldı.
Kaza saat 11.00 
şıralarında Bursa- 
İzmir karayolunun 
60. kilometresindeki 
Çingençeşme mevki
inde meydana geldi. 
Bandırma'dan yük
lediği 25 ton asidi 
Kütahya'nın Emet

Şehrin göiıeğinıie 21 metre liinel tazılılaf
Bursa'da bir falcıdan 
iş yerinin altında 
define olduğunu 
öğrenen zanlı ve 
arkadaşları, şehrin 
göbeğinde 21 metre
lik tünel kazdi.
Çuvallar dolusu 
hafriyatı gece tahliye 
eden 3 kişi, polis 
tarafından yaka
landı.
Akıllara durgunluk 
veren olay, Kayhan 
Mahallesi Simavlı 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre 
K.S., ailevi problem
leri sebebiyle 
İzmir'de bir falcıyla 
telefonda görüştü. 
Falcı, K.S.'nin 
amcasının oğlu 
A.S.'ye ait iş yerinin 
altında define 
olduğunu söyledi. 
Bunun üzerine bir 
papaza durumu 

mindeki 77 AH 829 
plakalı karpuz yüklü 
kamyon, benzin 
almak amacıyla sol 
şeride geçen Maden 
Teknik Arama 
Enstitüsü'ne (MTA) 
ait Kenan Gördeli 
yönetimindeki 25 LN 
846 plakalı arazi 
aracına çarptı. 
Çarpışma sonucu 
kamyon, altına aldığı

ilçesindeki bor 
madeni tesislerine 
götüren Ahmet D. 
idaresindeki 06 GIF 
54 plakalı asit yüklü 
tanker kontrolden 
çıkarak devrildi. 
Kazadan sonra 
karayolunun kenarı
na yüklü miktarda 
asit sızdı. Ağır 
yaralanan tanker 
sürücüsünün 
imdadına ise 
Karacabey 
Belediyesi itfaiye, 

soran K.S., Alex 
isimli papazın da 
aynı şeyleri 
söylemesi üzerine 
arkadaşı M.D.'yi de 
alarak çalışmalara 
başladı.
"ŞEHRİN 
GÖBEĞİNDE 21 
METRELİK TÜNEL" 
Yaklaşık 45 gün 
sadece gece çalışan 
3 arkadaş, iş yerinin 
yanında bulunan 
Bedrettin Camii'nin 
altına doğru tünel 
kazmaya başladı.
Falcının, "16 
metrede defineye 
ulaşmanız lazım" 

araçla birlikte zeytin 
lige kadar sürüklen
di. Kazada, MTA'ya 
ait aracın sürücüsü 
Kenan Gördeli ile 
araçta bulunan 
jeoloji mühendisleri 
Mehmet Duru, 
Taylan Hakan ile 
Selma Ceylan Yıldız 
hayatlarını kaybetti. 
Yaralanan kamyon 
sürücüsü Arif

Sivil Savunma 
Arama Birlik 
Müdürlüğü ve 112 
ekipleri yetişti. 
Vücudunda yanıklar 
oluşan Ahmet D. 
önce maden suyu ile 
ardından itfaiye 
ekiplerince yıkandı. 
Daha sonra sağlık 
ekiplerinin müdahale 
ettiği sürücü, 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.

demesine rağmen 21 
metre tünel kazan 3 
kişi, çıkan hafriyatı 
ise çuvallara doldu
rarak tahliye etti.
Falcının yön
lendirmesi ile tüneli 
caminin altına doğru 
kazan 3 kişi, 21 
metre kazı yap
malarına rağmen 
defineye ulaşamadı. 
"FALINDA POLİSİ 
GÖREMEDİ" 
Gelen bir ihbarı 
değerlendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi

Kahraman ise 
hastaneye 
kaldırıldı.
Jeoloji mühendis
lerinin, İznik Gölü 
çevresinde yer 
kabuğunu 
incelemek amacıyla 
Ankara'dan
İznik'e geldiği öğre
nildi. Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

W0W

Sızan asit için 
Karacabey 
Belediyesi ekipleri 
olay yerine kireç 
getirdi. Sivil savun
ma ekiplerinin 
üstünü kireç ve 
toprakla kapatacağı 
asidin kaza 
yapan firma 
yetkilileri tarafından 
tahliye edileceği 
öğrenildi.
Karacabey 
Belediyesi yetkilileri 
de sivil savunma, 
sağlık ve itfaiye 
ekiplerine ayran 
dağıtarak muhtemel 
zehirlenmenin 
etkisini azaltmaya 
çalıştı. Olayla 
ilgili soruşturmanın 
sürdüğü öğrenildi.

Mali Büro dedekti
fleri, kazı yapıldığı 
iddia edilen adrese 
sabaha karşı baskın 
yaptı. Polis, iş 
yerinin altında 
gördüğü manzara 
karşısında adeta 
şok oldu. Şehrin 
göbeğinde kazılan 
21 metrelik tüneli 
gören polis, define 
aradıkları iddia 
edilen A.S., K.S. ve 
M.D.'yi gözaltına 
aldı. Yapılan arama
da, zanlıların iş 
yerinde kırıcı ve 
delici alet, kazma, 
kürek, çekme 
motoru ve define 
aramada kullanılan 
eşyalar ele geçirildi. 
Emniyette ifadeleri 
alınan 3 zanlı, 
"izinsiz kazı yap
mak" suçlamasıyla 
adliyeye sevk edildi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Seçim değil, rezalet!...
Sayın okurlar; Seçim için günler 

azaldıkça, malum odakların karalama 
kampanyası arttı.

Tam bir 'Alttan oyma peşindeler'.
Rezalet diz boyu.

Hedeflerinde 'Ana ve Yavru muhale
fet partileri' var.

MHP'nin kurmay isimlerinin kayda 
düşürülmesi önemli.

Hedef tahtasında MHP var..
Hele yıllar yılı MHP’de üst kademede 

yer alanların patavatsızlıkları, mensu
bu bulundukları camiaya zarar verdi.
AK Parti'nin milletvekili aday adayı, 

(AKP de anladı listeye koymadı.) her 
kalıba giren adamı, asker düşmanı

Prof. Dr. Mümtazer Türköne Tv. deki 
oturumda, 'MHP, seçime Devlet 
Bahçeli'siz girebilir', dedi..

Eski ülkücü, yeni iktidar yanlısı, 
gerekçe olarak MHP Genel Başkanı'na 
verilen ültimatomu gösterdi.

En çarpıcı taraf ise Bahçeli hakkında- 
ki, açıklanacağı bildirilenlerin görüntü 
değil, 'Ses kaydı', 'Ortam dinleme' 
olduğunu söyledi.

BeşN birK'daki bu ilginç itirafta, 
içerik konusunda daha fazla açık ver
medi. Olanlardan mutlu, gülüyordu.

Kendisine bunun özel olarak din- 
letildiği mesajını aldım.
Anlaşılan belli odakların servis yap

tıkları (gazetecilerin) arasına yeni bir 
isim daha dahil edildi.

Ne olduğu bilinen kişi Mümtaz 
Türköne..

Bereket Genel Başkan Devlet 
Bahçeli'nin tavizsiz tutumu, tezgahın 
hızını düşürdü. Kelleleri kopardı attı.

Herkesin cep telefonuyla konuşmaya 
bile korktuğu dönemdeyiz..

Herkes huzursuz..
Kaldı ki, bu tip tuzakların kurulduğu 

meydandaydı.
O kadar işler basitleştirildi ki halk ta 

bunu anladı..
Ey., bu işleri yapan kirli adamlar.

İşiniz ucuzladı..
Ana sorun MHP'nin bu seçim bara

jını geçmemesi..
Bütün derdleri MHP %10 barajının 

altında kalsın..
Kalsın ki MHP'ye verilen oylar AKP 

havuzuna aksın.
Haksız yere milletvekili sayısını 

artırsın.,
Kul hakkı yiyenler, oy hakkı yeme 

peşinde..
Açık oturumlar, tartışma programları 

hep aynı kurguda.
Madalyonun öbür yüzünü de hakça 

söylemeliyim..
'Eline, diline, beline hakim ola

mayanların milli ve manevi değerleri 
ön planda tutan siyasi kuruluşlarda 
yer almamalı. ..

Bu da benim düşüncem.

ABONE OLDUNUZ MU?
Mıı||HHII|IHIHHIHIIU(I,|||| ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.cqm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bayrak Ana olarak tanınan yazar Şadiye Bingöl bayrak getirip götürmeye devam ediyor

Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Son günlere doğru
Seçimlerde sona doğru internet ortamında 

yine kasetler geziyor.
Kimi askerlere ait, kimi gazetecilere..
Siyasiler, yargı mensupları, gazeteciler, asker

ler, sivil toplum kuruluşları dinleniyor.
Kimilerinin özeline girip, yatak odalarına 

kadar gizli kameralar yerleştiriliyor.
Bunlar hangi dönemde yaşandı.
Görülmüş şey değil.
Herkeste bir dinlenme korkusu..
Çeberrut bir baskı, kabus gibi insanların üze 

rine çökmüş durumda.
Lidere dayalı bir demokrasi anlayışı, liderin 

ağzına bakan siyasiler, liderin iki dudağı arasın 
dan çıkacak sözle bitecek olan gelecek!

Böyle bir demokrasi ile ülkeyi sandığa götü 
rüyorlar.

Oysa demokrasi yalniz sandıktan mı ibarettir. 
Sandık demokrasinin sadece bir parçasıdır. 
Korku imparatorluğunun kurulduğu bir ülke 

de, küfürlerin liderlerin ağzından saçıldığı bir 
seçim ortamında, yüzde 1Ö barajlarının kon
duğu bir seçim sisteminde, demokrasinden söz 
ediyoruz.

Birbirlerine böylesine küfredenler yarın nasıl 
birlikte bu ülkenin sorunlarını çözecekler 
merak ediyorum.

Önümüzdeki günlerde nelerle karşılacağız 
onu da merak ediyorum.

Ortalığa neler saçılacak?
Rakibini yıkmak için her türlü oyunu mübah 

gören bir anlayış ile karşı karşıyayız.
Ortadoğu’nun, Balkanların, Afrika’nın kuzeyi 

nin karmakarışık olduğu bir coğrafyada yaşı 
yoruz.

Böylesi bir dönemde barıştan, kardeşlikten, 
dostluktan, sevgiden yana olmak varken, yaşa 
dıklarımızı hangisinin yerine koyabilirsiniz.

Hiçbirinin yerine koyamazsınız.
0 nedenle 12 Haziran’in biran önce gelmesini 

ve bu işin bitmesini istiyorum.

★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ kklt 1t1r.1t 1t1t1t 1c1t1t

Geçen gün ilçemizdeki bir yerel gazete koca
man başlık atmış.

Gemlik pırıl pırıl olacak gibi birşey...
Dün, birkaç kez İstiklal Caddesi’nde dolaş 

tim.
Bu bölgeden uzaklaşmadım.
0 pırıl pırıl Gemlik’i her tarafta aradım ama 

göremedim.
Sıcakların artması ile sokaklardaki toz toprak

ta çevreye zarar vermeye başladı.
Belediye süpürgecilerin sayısını mı çoğalta

cak, fırçalı çöp araçlarını mı daha fazla gezdire
cek, yoksa sulama araçlarıyla basınçlı su sıkıp 
yollara mı tutacak bilmiyorum ama Gemlik’i toz 
topraktan kurtarmak gerektiğine inanıyorum.

Bunları muhalefet yapmak için söylemiyorum. 
Kim isterse çıksın sokaklarda bir gezsin.
Bugünden durum böyle olursa, sıcaklar daha 

da arttığında çekeceğimiz var demektir.
Temiz bir kentte yaşamak, herkesin özlemi ve 

beklentisi..
Günümüzde artık bunlardan söz etmek bile 

yersiz.
Burada belediyeye görev düştüğü gibi vatan

daşa da görevler düşüyor. Her eline geçeni 
sokağa atan, her içilen sigara izmaritini yola 
fırlatan biri anlayışımız var.

Bunları da terk edersek daha sağlıklı bir 
kentte yaşarız diyorum.

"Bayrak Ana" diye 
tanınan Gemlikli şair 
ve yazar Şadiye 
Bingöl, Gemlik Bele 
diye Başkan Vekili 
Refik Yılmaz'ı ziyaret 
ederek Kars Belediye 
Başkanı Nevzat 
Bozkuş tarafından 
verilen Türk 
Bayrağını teslim etti. 
Belediye Meclis 
Salonu’nda meclis 
üyeleri Arzu Karataş, 
Çiğdem Kuş, Aydın 
Bayraktar ve Aslan 
Özaydın'ın da katilı 
mıyla Türk Bayrağını 
teslim alan Başkan 
Vekili Yılmaz, 
Sarıkamış'a götüre
ceği Türk Bayrağı'nı 
da Şadiye Bingöl'e 
teslim etti.
Roman, senaryo ve 
şiir dallarında bugü 
ne kadar 21 kitabı

Kültür Merkezindeki şiir ve müzik dinletisi, beğeni ile izlendi

CBfll öğrencilerlnılen laıMı bir ıece
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlediği şiir ve 
müzik dinletisiyle çok 
farklı bir geceye imza 
attı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Şiir 
ve Müzik dinletisi 
alışıla gelmiş kalıp 
lann dışında 40'a 
yakın öğrencinin aynı 
anda sahnede bulun
duğu bir taraftan çiğ 
köftenin yoğrulduğu 
diğer tarafta kahve 
nin pişirildiği bir 
Anadolu sahnesi 
altında gerçekleşti. 
Gemlik İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Okul müdür
leri, öğretmen veli ve 
okul öğrencilerinin 
katıldığı gecede 
izleyiciler Anadolu' 
dan esintilerin sunul
duğu unutulmaz bir 
gece yaşadılar. 
Programda öğrenci 
ler doğal bir akış 
içerisinde canlı mü 
zik eşliğinde şiir, 
türkü ve manilerini 
sunarken aynı anda 
sahnenin bir köşe 
sinde çiğ köfte 

basılan ve "Bayrak 
Ana" olarak tanınan 
Şadiye Bingöl,1990 
yılından bu yana 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve yak
laşık 50 vilayeti 
gezdi. Gezisinde 
ziyaret ettiği Kayma 
kamlar, Belediye 
Başkanlar), Askeri 
Birlik Komutanların 
dan aldığı sancak, 
Bayrak ve flamaları

yapıldı. Okulun 
Resim öğretmen] 
Kemal Rafet Akay ve 
10. sınıf öğrencisi 
Furkan Boz tarafın
dan büyük bir ustalık 
ve titizlikle hazırlanan 
çiğ köfteler başta 
Kaymakam Bilal 
Çelik olmak üzere sa 
londaki bütün davet 
tilere ikram edildi. 
Yaklaşık 2 saat süren 
programda dinleyici 
ler 'Mehmet Toprak 
oldu' gibi şiirlerle 
duygulu anlar yaşar 
ken karşılıklı söyle
nen ve canlandırılan 
manilerle coşkulu 
anlar yaşadılar. 
Programda Anadolu 
kültüründe önemli 
yere sahip köy çeş 
me başı sohbetleri de 
canlandırıldı 

taşımaya devam 
ediyor. Gemlik'ten 
aldığı bayrakla 
Sarıkamış'a gideceği
ni açıklayan Şadiye 
Bingül, "Hayatım 
boyunca sırtımda bay 
rak taşıdım. Bir yer
den aldığım bayrağı 
gittiğim diğer yere 
hediye ettim. Bayrak 
istediğim kişinin 
siyasi görüşü, dini, 
dili veya ırkı

Anadolu kültürün de 
kahvenin yeri ve 
hatırının anlatıldığı 
bölümde protokol 
üyeleri folklor giysi
leri içerisindeki öğ 
rencilerin elinden 
kahve yudumlamanın 
keyfini yaşarken 
sahnede sergilenen 
kına gecesi herkesi 
bir anda Anadolu 
köyüne götürdü. 
Gece sonunda 

mühim değil, mak
sadım del i de li 
oradan oraya bayrak 
taşımak değil.
Amacım vatandaş 
lafımıza bayrak sev 
gisini aşılamak. 
Memleketimi dolaşır 
ken eksikleri görmek 
istiyorum" dedi. 
Şadiye Bingöl'ü kut
layan Refik Yılmaz, 
"Bu kutsal görevi 
üstlenen, halk arasın
da Bayrak Ana olarak 
bilinen Şadiye hanı
ma teşekkür edi 
yorum. Biz de kendi
sine bayrağımızı tes
lim ettik. Özellikle 
bayrak sevgisi, 
vatan sevgisi, millet 
sevgi sini aşılama 
konusun da yaptığı 
hizmetleri takdirle 
karşılıyoruz" diye 
konuştu.

programa emeği 
geçen öğrenciler 
alkışlarla 
karşılanırken, okulun 
Türk Dili ve Edebiyat 
dersi öğretmeni Şük 
rü Nişancı, Müzik 
öğretmeni Metin 
Yeşildal ve Resim 
öğretmeni Kemal 
Rafet Akay, Kayma 
kam Bilal Çelik tara ' 
fından çiçekler 
verilerek kutlandı.

m Adıma bastırmış olduğum Seri A 010951-011000 numaralı 1 cilt Adisyon Tipi 
_ _ _ _ Perakende Satış Fişimiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür. ADEM YAZICI

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP'li Adak: Vanlısı da Şanlısı da 
Gemliklisi de Çanakkale de yatıyor

Wnnifeilniiflifflli
MHP Bursa 
Milletvekili adayı 
Mehmet Ali Adak 
Gemlik’te bir dizi 
ziyaret gerçekleştir
di. Gemlik Çevre 
yolu, Dere boyu, 
Cihath ve Şahinyur 
du ziyaretleri yapan 
Adakuaçıklamasın- 
da; “Ülkemiz hem 
siyasi hem de iktisa
di olarak iyi yönetil 
miyor, Bir açılım 
Başlatıldı Terörist 
davul zurna ile 
karşılanıyor, Eşkıya 
bir vekil polisimize 
tokat atıyor Milleti 
miz ayrıştırılıyor. Bu 
Millet Çanakkale de 
beraber savaştı 
Orada Vanlısı da, 
Şanlısı da, Gemlik 
lisi de beraber 
yatarken bu milleti 
ayrıştırmaya çalış
mak neden ? Kasım 
paşah konuşuyor 
kendi üslubuyla efe
lik yapıyor. Aynı efe
liği Diyarbakır 
Belediye başkanı 
meşe ağacının dal

larından bahsedip 
küfrederken neden 
yapamıyor bunu mil
letimiz değerlendir 
sin. Eğer çiftçimiz 
ürününü 2002 den 
daha iyi fiyata satıy
orsa, Mazotu ve 
giderleri daha 
ucuzsa, Memuru 

muz daha adaletli 
kazanıyorsa, İşçimiz 
emeğinin hakkını , 
alıyorsa tekrar bun
ları seçin. Eğer bun
lara dur demek istiy
orsanız bunu yapa
bilecek tek parti 
Milliyetçi Hareket 
Partisidir." dediler.

Gemlik Müftülüğü 
tarafında Ekim ayın
da açılan ve Mayıs 
ayı sonunda tamam
lanan Kur'an 
Kurslarını bitiren 
hanımlara serti
fikaları verildi.
Saygı duruşu ve 
istiklal Marşı okun
masının ardından 
konuşan İlçe Müftü 
Vekili Salih Kılıç, 
Kur'an kursunda 
öncelikle Kur'an-ı 
Kerim'in doğru ve 
tecvid kurallarına 
uygun okunması, 
namaz sure ve 
dualarının 
öğretilmesi dışında 
ibadet, itikad, siyer 
ve ahlak derslerinin 
de işlenerek yüce 
dinimizin eh 
güzel şekilde 
öğretilmesinin 
hedeflendiğini 
söyledi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen sertifika 
törenine katılan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, sınıflarını 
birincilikle bitiren 
kursiyerlere serti
fikalarını verdi.

Düzenlenen pro
gramda Kur'an-

Kerim, ilahiler ve 
slayt sunumuyla 
gösteriler de 
yapılırken mezunlar 
fotoğraflarıyla 
takdim edildi.

“ HI ÜÇ KARDGŞLGR OTOMOTİV
.. । 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında i\/iaiq Va+I/îIî C^r\/iciHızlı RENAULT ÜçkarieşlerYetkili Şemslerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili SeiVISI

mekanik servis dıagnosytic 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

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 servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

BOYA r Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

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 onanmı 
yapılarak, fabrika standartlarına 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 yapilir Tel :0 224 513 89 06 Fax : (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Kapalı Pazar Yeri gerekli...
ilçe içinden akan 

Karsak Deresi’nin 
sağı ve soluna ve 
Irmak Sokak’ta Sah 
günleri kurulan açık 
hava pazarı, Karsak 
Deresi’nin ıslahı ve 
halkın dinlencesi 
için yeniden tanzimi 
nedeni ile üç haf
tadır Hürriyet Cadde 
si ile Ihça Caddesi 
ve ara sokaklarında 
kurulan oldu.
Gemlik Salı Açık 

Hava Pazarı 
Türkiye’nin sayılı 
pazarlarındandır.

Gerek halkın ilgisi 
gerekse pazarcı 
esnafının büyük 
çapta iştiraki ile 
pazar canh bir 
alışverişe sahne 
olmaktadır.
Gemlik Sah Açık 

Hava Pazarı bundan 
önceki durumunda 

şehir merkezinden 
Çevre Yolu’na kadar 
uzayan hemen 
hemen toplam 4-5 
km. lik bir yol güzer 
gahında hizmet 
veriyordu. Bu gün 
Belediyemizce gös
terilen Hürriyet ve 
Ihça Caddesi’nde 
kurulan pazar, 
pazarın eski haline 
göre daha dar bir 
alanda esnafın hiz 
metine sunuluyor.

Sah Açık Hava 
Pazarına gerek 
esnafın ve gerekse 
halkın kışın, yağışlı 
günlerinde ilgisi 
azalıyor, esnafın 
malını gereği şek
ilde pazarlayama- 
ması nedeni ile 
zarara uğruyor. 
Hayat mücade
lesinde büyük sıkın
tılara uğrar oluyor.

Esnafın güven ve 
huzur içinde, halkın 
doğal koşullardan 
rahatsız olmaksızın 
alışverişi için kapalı 
bir pazar yerinin 
hizmete konulması 
çok önceleri gerçek
leştirilmesi gereken 
bir hizmetti.

Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı Sayın 
İbrahim Talan’ın 
belirttiği gibi 55 yıl 
önce Gemlik’in 
kapalı pazar yeri 
vardı.

Belediye 
Başkanlarımızdan 
Rahmetli 
Hüsamettin Öktem, 
bu ihtiyacı o gün
lerde görmüş DP 
İlçe Başkanı Muhtar 
Alemdar’ın şu anda 
Gemlik Belediye 
Sarayı olan hamam 

bahçesini istimlak 
ederek kapalı pazar 
yerini belediyece 
yaparak halkın 
esnafın hizmetine 
sunmuştur. Hem de 
nasıl ortam ve 
koşullarda 1950’li 
yıllarda Belediye 
Başkanı tek dereceli 
seçilmiyordu.
Başkanı Belediye 
Meclisi seçiyordu. 
Sabah Başkan 
olarak göreve 
başlayan başkan, 
bir olağanüstü 
toplantı sonrası 
verilen güvensizlik 
oyu ile Başkanlık 
sıfatını yitiriyordu. 
Rahmetli 
Hüsamettin Öktem 
herşeyi göze aldı. 
DP İlçe başkanının 
mülkünü istimlak 
etti. Bu yere kapalı 
pazar yerini kurdu. 
Sonunda DP içinde 
kendisine karşı 
amansız mücadele 
başlatıldı. Hakkında 
denmediği kalmadı.

Şimdiki çok amaçlı 
AVM’nin olduğu 
yerde kurulu bulu
nan yere Belediye 
Çarşısı inşaa edile 
rek esnafa kiralandı.

Şöyle bir düşünün, 
bir parti başkanının 
mah DP’li belediye 
başkanınca istimlak 
ediliyor, toplumun 
yararına hizmet için 
sunuluyor. Hem de 
o günün dar imkan
ları ile Gemlik 
Belediyesi, ileriki 
yıllarda rahmetli 
Sayın Hüsamettin 
öktem’in yaptığı bu 
eserleri İller 
Bankasına teminat 
göstererek aldığı 
kredilerle hizmet 
üretmiştir.

Bu vesile ile Sayın 
Hüsamettin Öktemı 
bir Gemlikli olarak 
rahmetle anarım.

Belediyemiz, kap
samı içinde olduğu
muz Büyükşehir 
Belediyesi ilçe 
merkezine ve her 
geçen gün gelişen 
Cumhuriyet 
Mahallerimizde 
kapalı pazar yeri 
kurma kararı veril 
melidir.

İlçe Merkezi için 
uygun yer, 
Marmarabirlik depo
larıdır.

Kapalı pazar yer
leri için gerekli 

istimlaklar yapıl
malı, yapımını 
üstleneceklerini 
taahhüt eden 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’nın kapalı 
pazar yerlerini kur
malarına gerekli İzm 
verilmelidir.

Osmangazi, Nilüfer 
Belediyeleri kapah 
pazar yerleri Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odalarınca gerçek
leştirilmiştir.

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası’na da bu 
imkan sağlan
malıdır.

Pazaryeri ikmali 
sonrası sağlanacak 
gelirlerle ilçe 
esnafının çocuk
larının yüksek tah
sili için verilecek 
burslarla, bu 
ülkenin aydın gele
ceğini yaratacak 
aydın insanların 
yetiştiril meşine 
katkı veril melidir.

Bilindiği gibi en 
önemli yatırım 
insana yapılan 
yatırımdır.

Bu gerçek gözden 
uzak tutulmalıdır. ,

Haşan Sözüneri nin çizdiği 
Timsah Arena ya ilk harç atıldı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Velodromda 
yaptırılacak olan 
Gemlikli Sözüneri 
Mimarlık Mimar 
Hasan Sözüneri 
tarafından proje
lendirilen yeni 
stadyumun temeli 
görkemli bir törenle 
atıldı. Bursaspor, 
48'inci kuruluş 
yıldönümünde en 
büyük armağanı 
Büyükşehir'den 
alırken, Başkan 
Altepe, uzun bir 
hazırlık evresini 
geride bıraktıklarını 
belirterek, Türk! 
ye'nin en modern 
stadyumunun 2 yıl 
içinde tamam
lanacağını kaydetti. 
Dev projeye ilk 
harç döküldü 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
Bursaspor taraftar
larına verdiği yeni 
stadyum vaadinde 
uygulamaya geçildi.

Dünyanın ilk takımın 
sembolüyle proje
lendirilen stadyumu 
olan Büyükşehir 
Belediye 
Stadyumu'nun 
temeli görkemli bir 
törenle atıldı.
İhale aşamasında 
gerekli altyapı ve 
deplase işlemlerinin 
tamamlandığı velo
dromda düzenlenen 
törene Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
yanı sıra Başbakan 
Yardımcısı Devlet 
Bakanı Bülent 
Arınç, Vali 
Şahabettin Harput, 
Milletvekilleri Altan 

Karapaşaoğlu, Ali 
Kul, Hayrettin Çak
mak ve Canan 
Candemir Çelik, AK 
Parti Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, Bursaspor 
Kulüp Başkanı 
İbrahim Yazıcı, 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, Bursaspor 
Divan Kurulu 
Başkanı Kadri 
Şankaya, merkez 
ilçe belediye 
başkanları, amatör 
spor kulüplerinin 
yönetici ve 
Oyuncuları ile çok 
sayıda taraftar 
katıldı

totelaraias;MM«lıasiBlııi;§il

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası 
çekişmeli maçlar 
geçiyor.
AYŞE ZİVER 
KARATAŞ I.Ö.O - 
MUHASİPLER 84-63 
Günün ilk maçında 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Muhasipler arasın
daki 1 Periyot 
(22-23) 2 
Periyot (16-15) 
3 .Periyotta (24-14) 
4. Periyotta (20-9) 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
üstünlüğünde 
tamamlandı.
Ayşe Ziver Karataş - 
Muhasipleri -84-63 
mağlup etti. 
Muhasipler adına

Olcay 30 sayı üre
tirken Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu adına 
Nurullah 35 sayı 
üretti.
YAŞAM ATÖLYESİ- 
BP PETROLLERİ- 
70-37
Günün ilk maçında 
Yaşam Atölyesi - 
BP Petrolleri 
Arasındaki 1.Periyot 
(21-9) 2. Periyot (8- 

6) 3. Periyot (15-13) 
ve 4. Periyot (26-7) 
Yaşam Atölyesinin 
üstünlüğü ile geçti. 
Yaşam Atölyesi BP 
Petrollerini 70-37 
Mağlup etmeyi 
başardı.
BP Petrolleri 
Adına Fatih 
9 sayı ile oynadı, 

Yaşam Atölyesi 
adına Gökhan 18 
sayı ile oynadı.



3 Haziran 2011 Cuma Sayfa 8

YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE, 

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE, 

YENİ BİR DÜNYA!

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR

Müracaatların şahsen n 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

imMUHUIIM kushuiuk
MANASTIR ORKENT 

SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 
DENİZE NAZIR 100 M2 

2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 
SAHİBİNDEN ACELE 

SATILIKTIR

05350390532

Şirketimiz Empet’te çalışacak, 
18-40 yaş arası,

* Askerliğini tamamlamış, 
Beden İşçisi ve

• Makine Teknisyeni 
aranmaktadır.

05395171430
Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.comj

Milli
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

SATILIK
GEMLİK'TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL:0 552 769 46 98

1 SAHRE TAŞIMACILIK 1
1 Evden Eve Nakliyat 1

.-J5 ««a Şehjr içi ve 
ferj- 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

x GSM : 0 536 813 08 36

KAŞ€D€ 6€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

,JU

İIİMM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

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

T MA A “SUYUNU BOŞA 1
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" : I
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın MmA |

ABONE OLDUNUZ MU?

GELİYORUZ
SAADET
PARTİSİ 

GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

www.saadet.org.tr;

http://www.gemlikkorfezgazetesi.comj
http://www.saadet.org.tr
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Kamu işçisinin zam nazarlığı
Kamuda çalışan 
yaklaşık 230 bin 
işçinin beklediği 
ücret zammı için 
Devlet Bakanı Hayati 
Yazıcı ile Türk-İş 
yönetimi bir araya 
gelecek.
Kamu kesimi toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmeleri için 
taraflar saat 10.30'da 
Trabzon'da toplantı 
yapacak. Türk-İş 
Trabzon İl 
Temsilciliğindeki 
toplantıya Bakan 
Yazıcı, Türk-İş Genel 
Başkanı Mustafa 
Kumlu'nun yanı sıra 
diğer yetkililer 
katılacak.
Mustafa Kumlu, 
yaptığı açıklamada, 
Türk-lş'e üye 
sendikaların, kamu 
kesiminde yürürlük 
tarihleri çoğunlukla 
ocak, şubat ve mart 
ayları olmak üzere 
103 iş yeri/işletmede 
çalışan 230 bin işçi 
ile ilgili toplu iş 
sözleşmesi görüşme 
lerine ocak ayından 
itibaren başladık
larını söyledi. Türk- 
İş'in her dönem oldu 
ğu gibi bu dönemde 
de kamuda örgütlü 
sendikalardan 
oluşan Kamu Kesimi 
Koordinasyon 
Kurulu oluşturdu 
ğunu anlatan 
Kumlu, Koordinas 
yon Kurulunun, bu 
sözleşme döne
minde de düşük 
ücretlerin iyileştiril 
mesi, ücretlerin 
enflasyona yenik 
düşürülmemesi, 
refahtan pay alın
ması ve vergi ka 
yıplarının giderilme
si konuları üzerinde 
görüşünü belirle

diğini kaydetti. 
Kumlu, Türk-İş'in, 
kamu kesimi toplu iş 
sözleşmelerinin 
genel seçimler önce 
sinde imzalanabil 
mesi için son 2 ay 
içinde Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve Devlet 
Bakanı Hayati Yazıcı 
ile defalarca 
görüşmede bulun
duğunu, ancak 
hükümetten 
sözleşmelere ilişkin 
bir teklif gelmediği 
için bu görüşmelerin 
kamuoyu ile pay- 
laşılmadığını bildir
di. Türk-İş Trabzon İl 
Temsilciliğinde 
yapılacak görüş
menin Devlet Bakanı 
Hayatı Yazıcı ile 
Türk-İş Yönetim 
Kurulu arasında 
gerçekleşeceğini 
ifade eden Kumlu, 
şunları kaydetti: 
"Türk-İş ile hükümet 
arasında imza
lanacak çerçeve 
protokol, 230 bin 
işçiyi kapsasa da 
sözleşmeler 
aileleriyle birlikte 
yaklaşık 1 milyon 
kişiyi ilgilendirmek
tedir. Hükümetin 
vergi olumsu
zluğunu giderecek, 
işçiyi memnun 
edecek bir zam 
oranıyla masaya 
gelmesi, seçim

öncesinde 
ülkemizde yaşanan 
gerginlikler 
üzerinde pozitif bir 
etki yaratacaktır. 
Dileğimiz, sözleşme 
sürecinin karşılıklı 
anlayış içinde, mağ
duriyetleri gidere
bilecek bir şekilde 
seçimlerden önce 
sonlandırılmasıdır."

BAKANLIKLAR- 
KİTLER
Türk-İş, bir süre 
önce konfederas 
yona üye 24 şendi 
kanın yetkili olduğu 
kamu kesimi toplu 
sözleşmelerinin 
koordinasyonunu 
sağlamak amacıyla 
Kamu Kesimi Toplu 
iş Sözleşmeleri 
Koordinasyon 
Kurulu oluşturdu. 
Kurulda Petrol-İş. 
Harb-İş, Tekgıda-İş, 
Tes-İş, Türk Metal, 
Demiryol-İş, Şeker- 
İş, Toleyis, Yol-İş, 
Tarım-İş, Maden-lş, 
Genel Maden-İş, 
Haber-İş ve Tez- 
Koop-İş sendikaları
na yer verildi.
Yaklaşık 230 bin 
işçinin ücret ve 
sosyal haklarına 
yapılacak zam mik
tarı konfederasyon 
ile hükümet arasın
da imzalanacak pro
tokol ile belir
lenecek.

Tüm Türkiye'de 
otoyollar ve 
köprülerde bu sis
tem olacak! 
Otoyollar ve boğaz 
köprülerinde kartlı 
geçiş sistemine 
alternatif olarak 
anında ödeme 
seçeneği sunmak 
amacıyla PTT ve 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle geliştirilen 
Hızlı Geçiş 
Sistemi’nin (HGS) 
Ekim ayında tüm 
Türkiye’de uygulan
maya başlanacağı 
belirtildi.
Karayolları Genel 
Müdürü Mehmet 
Cahit Turhan, 
manuel ödeme sis
teminin kaldırılması 
sonrası Kartlı Geçiş 
Sistemi’nde bir 
yığılma olduğunu, 
Otomatik Geçiş 
Sistemi’nin (OGS) 
yaygınlaştırmasın
daysa sorunlar 
yaşandığını söyledi. 
Habere göre, halen 
OGS sisteminde 2 
milyon 800 bin, 
KGS’de ise 8 
milyona yakın 
kullanıcının bulun

KfiŞCIN B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

duğunu, KGS’nin 
neden olduğu bek
lemelerin yoğun 
trafiğin bulunduğu 
bölgelerde sıkışık
lığa neden 
olduğunu dile 
getiren Turhan, bu 
durumun belli böl
gelerde karbon 
emisyonunun da 
yükselmesine yol 
açtığına dikkati 
çekti.
PTT ile yapılan pro
tokol kapsamında 
geliştirme çalış
maları devam eden 
HGS nın ise auşuk 
maliyetle alın
abildiğini ve pratik 
bir kullanıma sahip 

olacağını ifade eden 
Turhan, HGS’nin 
özellikle KGS’nin 
alternatifi olacağını, 
yakın dönemde 
KGS’deki kullanıcı 
sayısının
HGS’ye geçmesini 
beklediklerini 
bildirdi.
Yeni uygulamayla 
vatandaşlar PTT 
şubeleri, anlaşmalı 
bankalar, büfeler, 
benzin istasyonları 
ve sınır kapılarının 
yanısıra internet, 
cep telefonu ve 
çağrı merkezi 
vasıtasıyla da 
yükleme yapabile
cek"

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat ^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 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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 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

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 İŞİ. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3982 

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)

MUlUHliNil
VENÜS SİNEMASI 

ÇIĞLIK 4 
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AH YOĞU

H.30-I4.00-1600
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I8.30-20.4S

Rezervasyon 
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2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Herkes için 5

CHP
Türkiye 

rahat bir nefes 
. alacak

TÜRKİYE’YE
AlsözI VERİYORUZ
Özgür insan için,
Sürdürülebilir kalkınma için,
Sosyal adalet ve insanca yaşam için, 
Mutlu toplum, mutlu yurttaş için, 
Çağdaş yerleşimler ve gelişmiş
kent toplumu için, 
Adil ve güvenli bir dünya için CHP, 
HERKES İÇİN CHP...

İşçisinden öğrencisine, 
emeklisinden çiftçisine kadar, 
bu topraklar üzerinde yaşayan 
her vatandaşımızın sorunlarını 
çok iyi biliyoruz. Sosyal devlet 
anlayışımızla ve bu sorunların 
üstesinden gelecek projelerimizle

İKTİDARA HAZIRIZ
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(ft ft (ft fi 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

t m re re re |
I I

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, I 
planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, I 
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, P* 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

32

Ana Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

5.600 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-ögretlm, yemek, 
servi» ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Haziran 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Lisesi mezunları 
hu aksam buluşuyor

Gemlik Lisesi Mezunları Derneği bu 
akşam Gemlik Lisesinden mezun olanları 
biraraya getiriyor. İlk mezunlarını 1969 
yılında veren Gemlik Lisesi’nin mezunları 
geçtiğimiz yıl biraraya gelerek Dernek kur
muş ve her yıl Haziran ayının ilk cumarte
si günü toplanma kararı almıştı. Gemlik 
Lisesi mezunları Sealife’da buluşacak.

7. ve 8. sınıf öğrencileri seviye belirlemek için yarışacak 

Seviye belirleme 
sınavları yapılıyor

Merkez sergisinin açılışı 15 Haziran 2011 
günü Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak 

Köyleme Halk Eğitim
Kursları sona enli

Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından tüm 
ülkede uygulanan 
seviye belirleme 
sınavları, bugün ve 
yarın yapılacak. 
Bugün Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, İmam 

Hatip Lisesi, Anadolu 
Endüstri Meslek 
Lisesi ve Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’nd a 
yapılacak olan 
sınavlar nedeniyle 
sınav saatlerinde 

çevrede gürültü 
yapılmaması istendi. 
Bugün saat 10.oo da 
başlayacak olan 
sınavlara 8. sınıf 
öğrencileri, yarın ise 
7. sınıf öğrencileri 
katılacak.

8. sınıf öğrencilerine 
100 soru sorulacak, 
sınav 120 dakika 
sürecek.
7. sınıf öğrencilerine 
ise 90 soru sorula
cak, sınav 110 dakika 
sürecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce 2010- 
2011 Eğitim Öğretim yılında Umurbey’de açı 
lan Makine Nakışı, Giyim, İğne Oyası ve Re 
sim Kurslarının yıl sonu sergisi açıldı. 2’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Hukuk Öğrencileri ne istiyor?
Demokrasilerin güzel yanı, herkesin 

tepkilerini özgürce ortaya koymasıdır.
Ama biz de Başbakana yönelik bir 

tepki olduğunda kıyamet kopuyor.
Başbakan açıyor ağzını, yumuyor 

gözünü.
Yetmezmiş gibi tepki gösteren öğ 

renciler içeri tıkılıp, özgürlükleri 
ellerinden alınıyor.
Birileri çıkıp, Türkiye’yi ileri demok 

rasiye taşıdıklarını iddia ediyor.
Sevsinler böyle demokrasiyi.

Dev. Syf.4’de

Muhteşem immzm ile birlikte en özel günlerinizde en güzeliniyaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün i NİS?ıı 4 Ketleyt 4 Kimim Te|. Ürbey 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54120125 53

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com


4 Haziran 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Merkez sergisinin açılışı 15 Haziran 2011 günü Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak
ıı

lk Eğilim Harı sona enliGürhan ÇETİNKAYA

Etme bulma dünyası
Bir öykü.
Hem de yaşanmış bir öykü.
İyi bir ders var içinde...
Almasını bilene.

Köyün birinde yaşlı bir amca varmış.
Elden ayaktan düşmüş hayırseverlerin 

destekleriyle yaşamını sürdürürmüş.
Amca kendisine gelen yardımları 

“eden bulur” biçiminde karşılarmış.
Amcaya yemek verme sırası gelen 

köylü bir kadın “bıktım artık bu 
adamdan Allah canını alsa da kurtul- 
sak” diyerek yemekleri hazırlamış yola 
koyulmuş.

Amcanın yanına varmış. 
“Yemekleri getirdim” demiş.
“Koy oraya kızım şimdi aç değilim” 

demiş amca ve ardından eklemiş:
“Eden bulur...”
Kadın gitmiş.
Kadının iki oğlu varmış.
Kentten köye gelmişler.
Karınları da çok acıkmış.
“Varalım amcanın yanına bir yol 

bakıverelim durumu nasıl” diyesi 
olmuşlar ve köydeki amcanın yanına 
girmişler.

Amca çocukları karşılamış, hoş beşten 
sonra , “karnınız aç mı?” diye sormuş.

Çocuklar da bir ağızdan “aç” demişler.
“Bakın tepside yemek var, yiyiverin 

çocuklar” demiş amca.
Çocuklar annelerinin getirdikleri 

yemekleri afiyetle midelerine 
indirmişler.

Meğer amcaya yemek götürmekten 
bıkan anne kurtulmak için yemeklerin 
içine zehir koyuvermesin mi?

Çocuklar hastaneye kaldırılamadan 
hakkın rahmetine kavuşmuşlar.

*****
Demek ki...
Eden buluyor.
Hem de tokat öyle bir geliyor ki altın

dan kalkamıyorsun.
Bu dünya da yapılan iyilik de kötülük 

de insanın kendisi için.
Kimse kimseye bir destek de bulun

muyor aslında...
Ne yaparsa kendine...
Onun için siz siz olun iyilik yaptım 

diye böbürlenmeyin.
Kötülük yaptım diye üzülmeyin.
Sonuç olarak faturayı siz Ödüyor

sunuz.
Yapılacak iş...
İyi niyetli olmak...
Davranışlarda doğal olmak...
İçten pazarlık yapmamak...
Çünkü;
Yaşam kısa...
Ömür çabuk bitiyor.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
2010-2011 Eğitim 
Öğretim yılında 
Umurbey’de açılan 
Makine Nakışı, 
Giyim, İğne Oyası ve 
Resim Kurslarının 
yıl sonu sergisi 
açıldı.
Açılış törenine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdür Vekili 
Burhan İnan, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, daire amirleri- 
leri, siyasi parti tem
silcileri Milletvekili 
adayları ve çok sayı
da vatandaş katıldı. 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerinin folk
lor gösterilenden 
sonra kursa katılan- 
lara belge dağıtım 
töreni yapıldı.
Beğeni ile izlenen 
sergi sonrası konuk
lara Kayalar Kafe’ 
de kursiyerler 
tarafından ikramda 
bulunuldu.

KATIRLI KÖYÜ’NDE

m ABONE OLDUNUZ MU?
aagri ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez’ www.gemttorfezgazetesi.com

nüde M Öârencilerinılen Eylem
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Hukuk 
Fakültesi öğrenci
leri, fakültelerinin 
UÜ'nün Gemlik 
Yerleşkesi'ne taşın
masına tepki göster
mek amacıyla rek
törlük binası 
önünde eylem yaptı. 
UÜ'nün Görükle.;,^ 
Yerleşkesi'ndekP 1 
İktisat Fakültesi 
önünde toplanan1 
Hukuk 
Fakültesi’nden 
yaklaşık 100 öğren
ci, rektörlük X

MAKİNE NAKIŞI 
SERGİSİ
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
2010-2011 Eğitim 
Öğretim yılında 
açılan kursların yıl 
sonu sergilerinin 
4.sü 27 Mayıs 2011 

binasına kadar 
yürüdü. Ellerinde, 
"Bize adalet göster
meyen bizden atalet 
istemesin", "Uludağ 
Hukuk kampüse 
yakışır, üvey evlat 
değildir", 
"Kütüphane yok, 
derslik yok, 
yemekhane yok" 
yazılı dövizler 
taşıyan öğrenciler, 
sık sık "Uludağ 
sadece Tıp Fakültesi 
değildir" sloganı 
attı.
Rektörlük binası

Cuma günü Katırh 
Köyü’nde açıldı. 
Makine Nakışı 
Kursu’na devam 
eden 10 kursiyer 
belgelerini heyacan 
la aldılar.
Sergi açılışı ilçemiz 
Kaymakamı Bilal 

önünde grup 
adına açıklama 
yapan Ömer Öz, 
Hukuk Fakültesi 
öğrencileri olarak 
merkez kampüs 
olarak Görükle'de 
kalmak istediklerini 
söyledi.
Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinin 
Gemlik'teki yer- 
leşkede mağdur 
olacağını öne 
süren Öz, "Eğer 
önemli olan öğrenci 
ve öğrencilerin 
istekleriyse, büyük

Çelik ve eşi Ayşe 
Çelik tarafından 
yapıldı.
Sergi açılışına 
Belediye Başkanı 
Av. Refik Yılmaz, 
Daire Müdüreri 
Siyasi Parti 
mensupları ve köy 
muhtarları katıldı. 
Sergi gezildikten 
sonra köy halkı 
tarafından hazır
lanan yöresel yiye
cekler misafirlere 
ikram edildi.

HEM B.KUMLA 
KÖYÜ SERGİSİ 
AÇILDI
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
2010- 2011 Eğitim 
Öğretim yılında 
açılan kursların yıl 
sonu sergilerinden 
27 Mayıs 2011 
Perşembe günü B. 
Kumla Köyü’nde 
açılan Ev Mefruşatı 
ve İğne Oyası 
Kursu’nun sergisi 
açıldı.
Kurslara devam 
eden 15 kursiyer 
belgelerini aldılar 

lerimizin ve idarem
izin bunu görmez
den gelmesinde bir 
mana bulamıyoruz. 
Biz de her öğrenci 
gibi burada kalıp 
kampüsün 
olanaklarından 
faydalanmak 
istiyoruz" dedi.
Grup adına 
3 öğrenci, 
rektörlük binasında 
yetkililerle 
görüşürken diğer 
öğrenciler rektörlük 
binası önünde otur
ma eylemi yaptı

http://www.gemttorfezgazetesi.com
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Otobüs terminalimle kavga
Bursa'da, şehirler
arası otobüs termi
nalinde çıkan kavga
da 1 yazıhane yetki 
lisi yaralandı. Devam 
eden olaylarda bir 
de taksici yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, şehirlerarası 
otobüs terminalinde 
taksi durağında 
meydana gelen olay
da, bir yolcunun 
bagajından dökülen 
boya yüzünden taksi 
sürücüsü ile 
yazıhane yetkilisi 
tartıştı. İddiaya göre, 
tartışmanın kısa 
Sürede büyümesiyle 
çıkan kavgada

Sut makineleri suçüstü yakalandı
Bursa'da çok sayıda 
ev, iş yeri ve araç 
hırsızlığı olayına 
karıştıkları iddia 
edilen 4 kişilik çete, 
İznik ilçesinde 
suçüstü yakalandı. 
Son bir ayda 
zeytinyağı ve demir 
hırsızlığı çetelerini 
çökerten İznik 
Emniyet Müdürlüğü, 
Bursa'da birçok 
hırsızlık suçundan 
aranan D.A. (37}, Y.Y. 
(29), H.D. (21) ve

'Birlikte terör örgütüne operasyon 
yapacağız' diyerek dolandırdı
Bursa'da, kimliği 
belirsiz bir kişi, cep 
telefonundan aradığı 
kadını, "Kartınız ve 
nüfus cüzdanınız 
kopyalanmış, terör 
örgütünün elinde, 
birlikte operasyon 
yürüteceğiz" diyerek 
dolandırdı.
Kendisinin polis 
olduğunu söyleyen 
bir kişinin yön
lendirmesiyle bin 
800 lira değerindeki

Bursa'da 
9 Taraftar 
Daha 
gözaltında

yazıhane yetkilisi 
yaralandı. Bunun 
üzerine bir grup, ter
minal taksi durağına 
gelerek, durağın 
camlarını kırdı.
Çıkan olaylarda 
taksici Abdurrah 
man K. yaralandı. 
Arkadaşları tarafın
dan hastaneye 
kaldırılan yaralı tak
sicinin sağlık duru

F.D.'yi (19) ilçeye 
girdikleri andan 
itibaren takibe aldı. 
Yeni Mahalle Emin 
Kıran Sokak'ta bulu
nan bir eve girmek . 
isteyen zanlılar, 
asayiş ekipleri 
tarafından suçüstü 
yakalandı. Gözaltına 
alınan zanlılardan 
Y.Y.'nin çeşitli hırsız 
hk suçlarından 57, 
D.A.'nın 25, H.D'nin 
ise 20 sabıkası 
olduğu öğrenildi.

kontör şifresini 
verilen numaralara 
gönderdiğini 
söyleyen kadın 
polise müracaat etti. 
Yapılan tüm 
uyarılara rağmen 
dolandırıcılar, vatan
daşları mağdur 
etmeyi sürdürüyor. 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesi 
Odunluk Mahallesi 
Lefkoşe 
Caddesi'ndeki bir

Bursa'da iptal edilen 
Bursaspor- Beşiktaş 
maçı öncesi çıkan 
olaylara karıştıkları 
iddia edilen 9 kişi 
daha polis ekipleri 
nin düzenledikleri 
operasyonlarla 
gözaltına alındı. 

munun iyi olduğu 
bildirildi.
Taksiciler, "Bir yol
cunun bagajından 
dökülen boya, tak
siye zarar vermiş. 
Bunun üzerine 
arkadaşımız ile 
yazıhaneci tartışmış. 
Bugün de çok kala
balık bir şekilde 
durağımıza gelen 
yazıhaneciler 

alışveriş merkezinde 
meydana gelen olay
da Aysun Ş. 'yi (42) 
arayan kimliği belir
siz bir kişi polis 
olduğunu söyledi.
Aysun Ş. , telefonda
ki kişinin "Kartınız 
ve nüfus cüzdanınız 
kopyalandı, şu anda 
terör örgütünün 
elinde, şimdi sizinle 
birlikte operasyonu 
yürüteceğiz, derhal 
en yakın ATM'ye

Mayıs ayında Bursa 
spor- Beşiktaş maçı 
öncesi 34 kişinin 
yaralanması, ayrıca 
4 polis ve 5 itfaiye 
aracının zarar 
görmesiyle sonuç 
lanan olaylara karış 
tıkları iddia edilen 9 

arkadaşımızı yarala 
di" diye konuştu. 
Yazıhaneciler ise, 
dün bir 
arkadaşlarının darp 
edildiğini iddia etti. 
Olay yerine gelen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
tarafları sakinleştir
di. Bursa 
Otomobilciler ve 
Şoförler Odası 
Başkanı Hasan 
Topçu da taksi 
durağına gelerek, 
konu hakkında bilgi 
aldı. Polis ve oda 
başkanının devreye 
girmesiyle taraflar 
barıştırıldı.

gidin ve vereceğim 
numarayı arayın" 
demesi üzerine ATM 
cihazına gitti.
Toplam bin 800 TL 
değerindeki kontör 
şifresini verilen 
numaralara gön
deren Aysun Ş. , 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

taraftar MOBESE ve 
çekilen fotoğraflar
dan teşhis edildi. 
Bu sabaha karşı 
taraftarların ev ve 
işyerlerine baskın 
yapan polis ekipleri 
9 şüpheliyi 
gözaltına aldı.

< «llÜl'İI lll UnOl IİT1Iİ cıtpııl

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www. m i 11 iy et/blog/özca n vu rai

YazıYORUM

Bir seçim analizi!...
Seçime sayılı günler kala perde 

arkası şu..
Hedefe önce CHP ve Deniz Baykâl 

oturtuldu.
Cemaatin polisleri, istihbaratçılar ve 

yabancı uzmanların kurduğu tezgahla, 
Deniz Baykal CHP’nin başından uzak
laştırıldı.
Amaç CHP’nin parçalanmasıydı.. 

Fakat istenen olmadı. .
Kemal Kıhçdaroğlu çalışkanlığı, 

dürüstlüğü, bilgisi ve efendiliğiyle 
Türk Milletinin “Bizim Kemal’i” oldu.

Darbe vurulmak istenen CHP şimdi
den % 30 oy oranınrgeçti.
Kılıçdaroğlu’nun nefesini ensesinde 

hisseden Erdoğan’ın sinirleri ve vücut 
kimyası alt-üst oldu..

Bu defa hedef MHP oldu...
Türkiye’yi federal yapıya götürecek 

Anayasa’nın yapılabilmesinin şartı, 
MHP’nin baraj altına itilerek, TBMM 
dışında kalmasıydı.
Aylar, yıllar önce profesyonel kişiler 

ce çekilen kasetler devreye sokuldu, 
yayınlandı..

Beklenmeyen bir şekilde Devlet 
Bahçeli gereğini derhal yaparak, bu 
çirkefin önünü keşti,

Bu pisliği tertip edenler yine emeller
ine ulaşamadılar.

Kaset olayı ters tepti ve MHP oylarını 
süratle yükseltmeye başladı ve şu an 
% 18’in üzerine çıktı. Devlet 
Bahçeli’nin sakin ve güven veren 
duruşu, Tayyip Bey’in sihirlerini 
bozdu...
Buniar başarısız oıunca tekrar 

orduya döndüler.. Çünkü,
Türkiye’nin Ulus Devlet ve Üniter 

yapısının korunmasının en güçlü 
güvencesi Türk Silahlı Kuvvetleridir.

Bunu kırmak için AKP-ABD-Föto 
işbirliği kuruldu ve 4-5 yıldır 
yaşadığımız olaylar tezgahlandı.

Bu oyun tutmayınca Çilgin Balanlı 
olayı tezgahlandı.

Balanlı; Orgeneral, Harp Akademileri 
Komutanı...

3 ay sonrasının Hava Kuvvetleri 
Komutanı.

Peki, AKP ne yapmak istiyor ? .... 
TSK Üst kademesini tahrik edip, 

muhtıra verdirmeye çalışıyor ki, çok 
sevdiği “Mağdur” rolünü seçimde yine 
oynayabilsin.

Emniyet Genel Müdürlüğü yayın
ladığı genelge ile, artık.İrticai faaliyet
leri denetlemeyecekmiş.

İyi mi ?...
AKP 9 yıl sonra ilk defa seçimlere 

“Mağdur” olarak değil, “Zalim” olarak 
gidiyor.

Bu da onu korkutuyor... 
_________________________________

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmail.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Öğrencileri ne istiyor?
Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ndeki 

Hukuk Fakültesi öğrencileri dün Gemlik’e dön
memek için yürüyüş ve oturma eylemi yapmış.

Ne demeli bu öğrencilere..
Kavgasız gürültüsüz isteklerini U.Ü.

Rektörlüğüne demokratik bir şekilde iletmişler. 
Bize de bu durum konusunda yazmak düşüyor. 
Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te kalmasını isteyen 

biri olarak bizimde demokratik karşı çıkma yazısı 
yazma hakkımız saklı.

Gençlerin taşıdıkları pankartlara baktığımda 
onlara hak vermemek yanlış olur.

“Kütüphane yok, derslik yok, yemekhane yok. ’’ 
“Bize adalet göstermeyene biz de adalet göster

meyiz. ’’
‘‘Uludağ Üniversitesi sadece Tıp Fakültesi 

değildir."yazılı pankart taşıyan 75’e yakın öğrenci 
rektörlük önünde oturma eyleminde bulunmuşlar.

Sonra 3 temsilci Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak ile görüşmüşler.

Hukuk öğrencileri sınavlara girerken, YÖK 
kitapçıklarında nerede okuyacaklarını bilerek 
Gemlik Hukuk Fakültesi’ni işaretlediler.

115 kişilik derslikleri olan fakülteye geçtiğimiz 
yıl 150 öğrenci alındı.

YÖK Gemlik Hukuk Fakültesi’nin fiziki duru
munu bildiği halde, fazla öğrenci aldı.

İngilizce ön sınıf kaldırılınca 100 öğrenci de 
oradan birinci sınıfa geçince doğal olarak birinci 
sınıf öğrencilerini alacak derslik bulunamadı.

Bu nedenle öğrenciler, Bursa Kampüsüne 
götürüldü.

İşadamı Asım Kocabıyık, Gemlik Hukuk 
Fakültesi’ni yaptırırken, kendisinden 75 kişilik 
derslikler istenmesine karşın o 115 kişilik derslik
ler yaptırdığını açıkladı.

Gemlik Hukuk Fakültesini yaparken, bu binanın 
Hukuk Fakültesi olarak kalmasının taahüdünü 
alarak binayı yaptırdı.

Yeni hizmete giren bir fakültede eksikler olabilir. 
Bu eksikler önce yönetimce tamamlanır.
Yönetimi aşan, yatırım gerektiren konularda ise 

Asım Kocabıyık yardıma hazır olduğunu her 
ortamda ifade ediyor.

İş böyle olunca gençlerin Bursa diye tutturması
na anlam vermek mümkün değil.

Onlar noksanlıkların tamamlanmasını isteye
bilirler.

Bu hakları.
Bu konuda Prof. Parlak öğrencilere söz vermiş.
Gelecek öğretim yılına kadar, yemekhane 

sorunu, derslik sorunu, kütüphanenin geliştiril 
mesi sorunu, yurt sorununun çözüleceğini kendi
lerine bildirmiş.

Gençlerle uygun diyalog kurulunca gençler 
yatışmışlar.

Bir bakıma haklarını aramanın ve onların yerine 
getirilmesinin memnuniyetini de görmüşler.

Ancak, öğrencilere karşı bazı akademisyenlerin 
yanlış tutumları Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya 
götürülmesi gibi bir durumun ortaya çıkmasına 
neden olmuştu. Bunu ne siyasiler istiyor, ne de 
bugünkü Uludağ Üniversitesi yönetimi.

Hukuk Gemlik’te kuruldu, Gemlik’te kalacak. 
Eksikler varsa bunlar giderilecek.

Emlak Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliği Taslağı'na 
göre, emlak vergisi 
mükelleflerinden 
emlak vergisi 
bildirimleri dışında 
bir belge talep 
edilmeyecek. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı (GİB), 
emlak vergisi 
işlemlerine yönelik 
olarak Emlak 
Vergisi Kanunu 
Genel Tebliği 
Taslağı hazırladı. 
Taslağa göre emlak 
vergisi mükellef 
lerinden emlak 
vergisi bildirimleri 
dışında bir belge 
talep edilmeyecek. 
Belediyeler emlak 
vergisi işlemlerinde 
mükellefler tarafın
dan bildirilen 
hususların teyidinin 
mükelleflerden 
belge istenmeden 
ilgili kurum ve kuru
luşlardan vaoacak.
İndirimli bina ver
gisi oranı uygula
masından yararla
narak, vergi öde
meyecek olan özür
lülerin, sağlık kuru
lu raporu 
fotokopisini her yıl 
yeniden vermesi 
gerekmeyecek. 
Belgenin bir defa 
verilmesi durumun
da bu belgeler,

flBD'den Bursa'ya fcardeşlik talebi
Amerika Birleşik 
Devletleri'nden 
Bursa'ya gelerek 
Büyükşehir 
Belediyesi'ni ziyaret 
eden Dayton 
Belediyesi yetkilileri, 
Bursa ile kardeş 
şehir anlaşması 
imzalayarak, 
kültürel diyaloğun 
gelişmesini istedik
lerini söyledi. 
ABD'nin Dayton 
Belediyesi 
Uluslararası İlişkiler 
Görevlisi Anthony B. 
Whitmore ve 
Kırgızistan 
Celalabat'dan gelen 
Ahıska Türkleri 
Kamu Derneği 
Başkanı Süleyman 
Sariyev ve Dünya

indirimli bina 
vergisi oranının 
uygulanması için 
gerekli şartların 
taşınması halinde 
takip eden yıllarda 
da geçerli olacak. 
GİB’in internet sitesi 
aracılığıyla yaptığı 
duyuruda, Emlak 
Vergisi İşlemlerine . 
Yönelik Olarak 57 
Seri No’lu Emlak • 
Vergisi Kanunu 
Genel Tebliği 
Taslağı hazır
landığını bildirdi. Bu 
taslağın geliştirilme
si ve yayımlanmaya 
hazır hale getirilme
si için Başkanlığın 
çalışmalarını devam 
ettirdiğine dikkat 
çekilen açıklamada, 
mevcut taslakta yer 
alan konuların 
geliştirilmesi, 
değiştirilmesi veya 
katkıda bulunul-

Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) 
Bursa Şube Başkanı 
Paşa Alihan, Tarihi 
Belediye Binası'nda 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç ile bir araya 
geldiler. Heyet, 16 - 
19 Eylül tarihleri 
arasında Dayton 
Üniversitesinde 
yapılacak olan ve 

.Ahıska Türklerinin 
düzenlediği konulu 

masıyla ilgili görüş 
ve önerilerin 
iletilmesi istendi. 
Maliye Bakanhğı’na 
intikal eden olaylar
dan, emlak vergisi 
işlemleri sırasında 
mükelleflerden 
emlak vergisi 
bildirimleri dışında 
başkaca belge talep 
edildiği, özürlülere 
ait indirimli bina 
vergisi oranının şıfir 
olarak uygulan
masında sağlık 
kurulu raporunun 
aslının verilmesinde 
zorlukların 
yaşandığı, ayrıca 
sağlık kurulu rapor
larının her yıl 
yeniden istenildiği 
anlaşılmış olup, bu 
konularda aşağıdaki 
açıklamaların yapıl
masına gerek duyul
duğuna dikkat 
çekilen Tebliğ 

konferansa Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'yi de davet 
ettiler. Bursa ile 
Dayton arasında 
kardeşlik anlaşması 
imzalamak istedik
lerini söyleyen 
Dayton Belediyesi 
Uluslararası 
İlişkiler Görevlisi 
Anthony B. 
Whitmore, Ahıska 
Türkü'nün yoğun 
olarak yaşadığı

Taslağı’nda, emlak 
vergisi mükellef 
lerinden emlak ver
gisi bildirimi dışında 
tapu sureti, kimlik 
fotokopisi, vergi 
kimlik numarasını 
gösteren belge, 
elektrik ve su abone 
belgesi, yapı kullan
ma izin belgesi, 
metrekare cetveli 
veya başkaca bir 
talep edilmeyeceği 
ifade edildi. Taslağa 
göre Belediyelerce, 
emlak vergisi işlem
lerinde mükellefler 
tarafından bildirilen 
hususların teyidinin 
mükelleflerden 
belge istenmeden 
ilgili kurum ve kuru? 
luşlardan yapılması 
gerekecek. Bu 
bağlamda belediye 
terce, mükelleflere 
ait kimlik bilgileri, 
İçişleri Bakanlığı 
Kimlik Paylaşım 
Sistemi üzerinden, 
tapu kayıtları Tapu 
ve Kadastro Kayıt 
Bilgi Sistemi’nden ■ 
alınabilecek. Ayrıca, 
mükelleflerin şehit? 
gazi, dul, yetim ve 
emekli olduklarına 
ilişkin bilgilerin ise 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığı’ndan 
elektronik ortamda 
sağlanması 
mümkün olacak.

Bursa ile yapılacak 
bu anlaşmanın kon
feranstan önce 
gerçekleştirilmesini 
istedi. Whitmore, 
kardeşlik anlaş
malarının başka 
şehirlerle de 
yapılacağını 
sözlerine ekledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Atilla Ödünç de 
400'e yakın 
Ahıska Türkü'nün 
yaşadığı Dayton ile 
Bursa arasındaki 
kardeşlik anlaşması 
talebini, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye 
ileteceğini söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHPli hanımlar Balıkpazannda 
Lokumlu nüskevit’dağıttı

MHP Genel Başkanı 
Deniz Bahçeli’nin 
bir seçim konuş
masında kullandığı 
“püskevit”sözü 
MHP’lilerin seçim 
propagandalarında 
önemli bir 
malzeme oldu. 
MHP’li bayanlar 
dün Bahkpazarı 
Mahallesi’nde 
vatandaşlara 
“Lokumlu Püskevit” 
dağıttılar.
İlçe yöneticileri ile 
birlikte dün öğle # 
saatlerinde Cadde 
si’nde Bahkpazarı 
Mahallesinde 
İl Yöneticileri de 
katıldı.
Yapılan açıklamada 
seçim dönemince 
uslubu iyice bozu
lan siyasette MHP 
nin simgesi haline 
gelen püskevit ile 
tatlı yiyip tatlı 
konuşarak, renk 
vermek istediklerini 
söylediler.
MHP’liler, "Genel

Başkanımız Devlet 
Bahçeli’nin 
söylediği gibi, biz, 
bisküvi demesini de 
biliriz, püskevit

demesini de biliriz. 
Allah bize, şehitleri 
m ize ‘Kelle’ demesi
ni nasip etmesin. ” 
dediler.

MliîMluirtiHııH
CHP ilçe Örgütü 
Umurbey’de 
gezmedik mahalle 
bırakmadılar.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce hazırlanan 
kurs sergisinin 
açılışına katıldılar. 
Milletvekili adayı 
Ulun Havva Kayı ile 
birlikte açılışa 
katılan CHP İlçe 
Yönetimi ve Kadın 
Kolu üyeleri sergiyi 
gezip, kursiyerleri 
tebrik ettiler.

EKİCİ MURATOBA 
VE YENİKÖY DE 
CHP’liler akşam 
saatlerin de de 
çalışmalarına köyler 
de devam ettiler. 
Bursa Milletvekili 
adayı Kemal Ekinci 
ile birlikte Muratoba 
ve Yeniköy’ü ziyaret 
ederek partilerinin- 
projelerini anlattılar. 
CHP Kadın kolu 
üyeleri ise Yeniköy’e 
gündüz saaatlerinde 
giderek tüm evleri 
ziyaret ettiler.

CHP’li hanımlar ev 
hanımlarına parti
lerinin Aile Sigor

tası, çiftçi program! 
ve 2B projesini 
anlattılar.

Si" M KARDEŞLER OTOMOTİV
.. । 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında K /IA ıe Vz^+Uîli Cöh/leî
”,z^ RENAULT________ Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... _____________ STKIII OO S

«m®

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.

ÛÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim

araç kabul

Araç bilgilerinizin yarn sıra istekleriniz 
| not edilerek sırasıyla işleme alınır.

Yeddi Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediye çeki

kaporta

Araçlarınız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanmı 
yapılarak, fabrika standartlarına uygunluk 
sağlanmaktadır.

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onarandan 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 YAPILIR Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK



GemlikK^rfez

Erdllll Termal Otel olarak • 
Armutlu sahiline yâkın, orman 
İçinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No:1 ]1 ' 

Armutlu /;YAL0VA3^^
Tel: O 226 531 41

531 44 20 - 531 31 45
Fax : O 226 531 0&Ö9^

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 B 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center B
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Gemlik Lisesi ve Türkmen Düğünü
Yıl sonu etkinlik

leri çerçevesinde 
Gemlik Lisesi'nin 
düzenlediği tiyatro 
gösterisi büyük 
ilgi gördü.
Başta Edebiyat 

öğretmenleri 
Hikmet Cerrah’ı ve 
etkinliğe katılan 
bütün öğrencileri 
yürekten kutluyo
rum. Bu çalış
malara destek 
veren okul yöne- . 
timine ve emeği 
geçen herkese 
gönülden 
teşekkürler.
"Türkmen 

Düğünü" Türk 
toplumunun 
yaşam biçimiyle 
ve gelenekleriyle 
örtüşen güzel bir 
oyun.

Türkmenlerin 
yaşamından bir 
kesit sunuyor 
bizlere.İki gencin 
evlilik öyküsü 
anlatılıyor.

Öğrencilerin 
kıyafetleri gerçek
ten çok güzel 
tasarlanmış,dekor 
basit; ama olaylar'ı 
çok çarpıcı 
biçimde anla
mamızı sağlıyor. 
Görev alan öğren
ciler, rollerini 
başarıyla yerine 
getirmenin 
coşkusu ve 
çabası içindeydi. 
Elinize, dilinize, 
yüreğinize sağlık 
gençler!

Derslerinin yanı 

sıra tiyatro çalış
malarına da 
zaman ayıran, 
gezme ve 
eğlencelerinden 
özveride bulu
narak amatörce 
bir oyun 
sergileyen bu 
gençleri destekle
mek, bu çalış
malar için onları 
teşvik etmek ve 
yüreklendirmek 
biz büyüklerin ve 
eğitimcilerin temel 
görevi olmalı.

Gönül istiyor ki 
mayıs ayı ilköğre
tim okullarının şiir, 
müzik, tiyatro ve 
spor etkinlikleri 
ayı olsun. Bu âlân* 
da yarışmalar 
düzenlensin, 

emeği geçenlere 
küçük armağanlar 
verilerek 
özendirilsin. Bu 
okullardaki öğren
cilerimizin 
yetenekleri ortaya 
çıkarılarak gelişti 
rilsin.

Liseler için hazi
ran ayı sanat ve 
spor etkinlikleri 
ayı olabilir. Üniver
site sınavların 
sona erdiği 
dönem. Bu etkin
likler için uygun 
bir zaman değil 
mi?

Gençlere birikim 
sağlamak ve 
onların yetenek
lerini geliştirmek 
istiyorsak bu tür 
çalışmalara zaman 
ayırmak gele
ceğimiz açısından 
da önemlidir.
Futbolla yatan fut
bolla kalkan bir 
gençliğin güzel 
sanatlara 
yöneltilmesi 
büyük önem 
taşımıyor mu?

Okullarımızda 
son yıllarda 
öğrencilerimizi 
test sınavlarıyla 
yoğurur olduk. 
Öğrencilerimizin 
t beceri ve 
yetenekleri bir 
kenara itildi.Okul 
sadece bilgi 
öğreten bir kurum 
değildir. Öğren
ciye beceri 
kazandıran ve 
becerilerini 
geliştiren, 
yeteneklerini 
ortaya çıkaran bir 
kurumdur.

Öğretim yılının 
sonuna doğru 
ders lerde bir 
gevşeme göze 
çarpar. Havalar da 
ısınmaya yüz 
tutunca öğrenciler 
isteksiz, amaçsız 
okula gelmeye 
başlarlar.

İşte bu dönem 
Sanat, kültür ve 
sporla değer
lendirilecek bir 
dönemdir. Sene 
başında yapılacak 
programlar 
çerçevesinde 

birçok etkinlik ve 
yarışma bu 
dönemde düzen
lenebilir.

Bu yolla öğrenci
lerimize güzel 
alışkanlıklar 
kazandırmış olur 
hem de zaman
larını en iyi şek
ilde değer
lendirmelerine 
yardımcı olmuş 
oluruz.

Yerel yönetim
lerin, kaymakam
lığın ve milli 
eğitimin işbirliği 
ile böylesine güzel 
çalışmalar düzen
lenip 
sergilenebilir. Bu 
çalışmalardan 
yöre halkı da 
yararlanmış olur.

Zaman içinde bir 
bakarsınız ilçemiz 
kültür ve sanatın, 
festivallerin 
merkezi olabilir, 
bu gerçek
leşmeyecek bir 
hayal değildir. 
Yeter ki gerçek
leştirmek için 
çaba gösterelim.

Gemlik lisesi Tiyatro Kulülıii 
“Türkmen’in Düğünü’nii oynadı
Gemlik Lisesi 
Tiyatro Kulübü 
öğrencileri Ali 
Yürük'ün yazdığı 
Türkmen Düğünü 
adlı 2 perdelik 
oyunu Belediye 
Kültür Merke 
zi'nde oynadılar. 
Oyunu Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, 
Belediye Bşk.Tk. 
Yrd. Muharrem 
Sarı, ilçemizdeki 
ilk ve ortaöğretim 
kurumlarının 
müdür ve müdür 
yardımcıları, okul 
öğrencileri ve mi 
safirler izlediler. 
Oyunun hazırlan
masından sahne 
ye konulmasına 
kadar geçen 
süreçte sadece 
okulun tiyatro 
kulübü öğrenci
lerinin görev 
aldığı oyunu, oku
lun edebiyat 
öğretmeni ve 
Tiyatro Kulübü

Rehber Öğret
meni Hikmet 
Cerrah sahneye 
koydu.
Oyunda, 12. sınıf 
öğrencilerinden 
M. Mustafa Büyük 
oruç, Murat Can, 
Aykut Güleryüz; 
11. sınıf öğrenci
lerinden Hilal 
Oran, Gizem Beri, 
İbrahim Şen, Nazi 
ye İçöz, Kadir Şim 
şek, Aylin Damar, 
Berivan Ayhan, 
Seda Yol geçer, 
Buket Kurt, Caner 
Demiral, Özkan 
Tosun, Şevki 
Eker; 10. sınıf 
öğrencilerinden 
Ceyna Kırgız,

Beste'Özkan rol 
aldılar.
11. sınıf öğrenci
lerinden Fatma 
Peker'in suflör 
olarak görev 
aldığı oyunun 
dekorunu ise oku
lun 11. sınıf öğren 
çilerinden Tuğçe 
Yavuz yaptı.
Oyun, Afyon'un 
Emirdağ ilçesinde 
yaşayan Türkmen 
lerin yaşamından 
bir kesit sunuldu. 
Okulun Tiyatro 
Kulübü Rehber 
öğretmeni 
Hikmet Cerrah 
amaçlarının 
tiyatroya olan 
ilgiyi artırmak ve

eğitimin, yaşamın 
her aşamasında 
gerçekleşebile
ceğini göstermek 
olduğunu söyle
di.Oyunun biti
minden sonra İlçe 
Kaymakam Bilal 
Çelik, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
okul müdürü 
Ertuğrul Kılıçlar 
okulun Tiyatro 
Kulübü Rehber 
Öğretmeni Hikmet 
Cerrah'ı ve oyun
da emeği olan 
tüm öğrencileri 
kutlayarak 
güzel oyunlarını 
çiçeklerle 
pekiştirdi.

İLAN
KİRALIK RESTORAN (SEALIFE CLUB) İHALESİ 

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Sosyal Tesisleri içeHsİnde 
bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen RESTORAN 
(SEALIFE CLUB) devren kiraya verilecektir.

a- 220 kişilik kapalı restoran,
b- 450 kişilik açık restoran (teras),
c- 750 kişilik bahçe (bar),
d- 250 kişilik kapalrtoplanti salonu,
e- 50 kişilik kapalı şeref salonu, 
f- 50 kişilik ikinci kapalı salonu.

1-İhaleye katılmak isteyen firma ve şahıslar ihale şart
namesi ve eklerini Fabrikamız Pazarlama ve Satış 
Departmanından temin edeceklerdir.
2-İhaleye katılmak isteyen firma ve şahıslar kiralık işyeri
ni bizzat yerinde görerek teklif vereceklerdi^ " 
3-Son teklif verme tarihi 20.06.2011 tarih saat 17:00'ye 
kadardır.
4-Başvurmak isteyenler 519 00 70 (Dahili: 1480-1283- 
1507-1528) numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilirler.
5- www.sealifeclub.com adresinden tesislerin video 
görüntülerini izlenebilir.
İlgililere duyurulur.

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.

Festluale yıldız «ağacak
Bu yıl 50'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, yerli 
ve yabancı birçok sanatçıyı ağırlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 12 
Haziran-30 Temmuz'da yapılacak festivale ilişkin, Ata türk 
Kongre Kültür Merkezi (AKKM) Yıldırım Beyazıt Salonu'nda 
düzenlediği basın toplantısında, Bursa'nın, kültür ve sanat 
alanında yapılan çalışmalarla uluslarara sı çapta örnek bir 
kent olduğunu belirterek, "Bu görevi sürdürmek için elimiz 
den geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi. Yaklaşık 1 mil 
yon 500 bin TL kaynak ayrılan festival, 17 Haziran'da Bur sa 
Senfoni Orkestrası ve Güher-Süher Pekinel kardeşlerin kon
seri ile başlayıp, 30 Temmuz'da Dino Merlin ve Suzan Kar 
deş konseri ile son bulacak. Festival, kapsamında, Ricky 
Martin, Buika, Ahmet Özhan, Kubat, İlhan'Şeşen, Zuhal 
Olcay, Ayşegül Aldinç; Hans Alexiou, Melihat Gülses, Şeb 
nem Ferah, Gibsy Kings, Ajda Pekkan, Emre Altuğ ve Gök 
han Özen'in yanı sıra birçok ünlü sanatçı konser verecek.

http://www.sealifeclub.com
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mutum
Şirketimiz Empet’te çalışacak, 

18-40 yaş arası, 
Askerliğini tamamlamış, 

Beden İşçisi ve 
Makine Teknisyeni 

aranmaktadır.

05395171430

ELEMANARANIYOR
MANASTIR ORKENT 

SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 
DENİZE NAZIR100 M2 

2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 
SAHİBİNDEN ACELE 

SATILIKTIR

05350396532

MATBAADA 1 
ÇALIŞACAK TECRÜBELİ, 
GRAFİKER ARANIYOR) 

Müracaatların şahsen I 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS 
İstiklal Cad. Bora Sk. 31B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK]

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK -ORHANGAZİ-İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

> - ; el değmeden biz taşıyalım.
Türkiye 'nin her ferine parça yiik gönderilir 

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

Tel : O 224 573 43 25
J GSM: 0,536 813 08 36

SATILIK
GEMLİK'TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 769 46 98

UNARM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK] 

20-35 YAŞLARINDA 1
ELEKTRİK KONUSUNDA

DENEYİMLİ
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

BAY ELEMAN ARANIYOR j
Müracâatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

KAŞ€D€ B€Kl€NI€K YOK
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN. ■ i

>*3..

FIYATLARLA 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

'T MA m“SUYUNU BOŞA 
.HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
İGemlik Körfezi ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

ELEMAHLflRflRflHlYBR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK* 

MONTAJ ELEMANI VE
ŞOFÖR ARANIYOR |

Müracaatların şahsen i 
yapılması rica olunur 1

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 111

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAADET
PARTİSİ i

GEMLİK İLÇE I 
BAŞKANLIĞI I 

www.saadet.org.tr jj

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.saadet.org.tr
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Enflasyon rakamları 
beklenenin üzerina çıktı

Kredi tartında tahsile lıoiııliıılı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
mayıs ayı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
açıkladığı verilere 
göre tüketici 
enflasyonu Mayıs'ta 
yüzde 2.42 artarak 
2008 ekim ayından 
bu yana en hızlı 
aylık artışını gerçek
leştirdi. Tahminlerin 
çok üzerindeki bu 
artış giyim ve gıda 
fiyatlarındaki sert 
yükselişten kay
naklandı.
2011 Mayıs ayında 
aylık bazda enflasy
on TÜFE'de yüzde 
2.42, ÜFE'de ise 
yüzde 0.15 artış gös
terdi. Piyasa beklen
tileri TÜFE'de 1.08 
ÜFE de ise 0.95 yük
seliş olacağı 
yönündeydi.
Bu verilerle, yıllık 
enflasyon TÜFE'de 
yüzde 7.17, ÜFE'de 
yüzde 9.63 olarak 
gerçekleşti. 
TÜFE'deki yüzde 
2.42'lik yükseliş, 
2008 Ekim ayından 
bu yana en yüksek 
aylık artış olarak 
kaydedildi. 
Geçtiğimiz ay 
TÜFE'de artış yüzde 
0.87, ÜFE'deki artış 
ise yüzde 0.61 
olmuştu.
TÜFE’nin yüksek 
gelmesi, Merkez 
Bankası'nın yıl sonu 
için hedeflediği 
yüzde 5.5'in üzerine 
çıkılacağına yönelik 
tahminleri de 
güçlendirdi. 
'RAKAMLAR 
ÜRKÜTÜCÜ'

Gelen verileri değer
lendiren Royal Bank 
of Scotland’ın 
gelişmekte olan 
ülkelerden sorumlu 
analistlerinden Tim 
Ash, "Türkiye’den 
ürkütücü rakamFar 
geldi. Piyasa yüzde 
1’lik bir artış bekliy
ordu. Bu veriler, 
Merkez Bankası’nın 
uyguladığı 
alışılmışın dışındaki 
para politikası karar
larının ötesine 
geçmesinin gerek
tiğine işaret ediyor" 
dedi.
Ash, cari açığın 
GSYİH’nin yüzde 
o î'ıTe ÛtîlTrV y’cıtriyTı'îV 
ve ekonominin 
büyümeye devam 
ettiğine dikkat çek
erken, hükümetin 
seçimlerden sonra 
mali politikasını 
sıklaştırması gerek
tiğini de belirtti. 
PİYASA OLUMSUZ 
TEPKİ VERDİ 
Enflasyondaki sert 
yükselişle birlikte 
İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
düşerken, yaklaşık 
yüzde 1'lik kayıpla 
63 bin puan seviye
sine geldi. Spot 
piyasada yüzde 8.75 
düzeyinde bulunan 
faizler yüzde 8.96'ya 

çıktı.
GİYİM VE GIDADA 
HIZLI ARTIŞ 
Bir önceki aya göre 
en yüksek artış 
yüzde 11,68 ile giyim 
ve ayakkabı grubun
da gerçekleşti.
Mayıs ayında endek
ste yer alan gruplar
dan gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 
4.71, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
1.47, eğitimde yüzde 
1.14, eğlence ve 
kültürde yüzde 0.99, 
lokanta ve otellerde 
yüzde 0.81, ulaştır
mada yüzde 0.63, 
konutta yüzde 0.54, 

tSşy'aSnTtJc? y'û'Zut?
0.26, sağlıkta yüzde 
0.11 artış, alkollü 
içecekler ve tütünde 
yüzde eksi 0.01, 
haberleşmede yüzde 
eksi 0.47 düşüş 
gerçekleşti.
TURİSTİK TURLAR 
ZAM ŞAMPİYONU 
Geçtiğimiz ayın zam 
şampiyonu ise 
yüzde 30.95 ile yur
tiçi bir hafta ve daha 
fazla süreli turlar 
oldu. Onu yüzde 
17.52 ile patates, 
yüzde 16.68 ile elma, 
yüzde 15.878 ile 
limon ve yüzde 
15.31 ile edebi 
kitaplar izledi.

Bu tür harcamada 
taksitlinin payı 
yüzde 44,7’ye çıktı. 
Son dönemde tüke
time yönelen Türk 
halkı, kredi kartında 
da tehlikeli bir 
dönüşüm yaşıyor. 
Kredi kartı kul
lanımında taksitli 
alışverişlerin oranı 
yüzde 44,7’ye 
çıkarak rekor kırdı. 
Henüz kazanıl
mamış gelirin ipotek 
altına alınması 
anlamına gelen tak
sitli alışveriş, yeni 
bir kredi kartı 
batağının ön haber
cisi olarak nite
lendiriliyor. Yine, 
kredi kartı harca
maları, geçen yılın- 
mayıs ayına göre bu 
yılın aynı döne
minde 36,5 milyar 
liradan 46,1 milyar 
liraya çıktı.
3,9 PUANLIK ARTIŞ 
Bu oran kredi kart
larındaki artışın, 
tüketici kredilerinde 
görülen yüksek 
artış hızının altında 
kaldığını, ekonomi 
yönetiminin 
belirlediği sınırı 
aşmadığını gös

KAŞEDE «EKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 

I GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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teriyor. Dolayısıyla 
kredi kartı harca
malarını kısmayı 
gerektirecek bir 
durum şimdilik 
sözkonusu değil. 
Ancak kredi kartının 
kullanım biçimi 
tehlikeli bölgelere 
girildiğini işaret 
ediyor. Son bir yılda 
kredi kartından 
yapılan taksitli 
alışverişler yüzde 
34,5 gibi oldukça 
yüksek bir oranda 
artarak 15,3 milyar 
liradan 20,6 milyar 
liraya çıktı. Karttan 
peşin yapılan 
alışverişler ise 
sadece yüzde 14,7 
oranında arttı.
Toplam kredi kartı 
harcamaları içindeki 

payını yüzde 
40,8’den 44,7’ye 
Çıkarttı.
ÖNLEM GELEBİLİR 
Bankalar taksite 
bağlanan harca
malar sayesinde 
geliri garanti altına 
alırken tüketiciler 
biriken taksitler 
nedeniyle adım 
adım batağa yak
laşıyor. Taksitlerin 
birikmesi, kart har
camalarındaki 
artışları kısmen de 
olsa frenliyor.
Ancak artan tak
sitler, vatandaşın 7- 
8 aylık gelirini önce
den ipotek altına 
aldığı için gelirde 
yaşanacak azalma 
riski, kart batağını 
çabuklaştırıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

HASTANELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03

> Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 5131353
Askerlik Şb. 51310 5Z
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım .Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Santral 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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Akcan Petrol 5,3 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 14 25
Beyza Petrol S13 Ot 03

VAPUB - FEBİDOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3983 

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 33 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)

ıımiıiMiil
VENÜS SİMASI 

ÇIĞLIK 4 
11.30-I4.00-16.I5- 

18.30-21.00 
ATI YOĞU

H.30-14.00 1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30 -20.45 

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



GemlikKHrfez

TÜRKİYE’YE

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Herkes içi»1 
icHpW

Türkiye 
rahat bir nefes 

alacak

site
■> I VERİYORUZ
Devletin desteği, toprağın bereketi 
ÇİFTÇİNİN olacak.
Mazottan alınan vergi kalkacak, 
tohum ve gübrenin yüksek maliyetleri 
aşağıya çekilecek.
İntibak Yasası çıkacak.
Emekli aylıkları yoksulluk sınırının 
üzerine çıkacak
Aylıklardan kesilen Sosyal Güvenlik 
Destek Primi kaldırılacak.
Emekliler milli gelir artışından pay alacak 
İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları 
sağlanacak, taşeron köleliği kalkacak 
Ekonomik büyümeden esnafta 
hak ettiği payı alacak.
Aile Sigortası ile herkes doğumundan 
ölümüne kadar sosyal devletin güvencesi 
altında olacak

İKTİDARA HAZIRIZ



Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12. tr

2002

Uf! . 4 J 4 99
Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Ayken! 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...

»m

.fl ' Û.. ÎT

4-5 Yaş 
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 e^ltlm-Agretlm, yemek, 
servis ve KOV dahildir

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

Halk Eflitimden Giimiiş 
Hasır Takı sergisi

Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlü 
ğü’nce hazırlanan “Gümüş Hasır takı" 
Sergisi bugün Tayyare Kültür Merkezi 
Sami Güner Sanat Galerisi’nde izlenime 
açılacak. 6-9 Haziran 2011 tarihleri 
arasında izlenimde kalacak olan sergide 
satış yapılacağı bildirildi.__________

6 sözleşmeli çalışanın isine son verildi. CHP Meclis Gurubu, olayı kınadı

Belediyede sözleşmeli kıyımı haşladı
Gemlik Belediyesi’nden ard arda 6 sözleşmeli personelinin hiçbir 
gerekçe gösterilmeden işlerine son verilmesi şoku sürüyor. CHP Be 
tediye Meclis Gurubu adına açıklama yapan Grup Sözcüsü Necdet Er 
soy, Başkan Yardımcısı Muharrem Sarı’nın meclis toplantısında maa 
şının asgari ücret olarak kalması kararının alınmasının ertesi günü 4 
mühendis, bir tekniker ve bir de sanat eğitmeninin işine son ver
ilmesini kınadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli düzen
lediği basın toplantısında, Belediye’yi halkın oyuyla ele geçi reme 
yenlerin, vijdansız yöntemler ve pazarlıklarla ele geçirdiklerini belir 
terek, “Şimdi de belediyede çalışan personelin ekmeğiyle oynuyor
lar. Kiminden ise baskıyla işini bırakmalarını istiyorlar.” dedi. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Belediyede sözleşmeli kıyımı
Gemlik Belediyesi’nde göreve geleli 

2 buçuk ay olan Refik Yılmaz 
Yönetimi, 6 sözleşmeli personelin 
işine son vermiş.

Bu personelin 4 tanesi teknik ele
man.

Görüştüğümüz kişiler işten neden 
çıkarıldıklarını bilmediklerini söyledi 
ler. Sözleşme tarihleri bitmiş değil.

6’sı da iki satır yazı ile kapı önüne 
konulmuşlar.
Amma da adaletli bir tutum değil mi?
Başbakanın sözleşmelilerin kadrolu 

yapılacağını duyurduğu bir süreçte 
işsiz kalmak. Devamı sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde eti güzelini yaşatmak için hizmetinizd^iz.

Düğün i Nişan & Kokteyl i Kurum T„.
Temekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 541261 25 53

http://www.aykentilkogretim.k12
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmall.com
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6 sözleşmeli çalışanın işine son verildi. CHP Meclis Gurubu, olayı kınadı

i
S Gemlik Belediyesi’nden ard arda 6 sözleşmeli personelinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerine son 
verilmesi şoku sürüyor. CHP Belediye Meclis Gurubu adına açıklama yapan Grup Sözcüsü Necdet Ersoy, 
Başkan Yardımcısı Muharrem San’nın meclis toplantısında maaşının asgari ücret olarak kalması kararının 
alınmasının ertesi günü 4 mühendis, bir tekniker ve bir de sanat eğitmeninin işine son verilmesini kınadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli düzenlediği basın toplantısında, Belediye’yi halkın oyuyla 
ele geçiremeyenlerin, vijdansız yöntemler ve pazarlıklarla ele geçirdiklerini belirterek, “Şimdi de belediyede 
çalışan personelin ekmeğiyle oynuyorlar. Kiminden ise baskıyla işini bırakmalarını istiyorlar.” dedi.
Gemlik Belediyesi'n 
de son günlerde 4 
mühendis, bir 
tekniker bir de sanat 
eğitmeninin işine son 
yerilmesi tepkilere 
neden oldu.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 
görevinden uzaklaştı 
olmasından ve 
Belediye Başkanvekil 
liğine AKP’den Refik 
Yılmaz’ın getirilmesin
den sonra, Belediye 
de kadrolaşma hare 
ketleri dikkat çekiyor. 
Yeni yönetim, göreve 
geldikten sonra, 
Zabıta Müdürü, Fen 
İşleri Müdürü, Harita 
ye Kadostro Müdürü, 
Özel Kalem Müdürü, 
Hesap İşleri Müdürü 
görevlerinden almıştı. 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ne Belediyede çalışan 
mühendis ve mimar
lar bulunurken, 
tekniker kadrosunda
ki bir görevli getiril 
mesi dikkat çekmişiti. 
Harita Mühendisliği 
görevine de belediye 
de sözleşmeli olarak 
çalışan, ancak yıllarca 
Mali İşler Müdürlü 
ğü’nde katiplik yap
tırılan tecrübemiz bir 
teknik elemanın ata
masının yapılması 
dikkat çekmişti.

6 SÖZLEŞMELİNİN 
İŞİNE SON VERDİLER 
Geçtiğimiz hafta ise 
Gemlik Belediyesi’n 
de sözleşmeli perso 
nel olarak görev 
yapan Jeoloji Mühen 
dişi Sabiha Macit, 
İnşaat Mühendisi, 
Mehmet Ali 
Bozduman, Mimar 
Pınar Taş, Elektrik 
Teknisyeni Özgür 
Şahin, Kültür ve 
Sanat Eğitmeni Çağrı 
Selçuk, İnsan Kaynak 
lan Müdürlüğü’ne 
çağrılarak, iş akitleri 
nin sona erdiği bildi 
rilerek, Belediyeye 
gelmemeleri istendi, 
çağrı Selçuk’un 
AKP’li Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
döneminde işe girdiği 
öğrenildi.
Sözleşme tarihleri 
sona ermeden görev
lerine son verilen 
sözleşmeli personelin 
yargıya gideceği

bildirildi.

CHP ÇIKARMALARI 
KINADI
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye Mecli 
si Gurup Başkanı 
Necdet Ersoy, 6 
Belediye personeli 
nin İşine son veril 
mesi üzerine, 
Cumartesi günü CHP 
İlçe Binasında basın 
toplantısı düzenledi. 
Basın toplantısına 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Bursa 
Milletvekili adayı 
Sena Kaleli, milletvek
ili adayı İlhan 
Demiröz, CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, Belediye 
Meclis üyeleri, il 
genel meclis üyeleri 
ve yönetim kurulu 
üyeleri ile partililer 
katıldı.
Necdet Ersoy yaptığı 
açıklamada, “Göreve 
geçici olarak geldiğini 
ısrarlı olarak vurgu
layan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve ekibi şimdi 
de Gemlik Belediye 
si’nde gerçekleştir 
meyi tasarladığı 
kadrolaşmanın alt 
yapısını hazırlamak 
amacıyla işten çıkar
malara başladı.
Ayağının tozuyla 
önce makam şoförü 
nü, ardından zabıta 
Müdürü, Özel Kalem 
Müdürü ve Mali İşler 
Müdürü’nü görev
lerinden alarak yerleri 
ne -kendilerine yakın 
isimleri atayan Yılmaz 
ve ökibi, aralarında 
AKP’li Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut döneminde 
sözleşmeli olarak işe 
alınanın da olduğu 6 

personeli işten 
çıkardı. ” dedi. 
Belediye Başkanve 
kili Yılmaz’ın işlerine 
son verilenlerin 
yerine yandaşlarına iş 
vermekten çekin
mediklerini iddia eden 
Ersoy, açıklamasına 
şöyle devam etti': 
“Son yapılan meclis 
toplantısında, Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
San’nın maaşının 
asgari ücret olarak 
ısrar edilmesi kararı 
alındı. Bu kararın alın
masının ertesi günü 
Belediyede 
sözleşmeli personel 
olarak çalışmakta 
olan 4 mühendis, 1 ’i 
tekniker, 1’i sanat 
eğitmeni işten 
çıkarıldı. Şimdi soru 
yoruz: Tebligat yazı 
sında “görülen lüzum 
üzerine” yazılı 3 
kelimelik bir gerekçe 
ile işten çıkarılan ve 
her biri bir aile 
sorumluluğu yüklen
miş pırıl pırıl insan
ların, aileleri ile birlik
te içine düştükleri acı 
ve elem ortamı 
bazılarının intikam 
duygularını karşıla 
mış mıdır?
Sözleşmeli personelin 
kadro kapsamına alı
nacağına ilişkin 
haberlerin basında 
yer aldığı bu gün
lerde, bu kişiler yeri 
ne kendi yakınlarını 
mı kadrolu olarak işe 
almayı planlıyorlar. 
Son meclis toplan
tısında 2006 planları
na dönüş kararı alın
mış olduğu ve işten 
çıkarılanların 4’ünün 
de mimar ve mühen 
dis unvanlı ve uygula
ma imar planları 
hakkında deneyimli 
insanlar olduğu 
dikkate alındığında, 

yaşanmakta olan imar 
işlemlerindeki sıkın
tıların daha da için
den çıkılmaz boyuta 
geleceğini kamuoyu
nun takdirine sunarız. 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nca, 
Belediyemiz İmar 
işleriyle ilgili bir 
soruşturma yürütül 
mekte olduğu bilin
mektedir. Öte yandan 
Belediye Başkanlığı 
nin AKP yönetimine 
geçtiği günden itiba 
ren, önceki dönemde 
büyük imar yolsuzluk
ları olduğu ve bu yol
suzlukları ortaya 
çıkararak kamuoyuna 
açıklanacağı şeklinde 
bir propaganda 
yoğun olarak pom- 
palanmıştır.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz da büyük bir 
heyecanla konuyu 
meclise taşıyarak eski 
yönetimi meclis 
nezdinde oylatmanın 
heyecanını yaşamakta 
idi. Ancak, ne hik
metse bunların altın
da hiçbir şey çıkma 
yacağı anlaşılmaya 
başlayınca, yeni argü
manlara sarılmaya 
başlamışlardır. Acaba, 
tüm bu yaşanananlar 
Başkanvekilinin bu 
çabalarında kendisine 
yandaşlık yapmayan
ların hesabının 
görülmesi midir? 
Belediye Yönetimini 
üstlendiğimiz dönem 
de 3 belde çalışan
larının tamamı Beledi 
yemiz bünyesine katıl 
masına ve bu nedenle 
kadro fazlalığı ortaya 
çıkmış olmasına rağ
men 1 kişinin dahi iş 
akdini fesh etmek 
aklımıza gelmemiştir. 
Bütün bunlardan 
sonra sevgili meclis 
üyesi arkadaşımızın 

kulağını çınlatmak 
gereği ortaya çıktı. 
Kendisi son meclis 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Bazı 
makamlar için Eğitim, 
Liyakat ve Tecrübe 
gerekliliğini” vurgu
lamıştı. Gelinen nok
tada bu sözlerin yeri
ni bulduğunu ve 
asgari ücretli 
Başkan yardımcısının 
asgari düşünmekte 
olduğunu düşün
memek elde değil. 
Tamamen emeğe 
saygısızlık ve yan
daşlara şirin gözükme 
kaygısı olarak 
nitelediğimiz bu tavrı 
şiddetle kınıyoruz.
Yılmaz’ı emeğe, 
demokrasiye ve huku
ka saygılı olmaya 
çağırıyoruz. Siyasal 
düzlemde ortaya 
çıkan demokratik İra 
denin bedeli emek 
çiye ödetilmemelidir”

GÜLER KAYGI İLE 
İZLİYORUM 
Görevden uzaklaştın 
lan Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
de konuşmasında ikti
darın söylemleriyle 
uygulamalarının aynı 
olmadığını, 2 arkadaşı 
nin meclisteki görev
lerinden uzaklaştırıl
masının örneğinin 
görülmediğini, 
Başkan yardımcılık
larının ise mecliste 
pazarlıklar sonucu 
yapıldığını belirterek, 
“Bu yapılanlara 
BizanslIlar bile hayret 
eder” dedi.
Belediyede çay 
dağıtımı yapan bir 
kişinin kendisiyle bir 
düğünde yan yana 
oturmasından sonra 
görevden alınarak 
Fen İşleri Müdürlü 
ğü’ne gönderilmesi 
nin de partizanlığın 
nasıl işlediğinin 
göstergesi olduğuna 
dikkat çekti.
Güler, “Belediyedeki 
gelişmeleri kaygı ile 
izliyorum.” dedi.

KALELİ
Konuşmasına Gemlik 
Belediyesindeki olay
ları inanılmaz bul
duğunu belirterek 
başlayan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve 

Bursa Milletvekili 
adayı Sena Kaleli, 1 
Belediye yönetiminin 
gerçek niyetlerinin 
ortaya çıktığını söyle
di. Sena Kaleli, 
“Halkın oyuyla 
seçilen belediye 
yönetimini vicdansız 
yöntemlerle pazarlık
larla ele geçirilmesi 
kabul edilemez. 
Gemlik’te halkın 
özgür iradesi hiçe 
sayılmıştır. İnfaz 
makamı ve yargı 
makamının tutuksuz 
yargılanmalarına 
karar verdiği bir dava
da idare halkın irade 
sini hiçe saymıştır. 
AKP nin CHP yi kara 
lama ve itibarsız 
taştırma çalışmaları 
sürmektedir. Şimdi de 
de belediyede görevli 
kişiler baskı ile görev
lerinden ayırtılmak 
zorunda bırakılmak
tadırlar. Baskı ve 
korku imparatorluğu 
Gemlik Belediye 
si’nde de sürüyor. 
Gemlik Belediyesi’nin 
asıl Başkanı Fatih 
Güler’dir. Biz, O’nu 
Başkan kabul ediyo 
ruz. 17 bin oyla 
Gemlik’te iktidara 
gelmeleri unutulmuş 
görülüyor.
AKP sosyal demokrat 
belediyelerin 
iktidara gelmesinden 
rahatsız lık duyuyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye si’nde ve 
bir çok AKP li 
belediye de yolsuz 
luklar ayyuka çıktı. 
Başbakan 
Erdoğan’ın bile 
yargıya gitmeyen 17 
yolsuzluk dosyası 
işlem görmüyor. 
Ancak, adalet er veya 
geç doğrunun yanın
da tecelli edecektir. 
Bu iktidar, çoğun
luğun tahakkümünü , 
kötü şekilde kullanı 
yor. Demokratik 
şekilde ele geçireme 
dikleri yerleri, baskı 
ile ele geğiriyorlar. 
Artık bu iktidarın 
baskı ve korku 
imparatorluğuna son 
verilmelidir. Türkiye’yi 
birbirine yabancılaşan 
bir ülke haline 
getirdiler. 12 Haziran 
seçimleri bunun çok 
önemlidir. ” dedi.
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Arıtma tesisimle acı ölüm YazıYORUM

Gemlik Özdilek’te 
teknik eleman olarak 
çalışan Metin H. (25) 
adlı şahıs, Cumarte 
si günü saat 09.30 
sıralarında tesisin 
kanalizasyon kanalı 
nin bulunduğu yere

Sahte MİT mensubu dolandırdı
Bursa'da bir genç, 
kendisini MİT men
subu olarak tanıtan 
şahıs tarafından 
dolandırıldı.
Olay, Dikkaldırım 
Mahallesi Hayran

Düğün evini som soğana cevırfliler
Bursa'da bir sünnet 
düğününe gelen 
hırsızlar, sünnet 
çocuklarının par
alarını, davetlilerin 
çantalarını ve 
piyanistin mikrofo
nunu çaldı.
Olay, Hamitler

Evinde düşerek oldu
Bursa'da bir kişi, 
evinde düşerek 
hayatını kaybetti.
Olay, Beşevler 
Mahallesi Beşevler 
Caddesi üzerinde bir

Buısa'ıla nark halindeii minUiistiin hırsıolıt
Bursa'da park 
halindeki bir 
minibüste bulunan 
eşyalar çalındı.
Alınan bilgiye 
göre, Çiftehavuzlar

Oiğer şeridi fark etmeyince minibüs çarptı
Bursa'da, karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen kanser 
hastası yaşlı bir 
kadın, yeni bölünen 
yoldaki diğer 
şeridi fark etme 
yince canından 
oluyordu.
Haşim İşcan 

girerek teknik ince 
leme yapmak istedi. 
İçeriden çıkmaması 
üzerine arkadaşı 
kanalizasyona girdi 
ğinde Metin H. nin 
cesedi ile karşılaştı. 
Muammer Ağım

Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, cadde 
üzerinde bulunan 
N.Y.’nin (23) yanına 
gelen bir kişi ken
disini MİT mensubu

Mahallesi Hacıpeh 
livan Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, N.K, evinin 
önünde çocukları 
F.K. ve F.K İçin 
sünnet cemiyeti 
tertipledi.

evde meydana 
geldi. İhbar üzerine 
eve gelen polisler, 
Savaş K. (51) isimli 
şahsın cesediyle 
karşılaştı. 112 ekip

Mahallesi 1.
Köşe Caddesi'nde 
park halinde bulu
nan Hidayet
D'ye ait 16 VT 253 
plakalı minibüsün

Caddesi'nin Gökde 
re'ye gidiş istikame
tinin çift yönlü 
olarak ikiye bölün
mesi kazalara dav
etiye çıkarıyor. Söz 
konusu yolda karşı
dan karşıya geçmek 
isteyen Nihal 
Boztaş'a (55), Ümit 

Gemlik Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılan 
genç teknisyen, 
buradan Bursa 
Adli Tıp Kurumuha 
gönderildi. 
Teknisyenin beyin 
kanamasından 

olarak tanıtarak, 
"Adınıza kredi kartı 
çıkarılmış ve örgüt 
mensuplarınca kul
lanılıyor, bu olayı 
çözmemiz için bize 
kontör göndermeniz

Bir süre eğlenen 
davetliler daha 
sonra çantalarının 
olmadığını fark etti. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
yaptıkları 
incelemede, 
sünnet çocuklarına 

lerinin yaptığı 
incelemede, şahsın 
bulunduğu saatten 
5-6 saat önce 
düşerek hayatını 
kaybettiği 

bagajında bulunan 
560 pantolon, 
100 gömlek, 30 
yelek, 20 ceket 
ve 100 tişört, 
kimliği henüz

Orhan idaresindeki 
16 BAT 76 plakalı 
minibüs çarptı. 
Daha evvel tek 
yönlü olan yoldaki 
değişikliği fark 
etmeyerek, solun
dan gelen minibüsü 
görmeyen yaşlı 
kadın yaralandı. 

öldüğü belirlendi. 
Olayla ilgili Cumhu 
riyet başsavcılığınca 
başlatılan soruştur
ma sürüyor. 
Olay, Özdilek cami
asında üzüntüye 
neden oldu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

pzcariy üral1933@tıotmail.com 

www. m i 11 i ye t/ b I og/özca n v u ra I

gerekiyor" dedi.
Şahsın yönlendirme
si üzerine bin 175 TL 
değerinde kontör 
gönderen N.Y. dolan 
dirildiğini anlayınca 
polise başvurdu 

ait paralar, kimlikler, 
D.B.'ye ait çanta 
kızı, E.B.'ye ait 
çanta ve piyanist 
A.G.'nin mikrofonun 
çalındığını tespit 
etti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

belirlendi.
Cenaze, kesin ölüm 
sebebinin tespit 
edilmesi için Adli 
Tıp Kurumu morgu
na kaldırıldı.

belirlenemeyen 
kişi veya 
kişilerce çalındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Bir süre ambulansın 
gelmesini bekleyen 
ve kanser hastası 
olduğu öğrenilen 
Nihal Boztaş, 
sağlık ekiplerinin 
müdahalesinin 
ardından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Bu kin bitmeyecek mi ?...
Seçime 1 hafta gün kala söylüyorum. 
Tarafsız bir vatandaş olarak söylü 

yorum.
Aydın bir kişi ve köşe yazarı olarak, 

köşe yazılarını, TV’lerdeki haberleri ve 
yıllarca tartışmaları izlerim, ama ben 
bugünkü kadar karamsar olmadım.
Türkiye için karamsarım...
Hem de çok karamsarım..
Seçim mitinglerinde yapılan konuş

maları dinleyince karamsarlığım bir kat 
daha artıyor.

Çünkü, kalitesizlik diz boyu.
AKP bu seçimlerden yine iktidar 

olarak çıkacak.
O görünüyor. Çünkü merkez sağ bir 

parti yok. Lider yok...
AKP iktidar olur ama “muktedir" 

olmak marifettir.
Ve korkulan oldu..Türkiye fiilen 

bölündü. Bu AKP zamanında oldu..
Kepenkler kapanıyor, çöpler toplan

mıyor, molotof kokteylleri atılıyor ve 
oralarda hükümet yok.

Başbakan’ı oralarda binlerce polis 
koruyor.

Ve yine de konvoyuna pusu kurula
biliyor.

Hopa’daki olaylar da hükümete karşı 
ama hükümet yok.

Güneydoğuda ki masum vatandaş 
hükümetten umudunu kesmesin de ne 
yapsın? Onlar arada kaldı...

PKK tarafından rehin alındı.
Ortada hükümet yok.
Silahların gölgesinde konuşuyor, 

konuşma bitince âdeta kaçar gibi uzak
laşıyor. Korku dağları sarmış..
Türkiye böyle gitmez, gidemez. 74 

milyonun huzuru sağlanmalı.
Bu her şeyden, partilerin çıkarından da 

önemlidir, tarihi bir görevdir. Günlerdir 
Türkiye’nin kalkınma saatisanki durdu, 
küfür ve liderlerin birbirini aşağılama 
saati işliyor.

Bu memlekette sorun bitsin, beyaz bir 
sayfa açılsın, bu seçim artık sakinleş
menin ve kalkınma hamlesinin miladı 
olsun diyoruz. Nerde !...

Her gün tansiyonu yükseltecek yeni 
bir olay çıkartılıyor.

Biz beyaz sayfayı böyle giderse rüya
da görürüz.

12 Haziran’da seçim var, bu gerginlik 
10 gün daha sürer sonra biter zannedi 
yorduk. Söz ağzımızda kaldı.

Önce Başbakan kendisi karşılanırken 
ayağa kalkmayan paşayı yerden yere 
vurdu. İlk kez bir orgeneral tutuklanıver
di.

Harp Akademisi Komutanı Bilgin 
Balanh hapse atıldı.
Asker önemli Ege manevralarını yap

madı!..
Daha onun stresi sürerken bir haber 

geldi.
7. Cumhurbaşkanı Evren Paşa 

mahkeme tarafından sorguya çağrıldı.
Biz “beyaz sayfa" dedikçe, sayfalar 

kararıyor ve karışıyor.
Sivil asker gerginliği sürüyor.
Bu kin bitmeyecek mi?.
Bitmeyecek mi ?...

t%25c4%25b1otmail.com
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Kaleli, RoBiııhır OenıeiTnninam etM
Belediyede personel kıyımı

Sözleşmeli personel olmak böyle bir şey işte. 
İşine gelmediği an “Ben seni istemiyorum.

Yarın işe gelme” deyip kapının önüne koya
biliyorsun.

Bu personel işe yaramaz kişiler mi?
Bunları alanlar alırken, ihtiyaç olmadığı halde 

mi almışlar?
Bunların işlerinde bir kusurları mı var?
Kimse bilmiyor.
Ellerine biri yazı tutuşturuyor ve sözleşmeniz 

sona erdi denebiliyor.
Hem de sözleşme tarihi bitmeden.
CHP Belediye Meclis gurubu cumartesi günü 

parti binasında basın toplantısı yaparak bu 
durumu kınadı.

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’i yakın
larını mı kadrolu olarak işe almayı planladığını 
soruyor.

Bir de CHP’Iilerin Muharrem Sarı’nın maaşını 
asgari ücrette bırakmasının intikamını almak 
isteniyor diye soruyor.

Yarın yapılacak Belediye meclis toplantısında 
bu durumu dile getireceklerini söyleyen Necdet 
Ersoy, kendi dönemlerinde 4 belediyenin bir
leşmesinden doğan kadro fazlalığında bile bir 
tek kişinin işine son vermediklerini söylüyor.

Ersoy açıklamasında, “Tamamen emeğe 
saygısızlık ve yandaşlarına şirin gözükme 
kaygısı olarak nitelediğimiz bu tavrı şiddetle 
kınıyor Yılmaz’ı emeğe, demokrasiye ve huku
ka saygılı olmaya çağırıyoruz.” diyor.

Gemlik Belediyesi’nde Fatih Mehmet Güler ile 
yardımcılarının savcılık soruşturması nedeniyle 
adli yönden görevlerinden uzaklaştırılmaması- 
na karşın, idare tarafından uzaklaştırılması bir 
siyasi olaydır.

Belediye Başkanvekilliği koltuğuna oturuluş 
biçimi ise ortadadır.

ÂKP’li adaya 1 oy verenler bugün o bir oyun , 
karşılığı bir koltuk Verilmiştir.

Bunun adı siyasi rüşvettir.
Siyasi ahlaksızlıktır.
Rüşvet yalnız para yemekle olmaz, makam 

vererek de ölür.
Yolsuzluk olayı AKP’li bir belediye başkanı 

döneminde yaşansaydı, idare acaba başkanı 
görevden uzaklaştırır mıydı?

Kayseri Belediyesinde yaşananlar ortada.
Deniz Feneri Davası ortada.
AKP’li Bursa Belediyelerindeki yolsuzluk 

olaylarını da duyuyoruz.
Hiçbirinin Başkanı görevden alındı mı?
Alınmaz.
Arkasında iktidar ve gücü var.
İktidarın güçü muhalefete işliyor.
Gemlik Belediyesi’ndeki 2.5 aydır görevde 

olanlar geçmiş belediyeyi karalama kampan 
yalarını sürdürüyor.

Geçen hafta planlar konusunda ortaya atılan 
iddialar ne oldu?

Savcılığına verilen rand iddialarından bakalım 
ne çıkacak.

Planlarda 2006 geri dönüş Gemlik’e ne 
sağlayacak?

Anladığım kadarıyla CHPTılerin yaptırdığı 
planlar yerine AKP’nin yaptırdığı planlar ile 
Gemlik’te yapılaşma gerçekleşecek.

AKP böylece biz yaptık diyecek.
Kaybeden ise Gemlik olacak.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı 
Sena Kaleli, ilçe 
yöneticileri ile 
birlikte Gemlik 
Romenler Kültür ve 
Dayanış ma 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Cumartesi günü 
CHP ilçe Merkezin 
de basın toplantısı 
düzenleyen Kaleli, 
buradan Balıkpazarı 
semtinde bulunan 
Romenler Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği’ni ziyaret 
etti. Dernek yöneti
cilerince karşılanan 
CHP’liler, CHP’nin 
programında

Türkiye’de her yurt
taşın eşit yurttaşlâr 
olduğunu, romen 
lere AKP’nin açılım 
olarak getirdiği 
programın birer 
balon olduğu

görüldüğünü 
söyledi.
CHP iktidara geldiği 
takdirde diğer 
vatandaşlar gibi 
Romen vatan
daşlarında

aynı haklardan 
yararlanacağını 
söyleyen Kaleli, 
12 Haziran’da da 
romenleri aldatan 
iktidara oy ver
memelerini istedi.

Mala wni will iwlwluw
Küçük Kumla 
Postane Caddesi 
üzerinde bulunan ve 
önceki yıllarda sine
ma olarak kullanılan 
alanda açılacak olan 
gece pazarı için dü 
zenleme çalışmaları 
başladı.
Daha önce dere 
boyunda kurulan 
gece pazarı önü 
müzdeki günlerden 
itibaren hazırlanan 
yeni yerinde vatan
daşlara hizmet ver
meye başlayacak. 
Pazarın açılacağı 
yerde hafriyat temiz 
leme çalışmalarını 
inceleyen Gemlik

Belediye Başkan düzenlenen alanda' düzenlemesi hakkın- 
Vekili Refik Yılmaz, yapılacak çevre da bilgi aldı.

İLAN
KİRALIK RESTORAN (SEALIFE CLUB) İHALESİ 

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. Sosyal Tesisleri içerisinde 
bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen RESTORAN 
(SEALIFE CLUB) devren kiraya verilecektir.

a- 220 kişilik kapalı restoran, 
b- 450 kişilik açık restoran (teras), 
c- 750 kişilik bahçe (bar), 
d- 250 kişilik kapalı toplantı salonu, 
e- 50 kişilik kapalı şeref salonu, 
f- 50 kişilik ikinci kapalı salonu.

1-İhaleye katılmak isteyen firma ve şahıslar ihale şart
namesi ve eklerini Fabrikamız Pazarlama ve Satış 
Departmanından temin edeceklerdir.
2-İhaleye katılmak isteyen firma ve şahıslar kiralık işyeri
ni bizzat yerinde görerek teklif vereceklerdir.
3-Son teklif verme tarihi 20.06.2011 tarih saat 17:00’ye 
kadardır.
4-Başvurmak isteyenler 519 00 70 (Dahili: 1480-1283- 
1507-1528) numaralı telefonlardan detaylı bilgi alabilirler.
5- www.sealifeclub.com adresinden tesislerin video 
görüntülerini izlenebilir.
İlgililere duyurulur.

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.

Kumla'nın simgesi 
olan ve her yaz 
kurulan gece paza 
rının bu yılda açıl
ması için vatan
daşlardan büyük 
talepler geldiğini 
söyleyen Yılmaz, 
"Uzun yıllar dere 
boyunda açılan 
gece pazarı için 
özellikle 
yazlıkçılarımızdan 
yine açılması için 
yoğun şekilde 
talepler vardı. 
Dere boyundaki 
pazarın daha 
düzenli olması için 
şimdiki alanda 
açmaya karar 
verdik. Düzenleme 
ler önümüzdeki gün
lerde tamamlanarak 
açılışını yapacağız" 
dedi.

http://www.sealifeclub.com
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armutlu-3 yalova

'2011-2012 EĞİTİM DONEMİ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ KAYITLARIMIZ BAŞLADI 
Efttl WT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

E rd il I iTermalOtelolarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz ’

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu. /YALOVA

; Tel: O 226 53141.2# /i, 
531 44 20 - 531 31 45 ' 
Fax : O 226 531 O& 09

Çjurnhurlyet Mh. M. Akif Sok. No: 20 GEMLİK 
îv ulğoM missel: 517 19 62 Fox : 517 19 12 
^jG^huıtyötMah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 

jbli.39^1 : 19 67 Fax : 517 19 12 GEMLİK

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 Çenter 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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GEMLİK flZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 272 ALRUM NOLU İŞ ATÖLYESİ WE PERİYODİK BAKIM DEPOSU ONRRIMI 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI DAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV.MEY.K.LIĞI YALOVA

Gemlik Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 272 ALBUM NOLU İŞ ATÖLYESİ VE PERİYODİK BAKIM DEPOSU ONARIMI yapım işi 4734 
sayıl Kamu İhale Kanunu’nun 19 ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır.

İHALE KAYIT NUMARASI : 2011/82530
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve Faks numarası

: Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Taşköprü / YALOVA 
: 226 353 31 31- 226 353 32 10
: ILIKCAY_IHSAN@HVKK.TSK.TRc) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: a) 272 ALBUM NOLU İŞ ATÖLYESİ VE PERİYODİK BAKIM DEPOSU ONARIMI
: Gemlik Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

a) Yapılacağı Yer : Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Taşköprü / Yalova
b) Tarihi ve Saati : 13.06.2011 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi.
v 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar 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 Odası’ndan, ilk ilan veya ihale tari

hinin 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 bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri

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 % 100 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) Teknik Personel :
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
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:
a. Benzer İş Grupları listesinin B-IV GRUP İŞLER,
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri :
Benzer iş olarak İnşaat Mühendisi ve Mimar Diplomaları geçerli olacaktır.
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 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu 

Başkanlığı Taşköprü / Yalova adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Taşköprü / Yalova adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar tesli

mi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar :
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Kat sayısı (N): İ körfez basim 02

KAYIP
Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 

16 ZB 370 plakalı aracımın ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür. BAHATTİN OKUMUŞ

Tl IBO “SUYUNU BOŞA
|g| HARCAMA”

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

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

mailto:ILIKCAY_IHSAN@HVKK.TSK.TR
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


Gemlik KMrfezı

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

05350390532

MM MİM
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR 
ve ÇIRAK ARINIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS 
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

»W» Şehir içi ve 
M»»»»»» şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

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

SATILIK
GEMLİK’TE FAAL 

OLARAK DEVAM ETMEKTE 
OLAN SU VE TÜP BAYİİ 

MÜŞTERİ PORTFÖY’Ü İLE 
BİRLİKTE SATILIKTIR

TEL: 0 552 769 46 98

WMIVOI
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

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224) 51396 83 Fax:(0.224) 5133595

T MA A “SUYUNU BOŞA 
9 HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
iö* 1

—T SAADET
\ PARTİSİ
\ gemlik İlçe |ra 

BAŞKANLIĞI

I www.saadet.org.tr

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
siz.de
http://www.saadet.org.tr
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Körfezspor 9’u buldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
lider Körfezspor, 
henüz puanı bulun
mayan Sölöz 
Gençlerbirliği'ni 
deplasmanda 9-0 
yenerek rakiplerine 
göz dağı verdi. 
İkinci Amatör Küme 
6.nci grupta oyna 
nan maçta Gemlik 
temsilcisi Körfez 
spor, kendini sık
madan oynadığı 
maçta zayıf rakibi 
Sölöz Gençlerbirliği 
ni farklı yenerek 
liderliğini korudu. 
Maça hızlı başlayan 
ve rakibinden mutlak 
puan almak isteyen 
bir görüntü çizen

Sölöz Gençlerbirliği 
takımı 4. dakikada 
Tanju ile yakaladığı 
fırsatı gole 
çeviremedi. 15. ve 
16. dakikalarda iki 
pozisyondan fay
dalanamayan 
Körfezspor'da 17. 
dakikada Talat'ın 
şutu direk dibinden 
dışarı çıkarken 22'de 
bu kez Sölöz'den 
Tanju kaleci ile karşı 
karşıya kaldığı 

pozisyonda kötü bir 
vuruşla topu dışarı 
attı. Rakibin hızını 
keserek maça ağır
lığını koyan yeşil 
beyazhlar, 24. 
dakikada Telafin 
ceza yayı üstünden 
aşırtma vuruşuyla 1- 
0 öne geçti. 29. da 
Emrah'ın vurusunda 
top kalecinin üstün
den ağlarla buluşun
ca Körfezspor skoru 
2-0 yaptı. 43. dakika

da ise Orhan'ın köşe 
atışında kaleci İsmail 
topu elinden kaçırın
ca Körfezspor ilk 
yarıyı 3-0 önde kapa 
dı ve rahatladı.
İkinci yarıda üstün
lüğünü rakibine 
kabul ettiren Körfez 
spor, 48. dakikada 
Onur'un kaleciden 
dönen topunu 
tamamlayan Sekan 
Ayyıldız'ın attığı 
golle skoru 4-0 yaptı.

Sölöz Gençlerbir 
liği'nin tamamen ; 
maçtan koptuğu 
ikinci yarıda 68. ve 
77'de Serkan Tahtalı, 
70. ve 80. dakikalar
da Onur'un attığı 
gollerle sahadan 9-0 
galip ayrılan 
Körfezspor liderliğini 
sürdürdü.

SAHA : Orhangazi 
Göl Tesisleri 
HAKEMLER: 
Gündüz Korucu 7, 
Ayçan Çağlayan 7, 
Murat Şişkolar 7, 
SÖLÖZ 
GENÇLERBİRLİĞİ : 
İsmail 2, Muhammed 
4, Mehmet Kaya 4, 
Ahmet 4, Özgür 4, 
(Göktuğ 2) Mustafa

4, İlker 3, (Rasim 
Sevinç 2) Bayram 4, 
Mehmet Baltacı 4, 
Hüseyin 5, Tanju 4,

KÖRFEZSPOR : 
Serkan Hümaşalar 6, 
Özçan 6, İbrahim 6, 
(Lütfü 4) Taner 6, 
Cihangir 6, Eren 6, 
(Serkan Ayyıldız 6) 
Emrah 7, Sercan 
Tahtalı 6, Onur 
Balaban 7, Orhan 7, 
(Tolga 4) Telat 7, 
GOLLER : Dk. 24. 
Telat, Dk. 29-67 
Emrah, Dk. 43. 
İsmail K.K. Dk. 48. 
Serkan Ayyıldız, Dk. 
68-77 Sercan Tahtalı, 
Dk. 70-80 Onur 
Balaban, 
(Körfezspor)

Kamp isçilerine moral
Küçük Kumla İzci 
Evi bahçesinde 
kamp kuran küçük 
izci ve ergin izcileri 
ziyaret eden Beledi 
ye Başkan Vekili 
Refik Yıl maz, 
moral verdi. 
16 günübirlik 
küçük izci ve 44 
ergin izcinin katıldı 
ğı 2 günlük kampın 
açılışına katılan

Başkan Vekili 
Yılmaz, izcilerle tek 
tek ilgilenerek 
onlara kamp döne
mini eğlenerek ge 
çirmelerini diledi. 
Gemlik İzci Lideri 
Zeki Genç, yaptığı 
konuşmada; 1986 
yılından itibaren 
Gemlik İzci Grubu 
olarak yoğun bir 
çalışma temposuy

la Bursa'da en faal 
izci grubu olduk
larını belirterek, bu 
kampın 20 Haziran 
2011'de yapılacak 5 
günlük kampında 
hazırlığı mahiyetin 
de olduğunu söyle
di. Genç, kampın 
hazırlanma sında 
katkıda bulunan 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yıl

maz'a da Gemlikli 
izciler adına teşek 
kür etti. Başkan 
Vekili Yılmaz'da 
Kumla'nın 
Gemlik’in en güzel 
noktalarından biri 
oidyğuna işaret 
ederek izci evinin 
daha mo dern hale 
getirilmesi için her 
türlü desteği vere
ceklerini söyledi.

!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat .155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu . 513.İ8 79.
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Siçl. 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
.İDÖ İmam Aslan 
'Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı ~ 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3984 

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

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

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

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HMMI
j VEIWSSiTCEMASI 

ÇIĞLIK 4 
ll.J0-l4.00-l6.l5-

l8.J0-2l.00
AH YOĞU

II.J0-14.00-1600
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



GemlikKŞrfez

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 
. alacak

Herkes için
[cîipfl

TÜRKİYE’YE 
site

1 VERİYORUZ
Devletin desteği, toprağın bereketi 
ÇİFTÇİNİN olacak.
Mazottan alınan vergi kalkacak, 
tohum ve gübrenin yüksek maliyetleri 
aşağıya çekilecek.
İntibak Yasası çıkacak.
Emekli aylıkları yoksulluk sınırının 
üzerine çıkacak
Aylıklardan kesilen Sosyal Güvenlik 
Destek Primi kaldırılacak.
Emekliler milli gelir artışından pay alacak 
İnsan onuruna yaraşır çalışma koşulları 
sağlanacak, taşeron köleliği kalkacak 
Ekonomik büyümeden esnafta 
hak ettiği payı alacak.
Aile Sigortası ile herkes doğumundan 
ölümüne kadar sosyal devletin güvencesi 
altında olacak

İKTİDARA HAZIRIZ



m Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentllkogretlm.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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 kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,

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-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ öğrenciler engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır..*

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
jıc^ı.www.gemlikkorfezgazetesi.cominfo@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Yeniköy Yolu 
asfaltlanıyor
Gemlik'e en yakın köylerden biri 
olan Yeniköy'ün toprak olan yolu 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
asfalt yapılıyor. Yeniköy ile Bur 
sa yoluna kadar olan 2500 metre
lik toprak yolsa asfaltlama çalış- 
maları başladı. Haberi sayf 7’de

Belediye!» teknik personelin is akitlerin! Kandil günü fesli etmişler

Belediyeılelıi kıyımlar kınandı
Gemlik Küçült Sanayi

Silesi Kooperatifi 
mali kongresi yapıldı

Mimarlar Odası ve Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilcileri Kenan Çakır ve 
Hasan Hamaloğlu, yaptıkları yazılı açık 
lamalarında: “Meclis toplantısında Baş 
kan Yardımcısının maaşını yükseltme 
yip akşamına da “Bana böyle yaparsa 
nız, ben de böyle yaparım” söylemiyle 
kıyıma başlaması ve bunun arkasında 
mevcut yönetim ve parti teşkilatının da 
durmasını kınıyoruz.” dediler. Syf2’de Kenan Çakır Hasan Hamaloğlu

Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Kooperatifi genel 
kurulunda Semih 
Aşkın yönetiminin 
mali bütçesi onay
landı. Geçtiğimiz 
hafta sonunda Site 
Lokalinde yapılan 
genel kurul toplan
tısında konuşan 
Site Kooperatifi

Yönetim Kurulu 
Başkanı Semih 
Aşkın, 28 yıllık olan 
Site Kooperatifini 
en iyi şekilde koru
mak düşüncesiyle 
yola koyulduklarını 
3 yıllık yönetimleri 
sırasında bir çok 
radikal kararlara 
imza attıklarını 
söyledi. Syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
5

Sandığa 5 gün kaldı
Seçimlere 5 gün kaldı.
Aylardır süren seçim çalışmalarında 

liderlerin ses akordları bozuldu. Günde 3 
alanda birden konuşma kolay mı?

Gündüz alanları dolaşan liderler 
geceleri de televizyon kanallarında boy 
gösteriyorlar.

Hepsi söyleyeceğini söyledi.
Bundan sonrası nafile, vatandaş kime 

oy vereceğini biliyor ve pazar gününü 
bekliyor.

Seçmen, bol vaadlerin verildiği bu 
seçimde vicdanın sesine kulak verip 
Türkiye’yi 5 yıl daha yönetecek siyasi 
iradeyi belirleyecek. Devamı sayfa 4’de

KAYALAR K AFE’DE KIR DÜĞÜNÜKEYFL.

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelim yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün i Nişan i Kokteyl &Kurm T„: X’^umurbey 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.aykentllkogretlm.k12.tr
%25c4%25b1.www.gemlikkorfezgazetesi.cominfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediyen teknik personelin is akillerini kandil günü fesh etmişler

Körfezin incisi Gemlik'de 
neler oluyor?

Kin ve intikam insanın kurdurur. 
Kendisini yer bitirir.
Bu iki duygunun insana yaradığına dair 

hiç bir bulgu ya da örnek yoktur.
Ayrıca haktan hukuktan yana olanların 

kinlenmeleri ve intikam hırsıyla yanmaları 
da anlamsızdır.

Çünkü demokrasinin gerçekten de ege
men olduğu toplumlarda insanlar diledik
leri davranışlarda bulunma ve 
düşüncelerini özgürce dışa vurma hak
larına sahiptirler...

Yasal ve toplumsal kuralların dışına çık
tıklarında da cezasını yine demokrasi 
çerçevesinde adalet kantarına çıkarak 
öderler.

Eylemler ve tepkiler düşünce boyutunda 
kaldığı sürece de kimsenin müdahale 
etme hakkı yoktur.

‘k’k’k’kit

CHP Gemlik İlçe Örgütü'nün basın açık
laması düşündürdü bana yukarıda yazdık
larımı...

Gemlik Belediyesi'ndeki işten çıkarmala 
ra tepkiler var açıklamada.

Ama bir paragraf çok önemli...
Aynen aktarıyorum:
"Son yapılan meclis toplantısında 

Başkan Yardımcısı Muharrem San'nın 
maaşının asgari ücret olarak ısrar edilme
si kararı alındı, Bu kararın alınmasının 
ertesi günü Belediyede sözleşmeli per
sonel olarak çalışmakta olan 6 kişi (4'i 
mühendis 1'i tekniker, 1'i sanat eğitmeni) 
işten çıkarıldı."

Muharrem Sarı kimdir neyin nesidir 
önem derecesi nedir?

CHP'li ve MHP'li meclis üyeleri neden 
San'nın maaşının asgari ücret düzeyinde 
kalmasında ısrar etmişlerdir.

Yanıtlanması ve üzerinde düşünülmesi 
gereken asıl sorular bunlardır.

Ne var ki Belediye Başkanlığı makamına 
vekâlet eden Yılmaz asıl bu davranışların 
nedenini sorgulamak yerine hiç günahı 
olmayan mühendis, tekniker ve sanat 
yönetmeni olan 6 emekçinin ekmeğini 
elinden almayı tercih etmiştir.

CHP İlçe Yönetimi bu tercihin işe 
yarayıp yaramadığını da şu sözcüklerle 
soruyor;

"Tebligat yazısında "görülen lüzum üzeri 
ne" yazılı 3 kelimelik bir gerekçe ile işten 
çıkarılan ve her biri bir aile sorumluluğu 
yüklenmiş olan pırıl pırıl insanların aileleri 
ile birlikte içine düştükleri acı ve elem 
ortamı Muharrem San'nın intikam duygu
larını karşılamış mıdır?"

*****

Sosyo-psikolojik yanı ağır basan 
davranışlar silsilesi.

Kinle dolmuş intikam hırsıyla davranış 
larını kontrol edemez bir profil, topluma 
ya da Gemlik'e ne katkı sağlar.

Nasıl olur da bir insan kirlini işi gücü 
çalışmak ve çevresinde bulunanlara 
destek sağlamak olanlara karşı bu denli 
acımasız kusabilir.

Hem de o insanların çalışma özgür
lüğünü iki dudağın arasından çıkacak 
sözlerden kurtaracak yasal güvenceye bir 
gün kalmışken.

Bu davranış biçimi... Ne vicdanla, Ne 
insanlıkla, Ne dinle, Ne siyasetle asla 
açıklanamaz. Hukuk sormasa da Allah 
sorar bunun hesabını...

Mimarlar Odası ve Mühendisler Odası Gemlik Temsilcileri Kenan 
Çakır ve Hasan Hamaloğlu, yaptıkları yazılı açıklamalarında: 
“Meclis toplantısında Başkan Yardımcısının maaşını yükselt- 
meyip akşamına da “Bana böyle yaparsanız, ben de böyle 
yaparım” söylemiyle kıyıma başlaması ve bunun arkasında mev
cut yönetim ve parti teşkilatının da durmasını kınıyoruz.” dediler.
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır 
ve Bursa 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Hasan Hamaloğlu 
yaptıkları ortak 
basın açıklamasın
da, Gemlik 
Belediyesi’nde 
çalışan mimar ve 
mühendislerin bir 
günde süre belir
tilmeksizin, kandil 
günü işlerinden atıl
masını kınadılar. 
Çakır ve Hamaloğlu 
yapı'ığr açfkı'drnacte, 
daha önceki 
belediye yönetimleri 
ile bugünkü yöne
time şehir için her 
türlü projeye destek 
olduklarını belirterek 
şu açıklamayı yap
tılar:
“Mecvut yönetim 
göreve geldiğinde 2 
Başkan Yardımcısı 
ve Başkandan, 
paylaşım, değer
lendirme ve 
personelin yer 
değişikliği ile ilgili 
söz aldık. Beyaz 
sayfa açıyoruz işini

Hasan HamaloğluKenan Çakır 
yapan personele 
karşı particilik 
gözetmeyeceğiz. 
Görev değişikliği ve 
işten çıkarma 
olmayacağı 
yönünde söz aldık. 
Ne acıdır ki teknik 
personel ihtiyacı 
olan görevlerde, 
yönetimden gelen 
istek üzerine, 
bazılarını da bizim 
önerdiğimiz, dürüst, 
üst düzey perfor
mansla belediye içi 
ve dış saha görev
lerine devam eden, 
mimar ve mühendis
lerin bir günde süre 
belirtmeksizin, 
kandil günü, işlerine 
son veriliyor.
Teknik arkadaşların,

Çarşamba günü 
Meclis Toplantısında 
Başkan Yardımcısı 
nın maaşını yükselt- 
meyip akşamına da 
“Bana böyle yapar 
sanız, ben de ooyıe 
yaparım” söylemiyle 
kıyıma başlaması ve 
bunun arkasında 
mevcut yönetim ve 
parti teşkilatının da 
durmasını kınıyoruz. 
Teknik personel 
uzun bir eğitim ve 
tecrübe sonucu bu 
görevlere geliyorlar. 
Yönetimin muhatabı 
bu personel midir? 
Gücü iki satır yazı 
‘görülen lüzum 
gereğimidir” Biz 
kentin iyi yönetilme
si, kamu yararı için

ANADOLU ANONİM TÜRK 
SİGORTA ŞİRKETİ NDEN
Şirketimizin BURSA ve çevresi 
acentesi EMEKLER SİGORTA 

ARA. HİZ. LTD. ŞTİ. acenteliğinin 
acentelik sözleşmesi 08.10.2010 
tarihi itibariyle feshedilmiş ve 
acentelik vekaletnamesi sona 

ermiştir. Sigorta Murakebe Kanunu 
hükümlerine dayanılarak 

ilan olunur.

SM ABONE OLDUNUZ MU?
■ııııınııııııııııııif ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN 

mevcut yönetimin 
iyi işler yapması için 
arkasındayız. Bizim 
tepkimiz, gelmiş ve 
gelecek olan yöne
timlerin siyasi 
olarak işten çıkar
malarıdır. Bu tip 
konularda 
Gemlik’teki kanaat 
önderlerinin de 
müdahil olması 
gerektiğine inanı 
yoruz. Bu insanların 
aileleri var. Geçim 
leri var, okuyan kar 
deşleri, yeni doğan 
çocukları var. Keşke 
başkan yardımcısı 
nın parasını biz 
tamamlasaydık da 
bu personeller 
görevine devam 
etseydi. Gemlik’te 
yaz sezonu nüfus 
artacak. Belediyeye 
personel lazımken 
işten çıkarıp, işlerin 
daha da aksaya
cağını da unutma
mak lazım. Bu çağ 
dışı uygulamayı kını 
yor, hukukçularımı 
zın teknik arkadaş 
lara her konuda 
yardımcı olmak 
için çalışacağını 
bildiririz.”

II II

Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), Lisans 
Yerleştirme 
Sınavlarına (LYS) 
ücret yatırdığı 
halde başvuru 
yapamayan adaylar 
ile gireceği 
LYS'lerde değişiklik 
yapmak isteyenlere

YGS 
i LYS 
İJ V J

8 Hazirana kadar 
ek süre tanıdı.

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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V
YazıYORUM

Bursa'da şeker 
hastalığı sebebiyle 
bacağı kesilen 51 
yaşındaki şahıs, 
boşanmak isteyen 
20 yıllık eşine sokak 
ortasında kurşun 
yağdırdı.
Olay, dün sabah 
08.00 sıralarında 
Elmasbahçeler 
Mahallesi SGK 
Bursa Bölge Müdür 
lüğü önünde mey- 
dana geldi. İddiaya 
göre şoför olarak 
çalışan Fahri Y.'nin 
(51) bacağı, şeker 
hastalığı sebebiyle 
bir yıl önce kesildi.
20 yıllık eşi Kadriye 
Y. (42) ise tedavi 
sürecinde eşine 
bakamayacağını 
söyleyerek 6 ay

"Borçlandırıldın" dediler, 
iki bin TL dolandırddar
Bursa'da bir kişi 
dolandırıcılara iki 
bin liralık kontör 
kaptırdı.
Olay, Hüdavendigar 
Mahallesi Dikkaldı 
rım Caddesi

lıoMse çargan minibüsle can pazarı
Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde otobüse 
çarpan hah yıkama 
fabrikasına ait 
minibüsteki bir kişi, 
sıkıştığı yerden 
güçlükle kurtarıldı. 
İddiaya göre

II

Wİ|lil*HllİIIBMltlllllWIII
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde, kayıp 
köpek yüzünden 
çıkan tartışmada 
3 kişi olmana 
kaçarak canlarını 
zor kurtardı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kozluca köyü 

i ns > • <

önce evi terk etti. 
Bir yemek şirketinde 
çalışan ve sabah 
kahvaltısını dağıt
mak için SGK Bursa 
Bölge Müdürlüğüne 
giden Kadriye Y.'nin 
önü, barışma tek
liflerine sürekli ret 

üzerinde meydana 
geldi. S.B. (56) isimli 
kadını arayan bir 
kişi, " Senin kimlik 
bilgilerin kullanıla 
rak borçlandırıldınız, 
bu olayı çözmemiz

35 RU 365 plakalı 
minibüsün 
sürücüsü S.B. 
(50), Yenidoğan 
Mahallesi Şehit 
Topel Caddesi'nde 
Y.A. (19) idaresinde
ki otobüse çarptı.

Başalan mevkiinde, 
Kamber Y. (64), kay
bolan köpeğini ara
maya çıktı. K. Y, 
ormanda karşılaştığı 
H. S. (25), O. T. (22) 
ve E. Ç. (26) ile 
kaybettiği köpek 
yüzünden tartış
maya başladı.

1

1

cevabı alan Fahri Y. 
tarafından
kesildi. Engelli koca, 
evine geri dönmesi
ni istediği 3 çocuğu
nun annesinden yine 
olumsuz cevap alın
ca çılgına dönerek 
yanındaki tabancay- 

için vereceğim 
numaralara kontör 
göndermeniz 
gerekiyor" dedi. 
Bunun üzerine 
bir tanıdığından iki 
bin TL borç para

Kazada minibüste 
bulunan Y.Y. (18) 
ve U.K. (17) yara
landı. Sıkışan 
yaralılara ilk 
müdahaleyi olay 
yerine gelen 
112 ekipleri yaptı.

K. Y, H. S'nin 
yanında bulunan 
köpeğin kendisine 
ait olduğunda ısrar 
ederken, tartışma 
kısa sürede büyüdü. 
K. Y, elindeki 
tüfekle H. S, O. T. ve 
E. Ç'ye ateş etmeye 
başladı.

A K. Di$ Hekimi
gh »I Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com
Jy JIWWmM www.milliye't/blog/özcan vural

Yedeğe bak !.
17 milyon oy pusulası.

Sayın okurlarım; Televizyonda seyret-

yerine gelen 112 
ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. , 
Olay sonrası 
SGK'nın güvenlik 
görevlileri tarafından 
yakalanan Fahri Y. 
ise, "Bana ihanet 
etmişti, ondan vur
dum" dedi.
Polis, olayla ilgili 
çok yönlü soruştur
ma başlattı.

alan S.B, dolandın 
cinin verdiği numa 
ralara kontör gön
derdi. Dolandırıldı 
ğını anlayan kadın 
polisi arayarak 
şikayetçi oldu.

Yaralılar
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
kazayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Kaçmaya başlayan 
şahısları silah sesini 
duyup olaya müda
hale eden jandarma 
ekipleri kurtardı. 3 
kişiyi öldürmeye 
teşebbüsle suçlanan 
K. Y. göz altına 
alınırnen, olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Hopa’da AKP mitinginden önce gös
teri yapanlar, çevredeki tüm derelere 
hidroelektrik santralı kurulmasını 
protesto etmek istiyorlarmış...

Pankart açınca polisten büyük şiddet 
gördüler.

Sular sıkıldı, gaz bombaları atıldı ve ne 
yazık ki bir emekli öğretmen yaşamını 
yitirdi.

(Başbakan bir kişi diyerek küçümsedi) 
Sonra Başbakan da “sularım korumak 

isteyenleri” eşkıya olarak ilan etti.
Niye? ...

Çünkü Başbakan hiçbir eleştiri 
istemiyor. İnanılır gibi değil.

Polis neden bu kadar sert ve acı
masızdı? Tek nedeni var.

Korku. Başbakan’dan korku.
O gelmeden her şeyi güllük gülistanlık 

yapıp, Başbakanın gözüne girme 
gayreti.. Duyuyoruz ki,
Artvin emniyeti asıl ürkütücü operas 

yonu gece yapmış..
Kentin elektrikleri, telefon ve internet 

bağlantıları kesilip birçok evde arama 
yapılmış.. Kendini kurtarma gayreti.. ?

Ama ne yapsalar yaranamadılar 
Başbakan bu kez hesabı sonraya 

bırakmadı ve Emniyet Müdürü’nü anın
da görevden aldı..

Gelelim ikinci önemli konuya....
Sandık başına 95 fazla oy pusulası 

basılmış...
Yüksek Seçim Kurulu herhalde hiçbir 

seçim döneminde bu kadar eleştiril 
memiş ve bu kadar kötü duruma 
düşmemişti.

Oysa 2007’ye kadar, eksiklerine rağ
men YSK en güvenilen kurumlardan 
biriydi./

Tıpkı ÖSYM gibi YSK da bu iktidar 
döneminde belli ki çok yıpratıldı.

Herkes yerinden korkuyor..
Yakın geçmişteki YSK skandallarını bir 

kenara bırakalım, seçime çok az kala 
yaşadığımız bir “garipliğin” üzerine 
eğilelim.

Seçimde oylar 199 bin 206 sandıkta 
kullanılacakmış.

YSK skandallarla dolu bir ihale süreci 
sonunda az daha 11 milyon liraya 
bastıracağı oy pusulalarını, dalavere 
anlaşılınca 800 bin liraya bastırıyor 
biliyorsunuz.

Şimdi bir sorun da bu oy pusulaların
da çıktı.

Çünkü 50 milyon seçmen için 69 mil 
yon oy pusulası basılmış..

Yani 19 milyon fazla oy pusulası.
Bu da sandık başına 95 fazla oy pusu

lası demektir.
Tabii ki yırtılan, üzerine bir şey . 

dökülen oy pusulası yerine yedeğini de 
koymak gerek ama, bu sayıda biraz 
fazla değil mi ?..

Çok şaşırtıcı.
Şifreli sınavlardan sonra acaba yeni 

bir oyunla mı karşılaşacağız şüphesini 
herkes soruyor..
Zaten “hile” kuşkuları dağı aşmış, 

buna bir de oy pusulası fazlası eklemek 
alıştıkları bir iş olarak geliyor..

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

Seçimlere 5 gün kaldı
Görülen o ki, bu seçimler AKP, CHP ve MHP 

arasında geçecek.
AKP Anayasayı tek başına değiştirecek ve 

mutlak egemen olacağı bir parlamento düşlü 
yor.

Anayasa referandumunda yüzde 47 oy alan 
AKP, buna güvenerek giriyor bu seçimlere.

CHP.ise lider değişikliği ve halka daha yakın 
politikalar ile oy istiyor seçmenden.

CHP'nin tek başına iktidar olması büyük sürp 
riz olur.

Bence, Kemal Kılıçdaroğlu ekibi yüzde 23 
lerde aldığı oy oranını, yüzde 30’ların üzerine 
çektiğinde hedefine ulaşmış olacaktır.

Bu seçimlerde, AKP’nin baraj altına çekmek 
isteği MHP ise, beklenin üzerinde oy alacağı 
kanısındayım.

57. hükümetten sonra dağılan merkez sağın 
mirasçısı olan AKP, eski merkez sağdan yeni 
oy beklemesi mümkün değil.

İçinden çıktığı Saadet Partisi ise seçimlerden 
bir süre önce kendi içinde bir kez daha bölü 
nünce, SP’nin barajı aşması güçleşti.

Bölünme ister istemez AKP’ye yarayacak.
Merkez sağın bilinçli tabanı ise, AKP’nin 

inkarcı politikaları nedeniyle oylarını Cumhu 
riyet değerlerine sahip çıkan CHP ve MHP 
etrafında birleştiriyor.

Bir çeşit gizli ittifak yapıldı.
Yazımı yazarken, iktidarın elindeki TRT 2 de 

Yassı Ada Mahkemeleri ve Adnan Menderes’in 
idamı ile ilgili görüntüler yayınlanıyor.

Seçimlere 5 gün kala, Adnan Menderes’in 
idamı üzerinden CHP yi vurmak istiyorlar.

Yani iktidar, iktidarda kalabilmek için her tür 
lü yolu deniyor.

8.5 yıl içinde kendine bağımlı geniş bir medya 
oluşturularak, psikolojik ortam yaratıldı.

Cemaat ve tarikatlarla olan içli dışlı ilişkiler 
normal hale döndü.

Bu seçimlerde inançlar, hiçbir dönemde olma 
dığı kadar malzeme yapıldı.
. Ve seçimlere 5 gün kaldı.
Akla kara pazar günü ilerleyen saatlerde belli 

olacak.
Sonunda AKP ister tek başına, ister CHP ile 

MHP birlikte, veya daha değişik bir şekilde de 
olsa ülkeyi yönetecek bir siyasi irade ortaca 
çıkacak.

Kavgalı, gürültülü ve birbirlerine sataşmalarla 
dolu geçen bir propaganda dönemi geride kala
cak.

Siyasetçilerin bu sözler nedeniyle birbirlerinin 
yüzlerine bakamayacaklarını falan sanmayın.

Onlar 12 Hazirandan sonra unutulacak.
İktidara kim gelirse gelsin.
12 Haziran seçimlerinden sonra farklı bir 

Türkiye bizi bekleyecek.
Bu kez Anayasa tartışmaları ile kafalarımız 

şişecek.
AKP güçlü olarak iktidarda kalırsa, toplumun 

diğer kesimlerini dikkate almadan, istediği 
Anayasayı çıkaracak.

Konsensür falan unutulacak.
Tek sesli bir Anayasa ile ülke yönetilecek.
Bu kez yıllarca anayasa kavgalarını dinleye

ceğiz.
Seçimlere 5 gün kaldı.
5 gün sonra herşey bitecek.

Gemlik Kiiçak Sanaııi Silesi 
Kooperatili mili kongresi yağıldı

Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi 
Kooperatifi genel 
kurulunda Semih 
Aşkın yönetiminin 
mali bütçesi 
onaylandı. 
Geçtiğimiz hafta 
sonunda Site 
Lokalinde yapılan 
genel kurul toplan
tısında konuşan 
Site Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Semih 
Aşkın, 28 yıllık olan 
Site Kooperatifi’ni 
en iyi şekilde koru
mak düşüncesiyle 
yola koyulduklarını

3 yıllık yönetimleri 
sırasında bir çok 
radikal kararlara 
imza attıklarını 
söyledi.
Aşkın, “2008 
yılında yönetime 
geldiğimizde 
yönetim kurulu 
üyeleri maaş 
almama kararı 
aldık. Bugün 60 
metrekare işyerleri 
için 60 bin lira öde
mek zorundayken, 
biz bunu 20 liraya 
indirdik.
Tesislerdeki 
kiracılardan tahsil 
edilen KDV’lerin

tamamı Maliye’ye 
yatırılırken, bizim 
dönemimizde 
mahsuplaşma 
yapılarak 3 yılda 26 
bin lira kooperatif 
kasasında kaldı. 
İdari Personel sayı 
mızı bire indirerek 
buradan da 20 bin 
lira kooperatifimiz 
kasasına kaldı. 
Yönetim olarak 
elimiz sizlerin 
cebinde olmayacak. 
Çalışmaların ve 
hizmetlerin zama 
nında gelmesi için 
aidatların düzgün 
ödenmesi gereklidir.

Çıraklık Okulu’nun 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 
devri isteniyor. 
Biz buna karşıyız. 
Genel kurul yetki 
verirse okulun 
şartlı devrini 
düşünmekteyiz. 
Aynı zamanda 
yenilenen 
muhasebe programı 
ile genel giderler 
daha açık bir 
şekil de izlemek 
mümkün olacaktır. 
Bu site hepimize 
aittir. Biz sizin 
adınıza vekalet 
ediyoruz.” dedi.

Kurşunlu’da öğrenciler 
jandarma ile sahili temizledi

Dünya Çevre Günü 
nediniyle Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu 
öğrencileri, 
Kurşunlu Jandarma 
Karakol 
Komutanlığında 
görevli jandarma 
subay ve erleriyle 
birlikte sahildeki 
kumsalı temizlediler.

Çevreci minikler ve 
jandarmalar 
ellerinde geri 
dönüşüm poşet
leriyle, Kurşunlu 
sahillerine piknik 
yapmak için gelen
lerin bıraktıkları atık
ları topladılar. 
Kumsalda bulunan 
naylon torba, poşet, 
pet şişe öğrenciler

tarafından 
toplanırken, öğren
ciler Dünya Çevre 
Günü’nü coşku ile 
kutladılar.
Minik öğrenciler, 
piknik yapanlara da 
seslenerek, sahilleri 
kirletmemelerini de 
istediler.
Atıklarını geri 
dönüşüm

kutularına atmalarını 
isteyen minikler, 
jandarma 
ağabeylerine de 
destekleri için 
teşekkür ettiler. 
Minik öğrenciler, 
büyüklerine de 
seslenerek, “Biz, 
çocuklarınıza temiz 
bir dünya bırakın” 
dediler.

GemlikKerfeı
’ itıdrii lû «inli ilmi uımsl

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA A “SUYUNU BOŞA JEBr W HARCAMA"

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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VII kadınlar klanasm'da
gezmedik yer hırakmadı

■M"".- ~* «IF*U«ıBL. j| iif

İm ısı um, İS

Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolları 
üyeleri hafta sonunu 
Manastır’da geçirdi. 
Manastır’da çalma 
dik kapı bırakmayan 
CHP’li bayanlar, 12 
Haziran 2011 Pazar 
günü yapılacak olan 
milletvekili seçim
lerinde partilerine 
oy vermelerini iste

diler.
CHP’li bayanlar 
partilerinin 41 sözü 
ilgili seçmenlere 
bilgi verdiler.
Kadınlardan büyük 
ilgi gördüklerini 
söyleyen CHP’li 
bayanlar, Aile 
Sigortası ile çalış
mayan kadınların 
kriterlere uydukları 

halde 600 lira 
adlarına yardım 
alacaklarını, 
böylece ailede 
sosyal dengenin 
sağlanacağını 
söylediler.
CHP li bayanlar, 
çiftçinin mazotunun 
CHP iktidarında 1.5 
liraya indirileceğini 
söylediler.

Serin Mayıs ayı 
geçiren kuzey böl
geler hızla ısınıyor. 
Bu yılın ilk sıcak 
hava dalgası Libya 
üzerinden geliyor. 3- 
4 gün kalacak sıcak 
hava dalgası, sıcak
lığı 30-35 dereceye 
çıkaracak.
’Türkiye yaza 
giremedi’ derken 
sıcaklar birden yük
seldi. Yazın ilk sıcak 
hava dalgası sıcak
lıkları daha da 
artıracak.
Marmara ve Ege 
bölgelerindeki sıcak 
tıklarda yükselme 
devam ediyor.
Çarşamba ve per 
şembe günü Edirne, 
Balıkesir, Sakarya, 
Bursa, İzmir, Denizli 
boyunca sıcaklıklar 
gölgede 35-36 dere
ceye çıkarken, 
güneşin altında 40 
dereceye ulaşacak. 
Perşembe günü 
Aydın 37 dereceyi 
görecek. Bolu, 
Kastamonu, Ankara, 
İç Anadolu boyunca

da sıcaklıklar 35 de 
receye yaklaşacak. 
İç kesimlerde hala 
hafif yağmurlar 
oluyor ama az alan
da etkili. Sıcaklık 
hava dalgasıyla 
sıcaklıklar ortala
maların 4-6 derece 
üzerine çıkacak 
ancak cumadan 
itibaren kuzeye 
dönecek rüzgarlarla 
yeniden düşerek 
ortalamalara inecek. 
Perşembe akşamı 
ve cuma günü yük
sek sıcaklığın ardın
dan Trakya ve

Marmara genelinde 
kısa süreli 
yağmurlar 
başlayabilir.
GÜNEŞİN ALTINDA 
KALMAYIN 
İstanbul’da sıcaklık 
yarın gölgede 28, 
çarşamba 29, cuma 
30 derece olacak. 
Bu üç gün boyunca 
ülke genelinde 
güneşin altında 
fazla kalmamaya 
dikkat edilmesi 
gerekiyor. Uzmanlar 
bol sıvı tüketilmesi 
konusunda uyarıda 
bulunuyor.

« El ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
. H 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında k /ı AIQ Vz-^+Lîli Cr\r\ /ioi
HRENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... .

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

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.

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.

BOYA: Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye! ,
4 adet Michelin lastik alana 

1OO TI’ye kadar 
Migros hediyeçeki

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 YÂPiUR Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

ŞAMPİYONLUK MU?
KAOS MU?

Yarı Gemlik sahasında 
oynanacak olan 
Körfezspor ile 
Çotanakspor arasındaki 
maç, grupta şampiyon
luk düğümünü çözebilir 
mi?
İkinci kümede yıllardır 

mücadele veren Gemlik 
takımları bir türlü mutlu 
sona ulaşamadılar.

Şimdi önümüzde çok 
büyük fırsat var.

Yarın ilçe sahasında 
oynanacak Körfezspor- 
Çotanakspor maçı bu 

yüzden çok önemli.
Grupta 22 puanla lider 

durumda olan 
Körfezspor'u 18 puanla 
Orhangazi Kerametspor 
takip ediyor.

Diğer temsilcimiz 
Çotanakspor'da bir 
puan geriden yani 17 
puanla üçüncü sırada 
yer alıyor.

Yarın oynanacak maçı 
eğer Körfezspor 
kazanırsa, büyük 
olasılıkla grubu lider 
tamamlar ve Birinci

Küme’ye çıkar. Olası 
beraberlik bile 
Körfezspor'un işine 
yarar.

Ama maçı 
Çotanakspor kazanırsa 
liderle olan 5 puan farkı 
2'ye indirir ve hafta 
sonu oynayacağı 
Kerametspor maçını da 
kazanması halinde 
şampiyonluğa ulaşmak 
için Körfezspor'un puan 
kaybetmesini bekler.

Burada en kötü ihti
malle Gemlik takımları

kazanmalı.
Yani Birinci Amatör 

Küme'ye Gemlik'ten bir 
takım çıkmalıdır.

Kötü olasılıkta ise 
Körfezspor'ıin yenilgisi, 
sonrasında Keramet 
spor'un Çotanakspor 
karşısında alacağı 3 
puan elimize kadar 
gelen kısmetin bir anda 
yok olması demektir.

Gönlümüz Gemlik 
takımlarının başarılı 
olmasıdır.

Biraz karmaşık olsa da 
kısa yoldan birinci 
grubun durumu böyle.

İki gemlik ve 1 
Orhangazi takımı ipi 
şampiyon olarak 
göğüsleyebilmek için 
mücadeleyi son maça 
kadar sürdürecekler.

Eğer Gemlik takım
larından biri şampiyon 
olursa biz kazanırız.

Eğer kaybedersek 
Orhangazi takımı 
kazanır.

Gemlik olarak şan
sımız çok büyük;

Çünkü Birinci Amatör 
küme'nih de çok kaliteli 
takımları var.

Gelecek sezon izleme 
olanağı bulacağız.

Kıran kırana maçların 
oynapdığı birinci küm
eye hasretiz.

İnşallah Gemlik takım
larından biri, iyi 
oynayan ve fırsatları 
değerlendirerek maçı 
kazanan şampiyon olur.

Çarşamba günü saat 
18.00 de Gemlik 
sahasında oynanacak 
maçta dananın kuyruğu 
kopacak.

Şampiyonluk mu? 
Kaos mu?

En hayırlısı Gemlik için 
olsun.

Kumla sahillerimle temizlik Yeniköy Yolu asfaltlanıyor

Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla Gemlik 
Belediyesi ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü işbirliğinde 
düzenlenen Temizlik 
Kampanyasında 
Küçük Kumla 
sahilleri çöplerden 
arındırıldı.
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, ilçenin 
çeşitli okullarından 
gelen öğrenci ve izci 
guruplarıyla birlikte 
çöp topladı.
il Genel ve Belediye 

meclis üyeleri ile 
Okul Müdürleri ve 
Küçük Kumla Siteler 
ve Güzelyah Mahalle 
muhtarlarının da 
katıldığı temizlik 
kampanyasında 
toplanan çöpler 
özel torbalara 
konarak çöp 
araçlarına alındı.
Havaların ısınmasıy
la birlikte Kumla 
sahillerini dolduran 
vatandaşların 
gelişigüzel attıkları 
çöpleri toplayan 
Başkan Vekili

Yılmaz, onlara atık
larını çöp kutularına 
bırakarak Küçük 
Kumla'nın daha 
temiz olmasına 
katkıda bulun
malarını istedi.
Gün boyu 
öğrencilerle birlikte 
sahilde ve sokaklar
da çöp toplayarak 
öncülük eden 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, işlerinin 
bitmesinin ardından 
öğrencilere meyve 
suyu ile kek dağıttı.

Gemlik'e en yakın 
köylerden biri olan 
Yeniköy'ün toprak 
olan yolu 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan asfalt yapılıyor. 
Yeniköy ile Bursa 
yoluna kadar olan 
2500 metrelik toprak 
yolsa asfaltlama 
çalışmaları başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Yeniköy 
Muhtarı Ramazan

Yıldız'la birlikte 
yapılan asfalt 
çalışmasını izledi ve 
bilgi aldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcılığı 
döneminde Yeniköy 
halkına yolun asfalt
lanması için söz 
verdiğini söyleyen 
Yılmaz, "Şimdi 
verdiğimiz sözü yeri 
ne getiriyoruz.
Yeniköy halkının 
kışın çamurda yazın 
ise topraktan çıkan 

toz içinde köylerine 
gitmek için 
çektikleri sıkıntılar 
sona erecek.
Verdiğim sözü 
yerine getiriyorum.
Yeniköy halkına 
hayırlı olsun" dedi. 
2500 metre 
uzunluğunda ve 
6 metre genişliğin
deki yola 8 santim 
kalınlığında 
yaklaşık 1700 ton 
sıcak asfalt 
dökülüyor.

Emlak sektörü 15 Temmuz'u bekliyor!
Bahar dönemini 
seçimlerden dolayı 
durgun geçiren em 
lak sektörü için hare 
ketlilik ufukta gözük
tü. Uzmanlara göre 
seçimden sonra ta 
lep patlaması olacak. 
Genel seçimlere sayı 
h günler kalırken em 
lak sektörü bahar 
dönemini Seçimler 

nedeniyle durgun 
geçiriyor. Piyasada 
taleplerini bekleme 
ye alan ciddi bir 
müşteri kitlesinin 
bulunduğunun belir 
ten Altın Emlak Ge 
nel Müdürü Hakan 
Erilkun, seçim son
rası sektörde patla
ma yaşanacağını 
vurguladı. Altın Em 

lak Genel Müdürü 
Hakan Erilkun emlak 
hareketlerinin en can 
lı olduğu dönemin 
bu yıl seçimlere de 
nk gelmesiyle alım 
taleplerinin seçim 
sonrasına ertelen 
diğini belirterek, ba 
har hareketliliği nin 
geçen yıllara oranla 
hız kestiğini söyledi.

Seçim sonucu ne 
olursa olsun gayri- 
menku lün en güven
li ve karlı yatırım ara 
cı olduğunun altını 
çizen Hakan Erilkun, 
müşterilerin ekono
minin gelecek 4 yıllık 
stra tejisini görerek 
emin adımlarla hare 
ket etmek istediğini 
dile getirdi.
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Kenan [vren 12 soruya cenap ııerdi
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcıvekili 
Hüseyin Görüşen, 
12 Eylül darbesiyle 
ilgili Kenan 
Evren'in ifadesini 
evinde aldı.
2.5 saatlik 
görüşmede Evren'e 
12 soru soruldu.
12 Eylül'den 31 yıl 
sonra dönemin 
Genelkurmay 
Başkanı Kenan 
Evren'e ilk kez 
darbe soruldu. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcıvekili 
Hüseyin Görüşen 
"12 Eylül darbesi" 
ile ilgili soruşturma 
kapsamında 
dönemin Evren'in 
Ankara Merkez 
Orduevi'ndeki

general lojmanlarına 
gelerek ifadesini 
aldı. Kenan Evren'in 
Avukatı Ömer 
Nihat Özgün de 
lojmanlarda hazır 
bulundu.
İfadenin alınması 

sonrası açıklama 
yapan Avukat Özgün 
şunları söyledi: 
"Dün saat 11.00'de 
Evren'in ifadesi 
Ankara'daki lojman
da alındı. 2.5 saat 
süren ifade sonunda

12 soru yöneltildi. 
İçeriği 12 Eylül ve 
öncesine ilişkindi. 
Soruşturma devam 
ediyor, soruları pay
laşmam mümkün 
değil. Evren 12 
soruya da tek tek 
cevap verdi. Evren 
çok sıkıntı yaşa
madı, yanında sağlık 
görevlisi vardı. O 
günkü ülkenin şart
larını anlattı, 
anayasaya daya
narak ülke yöne
timine el koyduk
larını söyledi. 
Sorular karşısında 
tepki göstermedi, 
gayet rahat bir şe 
kilde oturarak cevap 
verdi. Evren açısın
dan soruşturma 
sona erdi."

MM lllllffll
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 3-1-1 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

Engellilere 
otomobilde 
KDV müjdesi!
Otoda ÖTV ve 
MTV'den muhaf 
tutulan engellilerin 
KDV engelide 
kaldırıldı. Engelli 
bir vatandaş 
tarafından açılan 
dava sonucunda 
mahkeme, otoda 
KDV alınmaması
na karar verdi.
Adana Bölge İdare 
Mahkemesinde 
engelli olan bir 
vatandaşın açtığı 
dava sonucunda 
engelli otomobil
lerinden KDV alın
maması yönünde 
karar çıktı. Karar 
gereği engelliler, 
bundan böyle oto
mobil alımlarında 
KDV ödemeyebile
cek. Daha önce 
araç alımlarında 
ÖTV (Özel Tüketim 
Vergisi) ve 
MTV’den (Motorlu 
Taşıtlar Vergisi) 
muaf tutulan en 
gelliler, artık araç 
alımı yapar ken 
KDV’den de muaf 
tutulabilecek.

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 : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

ELEMAN ARANI YOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR 
ve ÇIRAK ARINIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS 
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı 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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ÎİMto Miti İB NİMII SPlTdan yatırımcılara uyarı
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
çok yakında 
sözleşmeli persone 
le müjde verecek
lerini açıklamasının 
ardından Çevre ve 
Orman Bakanı 
Veysel Eroğlu 
müjdeyi bizzat verdi 
Eroğlu, twitter'da 
yazdığı mesajında, 
"Sözleşmelilerin 
kadroya alınmasına 
ilişkin kararnameyi 
imzaladım hayırlı 
olsun" dedi. 
Sözleşmelilerin 
kadroya alınması 
için Bakanlar Kurulu 
kararı yeterli 
olurken, Eroğlu'nun 
bu açıklaması ise 
kararın Bakanlar 
Kurulu'nun imzasına 
açıldığını gösteriyor.

ŞİMŞEK DE 
TWITTER'DAN 
MÜJDELEMİŞTİ

Twitter'da yaptığı 
açıklamada 
192 bin sözleşmeli 
personel bulun
duğunu, bunların 
70 binini öğretmen
lerin oluşturduğunu 
söyleyen Şimşek, 
bu statüde çalışan 
personelin memur 
kadrosunda çalışan
lara göre bazı 
dezavantajları 

olduğuna dikkat 
çekmişti.
Bu dezavantajların 
en önemlilerinin yer 
değiştirme hususu 
ve kurumlararası 
nakil ve iş güvence
si olduğunu yazan 
Şimşek, sözleşmeli 
personelin memur 
kadrosuna atan
masını desteklediği
ni açıklamıştı.

SPK, yatırımcıları 
kaldıraçtı alım-satım 
işlemleri konusunda 
uyardı.
SPK'nın haftalık 
bülteninde yer alan 
duyuruda, kaldıraçtı 
alım satım işlemle 
rine ilişkin olarak 
25 Ağustos 2011 
tarihinden sonra 
gerçekleştirilen 
işlemlere ilişkin 
şikayetler ile konuy
la ilgili diğer görüş, 
öneri ve taleplerin 
SPK tarafından 
değerlendirmeye 
alınabileceği 
belirtildi.
Duyuruda, 25 Şubat 
2011 tarih ve 27857 
sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan 6111 
No'lu "Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun"un 
155'inci maddesi ile 
yapılan değişiklikle 
2499 sayılı Sermaye 
Piyasası 
Kanunu'nda; "Döviz, 
mal, kıymetli maden 
veya SPK tarafından 
belirlenecek diğer 
varlıkların kaldıraçtı ' 
alım satımı, alım 
satımına aracılık ve 
bu işlemlere yönelik 
hizmetlerin yerine 
getîrilmesi"nih, 
"sermaye piyasası 
faaliyeti" olarak 
düzenlendiği hatır
latıldı.
Kanunun yürürlük 
maddesi ile söz 
konusu hükmün 
"kanunun yayımını 
izleyen 6. ayın 
sonunda" yürürlüğe 
gireceğinin belir

tildiği kaydedilen 
duyuruda, şu 
uyarıya yer verildi: 
"Anılan hüküm 
çerçevesinde, 
kaldıraçtı alım satım 
işlemlerine ilişkin 
olarak 25 Ağustos 
2011 tarihinden 
sonra gerçekleşti 
rilen işlemlere 
ilişkin şikayetler ile 
konuyla ilgili diğer 
görüş, öneri ve 
talepler kurulumuz
ca değerlendirmeye 
alınabilecektir. Bu 
tarihten önce 
gerçekleşen kaldı 
raçlı alım satım 
işlemleri ile ilgili 
olarak ise yatırım
cıların şikayetleri 
hakkında doğrudan 
adlı yargı yoluna 
başvurmasının 
mümkün olduğunun 
hatırlatılmasında 
yarar görülmekte
dir."

SGK'ya büyük siirpr»!
si halinde SGK'nın 
bu yıl Hazine'den 
destek almadan 
bütçesini 
döndürmesi 
mümkün olacak. 
SGK'nın 2010 yılın
da Hazine'den açık 
finansmanı için 
aldığı para, 
27 milyar olarak 
gerçekleşti.
2008 yılında 
çıkarılan Sosyal 
Güvenlik Reformu 
ile ekonomik sıkıntı 
nedeniyle borcunu 
ödeyemeyen Bağ- 
Kur'lulara kaydını 
sildirme imkanı 
tanınmıştı.

Torba Yasa ile geri 
dönüş hakkı verilen 
kaydı silinmiş 
Bağ-Kur'lular, 
düzenlemeye büyük 
ilgi gösterdi.
5 yıldan fazla borcu 
olduğu için kaydı 
silinen esnaf ve 
çiftçiden 220 bini 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'na (SGK) 
başvurarak yeniden 
Bağ-Kur'lu öldü. 
Sigortalılıklarını ihya 
ettiren bu kişilerin 
borcu karşılığında 
kuruma ödeyeceği 
rakam ise 3,5 milyar 
TL. Bu rakamın 
yarıya yakını olan

1,6 milyarı şimdiden 
tahsil edildi. 
Zaman'dan İsa 
Yazar’ın haberine 
göre, yeniden yapı
landırmaya dahil 
olmayan bu rakam, 
SGK için sürpriz bir 
kaynak oluşturdu. 
3,5 milyarlık bu 
kaynak, yeniden 
yapılandırmadan 
gelecek 22,5 milyar 
ile birlikte 26 mil
yarlık bir büyüklüğe 
ulaşacak. Bu para 
sosyal güvenlik 
açıklarının kapatıl
ması için kullanıla
cak. Tahsilatın tam 
olarak gerçekleşme-

BCKL€WieH VOK
KALİTELİ KASELER UYGUN 

I FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224) 513 9683 Fax:(0.224) 513 3595

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

NÖBETÇİ 
ECZANE

7 Haziran 2011 Pazartesi 
ELİF ECZANESİ

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 ı3 §3
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe. Seç. Md. 513 >7 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

I

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. 514 30 88

RELEOİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 5İ3 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
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET s13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik KErfez
GEILİK’İN İLK BÖNLÜK SİYASİ «AZETtZİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3985 

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)

HAlttliliü
VEİTOSSİTIEMASI 

ÇIĞLIK 4 
ll.30-l4.00-l6.l5- 

18.30-2I.00 
ATI YOĞU

H.30-14.00-1600 
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30 -20.45 

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)



GemlikKSrfez

I

Herkes için

I TÜRKİYE'YE

41 soz
VERİYORUZ

■

M
ALINTERİ KUTSALDIR, HAKKI VERİLECEK 
Güvenceli çalışma ve sendikal haklar, 
herkes için eşit koşullarda sağlanacak.

VERGİ AVANTAJI GELECEK
Esnafın gelir vergisi oranını 5 puan azaltacağız

Türkiye 
rahat bir nefes 

alacak

ÇİFTÇİ HAK ETTİĞİ BEDELİ ALACAK
Devletin desteği, toprağın bereketi çiftçinin olacak

ESNAF KREDİLERİ ARTACAK
Esnafa verilen kredileri 5 kat artıracağız

İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜKSEK GELİR 
Bütün emeklilerimizin gelirlerini yoksulluk 
sınırının üzerine çıkaracağız.

HER VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMALI. 
İŞTE BEN BUNA İNANIRIM

CHP VARSA, HERKES İÇİN VAR.

İKTİDARA HAZIRIZ

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 

“YETER ARTIK” DİYELİM...

CHP



öze laykc ht İlköğrcîİm om
“fyi friz eletecek ile fazlan”

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentllkogretim.k12.tr

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 kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek* 

servis ve KDV dahildir

Deneyimli kadromuz ve çağda; eğitim 
anlayışıyla sîzlere enyakıfl özel okuluz
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

ŞHaziran 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesr.com info^gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

MİMİM
Haziran da and içecek
TBMM İçtüzüğü uyarınca, milletve kili 
genel seçimi kesin sonuçlarının 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından TRT 
kanallarında ilanını takip eden beşin
ci gün saat 15.00'de TBMM Ge nel 
Kurulu çağrısız toplanacak. 5’de

Geçen yıl zarar gören zeytin üreticisine seçimlere 5 gün kala ödeme geldi.

Mu üreticisine $w Mı
Utatürk re tuıin Dallııran Kordonu içkili yerler alanından çıkarıldı

Yılmaz, kendini 
kınayanları kınadı

Geçtiğimiz yıl, sağanak yağışlar nedeniyle 
ürün kaybına uğrayan zeytin üreticisinin 
Afet Yardımı’ndan yararlanılması için yapı 
lan başvurular sonuçlandı. Maliye 
Bakanlığı’ndan Ziraat Bankası Gemlik 
Şubesi’ne gönderilen 6 milyon 856 bin 526 
liranın 1114 üreticiye dağıtılması talimatı 
geldi. Kaymakam Bilal Çelik, paranın üreti
cilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi. 
CHP Bursa Milletvekili adayı Turhan Tayan 
yaptığı açıklamada, “Bu iktidarın çok basit 
bir seçim yatırımıdır.” dedi. Haberi 4’de

Gemlik Belediye Meclisi, Haziran ayı ikinci 
toplantısında Komisyonlardan gelen konuları 
ele alarak görüşürken, Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonları nın içkili yerler alanından 
çıkarılması konusunu mevcut içkili ruhsat yeri 
sahiplerinin haklarının korunması karşılığı içki 
li yerler alanından çıkardı. Haberi sayfa 2’de

Gnıo Bakış

Karşılıklı kınama
Dün yapılan Gemlik Belediye Meclisi Haziran 

ayı toplantısına, imar planları nedeniyle 
Savcılığa yapılan şikayet ve işten çıkarılan 6 
personelin durumu damgasını vurdu.

Bilindiği gibi Belediyede çalışan 4 teknik 
personel ile toplam 6 kişinin görevlerine son 
verilmesi olayını CHP gurubu ve CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Sena Kaleli kınamıştı.

önceki gün ise Mimarlar ve Mühendisler 
Odası Temsilcileri Kenan Çakır ile Hasan 
Hamaloğlu da personel çıkarmalarını 
kınadılar.

Başkenvekili Refik Yılmaz, kendini kınayan 
Mimar ve Mühendisler Odası temsilcilerini iki 
kez kınadı. Devamı sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün i Nişan & Kokieyl i Te,; ^^"rbey

Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.aykentllkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesr.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonu içkili yerler alanından çıkarıldı 1

Yılmaz, kendini kınayanları kınadı
Gemlik Belediye 
Meclisi, Haziran ayı 
ikinci toplantısında 
Komisyonlardan 
gelen konuları ele 
alarak görüşürken, 
Atatürk ve Emin 
Dalkıran Kordonları 
nın içkili yerler 
alanından çıkarıl
ması konusunu mev-, 
cut içkili ruhsat yeri 
sahiplerinin hak
larının korunması 
karşılığı içkili yerler 
alanından çıkardı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz başkanlığın
da toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
başkanlığa sunulan 
5 önerge okunarak 
gündeme alındı. 
Önergeler, ilgili 
komisyonlara havale 
edildi.
Eski toplantı 
tutanağının okun
muş sayılarak kabul 
edilmesinden sonra, 
İmar Komisyonu’na 
gelen Küçük Kumla 
köy içi kahve
hanelerinin ve tarihi 
hamamın olduğu 
bölgenin açılarak 
köy meydanına 
dönüştürülmesi 
kabul edilirken, söz 
alan Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
“Bölgenin en güzel 
köşelerinden biri 
olan Çağlayan’ın 
yollarını açtık, dereyi 
temizledik, meydan 
da açılırsa çok daha 
güzel olacak” dedi. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Arzu 
Karataş ise 
Büyükşehir’in Küçük 
Kumla tarihi 
hamamını restore 
etmesini Büyükşe 
hir’e teklif edilmesini 
istedi.
Karad^nizspor’a 
malzeme verilme 
sinin kabul 
edilmesinden sonra, 
Emin Dalkıran ve 
Atatürk kordon
larının içkili yerler 
alanından çıkarıl
ması konusunda 
komisyon raporu 
okundu. Raporu 
okuyan Komisyon 
Başkanı Cemil Kurt, 
5 Haziran Dünya 
Çevre Günü’nün 
geçtiğimiz günlerde 
kutlandığını, bu 
günün Gemlik’te 
belediye tarafından 
daha etkin bir

şekilde gelecekte 
kutlanmasını, 
paneller düzenlen
mesini ve konu ile 
ilgili bilgilendirme 
afişlerinin kente asıl
masını istedi.
Kurt, “Eğer, bu 
toprakların altındaki 
canlılar greve gitse, 
toprak üstündekiler 
onlara lokavt ilan 
edemez. Ekolojik 
dengeyi düşünüp 
korumalıyız. ” dedi. 
Komisyon, iki kor
don ile Aytepe’nin 
içkili yerlerden 
çıkartılması 
konusunda bugüne 
kadar vatandaşlar
dan ve Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
belediyeye herhangi 
bir şikayetin 
gelmediğine dikkat 
çekerek, “Eğer, yan
lış varsa yanlıştan 
dönmek erdemdir.” 
görüşüne yer verdi. 
Bu arada söz alan 
MHP Gurup Sözcüsü 
Suat Laçinok, Emin 
Dalkıran ve Atatürk 
Kordonunda içkili 
yerler ruhsatı almış 
olan işyerlerinin 
kazanılmış hak
larının saklı kalması 
kaydıyla diğer yer
lerin içkili yerler 
alanından çıkarıl
ması şekilde konu 
nun oylanmasını 
istedi.
Laçinok, “Kazanıl 
mış hakların 
muhafaza edilmesi 
gereklidir. Yoksa 
hukuksal sorunlar 
yaşarız.” dedi. 
Önergeyi veren Baş 
kan Yardımcısı Meh 
met Çelik ise yaptığı 
açıklamada, kazanıl 
mış hakların ruhsat 
sahiplerine ait 
olduğunu hatırlattı. 
ERSOY’DAN 
GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMA 
CHP Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, gün
dem dışı yaptığı 
konuşmada, son 
günlerde kamuoyu

na yansıyan 6 per
sonelin görevden 
alınması olayı ile 
ilgili parti gurubu 
nun Cumartesi günü 
Gemlik kamuoyuna 
açıklama yaptığını 
belirterek, “Bu 
görevden almaların 
iyi bir davranış 
olmadığı inancın
dayız. Çalışan 
personele hiçbir 
gerekçe gösterilme
den sadece görev
lerinizden alındınız. 
Kamuda çalışanlar 
bir hataları varsa, 
haklarında soruştur
ma açılır, savun
maları alınır, bunlar 
yapılmamıştır. ” dedi. 
Görevden alınan 
teknik elemanların 
açıklandığı gibi 
görevleri engelleyici 
bir durumlarının 
olmadığını belirten 
Ersoy, örnekler 
vererek görevden 
alınanların hata
larının bulun
madığını anlattı. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
bunlar üzerine “Ben 
yanılmışım. Bu da 
benim yanılgım” 
dediğini hatırlatan 
Ersoy, Belediye 
başkanınm il dışına 
çıktığı bir günde 
görevden almaların 
gerçekleştirilmesine 
ise “İntikam duygu
larıyla insanları 
ekmeklerinden 
etmek çok yanlış. 
Emekçi insanlardan 
bu şekilde intikam 
alınmasını doğru 
bulmuyouz. Bunların 
yerlerine yeni ele
manlar alınmış. 
Bizim dönemimizde 
emeğe değer verdiği 
miz için kimsenin 
işine son vermedik. 
Bu kişiler dışarıda 
cinnet geçirirse şaş
mayın" şeklinde 
konuştu.
Ersoy, görevden 
atılanların yeniden 
işe alınmasını istedi. 
Ersoy, imar planları 

ile ilgili her gün yeni 
bir şeyin ortaya 
atıldığını, Savcılığa 
yapılan şikayetler 
üzerine bilirkişi 
raporunun bu salon
da Büyükşehir Bele 
diyesi İmar Komisyo 
nu üyelerinin de 
katıldığı bir toplantı
da ele alındığını ve 
katılan görüşmeler 
de komisyon 
üyelerinin iddialar 
üzerine “Ne var bun
larda. Bunların bin- 
lercesini biz de 
yapıyöruz” dediğini 
hatırlatarak, şunları 
söyledi: “Belediyede 
bulunan bir teknik 
görevlinin Fen İşle 
ri’nde imarla ilgili, 
sorunları çözmek 
yerine sorun yarat
mak için uğraşıyor 
ve birilerini karala
mak için bilgiler 
veriyor.
Kılavuzunuzu doğru 
seçin. Kime rand 
sağlanmışsa net 

ama ortada bir şey 
yok. Başkanın geçen 
mecliste yeşil alan
ların ticari alanına 
çevrildiği şeklindeki 
açıklamasını incele 
dik gördük ki bu 
alan ticari alana 
değil, yöla ayrılmış. 
Gidin metre ile 
ölçün. Diğer bir id 
diada ise kat sayısı 
njn 5 e çıkarılması 
ile ilgilidir. Buradaki 
durum zaten 5 kattır. 
Bütün yapılaşma 5 
kat üzerine gelişmiş 
tir. Biz iddiaları ve 
duyumları araştır
madan cevap ver
miyoruz. Eğer plan
larda bir hata varsa, 
bir araya gelip hep 
birlikte üzerine gide
lim, düzeltelim.” 
Şikayetçi konumun
da olan Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, ise Ersoy’u 
yanıtlarken, 
“Ersoy’un bizim 
bilmediğimiz bir şey 
yok diyor. Bütün her 
şeyden haberleri var. 
Ben yaptığım 
şikayetlerin arkasın- 
dayım. Planlar 
yapılırken, meclis 
üyesi olarak bilgi 
istedim. Aylarca bu 
bilgi bana verilmedi. 
İddia ettikleri kişi 
bana bilgi vermiyor. 
Ben, aylardır bu 
konularda araştırma 

yapıyorum. Meclis 
üyelerinin yakın
larının da bulunduğu 
bir yerde ayrık 
nizam planda bitişik 
nizama getirilmiş. 
Yanlış kişiyi suçlu 
yorsunuz. Ben iddia 
lan mı Savcılığa yap
tım. Sorulacak soru
ları Savcılığa cevap 
verirsiniz. İddiaları 
mm arkasındayım” 
dedi.
İddiaları ile ilgili bazı 
örnekler veren Çelik, 
2006 planlarına dön
mekle meclisin 
doğruyu yaptığını 
iddia etti.
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise planlar ile 
ilgili iddiaları 
meclise taksit taksit 
getirmediklerini, 
Ozdilek alışveriş 
merkezinin yanında
ki yolun 15 metre
den 10 metreye 
düşürülmesi için 4 
kez konunun 
komisyona geldiğini, 
leüüeuHâığinı 
belirterek, “Bu konu 
yeniden önüme 
gelseydi, yine 
kararım red olurdu. 
Meclis karar ver
memiş, komisyon 
karar vermemiş, bu 
yol planlara 10 
metre olarak nasıl 
işlenmiş muamma. 
Ne kadar konunun 
planlara böyle 
geçirildiğini bilemi 
yoruz” dedi.
6 personelin işten 
çıkarılmasına kasıt 
aranmasını doğru 
bulmadığını 
söyleyen Yılmaz, 
çıkartılan teknik per
sonelin perfor
manslarının yetersiz 
olduğunu iddia etti. 
Yılmaz, “Biz emek 
düşmanı değiliz. İşçi 
çıkarmakla hata yap
mış değilim. Bu kişi
lerin şantiyeleri 
gezmediğini 
gördüm. Ben, her 
gün iş çıkışında 
gerek meclis üyeleri 
ile gerek komisyon 
üyeleri ile şantiyede 
gezdim. Bu arkadaş 
lan bir kere şantiye 
de görmedim. 
Görevlerini layıkıyla 
yaptığını düşünmü 
yorum. Sizin döne 
minizde de Süley 
man Torun adlı işçiyi 
2 satır yazı ile işten 
çıkarmışsınız." dedi. 
Yılmaz, Konak, İzmir,

Buca, kartal gibi 
bazı CHP’li belediye 
lerde yüzyerce 
işçinin işten çıkarıldı 
ğına dikkat çekerek, 
işten çıkarılan Çağrı 
Selçuk’u kasteterek 
bu kişinin belediye ^ 
de görevli olduğu 1 
halde Belediye 
spor’a hizmet ettiği- •! 
ni belirterek, 
“Biz, çıkardık. S/ze-l 
lazımsa siz alın. 
2009 seçimlerini 
kazandığınızda 
belediyedeki müdür-] 
teri çıkardınız, kendi 
ekibinizi kurdunuz % 
sesimizi çıkarmadık. 
Bir müdürü değiştir
mişiz, iki işçiyi işten 
çıkardık diye 
kıyamet koparıyor- - 
sunuz. Beni kınayan' 
Mimarlar ve 
Mühendisler Odasmı 
2 kez kınıyorum.
Bunların yerine gele-( 
cek kişiler simitçi^ 
poğaçacı değil, 
kendi meslek
lerinden insanlar. 
Bunu gözardı 
etmesinler. Onları ! 
kınıyorum. Ben 
kararımın arkasın- ■> 
dayım. Belediyeye 2 
tane teknik mühen 
dis alınmasına 
tahammül edemiyor! 
sunuz” dedi.
CHP’li Mahir 
Gencer’in söz 
istemesine karşın j 
Yılmaz, oturumu 
kapattığını söz ver
meyeceğini söyledi 
Gencer ısrar edince 
söz verdi. Gencer, 
konuşmasında 
Belediyespor 
Kulübü’nün 
belediyenin bir kurul 
luşu olduğunu, burâ-1 
da binlerce gence I 
hizmet verildiğini. 1 
binanın da belediye ! 
ye ait olduğunu, 
buradan alınan ele
manların teknik 
konularda binayı iyi 
tanıdıklarını, kendi
sine anlattığında 
başkanın makul 
karşıladığını, 
ihtiyaçları olduğun
da tesislerde görev] 
yapabileceklerini 
söylemesine karşın 1 
buna uyulmadığını fl 
hatırlattı. Başkanın | 
verilen sözünden s 
döndüğünü söyledi ] 
Meclis, Haziran {
ayı toplantıları bu ] 
konuşma ile 1
sona erdi.
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YazıYORUM

Bursa'nın Keleş 
ilçesinde bir kuyum
cuyu dolandırmaya 
çalışan Gürcistan 
uyruklu 3 kişi yaka
landı.
Edinilen bilgiye 
göre, Gürcistan 
uyruklu 3 kişi, geçen 
hafta Keleş'te 
Sevgin Kuyumcu 
su'na giderek 300 
dolar aldı. Şahıslar, 
bozuk Türkçeleriyle, 
"Cuma günü tekrar 
gelip 3 bin dolar 
daha alacağız, sen 
hazırla" dedi. Cuma 
günü tekrar gelen 3 
kişi, 3000 doları 
aldıktan sonra, 
pazartesi günü için 
5000 dolar hazırla
masını istedi.

Ödiil iazandını;'mesajlarına ilihar etmeııin
İnanılmaz yöntem
lerle vatandaşın iyi 
niyetini istismar 
eden dolandırıcılar, 
değişik mesajlar ile 
vatandaşı mağdur 
etmeye devam 
ediyor. Polis, bu tür 
mesajlara kimsenin 
itibar etmemesini 
istedi.
Dolandırıcılar, 
Türkiye genelinde 
aradıkları vatan

Siyah leeıı içinde silahlı gasp iıMiası
Bursa'da, müzikhol 
de eğlendiği esnada 
bir jeepe bindirilerek 
kaçırıldığını ileri 
süren bir kişi, 
parasının gasp 
edildiğini belirterek

İçkili alem hastanede bitti
Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde, içki 
alemi yapan 
arkadaşların küfür 
tartışması hastanede 
bitti.
Edinilen bilgiye 
göre, Keleş yolu

Şahıslardan şüphe
lenen kuyumcu 
Mustafa Bektaş, 
polisi arayarak bilgi 
verdi. Polis, şahıs
ların dolandırıcılık 
yapma ihtimaline 
karşı bütün ilçe 
esnafını ikaz etti. 
Dün tekrar gelen 3 
kişi, kuyumcudan 22 
bin 500 dolar istedi. 
Kuyumcu ise 2 saat 
sonra hazır ola
cağını söyledi. 
Kuyumcunun ihbarı 
üzerine polis 
Gürcistan uyruklu 3 
kişiyi gözaltına aldı. 
Şahısların otomo
bilinden 17 bin 500 
lira ve oyuncak silah 
çıktı. Genat Babia 
(56) isimli şahsın 

daşlara 'Biz polisiz. 
Hesabını terör örgüt 
kullanıyor. Bu işi 
çözmek için para 
gönder' diyerek ya 
da '20 bin TL para 
ödülü kazandınız. 
Paranızı almak için 
bize geri dönün' 
şeklinde mesaj 
atarak vatandaşların 
para ve kontörlerini 
dolandırmaya 
devam ediyor.

polise müracaatta 
bulundu.
Olay, Fatih Mahallesi 
Avrupa Konseyi 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
İddiaya göre, bir 

üzerinde beraber 
alkol alan M.Y. ile 
O.Ç. tartışmaya 
başladı. M.Y. cebin 
den çıkardığı bıçakla 
O.Ç’yi koltuk altın
dan bıçaklayarak 
olay yerinden kaçtı.

Giresun'da 
dolandırıcılıktan 
arandığı tespit 
edildi.
Zanlıların, itimadını 
kazandıkları kuyum
cudan çok miktarda 
döviz aldıkları, para 
yetmeyince, 
"Arabadaki parayı 
alıp geleceğim" 
diyerek oradan 
ayrıldıkları, aldıkları 
dövizi ise çantaya 
koyup kuyumcuda 
bıraktıkları, ancak 
bu sırada el çabuk
luğu ile çantadaki 
dövizi aldıkları öğre
nildi. Kuyumcunun 
döviz çantada 
olduğu düşüncesi 
ile rahat olduğu, 
dolandırıldığını çok

Türkiye genelinde 
her gün onlarca 
kışı bu yöntemle 
dolandırıldığını 
söyleyerek karakol
lara müracaat 
ediyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğü 
Asayiş Dairesi 
Başkanlığı ise, cep 
telefonu ile 
dolandırıcılığın 
önüne geçmek için 
savaşıyor.

müzikholde eğlenen 
M.S.'nin (55) yanına 
gelen bir kişi, "Gel 
seni kaldığınız yere 
bırakayım" dedi. 
Siyah bir jeepe 
binen M.S, silah

Polis tarafından 
yakalanan zanlı 
gözaltına alınırken, 
yaralı O.Ç. Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. İçkili 
olduklarını 
söyleyen M.Y, 

sonra anladığı 
bildirildi. Şahısların 
Giresun'daki kuyum
cuyu bu şekilde 
dolandırdıkları tespit 
edildi. Keleşli 
kuyumcu Mustafa 
Bektaş, "Yabancı 
uyruklu kişilerin 
döviz alacakları yer 
bankadır. Niye 
bankadan almayıp 
da benden alıyorlar? 
Ayrıca Keleş ufak 
bir yer, niye Bursa 
değil de Keleş diye 
kafamda soru işaret
leri belirdi. Bu yüz
den polisi aradım" 
dedi. Genat Babia 
gözaltına alınırken, 
diğer 2 kişi ise suç 
oluşmadığı için 
serbest bırakıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vura 11933@hotmail.com
www. mî 11 i y e V b log/Özca n v u ra I

Türkiye genelinde 
vatandaşlara SMS 
yollayan Asayiş 
Dairesi Başkanlığı 
yetkilileri, vatan
daşlardan bu 
kişilere itibar 
etmemesini 
istiyor. Yetkililer, 
hiçbir polisin 
vatandaştan para 
veya kontör talep 
etmeyeceğini belir
tiyor.

zoruyla bin 500 
dolar ve 800 TL 
parasının alındığını 
ileri sürdü. Polis, 
iddia üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Kadına hakaret!....
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 Başka 
nı bayana, hemen hakareti yapıştırıyor; 
“Boyner ve düşüncesindekiler iktidara 
gelirlerse her şeyi, porno sitelerini de, 
serbest bırakabilirler!..”

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, fikirlerini 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 
zihniyet 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 

haya tının önemli bir kısmını oluşturan 
kadınlarımız, kendilerini yok sayan, 
kendilerine sürekli hakaret eden bu 
anlayışa yani AKP’ye oy verecekler 
mi?..

Kadınlarımız ; Sizleri her daim 
aşağılıyorlar.

Bırakın vatanı kendinizi koruyun yeter!

emniyetteki 
ifadesinde, 
arkadaşını kendisine 
küfret tiği için 
bıçakladığını 
söylerken, olayla 
alakalı tahkikat 
devam etti.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞ€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:11933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


8 Haziran 2011 Çarşamba Gemlik Körfez

Gün Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Karşılıklı kınama
Dünkü Medis’te gündem dışı konuşma yapan 

CHP Grup sözcüsü Necdet Ersoy, belediyede 
sözleşmeleri fesh edilen 6 personel konusunda 
yönetimin kararını eleştirdi.

İşten atılan personelin geri alınmasını ister 
ken, kamuda çalışanların yaptıkları işten dolayı 
hataları olduğunda haklarında soruşturma açıl
ması gerektiğini, savunmaları alınmadan işten 
çıkarmaların doğru olmadığını belirtti.

Aslında işten atılmaların tümü siyasi..
Başkanın açıklamasına göre bazı teknik ele

manların performansının eksikliğinden söz 
ediliyor.

Performansı eksik kişinin yerini değiştirirsin.
Çoluğu çocuğu olan insanları, partisinin 

başında “Ak” olduğunu iddia eden bir siyasi 
görüşün sorumlusu, hem de kutsal kandil 
günü sokağa atmaz.

Biraz vijdan gerekir.
Bu kadroların boşaltılmasıyla yerlerini yan

daşlar alınacaktır.
Seçimlerde liderlerin tümü sözleşmeli perso 

ne Un kadroya alınacağını vaad ediyor.
Kendi adamları gelecekte sözleşmeli yapılıp 

kadroya geçirecekler.
İş bununla da bitmiyor.
Muharrem San’nın maaşını asgari ücrette 

bırakmanın gerçekten intikamını CHP ve MHP 
den alamayan idare, personelden alıyor.

Bu çok açık.
Bu personeli aslında görevden aldıran 

Muharrem Sarı dır.
Başkan Yılmaz, Sarı ve Çelik’e karşı birşey 

yapamaz.
Yaparsa, San’nın ve Çelik’in desteğini çeke

ceğini biliyor.
Desteğin çekilmesi demek, koltuğun gitmesi 

demektir.
Onun için Başkan Yılmaz, Sarı ve Çelik’in yap 

tıklarını görmemezlikten gelecek.
Başkan, onların sorumluluklarını da üstleni 

yor.
Kendi emrinde çalışan Başkan Yardımcısının 

Savcılıklara yaptığı şikayetlere ses çıkarama 
yanlar, ileride birçok şeye de ses çıkaramaya
cak.

Binlerinin kehren desteği ile bir koltukta otur
mak, bedel ödetir insana.

Bu bedel, hep ödenecek kusurlar ister iste
mez örtülecek.

İmar planları konusunda ortaya atılan iddialar 
eğer kof çıkarsa, 2006 planlarına dönenler ne 
yapacaklar merak ediyorum.

Yetkililerden öğrendiğime göre, Belediyede 
imar işleri şimdiden arap saçına dönmüş.

Koltukta kalmayı karşısındakiler'! karalamada 
bulunan bir siyasi düşünce, sürekli malzeme 
bulamaz.

Bir gün tükenir.
Başkanın emrinde olanlar, kraldan çok kral 

olursa, bir yerde çatlak çıkar.
Bence, Gemlik Belediyesi’nde şu anda bir 

başkan yerine üç başkan var.
Eğrelti bir koltukta oturmak zordur.
Onun için yapılan her iş, iyi düşünülüp 

taşınılarak yapılmalı.
Sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerini kına 

yan bir başkanı ilk kez görüyorum.
Anlaşılan daha çok şeye tanık olacağız.

Geçen yıl zarar gören zeytin üreticisine seçimlere 5 gün kala ödeme geldi

Zeylin iiretlcisine sedm lı w
Geçtiğimiz yıl 
sağanak yağışlar 
nedeniyle çiçek 
döneminde döllen
me gerçekleşmeyen 
zeytin ağaçlarından 
ürün alamayan 
üreticilere Afet 
Yasası’ndan yarar
lanılarak seçimlere 
5 gün kala 6 milyon 
856 bin 526 lira gön
derildi.
Zeytin üreticilerine 
Afet Yardımının 
ödenek gönderilme
sine ise tepki CHP 
Bursa Milletvekili 
adayı eski Milli Eği 
tim ve Milli Savun 
ma Bakanı Turhan 
Tayan’dan geldi. 
Tayan gazetemize 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: “Bu 
destek anında ve 
zamanında yapıl
ması lazımdı. Bir yıl 
gecikmeyle ve yüz 
de 44’ünün çiftçiye 
seçimlere 5 gün 
kala ödeme gelmesi 
üreticiyi aldatmaya 
yönelik bir durum
dur. Üretici bu duru
mu üzüntü ile karşı 
lamıştır. Zeytin 
üreticisi iktidarın 
oyununa gelmeye
cektir.” dedi.

1114 KİŞİ 
YARARLANACAK 
Öte yandan, dün 
İlçe Kaymakamlığı’n 
da yapılan basın 
toplantısında 
geçtiğimiz yıl aşırı 
yağmurlar nedeniy 
le mahsûl alama 
yan zeytin üreticile 
rinin Afet Yasası’n 
dan yararlanmak

SATILIK 
KALEBODUR FAYANS

80 m2 Banyo fayans,
42 A Dekor, 98 A Bordür, 

13 m2 süpürgelik, 
13 m210x10 siyah takoz, 

250 m2 33x33 Anadolu 
granit mermer gri 

Çanakkale Seramik 
Birinci Kalite hepsi 2.500 TL 

0 535 391 52 36

için İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne yap 
tıkları başvuruların 
değerlendirilmesi 
sonucu 1114 zeytin 
üreticisinin bu hak
tan yararlanacağı 
açıklandı.
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik, açıkla
masında şunları 
söyledi: 
“Afet Yardımından 
yararlanacak 1114 
kişiye ödenmek 
üzere Gemlik Ziraat 
Bankası’na 6 milyon 
856 bin lira ödenek 
geldi. Hak sahibi 
üreticilerin banka 
daki hesaplarına bu 
para bugün akta 

rılacak, isteyen 
üretici istediği an 
parasını alacak ve 
istediği yerde kul
lanacaktır.
Zeytin üreticisi uzun 
zamandır bu 
yardımı bekliyordu. 
Zeytin ağacı de 
vamlı bakım iste 
yen bir üründür. Bir 
yıl boyunca zeytin
liklere bakım gere 
kiyor. Devlet 
yağışlardan zarar 
gören üreticiye afet 
yardımı olarak 
ödemede bulun
muştur. Bu hakedi 
şin yüzde 44’üdür. 
Kalan kısmı daha 
sonra üreticiye 
ödenecektir.” dedi. 
Kaymakam Çelik’in 
açıklamalarına İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ile 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Hayati 
Karlıca da katıldı. 
TAYANIN 
AÇIKLAMASI 
Dün ilçemize seçim 
çalışmaları 
nedeniyle gelen ve 
İşçi Emeklileri 
Derneği’ni ziyaret 
eden CHP Bursa 
Milletvekili adayı 
eski Milletvekili 
adayı ve Milli 
Savunma Bakanı 
Turhan Tayan,

merkez seçim büro
sunda partililerle 
buluştu. J
Tayan, burada gaze 
temize yaptığı 
açıklamada şunları. 
söyledi:
“Zeytin üreticilerine 
1 yıl gecikmeyle 
ödeme gönderilmiş. 
Üretici bu zaman 
zarfından aşırı 
yağmurdan 
gördüğü zarardan 
daha fazla zarar 
gördü.
Bu desteğin zarar
dan anında ve 
tamamının yapıl
ması lazımdı. 
Geciktirilen ve kıs- I 
men yapılan ödeme 
seçim arifesinde 
üreticiyi aldatmaya 
yönelik bir durum
dur. Üreticiler bu 
durumu üzüntü ile 
karşılamıştır. Zeytin 
üreticisi iktidarın 
oyununa gelmeye
cektir. Üreticilerin 
bir kısmı köy
lerinden ilçeye gide 
gele, Ziraat Banka 
sı’na gide gele bu 
paranın bir kısmını 
da kaybetmiştir.
Hiç olmazsa paranify 
tamamını dağıtmış ] 
olsalardı onları bir j 
nebze anlayışla j 
karşılardık. Bu çok ] 
basit bir seçim 
yatırımıdır.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MHP li Engin Er Gemlik! n 
Deprem sorunu önemsenmeli”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Bursa 
Milletvekili adayı 
Engin Er, Gemlik’te 
bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 
İstiklal Caddesi, 
Hisar Mahallesi ve 
Dağ-Der de MHP 
programını anlat
tılar.
Er konuşmasında; 
‘‘Mevcut iktidar 
döneminde halkın 
bankalara borcu 
6.5 milyardan 170 
milyara çıkmış 
durumda çiftçimiz 

köylümüz haciz 
batağına sürüklen
miş biz iktidarımız
da borçlu vatandaş 
larımıza her türlü 
kolaylık sağlaya
cağız Bazıları gibi 
bize ne demeye
ceğiz. Ben Jeoloji 
mühendisiyim 
Gemlik deprem riski 
olan bir bölge bu 
bölge ile alakalı 
çalışmalar yapılmı 
yor. İlçe başkanı 
mızdan öğrendiğim 
kadarıyla AKP 
belediye döneminde 

sadece 25000 
ceset torbası alın
mış depremle ilgili 
çalışmalar bundan 
ibret. Bizim 
iktidarımızda 
depremsel açıdan 
öncelikli bölgeler 
buna Gemlik’te 
dahil gerekli 
incelemeler önlem
ler alınacaktır. 
Deprem Ülkemizin 
gerçeğidir bununla 
önlem alarak yaşa
mayı ve en az 
hasarla Atlatmayı 
öğreneceğiz, ‘’dedi. 

TBMM İçtüzüğü 
uyarınca, milletvekili 
genel seçimi kesin 
sonuçlarının Yüksek 
Seçim Kurulu tarafın 
dan TRT kanalların
da ilanını takip eden 
beşinci gün saat 
15.00'de TBMM 
Genel Kurulu çağrı 
sız toplanacak. 
Geçmiş yıllardaki 
durum gözönünde 
bulundurulduğunda, 
yeni milletvekilleri 
nin 24 Haziran 
Cuma günü and iç 
mesi bekleniyor. 
Bu birleşimde, önce 
milletvekillerinin 
andiçme töreni 
yapılacak. Birleşime 
en yaşlı üye başkan
lık edecek, en genç 
6 milletvekili de geçi 
ci katip üye olarak 
görev yapacak. 
Genel Kurul, bu bir
leşimde milletvekil
lerinin andiçmesinin 
bitimine kadar 
çalışacak. 
Anayasaya göre, 
milletvekillerinin 
andı şöyle:

"Devletin varlığı ve 
bağımsızlığını, vata 
nın ve milletin bölün 
mez bütünlüğünü, 
milletin kayıtsız ve 
şartsız egemenliğini 
koruyacağıma; huku 
kun üstünlüğüne, 
demokratik ve laik 
Cumhuriyete ve 
Atatürk ilke ve inkı 
laplarına bağlı kala
cağıma; toplumun 
huzur ve refahı, milli 
dayanışma ve adalet 
anlayışı içinde herke 
sin insan hakların
dan ve temel hür
riyetlerden yararlan
ması ülküsünden ve 
Anayasaya sadakat- 
tan ayrılmayacağı
ma; büyük Türk mil
leti önünde namu 
sum ve şerefim 
üzerine andiçerim." 
-MECLİS BAŞKANI 
SEÇİLECEK- 
Yemin töreninden 
sonra, TBMM Genel 
Kurulu, Meclis 
Başkanı seçimi için 
çalışmalara 5 gün 
ara verilecek. Bu 5 
günlük arada Meclis 

Başkanı adayları 
belirlenecek, daha 
sonraki 5 gün içinde 
de seçim yapılacak. 
Buna göre, 24 Hazi 
ran'da başlaması 
beklenen adaylık 
başvuruları, 28 
Haziran'da sona ere
cek. Seçimlerin de 
29 Haziran'da yapıl
ması öngörülüyor. 
Gizli yapılacak oyla
maların ilk ikisinde 
üye tamsayısının 
üçte iki, üçüncü 
oylamada da üye 
tamsayısının salt 
çoğunluğu arana 
cak. Üçüncü oyla
mada salt çoğunluk 
sağlanamazsa, bu 
oylamada en çok 
oyu alan iki aday 
arasında dördüncü 
oylama yapılacak. 
Dördüncü oylamada 
en fazla oy alan üye, 
başkan seçilmiş ola
cak. Meclisin 25. 
Başkam'm 
seçmesinin ardın
dan yeni hükümetin 
kurulma süreci de 
başlayacak.

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı

< UÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında M A|Ç \A^+lzili Qz^r\/i ci

RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin....

araç kabul

Araç bilgilerinizin yanı sıra istekleriniz 
not edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlaıjnda 
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, destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
Renault onanm metotları kullanılarak kesin bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.
BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar

ÜÇKARDEŞLER’DE MÖTHİŞ KAMPANYA

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.

kaporta

Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlanna 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 i (0.224) 514 30 89 GEMLİK

‘vY •> ; ü ı'K 1_____
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Sayfi

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu / YALOVA

Tel: O 226 531 41 25 |
531 44 20 - 531 3145 I 
Fax : O 226 531 03 09 I

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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Vatandaş olarak 
düşünmeyi ve 
düşünce üretmeyi 
pek sevmeyiz. 
Daha doğrusu 
düşünce tembeli 
bir toplumuz. Nasıl 
olsa birileri bizim 
adımıza düşünür. 
Biz de onlara 
uyarız.
Liderler yapılacak 

genel seçim için 
son tura girdiler.

■i»i

AYRINTI
Erh®o

Önce Sağduyu
Bütün beceri ve 
yeteneklerini 
ortaya koyarak hal 
kı etkilemeye çalışı 
yorlar. 13 Haziran 
da sonuçları göre
ceğiz.

Şimdi hep birlikte 
bir beyin fırtınası 
estirelim:

Siz vatandaş 
olarak haksızlıktan 
yana mısınız?
Yolsuzluklar sizi

rahatsız ediyor 
mu?

Ülkenin gele
ceğinden kaygıla 
nıyor musunuz?
Çocuklarınızın 

yarını ne olacaklar 
diye bir endişe 
taşıyor musunuz?

İşsizlik ve borç 
sarmalını ülke için 
bir tehlike olarak 

görüyor musunuz? 
Alın teri dökme

den milyarlarca 
lira kazanılmasını 
onaylıyor 
musunuz?

Ülkenin altın 
yumurtlayan 
kurumlarını özelleş 
tirme adı altında 
binlerine bedava 
dan ucuza verilme
sine taraftar 
mısınız?
Türkiye Cumhuri 

yetinin parçalan
masından yana 
mısınız?
Yoksulluk sizce 

bir kader midir?
Ülkeyi yöneten

lerin dokunulmaz 
tıklarının kaldırıl
masını istiyor 
musunuz?

Her doğacak 

çocuğun 7 bin 
dolar borçlu doğ
masını kabul edi 
yor musunuz?

Yalanın, dolanın 
ve adam kayırma 
nın devam etmesi
ni uygun görüyor 
musunuz?

Yargının hukuk 
kuralları içinde 
hareket etmemesi
ni mi istiyor
sunuz?

Ülkenin orta çağ 
karanlığına 
gömülmesine 
seyirci mi kalacak
sınız?

Kendilerini zen
gin eden, halka 
sırtını dönen kişi
leri mi destekleye
ceksiniz?

Devletin imkan
larını kullanarak 

size sunulan 
küçük yardımlara 
kanıp geleceğinizi 
mi karartacak
sınız?

Uydurma gerekçe 
lerle ülke aydın
larının, bilim insan 
larının yurtsever
lerin cezaevinde 
tutulmasına razı 
mısınız?

EY SEVGİLİ 
HALKIM,

ŞİMDİ DÜŞÜNME 
ZAMANI !

İYİ DÜŞÜN! 
ALDANMA, 
KANMA, BOŞ 
SÖZLERE 
İNANMA!

SENİ DÜŞÜNEN, 
SENDEN YANA 
OLANA VER 
OYUNU!

"Geleneksel Okullararası Bahçe ilW:iilWllllllllllilSİ,Hi

Gemlik Belediyesi 
ile 11 Eylül İlköğre
tim Okulu'nun birlik
te düzenlediği 
"Geleneksel 
Okullararası Bahçe 
Satrancı" Turnuva 
sının 5.ncisi yapıldı. 
İlköğretim ve Lise 
öğrencilerinin 
katıldığı Bahçe 
Satrancı 
Turnuvası’nın 
açılışını yapan 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ile 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
birlikte satranç 
oynayarak bilgilerini 
tazelediler.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
hazırlanan yerde

başlayan turnuva 
masalarda yapılan 
karşılaşmalarla 
devam etti. 
Bahçe Satrancı 
Turnuvası'nda 

derece alan öğren
cilere katılım 
belgeleri ile plaket 
ve madalyaları 
düzenlenen törenle 
verildi.

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
takımlar kıyasıya 
mücadele ediyor. 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıla
cak karşılaşmalarda 
GEMPORT, Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Basketbol takımı 
karşısında üstünlük 
sağladı. Karşılaşma 
65-55 sona erdi. 
Karşılaşmanın 
1.Periyodu (10-21) 2. 
Periyodu (14-10) 
3. Periyodu (26-14) 
ve 4. Periyodu (20- 
10) oldu. Karşılaşma 
GEMPORT'un üstün
lüğü ile geçti. 
GEMPORT, Ayşe

Gemlik KMrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Tgyijff “suyunu boşa
■VİlJAk feS HARCAMA”

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

Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
65-55 mağlup etmeyi 
başardı.
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu

Basketbol Takımı’n 
dan Nurullah 20 
sayı ile oynadı, 
GEMPORT adına 
Osman 31 sayı ile 
oynadı.
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Büyükşehir Belediye 
si tarafından yapılan 
denetimlerde, izin 
verilecek firmalara 
ait baca temizleme 
şartnamesine 
uymadıkları tespit 
edilen özel baca 
temizleme fir
malarının sözleşme 
leri iptal edildi.
Büyükşehir Belediye 
si, Bursa’nın sağlıklı 
bir şehir olması için 
çalışmalarını hızla 
sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye 
si İtfaiye Daire Baş 
kanı Orhan Doğan, 
yangın ve zehirlen
melere karşı vatan
daşları uyararak, 
bacaların itfaiyeye 
temizletilmesi 
çağrısında bulundu.

Bacaların temizliği 
konusunda vatan
daşları uyaran Do 
ğan, doğalgazlı baca 
ların yılda en az bir, 
katı yakıtlı bacaların 
ise en az iki kez 
temizletilmesi gerek
tiğini hatırlattı.
Vatandaşlara 
duyarlılık çağrısında 
bulunan Doğan,

tıkalı bacaların 
yangınlara davetiye 
çıkardığını ifade 
ederek, baca temi
zliğinde Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye
sinin tercih edilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Baca temizliği yapan 
firmaların yetki 
sahibi olup olmadığı 
nın sorgulanması 
gerektiğini belirten 
Doğan, “Büyükşehir 
Belediyesi’nin adı 
veya logosu kul
lanılarak ev ve işyer
lerine cezai işlem 
yapılacağı tehdidiyle 
karşılaşan vatan
daşlarımız, şikayet
lerini itfaiyenin 110 
numaralı telefonuna 
bildirmeliler” dedi. 
Büyükşehir Beledi

yesi’nin yapılan 
denetimler sonucun
da, ‘İzin Verilecek 
Firmalara Ait Baca 
Temizleme Şartna 
mesi’ne uymadıkları 
tespit edilen inter, 
Anakent, Enerji, 
Murat Aslandoğan 
adlı özel baca temiz
lik firmalarının 
sözleşmelerini iptal 
ettiğini dile getiren 
Doğan,şu an 
Bursa’da yetki 
sahibi olan özel 
baca temizleme fir
ması bulunmadığını, 
baca temizliği yaptır
mak isteyen vatan
daşların da 
Büyükşehir Belediye 
si İtfaiyesi’ne başvur 
maları gerektiğini 
sözlerine ekledi.

İM!
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden. Eve Nakliyat

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M aci de ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
8 -:’--------------- ----------- ----- ------

jfgggeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetler^

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ÂCİL 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 Tûrgut 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

Armutla 
İlaç kalıntısı 

Uyarısı
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
geçmiş yıllarda 
armutta "ilaç 
kalıntısı" geri 
bildirimlerine yol 
açan "amitraz" 
etken maddesinin, 
bitki koruma 
ürünü olarak 
kesinlikle kullanıl
mayacağını, aksi 
halele cezai işlem 
uygulanacağını 
bildirdi.
Harput, yazılı açık
lamasında, Bur 
sa'da armut üreti
minin, marka değe 
rini ve üreticinin 
alın terini koru
mak, ihracattaki 
payını artırmak, 
insanlara daha 
güvenli ve kaliteli 
ürün sunmak 
amacıyla Valilik 
tarafından 2011'in 
"armut yılı" olarak 
ilan edildiğini 
anımsattı.

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

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ARANIYOR 
ve ÇIRAK ARINIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS 
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
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Mut Han sılırlanacak
Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelerde 
sağlık hizmeti alarak 
31 Aralık 2010 tari
hine kadar borçla 
rını ödeyemeyen 
vatandaşlara kolay 
lık getirildi.
Buna göre, kamu 
hastanelerinde vefat 
eden ve SOYBİS'e 
göre ödeme gücü 
olmayan kişilerin 
borçlarının tamamı 
affediliyor. 250 TL 
ve altındaki Sağlık 
Bakanlığı hastane 
lerine olan borçların 
tamamı affedilirken, 
250 TL üstündeki 
Sağlık Bakanlığı 
hastanelerine olan 
borçların yarısının 
ödenmesi halinde 
yarısı affediliyor. 
Şayet borç tutarı 
500 TL ve altında 
ise 250 TL üstünün 
ödenmesi halinde 
kalan tutarın tamamı 
affedilecek.
Söz konusu düzen
leme, hastanede 
vefat edenlerin 26 
Nisan 2011, diğer
lerinin ise 31 Aralık 
2010 tarihine kadar 
olan borçlarını kap
sıyor.
Sağlık Bakanlığı 
Strateji Geliştirme 
Başkanı Memet 
Atasever, yaptığı 
açıklamada, Maliye 
Bakanlığınca imza
lanan usul esaslarla 
birlikte vatan
daşların hastane 
borçlarını 
ödemesinde çok 
önemli kolaylıklar 
getiren uygulamanın 
başladığını söyledi. 
TBMM kabul edilen 
sağlık hizmetlerinin 
hızlandırılmasıyla 
ilgili olarak bazı 
kanunlarda değişik

lik yapılması ile ilgili 
6225 sayılı kanunla,. 
209 sayılı kanuna 
eklenen geçici 6. 
madde hükmüne 
göre, Sağlık 
Bakanlığına bağlı 
hastanelerde sağlık 
hizmeti alarak 31 
Aralık 2010 tarihine 
kadar borçlarını 
ödeyemeyen vatan
daşlara büyük 
kolaylık getirildiğini 
müjdeleyen 
Atasever, affın 
hangi borçları kap
sadığını anlattı. 
Yapılan düzen
lemedeki af faiz ve 
mahkeme mas
raflarını da kap
sayan söz Konusu 
borçların dört 
başlıkta sıralan
abileceğin! ifade 
eden Atasever, 
“Kamu has
tanelerinde vefat 
eden ve SOYBİS'e 
(Sosyal 
Yardımlaşma Bilgi 
Bankası) göre 
ödeme gücü 
olmayan kişilerin 
borçlarının tamamı 
affediliyor. 250 TL 
ve altındaki Sağlık 
Bakanlığı has
tanelerine olan 
borçların tamamı 
affediliyor.
250 TL üstündeki 
Sağlık Bakanlığı 

hastanelerine olan - 
borçların yarısının 
ödenmesi halinde 
yarısı affediliyor. 
Şayet borç tutarı 
500 TL ve altında 
ise 250 TL üstünün 
ödenmesi halinde 
kalan tutarın tamamı 
affediliyor. Kuzey 
Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığınca 
Türkiye'ye gönde 
rilen Kıbrıslı 
vatandaşlarının 
Sağlık Bakanlığına 
bağlı hastanelere 
olan borcunun 
tamamı affediliyor” 
diye konuştu. 
Atasever'in 
verdiği bilgiye 
göre, yapılacak 
başvuruları 
dört başlık halinde 
sıralanabiliyor. 
Buna göre, has
tanede vefat eden
lerin mali durumu
nun uygun 
olup olmadığı 
hastaneler 
tarafından 
SOYBİS'ten yarar
lanılarak tespit 
edilecek. 250 TL 
ve altındaki borçlar 
ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 
vatandaşlarının 
borçları bir başvuru 
olmaksızın resen 
silinecek.

Seçimlerin ardından 
yurtiçi uçak biletleri 
yarı yarıya zamla- 
narak, Avrupa’daki 
birçok noktayı geçe
cek. Otobüs bilet 
fiyatları da aynı 
oranda artacak. x 
12 Haziran Pazar 
günü yapılacak 
genel seçimden 
sonra Antalya ve 
Bodrum’da tatil yap
mayı planlayanları 
uçak bileti sürprizi 
bekliyor. Uçak bileti 
fiyatları talebin 
yoğunlaştığı 13 
Haziran’dan itibaren 
yüzde 50 ila 80 
arasında arttı.
Böylece Antalya’ya 
uçmak Avrupa’nın 
birçok kentinden 
daha.pahalı hale 
geldi.
Habere göre, 17 
Haziran’da ilk ve 
orta dereceli 
okulların tatile

MmÎiOok
K'ÂÛTELİ kaşeler uygun 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

T MA “SUYUNU BOŞA 
■ »■ HARCAMA”

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

8 Haziran 2011 Salı 
MANASTIR ECZANESİ

girmesiyle birlikte 
uçak biletlerindeki 
artış yüzde 100'ü 
bulacak. Buna rağ
men uçaklarda yer 
kalmayacağı, birçok 
şirketin ek seferlere 
başlayacağı .
öngörülüyor. 13 
Haziran’da İstanbul’
dan Antalya ve 
Bodrum’a gidiş 
ücreti Türkiye’den 
Avrupa’daki birçok 
destihasyona 
gidişten daha pahali. 
olacak.

Bilet fiyatları arasın
da Türk Hava Yolları 
(THY) ile normal 
dönemde 179 TL 
olan Antalya tek yön 
bilet fiyatı 13 
Haziran Pazartesi 
günü 269 TL’ye 
kadar çıkıyor. 
Pegasus’ta bu 
rakam 266, Atlas 
Jet'te 224 TL’ye 
yükseliyor. Bu 
dönemde en ucuz 
bilet 119 TL ile Sky 
Havayolları’nda. 
satılıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK-İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12 .
Yalova (2?6) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94M 

İ

K 
R 
E 
H 
R
E 
R '- i.-'
■

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı ' 513 1.0 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 0T0RÜS

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
Ay'gaz 513 İ2 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçağaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahjl Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. -513 45 21-1İ1
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513.14 25
Bayza. Patrol 513 01 03

Gemlik Körfez
■■mBBBiwBhmhmimpmmm

• eMLİK’İM İLK tOMLÛK tiYAII a«2ITI(i

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3986

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) ,

HllMii
I VENÜS SİNEMASI 

ÇIĞLIK 4
II.30-I4.00-I6.15-

18.30-21,00
ATİ YOĞU

1I.30-I4.00-I600
BİR AVUÇ DENİZ 

18.30-20.45

Rezervasyon





OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

ÖZfl MKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
Gemlik * Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12. t r

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, 
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-oğretim, yemek,

Kuruluş:1973

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

llllllllIlMIl!
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Bursa İl Seçim Kurulu Başkanı 
Mahmut Munyar, hafta sonu 
yapılacak 24. dönem milletvekili 
ge nel seçimleri öncesi altın 
öğütlerde bulundu. Bursa'da top 
lam t milyon 875 bin 825 seçme 
nin sandık başına gidecekı 8 de

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’nden bu yıl 119 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde konuşan 
Kaymakam Bilal Çelik 2. Anadolu Lisesi’nin bu yıl açılacağını müjdeledi.

CBA114. dönem inilin Mil
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 14. 
dönem mezunları 
dün kep attı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Gelecek sîz
lerin elinde. Sizler 
iyi yetiştiğinizde biz- 
lerin yerini alacak
sınız. Sizlerle bir 
müjdeyi paylaşmak 
istiyorum. Celal Ba 
yar Anadolu Lise

si’nden sonra ilçemi 
ze ikinci bir Anado

lu Lisesi açılması 
izni bugün Milli

Eğitim Bakanlığı’n 
dan geldi. Syf 7’de

Güvenli ve Katırlı Köylerine 500 er 
tonluk havuz yapılacaktı

Yüksek teklifler

Gemlik Köylere Hizmet Götürme Birliği’nce 
Güvenli ve Katırlı Köyleri’ne yapılacak olan 500 
er yüz tonluk sulama havuzları ihalesi, katılımcı 
firmaların Bayındır lık birim fiyatlarından yük
sek fiyat vermesi nedeniyle ertelendi. Syf 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gecikmiş bir karar
Dün akşam saatlerinde Celal Bayar Anadolu 

Lisesi’nin 14. mezuniyet törenini izlemeye gittim.
Celal Bayar Anadolu Lisesi’nin kurulduğu gün

leri hatırlıyorum.
Sonra ilk mezunlarını..
Aradan 14 koca yıl geçmiş.
O yıllarda Bursa’da bir tane Anadolu Lisesi 

vardı.
Bugün kaç tane Anadolu Lisesi var bilmiyorum.
Gemlik dışındaki ilçelerde bizden sonra açıldı 

ama bugün onların sayısı Gemlik’i geçti.
Kaymakamımız Bilal Çelik, dün törende, ikinci 

Anadolu Lisesi’nin açılmasının kararının geldiği
ni duyurdu. Devamı sayfa 4 'de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum Te|. 525y0616 umurbey 
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126i 25 53

http://www.aykentilkogretim.k12
http://www.gernlikkorfezgazetesi.cominfo7zgemlikkorfczgazctesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gemlik Sosyal Yardıımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nün ortak projesi takılar Bursa da satışa sunuldu

Gürhan ÇETİNKAYA
Hoşgörü...

Gerildik. Ekonomik bunalım, Siyasal basiret* 
sizlik,

Seçim meydanlarında toplumsal gerginliği 
artıran söylem ve eylemler.

Genlerinde hoşgörü olan bir toplumun 
giderek hoş görüden uzaklaşması...

Bilerek ve isteyerek uzaklaştırılması...
Oysa; Hoşgörü, sağlıklı insan davranışı...
Hoşgörü sağlıklı insan hayatının, özü... 

İletişimin temeli.
Bugün her zamankinden daha fazla 

hoşgörüye gereksinim var.
Birçok olumsuz davranışın nedeni yeterince 

hoşgörülü olamamak değil mi?
Evde, trafikte, sokakta, okulda, işyerin de, 

kısaca insanın olduğu her yerde eğer hoşgörü 
yoksa orada bencillik, an laşmazlık, güvensiz* 
iik, tartışma, kavga olumsuzluk adına her şeyi 
görülmüyor mu?

Hoşgörüsüzlük eğitimli ya da eğitimsiz her 
insanda görülebilen bir eksiklik...

Neden tarih boyunca Yüce Milletimizin 
hasletlerinden olmuş bir davranışı, bugün 
yeterince gösteremiyoruz.

Bunun birçok nedeni var aslında.
Bunlardan en önemlisi: insanın kendisi ile 

barışık olamaması.
İnsanımız, kendisine güvenmiyor, inanmıyor. 

Kendisini yeterince tanımıyor.
En önemlisi kendisini sevmiyor, saygı duy

muyor. Eğer insanın kendisine saygı ve 
sevgisi kalmamışsa, kendisi ile barışık olması 
olanaksız.

Hoşgörü bir vurdumduymazlık değil.
Hoşgörü görmezlikten gelmek hiç değil.
Hoşgörü kendini bilmek, hoşgörü haddini 

bilmek, hoşgörü haddini bilerek sürdürülen 
yaşam biçimi...

Hoşgörü bir anlayıştır, anlayışlı olmanın 
adıdır, sevginin yoıuutnv

Hataları düzeltebilirledir. Yoksa neme lazım
cılık değildir. Anlayışın kendisidir. Hoşgörü, 
çağın getirdiği sorunların, aç gözlülüğün, 
doyumsuzluğun, sevgi yoksunluğunun, 
güvensizliğin çaresi olabilecek bir anlayış 
tarzıdır, insanın özüdür.

Görülen odur ki bugün insanımız kendisi ile 
barışık değil. Her gün, haberlere baktığınızda 
olayların birçoğunun nedeninin hoşgörüsüz 
lükten kaynaklandığı bir gerçek...

İnsan kendisi ile barışık olamadığı zaman, 
toplumda kendisi ile barışık olamıyor. Sonra 
da herkes bir başkasını suçluyor.

Hz. Mevtana:
“Ben insanların ayıplarını gören gözlerimi 

kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle 
bak” diyor.

Toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş 
ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi 
eksikliğidir.

Bunun en doğru tedavi yolu ise sevgiyi ara
mak, yaşamak, uygulamaktır.

Hoşgörülü olursanız seversiniz. Sevilirsiniz. 
Karar verirseniz ve de bu yolda çalışırsanız 
her şeye ulaşırsınız I

Hoşgörü ustası Hz. Mevlana gibi Yunus 
Emre, Hacı Bektaşi Veli, Karaca Sultan da 
insanları hoşgörüye davet etmişler ve 
yaşadıkları dönemde Anadolu’yu bir hoşgörü 
cennetine çevirmişlerdi.

Ne var ki bugün Anadolu’da hoşgörüsüzlük 
almış başını gidiyor.

Toplumda hoşgörüye dönüşün, hoşgörüyü 
davranışa dönüştürmenin yolu insanın sevgiyi 
yaşamasına kendisine saygı duymasına, ken
disi ile barışık olmasına bağlı.

Bunun için de, Hz. Mevlana ve diğer hoşgörü 
ustalarının peşinden gitmek, onları anlamaya 
çalışmak gereklidir.

Demek ki bugünden itibaren;
“Yıktığın varsa yapacaksın.

Ağlattığın varsa güldüreceksin.
Döktüğün varsa dolduracaksın. 
Çıplakları giydirecek, açları doyuracak. 
Eline, diline, beline sahip olacaksın I”

Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
ortak projeleri olan 
Hasır Takı sergisi 
Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
açıldı.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
Başkanlığı ile Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
3 Temmuz 2007 tari
hinde başlatmış 
olduğu proje olan 
Trabzon işi Hasır 
Takı kurslarında 
yapılan ürünler, 
önceki gün Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ve eşinin de 
katıhmı ile izlenime 
açıldı.
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
sergilenmeye 
başlayan takıların 
proje başladığı tarih 
ten bugüne kadar 29 
kurs açıldı.
Kurslardan 378 kişi 
yararlandı.
Dar gelirli olan kur
siyerlere, devam 
ettikleri süre içinde 
toplam 450 lira 
ücret ödendi.
Yapılan ürünlerin 
malzemelerinin tem
ini Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 
karşılandı.
Tayyare Kültür Mer 
kezi’ndeki serginin 
açılışı Bursa Valisi 
Sayın Şahabettin 
Harput tarafından 
yapıldı.
Açılışa Vali Şaha 
bettin Harput’un eşi 
Funda Harput, 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve eşi 
Ayşe Çelik ile kala
balık protokol ve 
izleyici gurubu 
katıldı. Sergide 668 
parça Hasır takı 
sergilendi. Satıştan 
elde edilen gelir, 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’na aktarılarak, 
projenin devamında 
kullanılacağı bildiril
di. Sergide konuşan 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
Belediyelerin, 
Üniversitenin,

sanayici ve sivil 
toplum örgütlerinin 
hediyelik eşya 
amacıyla bu ürünler

den faydalanabile
ceğini belirterek, 
“Esas olan ise üreti
ci olan kişilerin,

kooperatifleşerek, 
pazarı genişlet
meleri gereklidir” 
dedi.
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laf nesini alamMlaı terede hoauliı
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, ailesinin 
polise kayıp müra
caatında bulunduğu 
bir öğrencinin 
derede boğulduğu 
ortaya çıktı.
Boğulan öğrencinin 
arkadaşlarının 
korkudan kimseye 
bir şey söylemediği 
belirlendi.
Alınan bilgiye göre, 
Şehit Bahadır Tayfur 
İlköğretim 6. sınıf 
öğrencisi Yiğit 
Kaygusuz (12), 
önceki gün okuldan 
çıktıktan sonra 
arkadaşları Tayfun 
Şimal (12), Mustafa 
Kankıhç (12), Tolga 
Genç (12) ve Yunus

Traktörle pikniğe giden dede «e 
torunları kaza yaptı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Hacıkara köyünde 
meydana gelen 
traktör kazasında, 
pikniğe giden dede 
ve torunları yara
landı.
Edinilen bilgilere 
göre, Avcı ailesi, 
Hacıkara köyünün 
üzerindeki dere 
boyuna pikniğe 
gitmek istedi. 66 
yaşındaki Avni 
Avcı'nın kullandığı 
traktör, piknik

Otobüslerden para çalarken yakalandı
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde, otobüsler
den para çalan bir 
kişi yakalandı. 
Bir ihbarı

Kayıp yaşlı kadının zeytinlikte ceseıli hulundu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, 5 gündür 
kayıp olduğu 
bildirilen zihinsel 
engelli yaşlı kadının 
zeytinlikte cesedi 
bulundu.
Alınan bilgiye göre,

Bilgin (12) ile birlikte 
yüzmek için saat 
18:00 sıralarında 
Canbalı deresine 
gitti. İddiaya göre, 
arkadaşlarıyla birlik
te derede yüzen 
Kaygusuz suda 
battı. Yiğit'in suda 
kaybolduğunu 
gören arkadaşları 
korkarak olay 
yerinden uzaklaştı. 
Çocuklarının eve 
dönmemesi üzerine 

alanına yakın bir 
yerde engebeli 
arazide devrildi.

Takla atarak ters 
dönen traktörün 
sürücüsü Avni Avcı,

değerlendiren İlçe 
Emniyet Amirliği 
ekipleri, otobüsler
den para çaldığı 
öne sürülen E.K. 
(18) isimli vatandaşı 

ilçede yengesi 
Fatma Sün ile birlik
te yaşadığı öğre
nilen zihinsel engelli 
Fahriye Sün (77), 5 
gün önce ortadan 
kayboldu. Güvenlik 
güçleri ve yakınları 

karakola giden baba 
Mustafa Kaygusuz, 
oğlunun
Kaygusuz'un kay
bolduğu ihbarında 
bulundu.
Polis ekipleri, yap
tıkları araştırmada, 
Yiğit’in derede 
boğulduğunu tespit 
etti. Korktukları için 
kimseye bir şey 
söylemedikleri belir
lenen çocuklardan 
T.G'yi olay yerine 

takibe aldı. E.K, 
Keleş Caddesi 
yakınlarında 
yakalandı. Gözaltına 
alınan E.K' nin 
Kütahya'nın 

tarafından aranan 
yaşlı kadın, Hotozka 
pı mevkisindeki bir 
zeytinlikte bulundu. 
Buradaki zeytinliğin 
sahibinin haber ver
mesi üzerine olay 
yerine gelen güven

getiren polis, Yiğit'i 
son olarak nerede 
gördüğünü sorarak, 
sivil savunma ekip
lerine bilgi verdi.
Bunun üzerine 
dereye giren sivil 
savunma dalgıçları, 
derede Yiğit 
Kaygusuz'u aramaya 
başladı.
Bölgeye gelen 
Karacabey 
Kaymakamı 
Dursun Balaban, 
küçük Yiğit bulu
nana kadar ara
maların devam ede
ceğini belirtti. 
Sivil savunma 
ekiplerinin arama 
çalışmaları halen 
devam ediyor.

torunları 10 yaşında
ki Seher Avcı ile 
4 yaşındaki Sefa 
Avcı ve Neslihan 
Duman yaralandı. 
Tarlada çalışan 
köylülerin kazayı 
görüp haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
yaralıları çeşitli 
hastanelere 
kaldırdı. Seher 
Avcı ile Avni 
Avcı'nın durum
larının ağır olduğu 
öğrenildi.

Tavşanlı ilçesinden 
Harmancık'a gelip 
hırsızlık yaptığı 
ve 15 suçtan 
sabıkası olduğu 
öğrenildi 

lik güçlerince 
yapılan incelemenin 
ardından yaşlı kadı 
nın cesedi, cumhu 
riyet savcısının tali
matıyla Bursa Adli 
Tıp Kurumuna gön
derildi

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

O2canvural1933@hotmai|^fcom 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Ekonomi iyiye gitmiyor...
Sayın okurlar; Ekonomide yeni karar

lar alındı.
Bunları ne sen ne de ben anlamıyoruz. 

Öğrendiklerim şunlar ..
Merkez bankası faizleri yükseltmiş..
Param yok ki bana ne demeyin..

Sonunda sen ben üzülüyormuşuz..
Merkez Bankası'nın derdi ne?...Durup 

dururken niye yükseltiyor derseniz.. 
Cari açık (döviz açığı) büyüyor.

İthalat artışı, ihracattaki artışın önünde 
koşuyor.

Ekonomiyi yavaşlatalım. Ekonomi 
yavaşlayınca daha az döviz kullanılır. 
İthalat artışı azalır.

Böylece cari açık (döviz açığı) küçülür. 
Kanuni karşılık oranlart artınlınca, 

ekonomi nasıl yavaşlayacak?..
Bankaların kredi kaynakları daralacak.
Bankalar daha az krediyi, daha yüksek 

faiz ile vermeye kalkınca da halkımız 
bankalardan borç alarak tüketimlerini 
artıramayacak.

İşadamları bankalardan kredi ala
madıklarından yatırım yapamayacak.

Üretimlerini yavaşlatacak. Böylece 
ithal mallarına talep gerileyecek, ithalat
taki artış yavaşlayacak.

İyi de... Nereye kadar?. Halkın durumu 
ne olacak ?..

Büyümede frene basmak demek, üreti
mi bile bile yavaşlatmak demektir.

Ekonominin hedefi inşanların mutlu
luğudur.

İş ve aş; üretim arttıkça, ekonomi 
büyüdükçe artar.

Ekonomi büyüdükçe devletin geliri de 
artar.

Devlet artan geliri ile halka daha iyi 
hizmet verir.

Okula, hastaneye daha az para harcar. 
Emekli maaşlarına daha az zam yapar. 
Büyümede frene basılınca, gelecek yıl 

çalışanların maaş ve ücretleri ve de 
emeklilerin gelirleri artmayacak demek
tir.

Gençler iş bulmakta daha da zor
lanacak demektir.

Daha az konut, daha az otomobil, 
daha az buzdolabı, TV satılacak demek
tir.

Girişimciler yatırımlarını kısacak, üreti
ciler makineleri yavaşlatacak demektir.

Bütün bunların faturasını da çalışan 
halk, emekli, İşçi ile çiftçi ödeyecek 
demektir.

Merkez Bankası’nın hesaplarını tuttur
mak için büyümekten vazgeçmek bu 
ülkeye de bu halka da zarar verir.

Fakirleşerek değil, zenginleşerek cari 
dengeyi (döviz dengesini) sağlamanın 
yolu, döviz üreten büyümedir.

abone oldunuz mu?
ııuli'lı In null ilmi cııınıl ABONE OLUN OKUYUN OKÜTÜN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakışi
hd Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Gecikmiş bir karar...
Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararla, tüm lise 

leri Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürecek.
Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’nde yapımı 

bitmek üzere olan Okul binası, gelecek öğretim 
yılında Hisar Anadolu Lisesi olarak hizmete 
girecek.

Anadolu liselerine öğrenciler sınavla alınıyor.
Onun için başarı düzeyi yüksek öğrenciler 

Anadolu liselerinde toplanırlar.
İlçelerdeki Anadolu liselerine o ilçedeki 

öğrenciler girebiliyordu. Sonraları bu düzen 
bozuldu.

İsteyen istediği Anadolu lisesini tercih edebil
di.

Puanlar ona göre düzenlendi.
Gemlik Anadolu Lisesi açıldıktan sonra okul 

müdürlüğüne getirilen İdris Aka, bu okulda kur
duğu disiplin ve düzen ile okulunun adını 
bölgede duyurdu.

Okulda başarı öğrenciler yetişti.
Bu öğrenciler önemli yüksek okulları 

kazandılar ve mezun oldular.
Bu yıl 14. dönem mezunlarını veren CBA 

Lisesi mezuniyet töreninde İdris Aka da vardı.
Okul yönetimi İdris Aka’yı unutmamışlar.
Ona okula yaptığı hizmetler nedeniyle plaket 

yerdiler.
İdris Aka öğretmenlik mesleğinde 41 yılını 

doldurup emekli olmuş.
Haberini büroma geldiğimde öğrendim.
Yıllarını verdiği Anadolu Lisesi’nde dün son 

törenine katıldı.
Kendisine emeklilik yaşamında huzuru ve 

sağlık dilemekten başka yapılacak bir şey yok.
İyi emeklilikler hocam.
Benim değinmek istediğim Gemlik’e ikinci 

Anadolu lisesinin açılmasının çok gecikmiş 
olmasıdır.

Bu konuda komşu ilçeler bizi çoktan 
geçmişti.

Yerleşkedeki yeni bina ile bir nebze de olsa 
ikinci Anadolu Lisesi’nin açılması bu açığı ka 
patacak.

Gemlik’in nüfusu CBA Lisesinin kurulduğu 
yıllarda bugünkü kadar değildi.

Bugün 100 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz.
Anadolu liselerinin sayısının bugün ikiden 

çok olması gerekliydi.
Yine de buna şükür diyoruz.
Bu arada birinci Anadolu Lisesinin Gemlik’e 

kazandırılmasında zamanın ANAP’lı il genel 
meclis üyesi Esat Coşkun’u unutmamak 
gerekir.

Siyasette ağırlığı olan siyasiler, ilçelerine ikti
darın nimetlerinden daha fazla hizmeti getirte
bilirler.

Tabii güçleri ve siyasi ağırlıkları varsa..
Üçüncü Anadaolu Lisesi Gemlik Lisesi ola

cak.
Lise dengi okullar ise meslek liseleri olarak 

öğrencilere hizmet verecekler.
Gemlik’in, eğitim kalitesi Türkiye genelinin 

üzerinde olan bir ilçe.
Bu kalitenin daha da yukarılara çıkması 

belkentimizdir. Olmayacak şey değil.

Güvenli ve Katırlı Köylerine 500 er tonluk havuz yapılacaktı

Yüksek lekliller ihaleyi erteletti
Gemlik Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği’nce Güvenli 
ve Katırlı Köyleri’ne 
yapılacak olan 500 
er yüz tonluk sula
ma havuzları ihale
si, katılımcı fir
maların Bayındırlık 
birim fiyatlarından 
yüksek fiyat 
vermesi nedeniyle 
ertelendi.
Önceki gün 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
ilk ihale Güvenli 
Köyü sulama 
havuzu için yapıldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik başkanlığında
ki ihale komisyo 
nunda il genel 
meclis üyeleri 
Ahmet Hulusi 
Aydın, Ercan 
Barutçuoğlu, 
Kaymakamlık yazı 
işleri Müdürü 
İbrahim Ay, Birlik 
üyeleri muhtarlar

Osman Yılancı, 
Ayhan Gündoğdu, 
katıldı. İhaleye 
katılan Güren 
İnşaat, 43 bin 139 
lira, Denk İnşaat 44 
bin 771 lira, Özufuk 
inşaat 38 bin 805 
lira teklif verdiler. 
Kaymakam Bilal 
Çelik Bayındırlık 
birim fiyatının 32

bin 347 lira olması 
nedeniyle ihalenin 
yapılamayacağını, 
isteyenlerden bir 
hafta sonra yeniden 
yapılacak ihaleye 
katılabileceğini 
söyledi.
İkinci ihale de 
Katırlı Köyü Sulama 
Havuzu ihalesine 4 
firma katıldı. Güren

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi eski Müdürü Aka 41. 
yılında Bursa Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde mesleğine veda etti

CBAl eski Niiliira İdris Aka emekli ıhhı
I

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
kurucu Müdürü, 
Milli Piyango 
Anadolu Lisesi 
Müdürü İdris Aka 
emekli oldu.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
kuruluşundan

(1991) 2010 yılına 
kadar
19 yıl okul müdür
lüğünü yapan ve 
geçen yıl mecburi 
rotasyon sonrası 
Bursa Milli Piyango 
Anadolu Lisesi’ne 
atanan İdris Aka, 
hafta başında emek-

SATILIK
KALEBODUR FAYANS

80 m2 Banyo fayans, 
42 A Dekor, 98 A Bordür, 

13 m2 süpürgelik, 
13 m2 10x10 siyah takoz, 
250 m2 33x33 Anadolu 

granit mermer gri 
Çanakkale Seramik 

Birinci Kalite hepsi 2.500 TL 

0 535 391 52 36

İnşaat 46 bin 075 
lira, Denk İnşaat 47 
bin 777 lira, Özufuk 
İnşaat 41 bin 478 
lira, Maki Yapım 47 
bin 150 lira teklif 
verdi.
Bayındırlık birim fi I 
yatı 34 bin 617 lira 
olduğu için bu ihalq 
de bir hafta sonraya 
ertelendi.

li oldu. Milli Piyango 
Anadolu Lisesi’nde 
ki son gününde 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nin 
Müdürü Nazım Özer, 
Müdür Başyardımcı 
sı Çelil Güllü, Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Taştekin ve Tarih 
öğretmeni Şuayb 
Serdaroğlu'nun 
makamında 
ziyaretinde bulun* 
duğu İdris Aka, bu 
ziyaretten dolayı 
duyduğu memnu 
niyeti belirtti.
Aka, 19 yıl görev 
yaptığı Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden emek
liye ayrılmayı çok 
istediğini ancak, 
bunun gerçek
leşmediğini söyledi.

Gemlik Celal Bayar J 
Anadolu Lisesi 
idareci ve öğret
menleri, Milli PiyanJI 
Anadolu Lisesinin 
14. dönem mezu
niyet töreninde bir- j 
likte izlediler. Bu 
törende de Okul 
Müdürü İdris Aka 
dereceye girenlere ' 
hediyelerini verirken I 
kendisine de okul 
aile birliği tarafın
dan çiçek verildi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

HATİCE TUĞLUK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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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

Erdllli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No: 1 

Armutlu / YALOVA
Tel: O 226 531 41 25 
53144 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 O& 09



9 Haziran 2011 Perşembe Gemlik Körfez

Belediyeden personel 
çıkarmalara Durdudan tepki

MHP İlçe Başkan 
Yardımcısı Osman 

Durdu, yaptığı 
açıklamada, 

6 Belediye perso 
nelinin işten çıkarıl
ması üzerine “Sel 
gider kum kalır, 

mahkeme kadıya 
mülk olmaz” dedi.

Kahinenin yanışı değişiyor

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu, 
Gemlik Belediyesi’n 
deki işten çıkarma 
lara tepki göstere 
rek, yaptığı açıkla
mada, “Sel gider 
kum kalır, Mahkeme 
kadıya mülk olmaz” 
dedi. MHP Gemlik 
İlçe Başkan 
Yardımcısı Osman 
Durdu, Gemlik 
Belediyesi’n den 6 
sözleşmeli person
elin işlerine son ver
ilmesi üze rine yap

tığı yazılı açıklama
da şunları söyledi: 
“Merhum Ahmet 
Süren ve yeğen
lerinin Gemlik Halk 
Oyunları Derneğini 
kurarak güzel 
Gemlikimizin yurt 
içinde ve yurt dışın
da kültür elçili 
ğimizi yapmıştır. 
Çağrı Selçuk 
kardeşimiz de bu 
misyonu yaşatma 
mücadelesi veren 
bir arkadaşımızdır. 
Okullarda çocuk
larımıza folkloru 
öğreterek, Türk 

kültürünü sevdirmiş 
tir. Bu hizmetler 
büyük fedakarlık 
ister, yürek ister, 
sevgi ister.
İşten çıkarılan bu 
insanların ekmek 
bekleyen aileleri var. 
Bu durumu Belediye 
yönetimi nasıl izah 
eder merak ediyo 
ruz. Bu mudur hak
tan yana olmak, adil 
olmak. Rızkı veren 
Allah değil mi?
Size ne oluyor. Sel 
gider kum kalır 
mahkeme kadıya 
mülk olmaz. ”

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
bakanlıkların 
yeniden yapılandırıl
masına ilişkin, parti 
genel merkezinde 
basın açıklaması 
yaptı.
yeni bakanlık kuru
lacağını, 8 devlet 
bakanlığının 
kaldırılacağını açık
layan Başbakan 
Erdoğan, 2 bakan
lığın ise dönüşe
ceğini söyledi.
İşte Erdoğan’ın yeni 
bakanlar kurulunun 
yapısıyla ilgili açık
laması:
Yeni bakanlar kurulu 
yapısını sunmak 
istiyorum.
-Başbakan 
2,3,4,5-Başbakan 
Yardımcıları
6- Adalet Bakanlığı 
7- (yeni) Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanlığı
8- Avrupa Birbiği 
Bakanlığı
9- Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın yerine 
Bilim Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı 
10- Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
11- (yeni) Çevre ve 
Orman Bakanlığı ile 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı birleşti. 
Çevre, Orman ve 
Şehircilik Bakanlığı 
12- Dışişleri 
Bakanlığı 
13- (yeni) Ekonomi 
Bakanlığı 
14- Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı 
15- (yeni) Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 
16- Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 
yerine Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı 
17- (yeni) Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı 
18- İçişleri Bakanlığı 
19- Kalkınma 
Bakanlığı
20- Kültür ve Turizm 
Bakanlığı
21- Maliye Bakanlığı 
22- Milli Eğitim 
Bakanlığı
23- Milli Savunma 
Bakanlığı
24- Sağlık Bakanlığı

25- Ulaştırma 
Bakanlığı
8 devlet bakanlığını 
kaldırmış olduk. 
Artık devlet bakan
lığı yok. 6 yeni 
bakanlık kurduk.

BAKAN 
YARDIMCILIĞI 
GELİYOR 
Artık Bakan 
Yardımcılığı görevi 
ihdas ediyoruz. 
Her bakanla 
müsteşar arasında 
bir bakan 
yardımcısı olacak. 
Her icracı bakan
ların her birine birer 
bakan yardımcısı 
atanacak. Yani 20 
tane. Bunlar mil
letvekili olmayacak. 
Bu yardımcılar 
Hükümetle gelecek, 
Hükümetle gidecek. 
Memur gibi olmaya
cak. İşlerinin 
uzmanı, sektörü 
bilen kişilerden 
seçilecek.
Özel sektörden de 
bu makama atama 
yapılabilecek

“ K UÇ KARDEŞLER otomotiv ■ ■ :TE * ‘5-16 Mayıs-25 Haziran 2011 tarihleri arasında MAIQ Vr^+lzili Q^r\/iei
Hızlı RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin....

bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

BOYA : Aracınızda boya veya rötuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

bekleme salonu 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 yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi nden bu yıl 119 öğrenci mezun oldu Mezuniyet töreninde konuşan 
Kaymakam Bilal Çelik 2. Anadolu Lisesi nin bu yıl açılacağını müjdeledi.

CBAL14. dönem mezunlarını verdi

Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 14. 
dönem mezunları 
dün kep attı. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Okul 
Bahçesi’nde dün 
saat 18.00 de düzen
lenen mezuniyet 
gününe Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Garnizon 
Komutanı Kıd. Albay 
Mehmet Ali 
Toroslu’nun vekili, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İl Genel 
Meclisi üyesi Ercan 
Barutçuoğlu, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura ve Burhan 
İnan, okul öğretmen
leri, öğrenci velileri 
ve öğrenciler katıldı. 
Törende konuşan 
Okul Müdürü Nazım 
Özer, CBAL 1991-92 
eğitim ve öğretim 
yılında açıldığını 
kendi binasına ise 
1997r98 yılında 
geçtiğini belirterek, 
bugüne kadar 
okullarından 1817 
öğrencinin mezun 
olduğunu söyledi. 
Özer, mezun öğren 
çilerin yüksek 
öğrenim kurumlarına 
girme oranının 
yüzde 70 olduğuna 
dikkat çekerek, 
"Öğrencilerimizin 
daha sonraki yıllarda 
yerleşmesiyle 
bu oran yüzde 100

lere ulaştı” dedi. 
Öğrencilerin sportif 
ve kültürel alanda da 
ilçemizin ve 
Bursa’nın lokomatifi 
olduğunu söyleyen 
Özer, "Bu yıl içinde 
Türkiye çapında 
yapılan kültürel 
yarışmalar da 
bir öğrencimiz 
mansiyon, bir 
öğrencimiz ikincilik 
ödülü aldı” dedi.
Bir öğrencinin de 
yelken sporu dalında 
ülkemizi yurt dışında 
temsil ettiğini söyle 
yen Özer, öğren
cilere de seslenerek 
şunları söyledi: 
"Bu törenle haya 
tinizin bir dönemi 
kapanıyor. Ondan 
aldığınız güçle bir 
başka döneme 
başlangıç yapıyor
sunuz. Hayattan, 
zorluklardan ve çok 

çalışmaktan kork
mayın.” dedi.
Belediye
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise konuş
masında CBAL’ne 
kapalı spor yapma 
sözü verdi.

İKİNCİ ANADOLU 
LİSESİ AÇILIYOR 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuş
masında, hayatın 
uzun bir koşu oldu 
ğunu, bu koşuyu 
başarı ile bitirmeleri 
gerektiğini söyledi. 
"Gelecek sizin, ne 
mutlu sizlere.
Allah’ın verdiği 
zekanızı çalışarak 
taçlandıracaksınız. 
Gelecek sizlerin 
elinde. Sizler iyi 
yetiştiğinizde biz- 
lerin yerini alacak
sınız. Sizlerle bir 
müjdeyi paylaşmak

istiyorum. Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden sonra 
ilçemize ikinci bir 
Anadolu Lisesi açıl
ması izni bugün Milli 
Eğitim Bakanhğı’n 
dan geldi. Hisar 
Anadolu Lisesi gele
cek öğretim yılı ilçe 
mizde eğitim ve 
öğretime başlaya
cak” dedi.

Boru san
İlköğretim Okulu 
öğretmenleri İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen'in 
de katılımıyla kah
valtıda buluştu. 
Okul Müdür Ahmet 
Turan Polat, bütün 
öğretmenlere yıl 
boyu gösterdikleri 
özverili çalışmaları 

Konuşmaların ardın
dan bayrak ve flama 
devir teslim töreni 
yapıldı. Daha sonra 
okul birincisi Cansu 
Demiroğlu, yaş 
kütüğüne dönem 
plaketini çaktı. 
Okulun Kurucu 
Müdürü İdris 
Aka’ya Okul Müdürü 
Nazım Özer tarafın
dan plaket ve 

nedeniyle 
teşekküretti. 
Sıcak bir ortamda 
gerçekleşen kah
valtıda bütün bir 
yılın değerlendiril 
mesi yapıldı.
25 Mayıs tarihinde 
okul bahçesinde 
düzenlenen Bahar 
Şenliği’nde görev 
alan, yıl boyu 

armağanlar verilerek 
hizmetlerin den 
dolayı teşekkür etti. 
Kültürel ve sportif 
faaliyetlerde okulu 
başarı ile temsil 
eden 1. dönem 
mezunlarına madal 
yaların verilmesin
den sonra, okul 
birincisi, iKincı ve 
üçüncüsüne pla ket
lerinin verilme sinin 
ardından, mezun 
olan öğrencilere 
başarı belgeleri gru
plar halinde verildi. 
Daha sonra tüm 
öğrenciler keplerini 
havaya atarak 
mezuniyetin 
sevincini yaşadılar. 
Okulun geleneksel 
pilav ve ayranının 
yenmesinden 
sonra tören sona 
erdi.

özverili çalışan, 
tutum ve 
davranışlarıyla 
öğrencilere ve 
topluma örnek 
olan bütün öğret
menlere “Teşekkür 
Belgesi” İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
verildi.
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Oy kullanacaklar dikkat!
Bursa İl Seçim 
Kurulu Başkanı 
Mahmut Munyar, 
hafta sonu yapılacak 
24. dönem milletvek
ili genel seçimleri 
öncesi altın 
öğütlerde bulundu. 
Bursa'daki 1 milyon 
875 bin 825 seç
menin 6 bin 860 
sandıkta oy kul
lanacağı seçimlerle 
ilgili Başkan Munyar, 
vatandaşların seçim 
bilgi kağıtlarını 
yanında bulundur
ması gerektiğini 
belirterek bu yıl 
parmak boyama 
uygulaması 
olmayacağını, 
kabine cep telefonu, 
fotoğraf veya 

kamera gibi 
görüntü ve 
fotoğraf kaydedici 
cihazlarla gir
ilmesinin yasak 
olduğunu hatırlattı. 
Herkesin merakla 
beklediği, 24. dönem 
milletvekili genel 
seçimine sayılı gün
ler kaldı. Bursa'da 
toplam 1 milyon 875 
bin 825 seçmenin 
sandık başına gide
ceği 12 Haziran'daki 
seçimler öncesi 
konuşan İl Seçim 
Kurulu Başkanı 
Hakim Mahmut 
Munyar, altın 
öğütlerde bulundu. 
5980 sayılı Seçim 
Kanunu'nun bazı 
maddelerinde 8

Nisan 2010 tari
hinde, özellikle 
propaganda, cep 
telefonu ve kayıt 
cihazlarının alın
masıyla alakalı 
değişiklikler 
yapıldığını hatırlatan 
Hakim Munyar, 
"Vatandaşlarımız, 
seçim bilgi kağıt
larını muhakkak yan
larında bulundur
sun. Bu kağıt 
sayesinde işlemler 
kolaylaşır. Seçim 
bilgi kağıtları elle 
rine ulaşmayanlar 
ise bunları YSK'nın 
resmi internet 
sitesinden TC kimlik 
numarasıyla 
öğrenebilir" dedi. 
Sandık seçmen 

listesinde adı 
bulunmayanların oy 
kullanamayacağını 
ifade eden Munyar, 
"Vatandaşlarımız oy 
kullanacakları 
okullara giderken 
yanlarında mutlaka 
TC kimlik numarası 
bulunan nüfus cüz
danı, pasaport veya 
ehliyetini alsın. 
Ayrıca bilindiği gibi 
bu seçimlerde çok 
ilkel olan parmak 
boyama uygulaması 
da kaldırıldı.
TC kimlik numarası 
kayıtlarda bulu
nacağı için 
mükerrer oy kullan
ma şansı zaten 
olmayacaktır" 
diye konuştu.

Mimııımı
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

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
If 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

_ OrhangazkCd. 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

1_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

Bursa 
ulaşımına 

secim 
düzenlemesi
Bursa'da 12 Hazi 
ran Pazar günü 
seçim görevlileri 
nin sıkıntı yaşa
mamaları için 
toplu taşımda nor
mal seferler 
sürdürülecek.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetk
ililerinin açıkla
masına göre, 
seçim nedeniyle 
görevlilerin sıkıntı 
yaşamamaları için, 
Büyükşehir 
Belediyesinin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ'a bağlı 
otobüslerin ve 
özel halk otobüs
lerin 12 Haziran 
Pazar günü, 06.00 
ile 13.00 saatleri 
arasında, hafta içi 
çalışma progra 
minin uygu
lanacağı belirtildi.

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 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

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
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Bundan böyle hak
sız yere maaş alan 
kişiye TÜFE aylık 
değişim oranları 
esas alınarak hesa
planacak tutarıyla 
birlikte borç 
tahakkuk ettirilecek. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
aylığa hak kazan
mak üzere kişilerin 
beyanı üzerine 
düzenlenen belgele 
rin gerçeğe uymadı 
ğı tespit edildiği 
takdirde kişiye öde
nilen aylığın yüzde 
50 fazlası ile tahsil 
edilmesi kararını 
değiştirdi. Bundan 
böyle haksız yere 
maaş alan kişiye 
TÜFE aylık değişim 
oranları esas alı
narak hesaplanacak 
tutarıyla birlikte 
borç tahakkuk 
ettirilecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 
ile Maliye 
Bakanlığı’nın 65 
Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz Ve 
Kimsesiz Türk 
Vatandaşları İle 
Özürlü Ve Muhtaç 
Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması 
Hakkında 
Yönetmelikte 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik kararı 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürür* 
lüğe girdi.
Yönetmelik’e göre 
aylığa hak kazan
mak üzere kişilerin 
beyanı üzerine 
düzenlenen bel
gelerin gerçeğe 
uymadığı tespit 
edildiği takdirde, 
Kurumun bildirimi 
üzerine mahalli

maliye teşkilatı 
tarafından, ödenmiş 
olan aylıklar veya 
aylık farkları için 
ödeme tarihinden 
tahsil tarihine kadar 
geçen süre için 
Türkiye İstatistik 
Kurumunca her ay 
için belirlenen 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi (TÜFE) 
aylık değişim oran-, 
lan esas alınarak 
hesaplanacak 
tutarıyla birlikte 
kişiye borç 
tahakkuk ettirilecek,

SGK’DAN MAAŞ 
ALANLAR 
MUHTAÇLIK 
AYLIĞINDAN FAY
DALANAMAYACAK 
Sosyal güvenlik 
kurulularından 
yetim olarak aylık 
veya gelir almakta 
olan çocuklardan 
özürlü olanların 
aldıkları aylık veya 
gelir toplamı tutar
ları özürlülük oran
larına göre bu 
Yönetmelik kap
samında ödenecek 
olan aylık tutarından 
düşük olanların 
dışında, hangi ad 
altında olursa olsun 
sosyal güvenlik 
kuramlarından bir 
gelir veya aylık 
hakkından fay
dalananlar ile isteğe 
bağlı prim ödeyen

ler dahil olmak 
üzere başvuru tarihi 
itibariyle sosyal 
güvenlik kuramları
na uzun vadeli 
sigorta kolları kap
samında prim 
ödeyenler ile 5510 
sayılı Kanunun 
60’ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının (g) 
bendi kapsamında 
genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar 
muhtaçlık 
aylığından fay
dalanamayacak. 
Ayrıca, aynı 
Yönetmeliğin 2’nci 
maddesinin birinci 
fıkrasının engelliler 
ile alakalı ve 
SGK’dan maaş alan
larla ilgili olarak 
kişilere aylık 
bağlanmış ise 
kişinin bir işte çalış
maya başlaması 
veya sosyal güven
lik kuramlarına uzun 
vadeli sigorta kolları 
kapsamında prim 
ödemesi veya 5510 
sayılı Kanunun 
60’ıncı maddesinin 
birinci fıkrasının g 
bendi kapsamında 
genel sağlık sigor
talısı sayılması hal
lerinde, bu durum
ların meydana 
geldiği tarihi takip 
eden ilk ödeme 
döneminden 
itibaren muhtaçlık 
aylığı kesilecek.

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
sanayi üretiminin, 
Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
8,3 arttığını açıkladı. 
Sanayi üretimi 
Nisan 2011'de yüzde 
8.3 arttı. Beklenti 
olan yüzde 9'un 
altında kalması, üre
tim hızında yavaşla
ma olduğunu gözler 
önüne serdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Nisan ayı sanayi 
üretim endeksi 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, geçen 
yılın aynı ayına 
göre, madencilik ve 
taş ocakçılığı sek
törü endeksinde

Kredi kullananlar dikkat!
Tüketiciler fazla 
kesilen KKDF'yi 
nasıl geri alacaklar? 
Bankalar, KKDF'yi 
vergi olduğu için 
kasalarına koymu 
yor ve Maliye'ye 
aktarıyor.
Danıştay’dan tüketi
ciye müjdeli haber 
geldi. Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
(KKDF) kesinti 
oranın yüzde 10’dan 
15’e çıkarılmasına 
geçit Veren Danış 
tay, sabit veya 
değişken faiz oranlı

NÖBETÇİ 
ECZANE
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NEŞE ECZANESİ

yüzde 1,6, imalat 
sanayi sektörü 
endeksinde yüzde 
8,6, elektrik, gaz, 
buhar ve iklim-

lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksinde de 
yüzde 8,7 artış 
kaydedildi.

krediler arasında 
ayrım yapmadan ve 
kredi kullanım tari
hine bakmadan 28 
Ekim 2010 tarihin
den sonraki 
ödemelerin 
tümünde yüzde 15’e 
çıkarılan fon kesin
tisinin yürütmesini 
durdurdu. Kredi kul
lanan tüketicilerin 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetlerine 
başvurmaları gerek
tiğine dikkat çeken 
Tüketici Dernekleri 
Federasyonu 
"Tüketicilerin 
geçmişe dönük ala

cakları konusunda 
lehlerine bir karar 
çıkabilir" değer
lendirmesinde 
bulundu. Danıştay 
10. Dairesi, Tüketici 
Dernekleri Federas 
yonu’nun sabit 
oranlı Türk Lirası 
tüketici kredilerinde 
KKDF’de, artırıma 
gidilmesi ve geçmi 
şe dönük kredilerde 
uygulanmasın 
yürür lüğün durdu
rulması ve iptal 
edilmesi için yaptığı 
başvurunun ilk 
incelemesini 
tamamladı.

i

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. / 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)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 Llkitgaz 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. 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E 
R

TAKSİLER

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

t Akçen Petrol 1O __
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3987 

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. Nö: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)

HMllMİ
VEffljSSİHEMASl 

ÇINAR AĞACI 
1U0-14.I5-I6J0- 

20.30 
KAN KOKUSU

II.30-I4.00-I6.30- 
20.30

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)
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TÜRKİYE’YE

VERİYORUZ

İKTİDARA HAZIRIZ

ALINTERİ KUTSALDIR, HAKKI VERİLECEK 
Güvenceli çalışma ve sendikal haklar, 
herkes için eşit koşullarda sağlanacak.

VERGİ AVANTAJI GELECEK
Esnafın gelir vergisi oranını 5 puan azaltacağız

ESNAF KREDİLERİ ARTACAK
Esnafa verilen kredileri 5 kat artıracağız

ÇİFTÇİ HAK ETTİĞİ BEDELİ ALACAK
Devletin desteği, toprağın bereketi çiftçinin olacak

İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜKSEK GELİR 
Bütün emeklilerimizin gelirlerini yoksulluk 
sınırının üzerine çıkaracağız.

HER VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMALI 
İŞTE BEN BUNA İNANIRIM

CHP VARSA, HERKES İÇİN VAR.

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 

alacak

i^^^^Herkes için

" 1CHP
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Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

„ aeCeceû de
Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasını!12011-2012

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, dostlannı 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, 
Ği Öğrenciler engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Ana Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

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 eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıuHaziranzuıı cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com inîo^gemlıkkorîezgazetesı.com söke

fasiI;'WSMHİİ 
BMisiiıımıııcIaıiıııtf'
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan 
vekili ve Bursa Milletvekili adayı Necati 
Özensoy ve MHP’liler, Gemlik Kamyon 
cular Derneği, Muhtarlar Derneği, Gemaş, 
Esnaf ve Kefa let kooperatifi, Gemlik Tır 
Koop. Ziraat Odası, Ticaret Borsası yöneti- 
çilerini ziyaret etti. Haberi sayfa 5’de

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin çiçek yanığı tazminatları 
üzerine siyasi rant sağlamak isteyenlere kızdı

Ziraat Odası Başkanından tepki
Gemlik Ziraat Odası Başkanı AH Çelik açıklamasında 
“Zamanında çiçek yanığını görmeyenler Ziraat Odası’nın 
gayreti, uğraşı, siyasileri devre ye sokup il çeye getirmesi 
bu tazminatların verilmesinde son güne kadar uğraş veren 
bizler, üreticimize karşı görevimizi yapmanın mutluluğunu 
yaşarken bazı kişiler “Bu İşler Olmaz bu paralar verilmez” 
diyenler, mahalli gazetelerde demeç veriyorlar ve kendileri 
ne göre siyaset üzerinden rant kazanmak istiyorlar. ” dedi. 
Çelik, bu kişilerin, Engürücük Köyü civarındaki zeytinlik
lerin kesilerek tomruk deposu yapılmasının önlenmesini, 
yöre dışından gelen ve açıkta zeytin satanlarla, zeytin 
çiçeği yanığının tarım sigortası kapsamına aldırılması mü 
cadelesinde Ziraat Odası’nın yanında olmaları istedi. 2’de

Boğulmalar konusu 
masaya yaıırılılı

Deniz mevsiminin başlamak üzere olması 
nedeniyle Kaymakam Bilal Çelik, konuyla ilgi 
si olan kamu görevlileriyle dün Kaymakamlık 
toplantı Salonu’nda biraraya gelerek konu ile 
ilgili alınacak önlemleri görüştüler. Sayfa 4’de

Güne Bakış

Boğulmalar
Kaymakam Bilal Çelik, yaz sezonun

la kıyılarımızda meydana gelen bo 
julma olaylarının önlenebilmesi için 
ılınacak önlemleri ilgililerden dinledi.
Geçtiğimiz yıl, ilçe sınırlarında 20 

boğulma olayı meydana gelmiş.
Bu olaylardan birinde, bir aile, 

Kumsaz’da oğullarının boğulması 
üzerine sorumlulara dava açmıştı.
Bu dava nedeniyle, eski Kaymakamı 

nız Mehmet Baygül, eski Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, Fatih Meh 
net Güler hakkında İçişleri Bakanlı 
7/ dava açılmasına izin vermişti. 4’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...

Muhteşemmanzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum Te|. 5^a JXSrbey 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
geml%25c4%25b1kkor%25c3%25aeezgazetes%25c4%25b1.com
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Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zeytin çiçek yanığı tazminatları 

üzerine siyasi rant sağlamak isteyenlere kızdı

V Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik açıklamasında “Zamanında çiçek 
yanığını görmeyenler Ziraat Odası’nın gayreti, uğraşı, siyasileri devre ye sokup il 
çeye getirmesi bu tazminatların verilmesinde son güne kadar uğraş veren bizler, 
üreticimize karşı görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşarken bazı kişiler “Bu İşler 
Olmaz bu paralar verilmez” diyenler, mahalli gazetelerde demeç veriyorlar ve 
kendilerine göre siyaset üzerinden rant kazanmak istiyorlar. ” dedi.

Çevik, bu kişilerin, Engürücük Köyü civarındaki zeytinliklerin kesilerek tom
ruk deposu yapılmasının önlenmesini, yöre dışından gelen ve açıkta zeytin satan
larla, zeytin çiçeği yanığının tarım sigortası kapsamına aldırılması mücadelesinde 
Ziraat Odası’nın yanında olmaları istedi. Çelik ayrıca, dağıtılan tazminatlardan her 
üreticinin faydalanmasını, ancak Afet Kanunu kapsamında yardım yapıldığından, 
herkesin yardımdan yararlanamadığını söyledi.

Umutlar tükenmesin...
İnsan servetini kaybetmişse hiçbir şeyini 

kaybetmemiş sayılır.
Sağlığını kaybetmişse belki bir şeyler 

kaybetmiş sayılır.
Umudunu kaybetmişse her şeyini kaybet

miş demektir.
Onun için;
Yaşanan tüm olumsuzluklara karşın 

umudu korumak gerek.
Her zeminde ortaya atılan tek soru ;
"Gidişat kötü, ne yapmalıda bu durumdan 

kurtulunmah?"
Önce bir tesbit...
12 Haziran'da seçime giden Türkiye'de 

kim ne derse ve ne biçimde yanıltmaya 
kalkışsada;

Akıl, bilim ve adalet şaşmış, değerler ters 
yüz edilmiş, yalan, istismar, çekişme ve 
dedikodu alıp başını gitmiştir.

İnternetten okuyucumuz Sevgili Nurullah 
Aydın bu çerçevede bir değerlendirme yap
mış.

Aydın'ın ulusların yapısal hırslarını da 
irde leyen saptamalarına katılmamak 
olanaksız...

Sözü Aydın'a bırakalım:
"Tarihin farklı dönemlerinde önce 

devletler zevke, sefaya dalmışlar ruhsal 
bencillik, kıskançlık, çekememezlik, makam 
mevki, şöhret, gösteriş, hırsı ile gerileyip 
manevi üstünlüğünü kaybetmiştir.

Lüks yaşam arzusuyla biçimlenen sanayi 
ve teknoloji önce çevreyi kirletmiş ardın
dan da genleri bozmuştur.

Genetik deformasyon ise; ahlak ve karak
teri kötü etkileyerek insan yapısını bozmuş 
ve kaos yaratmıştır.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de; rüş 
vet, haksız kazanç, çekememezlik, kıskanç 
hk, kibir ve bencillik gibi ruh hastalıkları 
artmıştır.

ABD ve AB özlemi, cahil siyasetçileri ve 
bilgisizleri kötü etkilemiştir.

Halkın çoğunluğu kişisel çıkarlarına 
yönelmiştir.

Mal, makam, para, mevki hırsına kapılan
lar yüzünden Türkiye çok kan kaybetmek
tedir.

Sürü psikolojisinin etkisinde kalan bilinç
sizler ise toplumsal çıkarları savunan 
devlet ve millet adamı seçemiyorlar.

Oysa;
Dürüst, adaletli, bilime değer veren ahlak

lı, cesur, işin ehli, müstesna insanlar 
vardır.

Ne var ki bu insanlar ülke yönetiminde 
etkin görevler üstlenememektedir.

Dolayısıyla Türkiye; iç ve dış düşmanları 
vasıtası ile önce bu kıymetli evlatlarını, 
sırasıyla ahlak ve varlıklarını son olarak da 
vatanlarını yitirme tehlikesi ile karşı 
karşıyadır.

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, 
doğası, suyu, havası, dağları, bitki ve hay
van çeşidi ile zengin, jeopolitik ve stratejik 
önemi çok yüksek bir ülkedir.

Bu değerler akıl, bilim, adalet, bilinç ve 
mantıkla yöneltilmelidir.

Türkiye'de; asil, onurlu, adil, dürüst, mer
hametli insanlar vardır.

Türkiye'de birikimli bilim adamları vardır.
Üstün nitelikli, cesur, kendilerini kanıt

lamış, dürüst, asil, bilim ve ahlaklı olan bu 
güçler görev ve sorumluluk bilincindedir.

Birgün mutlaka ülke yönetiminde görevler 
üstlenecekleridir.

Onun için;
Karamsarlığa umutsuzluğa asla yer yok

tur.”

Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, çiçek yanığı 
nedeniyle mağdur 
olan zeytin üretici
lerine yapılan 
yardımlar nedeniyle 
yapılan açıklamalara 
kızdı.
Bu ödeneğin çık
masında Ziiraat 
Odası olarak 
öncülük yaptıklarını 
söyleyen Ali Çelik, 
AKP Milletvekili Ali 
Koyuncu ve CHP 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in bu 
yardımın çıkmasın
da büyük emek
lerinin olduğunu 
söyledi. Çelik’in 
açıklaması şöyle: 
“Zeytin üreticileri 
mize verilen 2010 
yılı çiçek yanığı 
tazminatları verildiği 
gün mahalli 
gazetede çıkan 
haberleri okuyunca 
kendi kendime 
hayret ettim. 
Zamanında çiçek 
yanığını görmeyen
ler Ziraat Odası’nın 
gayreti, uğraşı, 
siyasilen devreye 
sokup ilçeye 
getirmesi bu tazmi
natların verilmesin 
de son güne kadar 
uğraş veren bizler, 
üreticimize karşı 
görevimizi yap
manın mutluluğunu 
yaşarken bazı kişiler 
(Müracaatlar 
Sırasında, ‘Bu İşler 
Olmaz bu paralar 
verilmez’ diyenler) 
mahalli gazetelerde 
demeç veriyorlar ve 
kendilerine göre 
siyaset üzerinden 
rant kazanmak 
istiyorlar.
Ziraat Odası olarak 
şunları söylemek

istiyoruz. Biz, üreti
cilerimizin hakkı 
olan bölgemiz de 
2010 yılında zeytinin 
çiçek açma döne
minde devamlı 
yağışlar nedeniyle 
yüzde 90 lara varan 
zararları olmuş, 
Gemlik Ziraat 
Odası’nın başlattığı 
AKP Bursa 
Milletvekili Ali 
Koyuncu, CHP 
Milletvekili Kemal 
Demirel’in üstün 
gayretleri sayesin 
de, geç kalmasına 
rağmen bu tazminat
ların ödendiğini 
Gemlik üreticisi 
bilmektedir.
Bu konuda demeç 
verenlere sesleniyo
rum. Engürücük 
Köyü mevkiinde 
kesilen zeytinlikleri 
denetim altına alsın
lar, kendi 
uhdelerinde olan 
zeytinlikleri koruma 
kanununu ne zaman 
kullanacaklar. Bu 
sahalara tomruk 
deposu yapıp 
işletme kuranlara 
elektrik ve su 
bağlayanlara da ne 
zaman müdahale 
edecekler, bu konu
ları takip edecek 
kurumlan görevleri

ni yapmadıkları 
için savcılığa suç 
duyurusunda 
bulunuyoruz. 
Gelsinler yöre dışın
dan gelen ve açıkta 
zeytin satanlarla, 
zeytin çiçeği 
yanığının tarım 
sigortası kapsamına 
aldırılması mücade
lesinde Ziraat 
Odası’nın yanında 
olsunlar, gelsinler 
Özel Idare’nin 
bütçesine 2 yıl önce 
ödeneği konan 
ama bir türlü bir 
kazma vurulmayan, 
çöl gölü göletinin 
yapımında yanımız
da olsunlar. 
Gelsinler bu sene 
zeytin ürünün çok 
olacağını tahmin 
ettiğimiz üreticimizi 
tüccarın insafına 
bırakmadan 
Marmarabirliği de 
zarara sokmadan, 
Marmarabirliğin 
imkanlarını art
tırarak üreticimizin 
perişan olmaması 
mücadelesinde 
yanımızda bulun
sunlar.
Gemlik’te tarım 
Odamızla birlikte, 
tarımla ilgili her 
kuruluşun meselesi 
olmalıdır.

Üreticinin hakkı olan 
tazminatların biz 
yaptık manasına 
gelen tavırlarda 
herkesin mütevazi 
olmalarını tavsiye 
ediyoruz.
Gönül isterdi ki bu 
tazminatlardan her 
üreticimiz faydalan
sın ancak afet 
kanunu kapsamında 
yapılabildiğinden bu 
kadarı yapıla
bilmiştir.
Üreticinin bilmeden 
yanlış beyanı 
odamızın ve ilgili 
kuruluşların 
eksiklileri olabilir. 
Bir daha böyle afet 
karşısında üretici, 
ziraat odası, ilgili 
kuruluşlar daha 
dikkatli olmalı 
şikayetlere meydan 
vermemelidirler. 
Ama unutulma
malıdır ki Gemlik’te 
ki üretici sorunları 
konusundaki bu 
türlü çalışmalar 
Ziraat Odası kurul
duktan sonra 
masaya yatırıldığı 
herkes tarafından 
bilinmektedir.
Bundan böyle üreti
cilerimizin sorunları 
konusunda bu güne 
kadar yaptığımız 
gibi tarımla ilgili her 
kuruluşla yakın 
temasta olmaya 
çalışıyor ve çalış
maya devam ede
ceğiz.
Oda olarak göre
vimiz siyasetin 
üstüne Tarım üreti
cisinin sorunlarını 
her platformda dile 
getirme sorunların 
çözümünde yardım
cı olmak durumun
dayız.
Oda olarak, emeği 
geçen herkese 
teşekkür ediyoruz.’’

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

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da araç 
kiralayan kişilere 
senet imzalatıp, 
"Araçta hasar var" 
diyerek zorla para 
talep eden 5 kişi 
gözaltına alındı. 
Adliyeye sevk edilen 
4 kişi tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Çırpan 
Mahallesi'nde bir 
araç kiralama şir
ketinde meydana 
geldi. İddiaya göre 
sözleşme harici 
açık senet imzalatan 
kiralama şirketinin 
sahibinin 17 yaşın
daki oğlu Y.S. (17)

Benzin almak için yardım 
isterken canından oluyordu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, benzini 
bitince yoldan geçen 

araçlardan benzin 
isteyen sürücüye 
motosiklet çarptı. 
Edinilen bilgiye göre 
ikamet ettiği 
Boğazköy'den 
İnegöl'e gelirken 
Alanyurt-Yenişehir 
yolu Hotel 
Angelacoma

3. kanan düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, tek başına 
oyun oynarken 3. 
kattaki evlerinin 
balkonundan düşen 
çocuk ağır yara
landı.
Olay, Mesudiye 
Mahallesi Fesleğen 
Sokağı'nda meydana 
geldi. Cahit ve 
Şennur Y. çiftinin 2.5 
yaşındaki çocukları

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye

ile şirket çalışanları 
Aytaç D. (23), Emrah 
D. (22), Eser A. (31) 
ve Ahmet A. (19) 
araçlar geri 
geldiğinde, "Meka 
nik ya da kaporta
larında hasar var" 
diyerek senetleri 
geri vermedi.
20 kişiyi bu şekilde 
dolandırdığı öne 
sürülen kiralama 

mevkiinde16 CJU 38 
plakalı otomobilinin 
benzini biten Osman 
Özten, park ederek 
yoldan geçen

araçlardan yardım 
istemeye başladı. Bu 
sırada 34 yaşındaki 
Özgün O.'nun kul
landığı plakasız

Mustafa, tek başına 
oyun oynarken 
balkonun demir 
korkuluklarına tır
mandı. Dengesini

kaybeden çocuk, 3. 
kattan bahçeye 
düştü. Beton zemine 
düşerek ağır 
yaralanan minik

göre, sürücüsü 
henüz belirlene
meyen 16 CMR 
55 plakalı motosik
let, Bursa-İzmir 
karayolu Ataevler 
Metro İstasyonu 

şirketi sahibi ve 
çalışanları, daha 
sonra araç kiralayan 
müşterileri döner 
bıçağı ve sustalı 
bıçakla tehdit ederek 
20 kişiden para 
sızdırdı. Para ver
meyen müşterilerin 
senetlerini icraya 
veren araç şirketi ile 
ilgili polise çok sayı
da ihbar gelince 

önünde yol kenarın
daki bariyerlere 
çarptı. Kazada, 
motosiklette bulu
nan Murat Y. ve 
Coşkun B. yaralandı. 
Çekirge Devlet 

operasyon için 
düğmeye basıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, yap
tıkları operasyonda 
Y.S. (17), Aytaç D. 
(23), Emrah D. (22), 
Eser A. (31) ve 
Ahmet A.'yı (19) 
gözaltına aldı. 
"Alıkoyma, 
tehdit, yağmaya 
teşebbüs ve 
nitelikli 
dolandırıcılık" 
suçlarından adliyeye 
sevk edilen zanlılar
dan Y.S. serbest 
kalırken, 4 kişi 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.

motosikletin 
altında kalan Özten 
ağır varalanriı 

Kazada motosiklet 
sürücüsü ise hafif 
yaralandı. 112 ekip
lerinin olay yerinde
ki müdahalesinin 
ardından Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar 
müşahede altına 
alındı.

Mustafa'nın sesini 
dlıyup bahçeye 
koşan anne Şennur 
Y, evladının kanlar 
içinde yerde yat
tığını görünce şoka 
girdi. Kafasından 
ağır yaralanan 
çocuk, İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Bunları bilin!....
Köle olmayı kabul etmeyecekmiş!.. Bu 

sözleri söyleyen adam, kendi insanına 
“köle" muamelesi yapan bir aşiret rei
sidir.

Saray gibi bir evde oturur, binlerce 
dekarlık arazilerinde insanları köle gibi 
çalıştırır.

Çağdışı toprak ağalığı ve aşiret siste
mi milyonlarca Kürt kökenli vatan
daşımızın kanını emmektedir.

Bugün; “Demokrasi- Özgürlük" diye 
bağıran Kürt siyasetçiler, Aşiret 
Reisleri, Şıhlar, Mollalar bu “Sömürü" 
sistemini bilerek ve isteyerek sürdürü 
yorlar.

Siz hiç, PKK’nın DTK’nın, BDP’nin 
Güneydoğu bölgemizde hala geçerli 
olan Feodal yapıdan, Aşiret, Ağalık ve 
Şeyhlik düzeninden şikayet ettiklerini 
duydunuz mu?..

Büyük çoğunluğu; Ağa, Şeyh, Aşiret 
Reisi ve onlarca, yüzlerce köy sahibi 
olan bu milletvekillerinden hiç, yöredeki 
sömürü düzenine karşı çıkıp, bir yasa 
teklifi, bir beyanat duydunuz mu?..

Bölgede en çok ezilen, sömürülen 
“Kadındır”.
Kadın bölgede kelimenin tam anlamıy

la köle gibidir.
İki görevi vardır. Çalışmak ve doğur

mak.
İnsan yerine bile konulmazlar.
Siz hiç ekranlarda sırıtıp ,polise tokat 

atan BDP’li bayan milletvekillerinden, 
bölgedeki kadının durumunu düzelte
cek ve çok kadınla evliliğe karşı çıkan 
bir eylem, bir yasa teklifi duydunuz 
mu?..

Hepsi çok zengin olan bu toprak 
ağaları, şeyhler, aşiret reisleri niçin hep 
akraba evliliği yaparlar?..

Mallar bölünmesin diye olabilir mi?..
Bunlardan herhangi birinin bölgenin 

bir yerine, bırakın büyük bir yatırımı, 
ibret olsun diye okul yaptırdıklarını 
gördünüz mü?..

Son olarak bölge insanına, Atatürk ve 
Türkiye Cumhuriyeti denilince içi 

titreyen Kürt kardeşlerime seslenmek 
istiyorum;

Yeter artık, sizi asırlardır sömüren bu 
kan emicilere yüz vermeyin. Devletinize 
güvenin.

Onlardan toprak reformu isteyin, 
yatırım isteyin, zenginlik isteyin, insan 
gibi bir hayat isteyin!..

Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan Murat Y, yapılan 
müdahaleye rağmen 
kurtarılamazken, 
Coşkun B'nin 
tedavisi sürüyor

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞEL.ER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 90 83 Fax : 513 38 98

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Güne Bakış
Kaymakam Bilal Çelik, yaz sezonunda boğulma olayları ile ilgili önlemler konusunda toplantı yaptı

İİİIMİIIİIHMIMMIKadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Boğulmalar
İş bu kadar ciddi.
Ailenin sorumlu saydığı ve yeterli önlem 

almamakla suçladığı kamu görevlileri yargıç 
karşısında kendilerini savunacaklar.

Bu madalyanın bir yüzü..
Bir de 20 cana neden olan bir olayın önlen

mesi gerçekten düşündürücü oluşu.
İşin ucundan tutmayıp, geniş önlemler alınsa, 

bu sayı çok aza inebilir.
Devletin amacı vatandaşlarını sağlıklı yaşat

maktır.
Devlet, önce tüm önlemleri alacak, ondan 

sonra buna uymayıp, yaşamını kaybedenler 
sorumlu olmayacak.

Kıyılarımızda yaz aylarında her yıl mutlaka 
boğulmalar olur.

Bunların sayısı yıllara göre değişir.
İlgililerin tuttuğu bir istatistik var mı bilmiyo

rum. Aslında bu konularda devletin istatistiği 
olmalı.

Yaz aylarında boğulma olaylarının nedenleri 
belli.

Yüzme bilmeyenler boğulanların birinci 
sırasında geliyor.

Kıyılarda nerelerin tehlikeli olduğunu bilme
den denize girenlerin, boğulduğu noktalar İse 
belli.

Bu noktalara çok uyarıcı lehvalar da konsa 
yetersiz kalıyor.

O zaman bu yerlere, bilhassa hafta sonların
da birer görevli konmalı.

O bölgelerde denize girmeler önlenmeli.
Cankurtaran sisteminin önemi bilinmekle bir

likte, Kurşunlu da 12 kilometre olan kıyı 
şeridinde cankurtaran botları bir yerden diğeri 
ne gidesiye kadar olan olur.

El broşürleri, bölgesel uyarı fehvaları, can 
kurtaran timleri, uyarıcı mantarlar birer 
önlemdir mutlaka ama asıl sorun yüzmek için 
denize girilen kumsallara yeni bir düzen getiril 
medikten sonra boğulmalar bitmez.

Eski Kaymakamımız Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, önceki 
yıl Çeşme’ye giderek buralardaki sahilleri 
incelediler ve bir proje hazırlığı içindeydiler.

Nedense muhalefet belediye olmanın gazabı
na uğradı F. Mehmet Güler.

Kıyılar hâzinenin malı olduğu için gerekli izini 
alamadı.

Eğer almış olsaydı, denize girilen sahiller 
bugün özel bir düzene kavuşmuş olacaktı.

Halk plajları şeklinde özelleşen bu kıyılar 
kiraya verilecek.

Düzenli duşlar, oturma yerleri, güneşlikler, 
soyunma odaları, değerli eşyaların konacağı 
dolaplar, boğulmaları önleyecek cankurtaran 
timleri vb..

Bu sistem oluşturulmadıkça, ne yapılırsa 
yapılsın boğulmalar devam edecektir.

Deniz mevsiminin 
başlamak üzere 
olması nedeniyle 
Kaymakam Bilal 
Çelik, konuyla ilgisi 
olan kamu 
görevlileriyle 
biraraya gelerek 
konu ile ilgili alına 
cak önlemleri görüş 
tüler.
Dün, saat 15.oo de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, İlçe Emniyet 
Müdürü Kenan 
Kerdige, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe 
Merkez Sağlık 
Gurup Başkanlığı 
Temsilcisi, 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanı 
Orhan Doğru, 
Gemlik Liman 
Başkanı Serkan 
Canlı, Kaymakamlık 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay katıldılar. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, deniz mevsi
minin açılmaya 
başlayacağı 
önümüzdeki gün
lerde yüzmeyi az 
bilenler ile hiç 
bilmeyenlerin denize 
girmeleri sonucu 
kendilerine güven 
duygusunun geldiği
ni, bu kişilerin 
boğulmaları sonucu 
ailelerinin büyük 
acılar yaşadığını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
“Deniz kenarlarında 
olanların ortak 
kaderleri maalesef 
her yıl birkaç kişinin 
boğulmasıdır. Bu 
konuyu tartışarak 
devletin ne kadar 
kusuru var bunları 
ortaya çıkarmak 
zorundayız. Geçtiği 
miz yıllarda bir 
boğulma olayından 
sonra Kaymakam, 
Belediye Başkanı 
Zabıta Müdürünün 
yargılanmasına 
karar verildi.
Gemlik sahillerinin 
tamamı Büyükşehir 
sınırlarında kalıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bu konu
da ne gibi önlemler

Yaz sezonunun başlaması nedeniyle denizde boğulmaların yaşan
maması için Kaymakamlıkta alınacak önlemler görüşüldü.
aldı bunları öğren
mek istiyorum.” 
dedi.
Büyükşehir Belediye 
si İtfaiye Müdürü 
Orhan Doğru, yap
tığı açıklamada bu 
konuda arama kur
tarma ekibiyle çalış
ma yaptıklarını, ayrı
ca İtfaiye içinde kur
tarma ekibi kurduk
larını söyledi.
Bazı yasal zorluklar
la karşılaştıklarını 
belirten Doğru, 
gerektiğinde boğul
malar üzerine İl Afet 
Müdürlüğü’nden de 
dalgıç yardımı aldık
larını söyledi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi olarak dalgıç 
ekibinin bulunma 
eliğini söyleyen 
Orhan Doğru, 10 
kişilik ekip kurmak 
üzere çağrı yaptık
larını 55 başvuru 
olduğunu söyledi. 
Tehlikeli yerlere 
uyarı lehvaları kon
ması için ilçe bele 
diyelerine yazı 
yazdıklarını söyeyen 
Doğru, Akut ile işbir
liği yaptıklarını, yaz 
sezonunda 2 kurtar
ma ekibi görev yap
tığını, denize yoğun 
girilen yerlerde bu 
ekiplerin cumartesi 
pazar günleri saat 
O9.oo ile 20.oo 
arasında hizmet 
yapmakta olduk
larını söyledi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ise, Küçük 
Kumla’da 300 metre 
olan deniz içine 
konan uyarı mantar
ların uzunluğunu 2 

bin 500 metreye 
çıkarmak için ihale 
açtıklarını, boğulma 
olaylarının yoğun 
olduğu Kumsaz böl
gesine uyarı lehva 
ları konduğunu 
söyledi.
Gönüllü kuruluşlarla 
da işbirliği yapılarak 
kurtarma hizmetini 
genişletmeyi düşün 
düklerini belirten 
Çelik, 2 adet kurtar
ma botu için ihale 
açtıklarını, Küçük 
Kumla ve Kurşunlu 
Sahillerinde nöbetçi 
doktor bulundurul
masını da istedi. 
İlçe Jandarma 
Komutanı Şefik Ünal 
ise açıklamasında, 
bir yıl içinde 20 
boğulma olayının 
yaşandığını, bunlar
dan büyük çoğun
luğunun deniz dibi 
topografyasının 
engebeli olan 
Kumsaz bölgesinde 
meydana geldiğini 
söyledi.
Kumsal’da deniz 
sporları araçlarının 
ruhsata bağlan
masını, bu kişilerin 
belgesiz çalıştık
larını yüzme 
bilmeyenlerin bu 
araçları kullandık
larını ve tehkike 
arzettiğini söyledi. 
Vatandaşlara anons 
ve el ilanları ile 
uyardıklarını belirten 
Yüzbaşı Şefik Ünal 
ise, bölgede dalgıç
tan çok cankurtaran 
ekiplerine ihtiyaç 
duyulduğunu belirt
ti. Yazlıklardaki 
havuzlarda da 
boğulma vakalarının 

meydana gelebile
ceği düşünülerek 
site yönetimlerine 
uyarıda bulunul
duğunu ve kurtarma 
birimlerinin oluştu
rulmasını istedikleri
ni söyledi.
Kaymakam Çelik 
ise, site havuzlarının 
derinliğinin 140 san
timi geçmemesinin 
yönetmenliklerle 
kararlaştırıldığını, 
yeni havuz yapan
lara bundan derin- 
havuz yaptırılma- 
masının gerektiğini 
söyledi.
İlçe Milli Eğıitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ise 
Karacaali ve 
Hasanağa yaz kamp 
larında boğulmalara 
karşı can kurtaran 
birimlerinin oluştu
rulduğunu söyledi. 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ise 
Emniyet olarak can 
kurtarma ekibi oluş
turacaklarını, gerek
tiğinde sahil güven
lik ekibinden de 
yararlandıklarını 
söyledi.
Vatandaşları anons 
ve el ilanlarıyla 
uyardıklarını da 
belirten Kerdige, 
sahillerde yüzenlerin 
araçlarından hırsız 
hk olaylarının da 
yaşandığına dikkat 
çekti. Yüzme sezonu 
başlamadan alınan 
önlemlerin uygulan
masını isteyen 
Kaymakam Çelik, bu 
yıl boğulma olay-„ 
larının alınan önlem
lerle azalacağını 
umduğunu söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özensoy; 'Anayasamızın ilk 3 
maddesi kırmızı çizgimizdir”

Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkan 
vekili ve Bursa 
Milletvekili adayı 
Necati Özensoy 
Gemlik Kamyoncular 
Derneği, Muhtarlar 
Derneği, Gemaş, 
Esnaf ve Kefalet 
kooperatifi, Gemlik 
Tır Koop. Ziraat 
Odası, Ticaret 
Borsası da dahil 
olmak üzere Gem 
lik’te bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi.
Özensoy yapmış 
olduğu açıklamada; 
“Ülkemiz zor bir 
süreçten geçiyor 
Anayasamızın ilk üç 
maddesini değiştir 
mek istiyorlar özerk
likten bahsediyorlar. 
MHP nin bu konular
da tavrı nettir ilk 3 
madde ve onu 
destekleyen diğer 
maddeler bizim kır
mızı çizgilerimizdir. 
Birkaç hain tehditler 
savuruyor diye bun

lara ‘bedeli ne 
olursa olsun* izin 
vermeyeceğiz. Terör 
konusunda da MHP 
ne yazık ki yalnız 
kalmıştır ne iktidar 
partisi ne de yeni 
CHP’nin bu konuda 
taviz dışında 
düşünceleri yoktur. 
AKP zaten açılım adı 

altında bir proje 
içinde, Yeni CHP ise 
41 maddelik progra 
mında bırakın terörle 
alakalı maddeyi 
içerisinde Terör keli 
mesi bile geçme 
mektedir sanki 
Türkiye’de böyle bir 
sorun yoktur. Biz 
mecliste Bursa’nın 

yararına çok sayıda 
öneri verdik sayımız 
yetmedi bir sonraki 
dönem daha güçlü 
yer alarak dedikle 
rimizi yaptırmak 
istiyoruz. Bizim 
seçim beyanname 
miz hem sosyal 
hem ekonomik hem 
de ülke bütünlüğünü 
koruyacak anlamda 
her kesimin yer 
aldığı bizim 
sözümüz ve sened- 
imizdir. Tüm parti
lerin Bursa aday 
listelerini siz değer

lendirin sizlerinde 
farkı anlaması zor 
olmayacaktır. Bizim 
listemizde Bursa’nın 
tamamını kucaklaya
cak bir listedir.
Türkiye genelinde 
büyük sürpriz 
yapacak MHP 
inanıyoruz ki 
Bursa da Türkiye 
ortalamamızın 
üzerinde oy ala
cağız’’ dediler

CHP’li kadınlardan 
Orhaneli’ye destek

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Kadın Kolu üyeleri, 
Orhaneli’ye giderek 
CHP Bursa 
Milletvekili adayı 
Oğuz Altınok’un 
seçim çalışmaları
na destek verdi. 
CHP’li kadınlar, 
Orhaneli’de ev ev 
dolaşarak, 
Milletvekili adayı 
Oğuz Altınok ile.

birlikte CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu’nun 
selamlarını ilettiler, 
seçim çalışmaları 
kapsamında 
yürütülen çalış
malar hakkında 
bilgi verdiler. 
Altınok ve CHP’li 
kadınlar, CHP’nin 
aile sigortasını seç
menlere anlatarak, 
destek istediler.

Suu" 4- ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
h,.'" ' MAIS Yetkl11 Servlsl

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, dayanıklılığını, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

mekanik servis
Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

% 25 indirim
4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!

BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

kaporta
Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanmı 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.Migros

mıuneım ıastiK alana 
TI’ye kadar 
hediye çeki

fİrmamizda bütün lastİk markalarini bulabİlİrsİnİz. Yeni Yalova Yolu Bağ-Kur Sanayi Sitesi E Blok No: 9 
HER TÜRLÜ OTOMOBİLİN boya a kaporta İşlerİ yapilir Tel i 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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|^= erdilli termal J B r 11 1 armutlu a'l pv a
Erdilli Termal Otel olarak 

Armutlu sahiline yakın, orman, 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli I 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii'No? 1

Armutlu. ZsYAWA AM 
Tel:: O 220.551.^2^^ 
531 44 20 -551 31 45 .
Fax - O 220551.0500

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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Ziiheyde Hanım anaokulu ndan
pil tonlamaya destek

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Dünya Çevre 
Günü etkinlikleri 
kapsamında ilköğre
tim ve anaokulları 
arasında düzenlenen 
atık pil toplama 
kampanyası kap
samında 6 ayda 6 
bin 840 kilogram 
atık pil toplandı. En 
fazla pil toplayan 
öğrenciler, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altepe 
tarafından çeşitli 
hediyelerle ödül
lendirildi.
Kampanyada derece 
giren okul ve öğren
ciler, Hayvanat 
Bahçesi'ndeki Afrika 
Kafe'de düzenlenen 
törenle ödüllendiril
di. Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, çevre konu 
sunda en önemli 
adımın kirletici 
unsurların ortadan 
kaldırılması 
olduğunu söyledi. 
Bu amaçla özellikle 
çevreyi kirleten 
sanayi kuruluşlarına 
yaptırım uyguladık
larını ve Bursa'nın

daha sağlıklı bir 
kent olması için 
gerekli tüm yatırım
larını yaptıklarını 
belirten Başkan 
Altepe, "Bu yatırım
ların ötesinde çevre 
konusunda toplum
sal bir bilinç oluştu
rulmasını çok önem
siyoruz. Bu nedenle 
de Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
okullarımızda çevre 
konulu eğitim çalış
maları yapıyoruz. Bu 
tür kampanyalarla 
çocuklarımızın çev 
reye saygılı bireyler 
olmasını hedefli 

yoruz. Çünkü 
çevreyi korumak 
amacıyla yapılan her 
proje tüm insanlık 
için büyük önem 
taşıyor. Çünkü 
bugün bizlerin 
yaşadığı bu çevre 
bizden sonraki 
nesiller tarafından, 
da kullanılacak. 
Bizden sonraki 
nesillere sağlıklı 
ve temiz bir çevre 
bırakmak hepimizin 
görevi" diye 
konuştu. Başkan 
Altepe, daha sonra 
kampanya kap
samında en fazla pil 

toplayan öğrencileri 
çeşitli hediyelerle 
ödüllendirdi. Gemlik 
ilçesinden Zübeyde 
Hanım Anaokulu 
plaket ve belge 
alırken okul müdürü 
Şenel Çağlayan ve 
öğretmen Merve 
Çakıcı okulu tem- 
silen Emre Ergen ve 
Ege Güzel bu mutlu 
tabloda yer almanın 
haklı gururunu 
yaşadı. Okul Müdürü 
kampanyada emeği 
geçen öğrenci, 
öğretmen ve ailelere 
teşekkürlerini 
sundu.

Belediye ftirim 
personeline kahvaltı

Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Birim per
soneliyle birlikte 
yaptığı kahvaltı 
programlarını 
sürdürüyor.
Yılmaz, Belediye 
Fen İşleri 
Müdürlüğü'nde 
çalışan 
personelle bir araya 
gelerek sabah 
kahvaltısı yaptı, 
çalışanların 
sorunlarını dinledi, 
çözümlerinin ne 
olabileceğini, 
işlerin daha hızlı ve 
aksamadan nasıl

İŞİM ABONE OLDUNUZ MU?
«ıtırlı lıı ılım ilmi lunnl

yapılmasının 
mümkün olabile
ceğini görüştü. 
Beraberinde 
Belediye Teknik 
Başkanı Muharrem 
Sarı ve Belediye 
Meclis Üyeleri 
Fevzi Ayyıldız ve 
Necmettin Rama ile 
birlikte Fen İşleri 
Müdürlüğüne 
gelen Başkan Vekili 
Yılmaz, çalışanlarla 
birlikte Simit, 
Kaşar Peyniri, 
Zeytin ve Çay'dan 
oluşan sabah kah
valtısını birlikte 
yaptılar

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Umurhey alternatif 
yoluna parke döşeniyor

Minikler, Dünya Çevre
Günü nü etkinlikle kutladı

Umurbey'i Yalova 
asfaltına bağlayan 
alternatif toprak 
yolda parke taşı 
döşeme çalışmaları 
başladı.
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Belediye Teknik 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı ve 
Belediye Meclis 
Üyesi Necmettin 
Rama ile birlikte 
kenarları Bordür 
Taşı olan ve orta 
kısmı kilitli parke 
taşı döşenen yolda 
inceleme yaptı, eline 
iş eldiveni takarak 
yola taş döşedi.
Umurbey ile Yalova 
asfaltını araçların 
daha rahat kullana

bilecekleri 1500 
metre uzunluğunda 
ve 6.5 metre 
genişliğindeki yolda 
yaklaşık 7000 
metrekare kilitli 
parke taşı ile bordür 
taşı kullanılacak. 
Uzun yıllar atıl 
durumda kalan ve 

Yalova 
istikametinden 
gelen araçların 
Umurbey'e daha 
kısa mesafeden 
ulaşmalarını 
sağlayacak olan 
alternatif yolun 15 
günde bitirilmesi 
hedefleniyor.

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri, 5 Haziran 
Dünya Çevre 
Gününü’nü kutladı. 
Okul bahçesinde 
yapılan etkinlikte 
okul öncesi sabahçı 
grup Renkler sınıfı, 
öğretmenleri 
Günnur Durgut 

rehberliğinde Doğa 
ve çevre ile ilgili 
şiirler, şarkılar oku
yarak, oyunlar sun
dular.
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Yavru 
Tema Rehber Öğret
meni Eşref Turan’ın 
sorumluluğunda 
hazırlanan program

da günün anlam ve 
önemi, doğanın 
korunması için alı
nacak önlemler de 
değerlendirildi.
Yapılan etkinliğe 
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ, Müdür 
Yardımcısı Erkan 
Kıyak ve öğretmen
ler de katıldılar.
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Hami sinsi lider kac miling yaptı?
12 Haziran seçimleri 
öncesinde en çok 
miting yapan lider 
CHP Genel Başkanı 
Kemal Kıhçdaroğlu 
oldu. İkinci sırada 
Başbakan Erdoğan 
yer alırken MHP lid* 
eri Devlet Bahçeli 
üçüncü oldu. 
ERDOĞAN, MARA
TONU 72 MİTİNGLE 
TAMAMLAYACAK 
AK Parti Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
bugüne kadar 
toplam 68 miting 
gerçekleştirdi. Bu 
mitinglerin 6'sını 
İstanbul ve ilçelerin 
de yapan Başbakan 
Erdoğan mitingleri 
ne 22 Nisan'da 
Bayburt'ta başladı.

Başbakan Erdoğan 
seçim propaganda 
çalışmalarını bugün 
yapacağı Sivas ve 
Gaziantep, yarın (10 
Haziran) yapacağı 
Erzurum ve Ağrı mi 
tingleriyle tamamla 
yacak. Erdoğan 
seçim maratonunda 
toplam 72 miting 
yapmış olacak.

KIHÇDAROĞLU 
ANADOLU’YU 
GEZDİ
12 Haziran'da yapıla
cak genel seçim
lerde, genel başkan 
olarak ilk kez sandı 
ğa gidecek CHP 
Genel Başkanı Ke 
mal Kıhçdaroğlu ise, 
seçim startını 24 
Nisan'da 
Samsun'dan verdi.

Yaklaşık 1.5 aylık 
süre içerisinde bir 
günde neredeyse 
dört ile giderek 
miting düzenleyen 
Kıhçdaroğlu, 
yaşanan helikopter 
arızalan nedeniyle 
gezilerini ağırlıklı 
olarak karayoluyla 
sürdürdü.
Kıhçdaroğlu seçim 
propaganda çalış
malarını 11 Haziran’ 
Cumartesi günü 
İzmir'de ilçe ziyaret
leri ile tamamlaya
cak. Kıhçdaroğlu, 
1.5 ayhk sürede 81 
ilde miting yaparken 
200 ilçeyi de ziyaret 
etti.
BAHÇELİ 40 
MİTİNGLE 
TAMAMLADI 
MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli ise, 
seçim çalışmalarını 
1 Ekim 2010’da 
Kars'ta Ani Harabele 
ri ziyaretiyle başlattı. 
Partisinin seçim 
beyannamesini açık
lamakta da diğer 
partilerinden daha 
önce davranan 
Bahçeli, miting pro
gramına 18 Mayıs 
tan itibaren 
Kastamonu mitingi 
ile başladı. Bahçeli, 
seçim maratonunu 
yapacağı Mersin ve 
Adana mitingleri, 
yarın yapacağı 
Kahramanmaraş ve 
Gaziantep mitingleri 
ve 11 Haziran 
Cumartesi günü 
yapacağı Hatay ve 
Osmaniye mitingleri 
ile tamamlayacak.

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
MONTAJ ELEMANI VE 

ŞOFÖR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

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 imarh 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

Halta 
sonuyağmur 

neliyor
İstanbul Meteoro 
loji Bölge Müdürü 
Mustafa Yıldırım, 
İstanbul'un bazı 
semtlerinde sıcak
lığın 35 dereceyi 
bulduğunu söyle
di. Yıldırım, yap
tığı açıklamada, 
kentte mevsim 
normalleri üzerin 
de seyreden sıcak 
lıkların Şile de 35, 
Eminönü ve Sarı 
yer'de 33, Kartal 
ve Gözte pe'de 30 
ve Flor ya'da 29 
derece ölçüldüğü 
nü söyledi. İstan
bul un kuzey ilçele 
rinde rüzgar ve 
nemin etkisiyle 
daha fazla hisse 
dilen sıcaklığın 
yarından itibaren 
yağışla beraber 4- 
5 derece azalarak, 
mevsim normalle 
rine dönmesini 
beklediklerini belir 
ten Yıldırım, yağış 
ların hafta sonu 
devam edeceğini 
kaydetti.

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

ELEMflN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Grup şampiyonlu 
ğunu büyük ölçüde 
etkileyecek maçta en 
yakın takipçilerinden 
olan Çotanakspor'u 
1-0 yenen Körfez 
spor kendisini şam 
piyonluğa götürecek 
çok önemli 3 puanın 
sahibi oldu.
İkinci Amatör Küme 
l.nci grupta hedefini 
şampiyonluk olarak 
belirleyen Körfez 
spor ilk yarıda 0-0 
berabere kaldığı 
takipçisi Çotanak 
spor'u zorlu ve 
zaman zaman sert 
geçen ve 4 kırmızı 
kartın çıktığı maçta 
ilk yarıda Serkan 
İnceoğlu'nun attığı 
golle 1-0 yenerek li 
dediğini sürdürdü. 
İki takım futbolcu
larının da stres altın
da başladıkları maça

Çotanakspor daha 
iyi başladı, rakip 
kaleyi adeta abluka 
ya alan Çotanakspor 
ilk 10 dakikada 
girdikleri 4 pozis 
yonu gole çevireme
di. İlerleyen dakika 
larda maçta dengeyi 
kuran Körfezspor, 
33. dakikada tartış
malara yol açan 
golle 1-0 öne geçti. 
Bu dakikada sağdan 
yeiVşerî aıaıaa uman 
ceza alanının çapra 
zında faulle durdu
ruldu. Ceza alanına 
yapılan atışta top 
kafalardan kaleye 
giderken pozisyonu 
takip eden Serkan 
Inceoğlu direk dibin 
de kafayla takımını 
1-0 öne geçiren golü 
attı. Golün ofsayt 
olduğu gerekçesiyle 
Çotanakspor'lu fut
bolcularla teknik 

kadro maçın orta ve 
yardımcı hakemine 
uzun süre itiraz etti 
ler ancak gol kararı 
değişmedi.
İlk yarının son da^i r 
katarında beraberlik 
için rakip kal ey ©t 
bastıran Çotanak f 
spor gol atmakta 
zorlanınca gelişen 
Körfezspor atakların
da Orhan, Ahmet Al 
ve Emrah pozisyon
lardan faydalana
madı. İkinci yarıya 
gol için çıkan Çota 
nakspor karşısında 
daha sakin bir futbol 
ortaya koyan Körfez 
spor, 72. dakikada 
gole çok yaklaştı. 
Ceza alanına giren 
Emrah pas vermeyi 
tercih edince pozis 
yon kayboldu. 76. 
dakikada Çotanak 
spor atağında Körfez 
spor kalecisi Serkan 

gole izin vermezken 
78. dakikada raki 
bine sert giren 
Körfezspor'da Ah 
met Al takımını saha 

>da10 kişi bıraktı.
Aynı dakikada yedek 
Kulübesinden sözlü1 
hakarette bulunan 
KÖrfezspor'dan İbra 
him'de direk kırmızı 
kart gördü. Nokşan 
rakibi karşısında 
beraberlik sayısı bul
mak için bastıran 
Çotanakspor'da 
Burhanettin'in 85. ve 
88. dakikalarda <; 
yakın mesafeden 
kaleye gönderdiği 
toplarda Serkan gole 
izin vermezken 
gelişen atakta Çota 
riakspor'da Selmani 
2. sarıdan kırmızı 
kartla oyun dışında 
kaldı. Maçın 90. 
dakikasında bu kez 
Cemal 2. sarıdan kır

mızı kart gördü. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
stresli ve sert geçen 
maçı daha sakin 
oynayan Körfezspor 
1-0 kazanarak 
şampiyonluk yolun
da büyük bir engeli 
de aşmış oldu.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
iki takım futbolcuları 
arasındaki tartış
maları polis ekipleri 
yatıştırırken 
Çotanakspor'lu, fut
bolcularla birlikte 
yöneticiler ve seyir
ciler maçın hakem
lerine uzun sürö 
tepki gösterdiler.

SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : 
Utku Tunavelioğlu 5, 
Engjn Komşu 5, 
Osman Aslan 5, 
KÖRFEZSPOR :

Serkan Hümaşalar 7, 
Cihangir 7, Serkan 
İnceoğlu 7, Serkan 
Tahtalı 7, Onur Anıl 
7, Serkan Ayyıldız 7, 
Emrah 7, Sercan 
Tahtalı T, Ahmet Al 
6, Ofhan 6, (Onur 
Balaban 4) Eren 5, 
(Taner 3)

ÇOTANAKSPOR: 
Omer 5, Şamet 5, 
Selmani 5. Göktuğ 5, 
(İsmail 3) Erkan 5, 
Musa 5, Alpaslan 3, 
(Yadigar 2) Necati 5, 
Muhammet Taha 3, 
(Mustafa 2) Cemal 4, 
Burhanettin 5, 
GOL : Dk. 33.
Serkan İnceoğlu, 
(Körfezspor) 
KIRMIZI KART : Dk.
78. Ahmet Al, Dk. 78. 
İbrahim (Körfezspor) 
Dk. 88.-Selmani, Dk. 
90. Cemal 
(Çotanakspor)

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
ELMAS AYHAN
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 15®
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51,3 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. , 51312 06

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 5^3 45 03
Statyum 514 00 95
Örm.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 > J56'7> 8‘4''
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

0T0RÜS
Şehirlerarası 2Ş1 54 00
Otobüs Terminali M(lâ 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 5%.
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65*00^
BP Gaz 514 59 öf
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol s13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

B 
E 
R
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. 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 işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye • 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEILİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ GAZETESİ /

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 37 SAYI : 3988

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
V İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

' Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANSA

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No;3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz^

HİIHİM
VLÜS SİNEMASI

ÇINAR AĞACI 
U.30I4.I54630-

20.30
KAN KOKUSU

1I.30-14.00-I6.30-
20.30

Rezervasyon
(Tel:5l3532l)



2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 
,, alacak

HeikesU^n
CHP Ei

TÜRKİYE’YE 
/Tlsöz.

I VERİYORUZ
ALINTERİ KUTSALDIR, HAKKI VERİLECEK 
Güvenceli çalışma ve sendikal haklar, 
herkes için eşit koşullarda sağlanacak.

ÇİFTÇİ HAK ETTİĞİ BEDELİ ALACAK 
Devletin desteği, toprağın bereketi çiftçinin olacak

ESHAF KREDİLERİ ARTACAK
Esnafa verilen kredileri 5 kat artıracağız

VERGİ AVANTAJI GELECEK
Esnafın gelir Vergisi oranını 5 puan azaltacağız

İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜKSEK GELİR
Bütün emeklilerimizin gelirlerini yoksulluk 
Isınırının üzerine çıkaracağız.

HER VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMALI. 
İŞTE BEN BUNA İNANIRIM

CHP VARSA, HERKES İÇİN VAR.

İKTİDARA HAZIRIZ
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UMI
ti 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 eo yakın özel okuluz

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 İle çalışır, 
Ü3 vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi İle 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular,
. özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar,

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek.

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

ıı nazıran zuıı cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

50 milyon 189 bin 930 seçmen 199 bin 207 sandıkta oy kullanacak

Seçmenler yann sandılı hasınfla
Türkiye, yarın yapılacak olan milletvekili seçimleri için 
sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu, yarın saat 
O8.oo’de başlayıp, 17.oo’de sona erecek olan milletvekili se 
çimlerinde yurt içinde 50 milyon 189 bin 930, yurt dışında ise 
2 milyon 568 bin 977 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Seç 
menler, oylarını 199 bin 207 sandıkta kullanacaklar. Öte yan
dan, ilçemizde ise 72 bin 720 seçmen 268 sandıkta oy kullana 
cak. Milletvekili genel seçimleri için İlçe Seçim Kurulu’nca 
tüm hazırlıklar tamamlandı. Sandık kurulu başkanlar/ seçim 
torbalarını teslim alarak, yarın sabah saat O7.oo’de sandık 
kurullaını oluşturarak görevleri başında olacaklar. Se çim 
sonuçlarının yarın gece yarısına doğru alınması bekleniyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Söz seçmende
Aylar süren seçim maratonu yarın 

sona erecek.
Seçmenler yarın 5 yıl süreyle ükeyi 

yönetecek siyasi partiyi belirleyecek.
Liderlerin egemenliğinde olan bir 

seçim sistemiyle milletvekillerini 
seçeceğiz.
Aslında seçtiğimiz milletvekilleri 

bizim seçtiklerimiz değil, liderlerin 
seçtiği kişiler olacak.
Durum böyle olduğunda da, o mil

letvekilleri kendini seçtiren lidere 
bağımlı kalmak zorunda bulunacak.

Yani seçmenin değil, liderin adamı 
olacak. Devamı sayfa 4’de

Kızılay’a Kan 
bağışları 

devam ediyor 
Türk Kızılay/ Gezici Kan Toplama 
otobüsü, ilçemizde kan bağışla 
rint yarına kadar sürdürüyor.

Haberi sayfa 5’de

Uludağ Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 

Meslek Yüksek Okulu 
2010 2011 mezunlarını verdi

M'iıiııtııfc
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 2010- 
2011 eğitim öğretim 
dönemi mezunları 
diplomalarını düzen
lenen törende 
aldılar. Meslek 
Yüksek Okulu 
Müdürü Kemal Sulhi 
Gündoğdu, Uludağ 
Üni vers itesi ’nin, 
Gemlik halkının,

öğrenci velilerin ve 
hayırsever işadamı 
Borusan kurucusu 
Asım Kocabıyık’ın 
katkılarıyla Yerleş 
ke’nin bugünkü hale 
geldiğini söyledi.
Konuşmaların ardın
dan öğrenciler kep
lerini havaya atarak, 
mezun olmanın 
tadını çıkardılar.
İnan Tamer’in 
haberi sayfa 2’de

KAYALAR KAFE’DE KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ...
’/................... 1 " ......................... "" ■■ 111

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün İNİşaniKo^UKurum w. X’wumurbey

Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Burcu Üzümcüler...
Gencecik yaşında zorlu yolu seçen ve 

siyasete hem de bağımsız aday olarak giriş 
yapan bir insan karşınıza gelse önce bir 
şaşkınlık geçirirsiniz değil mi? Çok da 
doğal...

Uludağ Üludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu 2010-2011 mezunlarını verdi

Ml Willi İlin
Ben şaşırmadım ama...
Çünkü babası neredeyse 30 yıllık dostum, 

ağabeyim.
Bir araya her gelişimizde bir babanın erişe

bileceği en yüce duyguyla Burcu’yu anlatır.
Başarılarıyla kıvanır.
Neredeyse çocukluktan genç kızlığa adım 

attığı andan itibaren hep sosyal yaşamın 
içinde olan ve koca koca projelere imza atan 
Ziraat Mühendisi Burcu Üzümcüler Bursa'nın 
meclis kürsüsündeki sesi olmak için yola 
çıkıyor. (

Seçildiği takdirde kadın örgütlerinin, sivil 
toplum kuruluşlarının, çiftçinin vekili olacak.

Ama Üzümcüler’in önceliği yine kadınlara... 
Haksız da değil...
Çünkü,
Türk halkı neredeyse her sabah beş kadın 

cinayeti ile uyanıyor.
Her dört kadından yalnızca biri ekonomik 

özgürlüğe sahip...
Ve her beş kadından sadece birinin 

üzerinde kayıtlı mal varlığı bulunuyor.
Her ne kadar Türk kadını seçme ve seçilme 

hakkını dünya ülkelerinden çok uzun yıllar 
önce elde etmiş olsa da mecliste temsil oranı 
yüzde 8.9.

Burcu Üzümcüler bu oranının yükselmesi 
gerektiğinin altını çiziyor ve kadın-erkek 
ayrımı olmaksızın toplumu göreve çağın yor;
“Ülkemizde siyaset anlayışının değişmesi, 

halkın gerçek demokrasiyi yaşayabilmesi 
kadın ve erkeğin karar mekanizmalarında, 
mecliste, kanunda ve yaşamın her alanında 
eşit bireyler olarak kabul edilmeleri ile 
mümkündür.”

Burcu Üzümcüler’in mevcut siyasal yapıya 
ve seçim çalışmalarına ilişkin eleştirileri de 
var;
“Siyasi etik kaybolmaya yüz tuttu, siyasi 

liderler sadece birbirleriyle tartışıyor dahası, 
birbirlerine hakaret ediyor.”

Koltuk sevdası için değil, halkın sesi olmak 
için yola çıktığını ısrarla vurgulayan Üzüm
cüler’in babası Sevgili Haluk Üzümcüler 
toplumsal duyarlılığı yüksek bir dost.

Ee annesi Dilek Üzümcüler de KADER’in 
Bursa Şubesi Başkanı.

Böyle anne babadan ancak Burcu gibi akıllı, 
çağdaş, pırıl pırıl ve de dirençli bir genç 
insan çıkardı çıktı da...

Şimdi Burcu milletvekili olmak için yola 
çıktı.

Mevcut düzenin değişmesi için çabalaya
cak.

Hem de bağımsız olarak...
Hatta bağımsız adaylardan istenilen 7 bin 

TL’yi de kadın dayanışmasıyla sağlayıp son 
günde ilgili yere yatırarak.

Burcu Üzümcüler babasının gözleri ışılda
yarak söylediği gibi ne istediğini bilen ve 
hedefler koyan bir yapıya sahip.

Bu hedefini de Olay Gazetesi’nden özlem 
Buğday Yağmur’a şöyle açıklamış:
“Özlem abla düşündüm ki, halkın gerçek 

sesi olabilmenin tek yolu Başbakanlık...
Bu dönem Meclis’e girer miyim bilemem.
Ancak bundan sonraki tek hedefim bu 

ülkenin ikinci kadın başbakanı olmak...”
Yolun açık olsun sevgili Burcu...
Türkiye çağdaş uygarlık düzeyine sizin gibi 

yürekli ve duyarlı gençlerle erişecek....

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu 2010- 
2011 eğitim öğretim 
dönemi mezunları 
diplomalarını düzen
lenen törende 
aldılar.
Dün saat 14.30 da 
Yerleşke’de düzen
lenen Mezuniyet 
törenine İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Uludağ 
Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Akyüz, Yüksek 
Okullar Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Gündoğdu, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kprdinp İlce 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu kurucu 
müdürü, Asım 
Kocabıyık Eğitim ve 
Kültür Vakfı 
Koordinatörü emekli 
Prof. Abdurrahim 
Korukçu, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği Başkanı 
Hasan Başaran ve

Bursa'da, dün öğle 
saatlerinde etkisini 
gösteren şiddetli 
yağmur vatandaşları 
hazırlıksız yakaladı. 
Şehirde 15 
dakika etkili olan 
sağanak yağmur 
hayatı felç etti. 
Yağmura cadde ve 
sokaklarda 
yakalanan vatan
daşlar sırılsıklam 
oldu. Havanın sıcak 
olmasına aldanan 
vatandaşlar, aniden 
bastıran yağmur

yönetim kurulu 
üyeleri, öğrenci 
velileri ve öğrenciler 
katıldılar.
Törende konuşan 
Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü 
Kemal Sulhi Gün 
doğdu, bülbül ses
leriyle, deniz ve 
ormanın güzellikleri
ne donanımlı bir 
kampüste öğrenim 
görmenin mutlu
luğunu yaşadık
larını, 2011-2011 
öğretim ve eğitim 
dönemini sona 
erdirdiklerini, 
mezunlarını verdik
lerini söyledi.
Uludağ Üniversite- 
si’nin, Gemlik 
halkının, öğrenci 
velilerin ve hayırse
ver işadamı Boru 
san kurucusu Asım 
Kocabıyık’ın katkıla 
rıyla Yerleşke 
bugünkü hale 
geldiğini söyledi. 
Daha sonra söz alan 

sebebiyle alt 
geçitlere ve dükkan
lara sığındı.
Vatandaşlar saçak 
altlarında yağmurun

dinmesini beklerken, 
yollardan küçük 
derecikler aktı.
Öte yandan son 
günlerde yaşanan

aşırı sıcakların 
ardından gelen yağ 
mur serinlik getirdi. 
Yağışların 1 hafta 
sürmesi bekleniyor.

Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak ise konuş
masında Yerleş 
ke’nin bugünkü hale 
gelmesinde katkıları 
bulunanlara 
teşekkür etti.
Yerleşke’deki 
noksanlıklarının 
giderileceğini 
söyleyen Parlak, 
mezunu olan öğren
cilere de başarılar 
diledi.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’te kala
cağını, bu konunun 
kapandığına dikkat 
çekti. Gemlik 
halkının Hukuk 
Fakültesi konusun
da dayanışma içinde 
olduğunu belirten 
Yılmaz, Gemlik’teki 
siyasi partiler, sivil 
toplum kuruluşları, 
Gemlik halkının bir

lik ve beraberlik 
içinde Hukuk 
Fakültesi’ne sahip 
çıktıklarını söyledi. 
Yılmaz, belediye 
olarak Yerleşkede 
gerekli desteği 
sağlamaya devam 
edeceklerini söyledi. 
ÖDÜLLER 
DAĞITILDI 
Daha sonra Okul 
birincisi yıl 
kütüğüne plaketini 
çaktı. Asım 
Kocabıyık Vakfı 
ödülleri dereceye 
giren öğrencilere 
Vakıf Koordinatörü 
emekli Prof. Dr. 
Abdurrahim 
Korukçu tarafından 
dağıtıldı.
Daha sonra mezun 
olan öğrencileri bel
geleri törenle verildi. 
Tören sonunda 
mezun olan 128 
öğrenci keplerini 
havaya atarak mezu
niyetini tadını 
çıkardılar
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Bariyerlere carpan otomohil m anı
Orhangazi de mey
dana gelen kazada 3 
kişi yaralandı.
Kaza, Gedelek köyü 
altında meydana 
geldi. Fatih Karaca 
(31) idaresindeki 16 
VN 420 plakalı araç, 
Bursa-Orhangazi 
istikametine seyred
erken aniden yoldan 
çıkarak takla attı. 
Orta refüjdeki

bariyerlere çarparak 
takla atan otomo
bilin sürücüsü Fatih 
Karaca (31), Enes

Karaca (61) ve 
Serhat Baram (23) 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden yara

landı.
Çevre sakinleri 
tarafından hurdaya 
dönen araçtan 
çıkarılan yaralılara 
yol kenarında ilk 
müdahale yapıldı. 
Yaralılar 112 ambu
lanslarıyla Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Balık uğruna canından oldu

Okurlarımla söyleşi...
Aynı coptan yemişiz biz, Aynı derdi 

çekmişiz biz,
Doğusu bir, batısı bir, 
Mutsuzluktan çökmüşüz biz. 
Küfürler bir, dayaklar bir, 
Aynı zulmü görmüşüz biz.
Hep hakaret, hep bir kibir, 9 yıldır 

mağduruz biz.
Tövbe bir daha, bir daha, bir daha.. 
Yalanını yutmayız biz..
Tövbe bir daha, tövbe bir daha .. 
Ben beğendim, sizlere aktarıyorum.

İznik Gölü'ne zıpkın
la balık avlamaya 
giden 29 yaşındaki 
şahıs, daldığı sudan 
bir daha çıkamadı. 
Eşinin gözleri 
önünde hayatını 
kaybeden şahsın 
ölümü sevenlerini 
yasa boğdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, eşi Elif Çiftçi 
(24) ve kuzeni ile bir
likte İznik Gölü 
Yeniköy altındaki 
balıkçı barınağına 
piknik yapmaya 
giden Orhangazi'nin 
ünlü köftecisi Orhan 
Çiftçi'nin oğlu Erhan 
Çiftçi (29), saat 
16.00 sıralarında zıp
kınla balık avlamak 
için dalış yaptı. 
Eşinin gölden uzun 
süre çıkmaması

'Başkomlserim' Sözüyle 17 Bin Lira Dolanılırılılı
Bursa'da, cep telefo
nundan arayan ve 
kendisini 
'başkomiser* olarak 
tanıtan şahıs tarafın
dan dolandırıldığını 
söyleyen bir kişi 
polise müracaat etti. 
Merkez Nilüfer ilçesi

üzerine Elif Çiftçi 
durumu ailesine ve 
jandarma ekiplerine 
bildirdi.
Jandarma ekipleri ilk 
olarak Orhangazi 
Sualtı Sporları 
Kulübü'nü arayarak 
olay yerine balık 
adam istedi. Sahil 
şeridine gelen 
ORSAT'a bağlı dal
gıçlar suda arama 
yaptı. Bursa Sivil 
Savunma ve Yalova 
Deniz Polisi'ne bağlı 
dalgıçlar da olay 
yerine gelerek geniş

Işıktepe Mahallesi 
Fırat Caddesi'nde 
meydana gelen olay 
da, Süleyman K. 'yı 
(37) cep telefonun
dan arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, ken
disini 'başkomiser' 
olarak tanıttı. Şahıs, 

bir alanda arama 
çalışması yaptı. 
Arama çalışmasına 
15 dalgıç katılırken, 
yaklaşık 4 saat 
süren dalgıçtı ara
malar sonuç verme 
yince devreye balık 
çı ağları girdi. 
Balıkçı teknelerin 
den biri Çiftçi'nin 
kaybolduğu bölgeye 
600 metre uzun
luğunda balıkçı ağı 
attı. Balıkçı ağını 
yaklaşık yarım 
saatte çeken 
balıkçılar

Süleyman K. 'ya 
"Senin kullanmış 
olduğun telefon 
numarası ile 
başsavcının 
hesabından 15 bin 
TL para çekilmiş, bu 
parayı ödeyeceksin. 
" dedi. Bunun üzer

cesede rastlamadı. 
Balıkçı tekneleri 
farklı bir alanda 
yeniden ağ atarken, 
havanın kararması 
nedeniyle arama 
çalışmalarına ara 
verildi.

ACI HABER KOR 
GİBİ DÜŞTÜ 
Çiftçi'nin babası 
Orhan ile annesi 
Safiye Çiftçi haberi 
duyunca geldikleri 
olay yerinde 
gözyaşlarına boğu
lurken, eşi Elif Çiftçi 
de sinir krizleri 
geçirdi. Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu ve jan
darma yetkilileri de 
olay yerine gelerek 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

ine şüpheli şahsın 
vermiş olduğu hesa
ba 16 bin 685 TL 
para yatıran 
Süleyman K. , bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu.

Maden ocağından jeneratör çalındı

Dönelim biraz da kendimize...
Şimdiye kadar üzerine konuştuğum 

hiçbir konuya uzaktan bakmakla yetin
medim.

Öylesi, benim harcım değil. ‘Tuzu kuru 
olanlar’ın dünyasına doğdum, ama o 
dünya hiçbir zaman benim dünyam 
olmadı.

Çok ‘yüce gönüllü’ olduğumdan 
değil...

Tuzu kuruların dünyası, bana göre, 
akla da vicdana da kör bir dünya.

Öyle olduğu için insanın hem aklını, 
hem kalbini körelten bir dünya. Bana 
garip gelen, o dünyayı reddetmek değil, 
o dünyaya mahkûm olmak.

Ancak, bu noktada izah etmem 
gereken bir husus var.

Halkıma yapılan haksızlıklara isyan 
ettiğim için, öfkelerini derinden hisset
tiğim için destek verdim...

Bugün olsa aynısını yapıyorum ama, 
sürekli hatırlatılmasının, bir ‘diyet’ gibi 
algılanmasından rahatsızlık duyarım, i 
Öylesi doğru olmaz.

Ben AKP ve İslami kesim hakkında j 
konuşurken de, uzaktan konuşmuyo- ? 
rum.

Hiçbir sıkıntı, uzakta durarak 
anlaşılmıyor, dolayısı ile sahici bir dille 
anlatılamıyor.

Dilimiz sahici değilse de, ne kadar 
kocaman laflar sarf edersek edelim, ne 
kadar çok kavram kullanırsak kul
lanalım, hiçbir şeyi doğru dürüst anlat
maya yetmiyor.
Zaten öylesi benim işim değil.
Geldiğim noktada, Türkiye’de yaşayan 

akıl ve vicdan sahibi herkese, umut 
veriyorum, daha da fazla uzaklaşmasın 
diye..

Bursa'nın
Harmancık ilçesinde 
faaliyet gösteren bir 
madenden jeneratör 
çalındı.

Sulama hamna düsen 3 yasındaki çocuk joğıılılıı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesine bağlı Göy 
nükbelen beldesin 
de, sulama havuzu
na düşen 3 yaşında 

Edinilen bilgiye 
göre, llıcaksu köyü 
Hayrancık tepe 
mevkiinde faaliyet 
gösteren Krom A.Ş.

ki çocuk boğuldu. 
Alınan bilgiye göre, 
Mehmet ve Gülsüm 
Çerkeş çiftinin ço 
cukları Arda Çerkeş 

adlı maden şir
ketinden, gece yarısı 
vardiyası sırasında 
jeneratörler çalındı. 
Şirket yetkilisi Edin

(3), evin yakınındaki 
tarlada oynarken 
kayboldu. Aramaya 
katılan belde sakinle 
ri, küçük çocuğun

Altun, jandarmaya 
ihbarda bulundu. 
Jandarma, jener
atörü çalan kişi da 
kişileri arıyor 

cesedini Kayalık 
mevkisindeki tarlada 
bulunan 2 m. derin
liğindeki sulama 
havuzunda buldu.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blo%25c3%25a7j/%25c3%25b6zc%25c3%25a2n
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 

|| kadri_guler@hotmail.com

Söz seçmende..

Matı mı iotta
Yarın sabah 72 bin 720 Gemlikli seçmen, 268 

sandıkta oylarını kullanacak.
236 sandık başkanı ve 236 yardımcısı sandık

ların başında görev yapacak.
Aynı zamanda siyasi partilerin sandık 

gözlemcileri de seçimleri sandık başında 
gözleyecek.

Saat O8.oo’de başlayan seçimler saat 17.oo 
de sona erecek.

Seçimlerin sonuçlarının bilgisayar sistemi 
sayesinde eskilere göre çok kısa zamanda alı
nacak.

Yarın gece yarısından önce seçimlerin sonuç 
larının alınması bekleniyor.

Bu seçimlerde AKP iktidarı devam ederse, 
Cumhuriyetin kurucu değerleri tamamen 
yıkarak yerine tek lidere dayalı bir başkanlık 
sistemine ve eyalet düzenine geçiş hızlanacak.

Bunun alt yapısı Büyükşehir Belediyeleri ile 
atıldı.

Bakanlıklarda yapılan seçim öncesi değişiklik 
ile dışarıdan bakan ve bakan yardımcısı atama 
sı yapılabilecek.

ABD’nin siyasal sistemini, Türkiye’ye 
uyarlanıyor.

Bu seçimlerde ana muhalefet partisinin yüzde 
23 olan oyu oranı, Kılıçdaroğlu faktörü ve halkı 
inen programı ile kaçlara çıkacak.

Bunu yarın akşam göreceğiz.
MHP, oylarını baraj altına çekmek isteyen 

iktidarın başarılı olamayacağı, MHP nin barajı 
aşacağı, ancak oy oranının kaçlarda olacağını 
da yarın göreceğiz.

CHP ve MHP’nin oyları yüzde 45’leri geçerse, 
AKP iktidar koltuğuna zor oturur.

Çünkü bağımsız BDP oyları ile AKP’nin hayal- 
Ijeri yiter.

Âma~CHP oylarını istediği düzeye çıkara
mazsa, MHP ise barajın hemen üzerinde kalır
sa, AKP tek başına yine iktidara gelir ve iste
diği değişiklikleri yapar.

Türkiye seçmeni bu seçimlerde çok suskun 
kaldı.

Meydanların dolmasına bakmayın.
Her lider meydanı doldurdu.
Taşıma suyla doldurulan kap gibiydi meydan

lar.
Seçmen oyunu kime vereceğini çoktan karar

laştırdı.
Ortada olan kararsızlar asıl sorundur.
Kararsızları yanına alan bu seçimlerin galibi 

olur.
Demokrasinin fazileti seçimlerdedir.
Ama sandık yalnız başına demokrasi değildir.
Seçimler demokrasinin bir parçasıdır.
Yarın yapılacak seçimlerin ulusumuza hayırlı 

olmasını diliyorum.
Daha güzel, daha çağdaş ve huzurlu bir 

Türkiye için bu seçimler çok önem taşıyor.
Sonucu ne olursa olsun, vatandaşın oyuna 

saygı duymak zorundayız.
Seçimler anında yaşanan çirkinliklerin 

pazartesi sabahı unutulmasını diliyorum.
Şimdiden 12 Haziran seçimlerinin ulusumuza 

daha yaşanır Türkiye kazandırmasını diliyorum.

Emlakçilik Kursu Mili

ı<r 3-Gemlik’in 
Engürücük 
Köyü’ne bağlı 
olan Yazırova 
Mahallesi’nin arka 
bölümünde bulunan 
kavaklıkta önceki 
gün bilinmeyen bir 
nedenle yangın 
çıktı.
Kavaklıkta bulunan 
otların tutuşmasıyla 
yangın kısa 
sürede büyümeye 
başlayınca, durum 
itfaiyeye bildirildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye Gurubu olay 
yerine gelerek 
yangını kısa sürede 
kontrol altına aldı. 
Yangının çevrede 
hasar yaratmadan 
söndürülmesi 
memnuniyetle 
karşılandı.
İtfaiye ilgilileri, 
yaz sıcaklarının 
başlamasıyla 
kuruyan otlara 
sigara izmariti atıl
mamasını, dikkatli 
olunmasını istediler.

Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
öncülüğünde 
Emlakçilik 
konusunda belge 
almak isteyenlere 
kurs açıldı.
Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bulunan 
Çıraklık Eğitim

Merkezi’nde açılan 
kursu eğitim 
merkezindeki 
öğretmenler veriyor. 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, oda 
olarak meslek 
kurslarına önem

verdiklerini 
belirterek, ilçemizde 
sayıları giderek 
artan emlakçilik 
sektörüne yeni 
katılmak isteyenlere 
ve bu sektörde bulu
nan çalışanlara 
sektörün kurallarını 
ve emlak alım

satımında geçerli 
olan yasaları 
öğrenmeleri 
açısından 
düzenlediğimiz 
kursun çok yararlı 
olacağını söyledi. 
Kursa katılanlara 
kurs sonunda 
belge verilecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kızılay’a kan bağışları 
devanı ediyor

eemlik’tcn Fener Tın geçti

Türk Kızılayı 
Gezici Kan Toplama 
otobüsü, ilçemizde 
kan bağışlarını 
yarına kadar 
sürdürüyor.
3 gündür İskele 
Meydanı Festival 
Alam’nda kan 
bağışlayacak 
Gemliklilerinden kan 
bağışı bekleşen 
Türk Kızılayı 
ilgilileri, Gemlik'e

her geldiklerinde 
100 ünitenin 
üzerinde kan bağışı 
yapıldığına dikkat 
çekerek, kan ver
menin hem sağlık 
açısından hem de 
kana ihtiyacı olan 
hastalar açısından 
büyük önem 
taşıdığını belirttiler. 
Türk Kızılayı gezici 
kan toplama aracın
da hemşire ve dok

torlardan oluşan 
sağlık personeli kan 
vereceklerden 
bağışları kabul 
ediyorlar.
Gemlik Kızılay 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler, 
Gemliklilere kan 
bağışına destek ver
meye çalışarak, bu 
konuda Gemlik 
halkının duyarlı 
olmasını istedi.

2010-2011 sezonun
da şampiyon olan 
Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nün gezici 
Tır’ı, önceki gün 
ilçemize uğrayarak, 
sarı lacivert renk
lerinin tutkunları ile 
buluştu.
Fenerbahçe Spor 
Kulübü’ne gelir 
sağlamak amacıyla 
Türkiye’yi gezen 
Tır’da fenerbahçe 
renklerinden oluşan 
kaşkol, eşofman, 
kep, tozluk, şapka, 
rozet, anahtarlık,

çorap gibi değişik 
ürünler satılıyor. 
Gemlik’te İskele 
meydanı Festival 
alanında sarı

lacivertliler ile 
buluşan alışveriş 
TIR’ı Gemlik’ten 
Bandırma’ya 
hareket etti.

$ ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
' JL 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.

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

4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!

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 standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

4 adet Michelin lastik alana 
1OO Tl’ye kadar 

Migros hediye çeki
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 i (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

İle hizmetinizdeyiz

Kaplıcalar Mevkii No: i 
Armutlu / YALOVA Ugh

Tel.:^O 226 531 41 25 - 
. 531 44 2Q - 531 31 45 |

Fax : O 226 531,05 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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BENCİLLİK, HIRS ve TAMAH
Önceleri AKP li idi

niz.
AKP aday göster

di, Belediye 
Meclisine üye seçil
diniz bir dönem.

Sonra benim sebe
bini bilmediğim 
nedenle AKP sizi bir 
daha Belediye 
Meclisi için aday 
göstermedi.
AKP’den istifa 

ettiniz, CHP size 
kucak açtı, 
itibarınızı iade etti.

Belediye Meclisine 
seçilebilinir yerde 
aday gösterdi. 
Seçildiniz, iki yıl 
CHP’li olarak 
Belediye Meclisinde 
görev ifa ettiniz.

Başkanın yaveri gibi 
idiniz. Belediye 
Başkanı Sayın Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden alın
masının üç gün 
öncesi sizi vekili 
olarak Belediye 
Başkan koltuğuna 
oturttu. Bir kez daha 
önere etti, onur
landırdı.

Başkan görevden 
alınınca Belediye 
Başkanvekilliği 
seçimi öncesi CHP 
gurubunda görev 
için kendinize hak 
gördünüz, adaylığa 
talip oldunuz. Parti 
gurubu, diğer bir 
arkadaşınızı uygun 
gördü. Sayın Necdet 

Ersoy’u belediye 
başkan vekilliği için 
aday gösterdi.

Belediye 
Meclisinin Valilikçe 
toplantıya 
çağrıldığının öncesi 
iki Belediye Başkan 
yardımcısı görevden 
alındı.

Meclis üyeliği 
görevinden uzak
laştırıldığı bildirilin 
ce CHP’nin on üç 
olan üye sayısı 10 a 
düştü.

Seçim günü üç 
turda Başkan vekili 
seçilemeyince, 
MHP’nin iki üyesi 
salondan ayrıldı. 
MHP üyesi Mehmet 
Çelik oylamaya 

katılmak üzere 
kaldı. Siz de diğer 
üç oylamada aday
dınız, dördüncü 
oylamada oyunuzu 
AKP’li adaya verdi
niz salondan süratle 
ayrıldınız. Sonuçta 
bir oy farkı ile 
AKP’nin adayı Sayın 
Refik Yılmaz Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili oldu.

O da size ve 
Mehmet Çelik’e 
Başkan yardımcılığı 
koltuklarını arma 
ğan etti.

Alasınız diye 
maaş, al gülüm, ver 
gülüm geldiğiniz o 
koltuklar sizleri halk 
indinde yüceltti mi 
sanıyorsunuz?

Tam aksine.
Halkın indinde 

davranışlarınızı 
görevi çıkara dönüş 
türme yaptıklarınızın 
şahsi çıkar için oldu 
ğu bariz şekilde an 
laşıldı.

Sayın Sarı’nın her 
platformda fazilet 

mücadelesi yap
tığını, onurunu 
korumak için 
mücadele verdiği 
beyanı Belediye 
Meclisinin kendisine 
asgari ücret 
düzeyinde maaş 
takdir ettiğinde, 
‘Bana bunu 
yaparsanız alın size’ 
deyip 6 belediye 
çalışanının 
sözleşmeleri dol
madan görevine son 
vererek. Havada 
kaldı öfke, hırs, bir 
kez gözü 
bürümesin.

Belediye Meclis 
üyelerinden ala
madığınız hıncınızı, 
bu işlerden masum 
ekmek mücadelesi 
veren belediye 
çalışanlarında çıkar
manız doğru bir 
hareket mi?

Rızıkla oynamak 
günahların en büyü 
değil mi ?

Bu davranışınız ve 
siz kucak açan 
onurlandıran, kısa 

süre de olsa çok 
meraklısı olduğunuz 
Gemlik Belediyesi 
başkanvekili 
koltuğuna oturt
turan CHP’ye ihane
tinizle, sizi dışlayan 
AKP’ye yaranmak 
isteyişinizle san
mayın ki toplumda 
değeriniz arttı.

Para kazanılır, 
kaybedilir, tekrar 
kazanılır.

Onur, şeref bir kez 
yitirilirse, hiçbir şart 
ve şekilde bir daha 
kazanılmaz.

İtilirsiniz, 
kakılırsınız, 
dışlanırsınız, sevilip, 
sayılmazsınız, 
güven yitirirsiniz.

Bencillik, hırs, ve 
tamah insan oğlu
nun düşmanıdır.

İnsanı bir kez esir 
almaya...

Siyaset taciri kon
umuna düşmeniz
den ötürü inanın 
sizler için üzüldüm.

Çünkü, siyasetçi 
dava adamıdır.

Gemlik Lisesi Mezunlan
Sea Lifede hulustu

Kaymakamlık Kupası Gümüş 
Ayak Baskethol Turnuvasinda 

guruplar Belirlendi

Gemlik Lisesi’nden 
mezun olan öğrenci
lerin kurduğu 
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği, 
ilk gecesini geçtiği 
miz günlerde 
Gemlik Gübre Fabri 
kası içinde bulunan 
Sea Life’de yaptı. 
Yaklaşık 300 Gemlik 
Lisesi mezunu ve 
ailesiyle öğretmen

lerin katıldığı 
gecede, eski 
arkadaşlar yıllar 
sonra birbirleri ile 
buluşmanın mutlu
luğunu yaşadılar. 
Kurucu yönetim 
kurulu üyesi Aydın 
Akovahgil açılışta 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik Lisesi’nden 
mezun olmanın onu
runu yaşadıklarını,

Türkiye’nin her 
tarafına dağılmış 
olan Gemlik Lisesi 
mezonlarıyla 
iletişim kurmaya 
çalıştıklarını 
belirterek, 
Gemlik Lisesi’nin 
ihtiyaçlarını gider
mek için ellerinden 
gelen gayreti 
göstereceklerini 
söyledi

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş 
Ayak Basketbol 
Turnuvası’nda 
gruplar belli oldu. 
Guruplarda bir 
Yaşam Atölyesi ile 
dört Muhasipler, 
guruplarda 2 Gem 
port ile Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu 3 olarak 
eşleşti.
Turnuvada 8 Haziran 
2011 günü yapılan 
karşılaşmada BP 
Petrolleri ile 
Gemport arasındaki 
karşılaşma 65-56 
sona erdi.
Günün ikinci maçın
da BP Petrolleri - 
GEMPORT 1.
Periyot (16-12) BP

Üstünlüğünde 
geçerken 2.(11-12), 
periyot'da ağırlığını 
koyan GEMPORT 
oyuna ortak oldu 
3.periyot (18-12) 
BP etkili oyunuyla 
önde kapattı . 4. 
Periyot (20-20) 2 
takımda bir birine 
üstünlük sağlaya
mayınca oyun BP 
petrollerinin üstün
lüğüyle sona erdi. 
BP Petrolleri- 
GEMPORT karşısın
da oyunu 65 - 56 
kazandı. GEMPORT 
adına Osman 34 
sayı ile oynadı, 
BP Petrolleri adına 
Berkan 24 sayı ile 
oynadı.
YAŞAM

ATÖLYESİ - 
MUHASİPLER-84-78 
Günün ilk maçında 
Muhasipler - 
Yaşam Atölyesi 
arasındaki 1.
Periyot (18-24) 
Muhasipler üstün
lüğünde geçti, 2.
Periyot (20-15) 
Yaşam Atölyesi 
oyuna ortak oldu, 3. 
Periyot (25-17) ve 4. 
Periyot (21-22) 
Yaşam Atölyesi 
bu skorla muhasip
leri 84-78 mağlup \ 
etti.
Muhasipler adına 
Olcay 43 sayı ile 
oynadı, Yaşam 
Atölyesi Adına 
Tuğrul 27 sayı ile 
oynadı.
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Meclise giremeyecek adaylara travma uyarısı
Türkiye Psikiyatri 
Derneği Bursa Şube 
si Başkanı İbrahim 
Afif Karakılıç, 12 
Haziran'daki seçim
lerden "yenilgiyle 
ayrılacak" milletve 
kili adaylarının trav
ma yaşayabilecek
leri uyarısında 
bulundu.
Türkiye Psikiyatri 
Derneği Bursa 
Şubesi Başkanı 
İbrahim Afif Kara 
kılıç, 12 Haziran'daki 
seçimlerden "yenil
giyle ayrılacak" mil
letvekili adaylarının 
travma yaşayacak
larını belirterek, 
"Burada adayın 
yakınlarına, mensup 
olduğu partilere 
büyük görev düşü 
yor" dedi.
Karakıhç, yaptığı

açıklamada, 12 
Haziran Pazar günü 
gerçekleştirilecek 
milletvekili genel 
seçimi öncesi aday
ların belirli inançları, 
ideolojileri ve ideal
lerini gerçekleştirme 
uğruna yoğun tem
poda çalıştıklarını 
kaydetti.
Bu süreçte etrafında 
yoğun bir kalabalık 
olan adayın o aldığı 
desteklerle bazen 
gerçekleri karıştıra- 
bildiğini ifade eden 
Karakılıç, "Adaylar 
böyle olunca büyük 
hayallere kapılıyor
lar. Bu hayallerin 
ardından sandıktan 
yenilgiyle ayrılan 
aday da travma 
yaşıyor. Bütün 
gerçekleştirmek 
istediği hayallerin

yok olduğunu görü 
yor" diye konuştu. 
Karakılıç, sonuçlar 
açıklandıktan sonra 
seçilemediğini öğre
nen adayın bir gün 
öncesine kadar 
büyük ve gösterişli 
kalabalığın ardından 
yalnız kaldığına 
işaret ederek, şun
ları kaydetti: 
"Aday için zor bir 
dönem başlangıcıdır. 
Bu, insanın yalnız 
taşmasına ve 
çöküntü yaşamasına 
yol açıyor. Burada 
adayın yakınlarına, 
mensup olduğu par
tilere büyük görev 
düşüyor. Bundan 
sonra artık aday, 
kesinlikle yakınları 
tarafından destek
lenmeli ve seçim 
sonucu unutturul-

malı. Hatta yakınları 
bu kişiye milletvekili 
olmadan da insanlık 
yararına, ideolojisi 
uğruna hizmet 
edebileceğini hatır
latmalı. Adayın 
bağlı olduğu parti de 
kendisine sahip çık
malı. Artık son 
dönemlerde seçile
meyen adaylara par
tilerinin çeşitli 
görevler vererek 
sahip çıktıklarını da 
gözlemliyoruz. Bu 
çok önemli bir 
davranış." 
Seçimi kaybetmiş 
bir adayın, yaşadığı 
stresin arkasından 
ilk olarak, "Böyle 
bir şey olmadı, 
yok" dediğini ve 
kampanya sürecini 
inkara kalkıştığını da 
sözlerine ekledi.

MII1MIW
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

Hülııs kant 
örneği ile o» 

kullanma 
imkanı

Nüfus 
idarelerinden alı
nacak, Türkiye 
Cumhuriyeti kim
lik numarasını da 
taşıyan mühürlü 
ve imzalı nüfus 
kayıt örneğinin 
aslını sandık kuru
lu başkanlarına, 
Türkiye 
Cumhuriyeti kim
lik numarası 
olmayan nüfus 
cüzdanı, resmi 
daireler veya ikti
sadi devlet 
teşekküllerince 
verilen soğuk 
damgalı kimlik 
kartı, pasaport, 
evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, 
sürücü belgesi, 
avukatlık kimlik 
belgesi gibi bel
gelerle birlikte 
ibraz edenler oy 
kullanabilecek.

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

ELEMAN BRAHIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
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lalHiMnı II till lira
Emlak vergisinde 
mükelleflerden 
bildirim dışında 
belge talep 
edilmeyecek, özürlü 
kimlik kartı olanlar 
da, sağlık kurulu 
raporu olmadan sıfır 
vergi uygulamasın
dan yararlanacak. 
Maliye Bakanhğı'nca 
hazırlanan Emlak 
Vergisi Kanunu 
Genel Tebliğ 
Taslağı ile emlak 
vergisi uygula
malarına ilişkin 
esaslar yeniden 
düzenleniyor. 
17 milyon civarında
ki emlak vergisi 
mükellefini yakından 
ilgilendiren yeni 
düzenleme, vatan
daşlardan gelen 
yoğun şikayetler 
üzerine uygulamaya 
konuluyor.
Maliye Bakanhğı'na 
intikal eden olaylar
da, emlak vergisi 
işlemleri sırasında 
mükelleflerden 
emlak vergisi bildiri
mi dışında tapu, 
nüfus hüviyet cüz
danı, elektrik-su 
abonelik belgesi gibi 
belgeler talep 
edildiği belirlendi. 
Aynı şekilde özür
lülere ait indirimli 
bina vergisi oranı 
(sıfır) uygulanmasın
da da sağlık kurulu 
raporu verilmesinde 
zorluklar yaşandığı

K AŞ€D€ 8€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

anlaşıldı.
Maliye Bakanlığının, 
bu tür şikayetleri 
dikkate alarak hazır
ladığı Emlak Vergisi 
Kanunu Genel 
Tebliğ Taslağında 
şu hususlar 
düzenlendi: 
BİLDİRİM DIŞINDA 
BELGE 
İSTENMEYECEK 
-Emlak vergisi 
mükelleflerinden 
emlak vergisi 
bildirimleri dışında 
oı’r beige taı'ep 
edilmeyecek.
Vatandaş, emlak 
vergisini ödemek 
için belediyeye git
tiğinde, kendisinden 
tapu sureti, kimlik 
fotokopisi, vergi 
kimlik numarasını 
gösteren belge, 
elektrik ve su abone 
belgesi, yapı kullan

ma izin belgesi, \ 
metrekare cetveli ya 
da diğer bir belge 
istenmeyecek. 
Bildirim bilgileri 
üzerinden işlem 
yapılacak.
İlgili belediyenin 
tapuya ilişkin bir 
bilgiye ihtiyaç 
duyması halinde, 
bu bilgi tapudan, 
kimlikle ilgili bir 
bilgiye ihtiyacı 
olması halinde de 
bu bilgi, İçişleri 
pakanıiğı ATnııVA 
Paylaşım Sistemi 
üzerinden temin 
edilecek.
Mükelleflerin şehit, 
gazi, dul, yetim ve 
emekli olduklarına 
ilişkin bilgiler de 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlı 
ğından elektronik 
ortamda alınacak.

Yeni kabinede gün
deme gelecek bakan 
yardımcıları, Başba 
kanlık Müsteşan’nın 
1.5 katı maaş ala
cak. Halen başba 
kanlık müsteşarları 
6 bin 500 TL aldığın
dan bakan yardım
cısının maaşı 9 bin 
750 TL’den az 
olmayacak. 
Hükümetin Mec 
lis’ten aldığı yetkiye 
dayalı olarak çıkart
tığı KHK’lar (Kanun 
Hükmünde 
Kararname) ile 
seçimden sonra 
oluşacak ilk kabine 
için öngördüğü yeni 
yapılanma mod
eliyle, ‘bakan 
yardımcılığı’ statüsü 
ilk kez devlet 
yapımıza girecek. 
Başbakan 
Erdoğan’ın ifade
siyle, alanında 
uzman olmak şartıy
la ilkokul mezun
larının dahi atan
abileceği ‘bakan 
yardımcılığı’ modeli, 
ijk olarak 
Başbakanlığı döne
minde Turgut Özal 
gündeme getirdi. 
Ozal’ın ‘hayali’ olan 
model, ANAP ikti
darı döneminde 
denendi, her bakan 
için bir milletvekili 
‘bakan yardımcısı’ 
olarak belirlendi. 
Ancak bir süre 
sonra bakanlıklarda 
kendilerine oda da 
tahsis edilen ‘bakan

NÖBETÇİ 
ECZANE
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MARMARA ECZANESİ

yardımcısı’ mil
letvekilleri, bürokrat
larla sorun yaşa
maya, özellikle 
kendi hemşehrileri 
ve yakınlarının iş 
takibi, işe yerleştir
ilmeleri gibi konu
lara odaklı çalış
maya başlayınca, 
sistem rafa kaldırıl 
di. ‘Bakan yardım
cılığı’ modeli 2003 
yılından bu yana AK 
Parti’nin de günde
minde. Ömer 
Dinçer’in Başba 
kanlık Müsteşarlığı 
döneminde mimar
lığını üstlendiği Ka 
mu Yönetimi Refor 
mu Kanun tasarısın
da da ‘bakan 
yardımcılığı” sistemi 
yer almış, ancak bu 
tasarıda müsteşar
ların ‘bakan yardım
cısı’ yapılması 
öngörül müştü. 
Cumhurbaş kanı 
Abdullah Gül’ün 
onayı ile önceki gün 
Resmi Gazete’de 
yayımlanan ilgili 
KHK’ya göre, Milli 
Savunma Bakanlığı 
dahil olmak üzere 20 
icracı bakanlıkta 20 

bakan yardımcılığı 
kadrosu oluşturula
cak. Bakan yardım
cıları, Bakan’a karşı 
sorumlu olacak. 
Hükümetlerle gelip, 
hükümetlerle görev
leri sona erecek 
bakan yardımcıları, 
hükümetin görev 
süresi dolmadan da 
görevden alınabile
cek. Bakan yardım
cılarına en yüksek 
devlet memuruna 
mali haklar kap
samında yapılan 
ödemelerin yüzde 
150’si oranında aynı 
usul ve esaslar 
çerçevesinde aylık 
ücret ödenecek. 
Bakan yardımcıları
na milletvekili 
maaşına yakın ücret 
ödenecek. Halen 
Başbakanlık 
Müsteşan’nın çıplak 
maaşı 6 bin 500 TL. 
KHK’daki hükme 
göre, bakan yardım
cılarının aylık ücreti 
en az 9 bin 
750 TL olacak. Yani 
aylık maaşı 10 bin 
900 TL olan mil
letvekillerine yakın 
ücret alacaklar.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 10 53
513 29 54
513 10 28

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

TAKSİLER

517 34 00
513 23.29

513 65 29
514 80 88

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

TEK Arıza .
TEK İşletme ;
Statyum ı
Orm.Böl.Şef. j
Milli Eğt. Md. !
Halk Kütüphane <
Askerlik Şb. <
Karayolları <
Liman Baş. !
Mal Müd. I
Nüfus Md. I
Özel Id. Md. I
Tapu Siçl. Müd. I
Müftülük I
Gümrük Md. I
Ver. Dairesi Md. !
İlçe Tarım Müd. ■!
İlçe Seç. Md. I
Halk Eğitim Müd. !
İŞ-KUR t

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

Gemlik Körfez HlllİMlIN

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 
- 51457 96

513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Yenikapı 
Yalova

256 77 84
544 30 60

(226) 814 13 23

VAPUR FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTORÜS__________

Şehirlerarası 
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3989 

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)

rösimsı 
ÇINAR AĞACI

11.30-I4.I5-16.30-
20.30

KAN KOKUSU
I1.30-14.00-I6.30-

20.30
Rezervasyon

| (Tel;5l3532l)



GemlikKSrfez

Heikes için

2011 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNDE 
“YETER ARTIK” DİYELİM...

Türkiye 
rahat bir nefes 
. alacak

TÜRKİYE'YE

VERİYORUZ
ALINTERİ KUTSALDIR, HAKKI VERİLECEK 
Güvenceli çalışma ve sendikal haklar, 
herkes için eşit koşullarda sağlanacak.

ÇİFTÇİ HAK ETTİĞİ BEDELİ ALACAK
Devletin desteği, toprağın bereketi çiftçinin olacak

ESNAF KREDİLERİ ARTACAK
Esnafa verilen kredileri 5 kat artıracağız

VERGİ AVANTAJI GELECEK
Esnafın gelir vergisi oranını 5 puan azaltacağız

İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜKSEK GELİR 
Bütün emeklilerimizin gelirlerini yoksulluk 
sınırının üzerine çıkaracağız.

HER VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMALI 
İŞTE BEN BUNA İNANIRIM

CHP VARSA, HERKES İÇİN VAR.

İKTİDARA HAZIRIZ
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

a

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 kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

13 Haziran 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkqrfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş e fitim 
anlayışıyla sîzlere ou yakın otel okulu»
4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL

8.000 TL

Ücretlerimize egitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikle en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ye seminerler

Kayalar Sok. No : 15 
«M Tel : 525 06 16 UMURBEY 

GSM : 0 541 261 25 53

Milletvekili genel seçimlerinde Gemlik’te AKP 30 bin 298, CHP 18 bin 969, MHP ise 8 bin 959 oy aldı

AKP ile 4 yıl daha
Dün yapılan milletve 
kili genel seçimlerinde, 
AKP ülke genelinde 
yüzde 50 oy alarak 
seçimlerden birinci 
parti çıkarken, CHP 
yüzde 26, MHP yüzde 
13.8, bağımsızlar 
yüzde 6.5 oranında 
oy aldı.

Parlamentoda AKP 
326, CHP 135, MHP 54, 
bağımsızlar ise 35 mil
letvekili ile temsil 
edilecek. Bursa’da da 
AKP birinci parti 
olurken Ankara’ya 11, 
CHP 5, MHP 2 mil
letvekili gönderecek. 
Gemlik’te de millet

vekili genel seçim
lerinin galibi AKP oldu. 
AKP 30 bin 298 oyla 
birinci parti olurken, 
CHP 18 bin 969, MHP 
ise 8 bin 959 oy aldı. 
Dün, ilçemizde 
muhtarlıkları boşalan 
Haydariye Köyü ile 
Küçük Kumla

Memireis Mahallesi 
muhtarlıkları için de 
seçim yapıldı. 
Haydariye Köyü 
Muhtarlığına Remzi 
Beki, Memireis 
Mahallesi muhtarlığına 
ise Abdullah Ünal 
seçildi.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
12 HAZİRAN 2011 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Türkiye, ‘AKP ile yola devam’ dedi
Beklenen seçimler dün yapıldı ve seç

menler AKP’ye 4 yıl daha iktidar görevi
ni verdi.
AKP Anayasa referandumunda aldığı 

oyları aşarak, yüzde 47'den, yüzde 
50’ye çıkardı.

CHP’in yüzde 21’lik oy oranı yüzde 
26’ya yükseldi.
Baraj altında bırakılmak istenen MHP 

ise, yüzde 13.8 oyla barajı rahatlıkla 
aştı.
Bağımsızlar ise yüzde 6.5 oy oranı ile 

parlementoda temsil hakkını kazandı.
Devamı sayfa 4’de

AK PARTİ
LCİ-HIPJ

BAĞIMSIZLAR

% 50 % 25.9 % 13.8 % 6.5
GEMLİK GENEL SEÇİM SONUÇLARI

S. , l.

ZWA

AK PARTİ
[CHP m2_ I■VI nr HALKIN SESİ 

PARTİSİ

30298 18969 8959 1381 583

DP HEP BBP DSP DYP MP TKP MMP

500 311 283 151 141 139 68 581
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Milletvekili genel seçimlerinde Gemlik’te AKP 30 bin 298, CHP 18 bin 969, MHP ise 8 bin 959 oy aldı

AKP İle 4 yıl ilaha

Dün yapılan mil
letvekili genel seçim
lerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
yüzde 50,2 oy ile tek 
başına 4 yıl daha 
iktidar olmayı 
başardı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi yüzde 25.8, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ise yüzde 
13,8 oy alarak barajı 
aşarak, parlamento
da temsil hakkı 
kazandılar.
Seçim sonuçları dün 
akşam saat 21.oo 
sıralarında yüzde 90 
nın üzerinde 
sandığın belirlen
mesi ile parlamento
daki dağılım da 
ortaya çıktı. Buna 
göre, AKP parlamen
toya 330 milletvekili 
sokarken, CHP 135 
milletvekili, MHP 68 
milletvekili girecek.

BURSA’DA DURUM 
Bursa’da AKP yüzde 
53, CHP yüzde 25, 
MHP yüzde 14.3, SP 
1.9 oy aldı.
Bursa’da bü seçim 
sonuçlarına göre, 
AKP 11, CHP 5, MHP 
ise 2 milletvekili 
çıkardı.
Bursa’da AKP’den 
parlamentoya Bülent 
Arınç, Mustafa

Öztürk, Hüseyin 
Şahin, Canan 
Candemir Çelik, 
İsmet Su, Mustafa 
Kemal Şerbetçioğlu, 
Hakan Çavuşoğlu, 
İsmail Aydın, Tülin 
Erkal Kara, Bedrettin 
Yıldırım, Önder 
Matlı, CHP Sena 
Kaleli, Turhan Tayan, 
İlhan Demiröz, 
Aykan Erdemir, 
Kemal Ekinci, MHP 
İsmet Büyükataman, 
Necatı Özensoy gire
bildi.
Türkiye’de 50 milyon 
189 bin 139 seç
menin sandık başına 
gittiği seçimler, ülke 
genelinde sakin 
geçti.
İlçemizde de olaysız 
tamamlanan seçim
ler sabah O8.oo’de 
başlayıp, 17.oo’de 

son buldu. 
Gemlik’te 72 bin 720 
seçmen 268 sandık
ta oy kullandı.
Seçimlerde 63 bin 
929 seçmen oy kul
lanırken,,62 bin 784 
oy geçerli sayılırken, 
bin 145 oy geçersiz 
sayıldı.

AKP GEMLİK’TE DE 
BİRİNCİ
Saat 17.oo’de oy 
verme işlemlerinin 
sona ermesinden 
sonra, Sandık 
Kurulları oyları say
maya ve tutanakları 
hazırlamaya başladı. 
İlçe Seçim Kurulu’na 
ilk gelen sonuçlar 
Muratoba Köyü’n 
den, en son sonuç 
ise Haydariye 
Köyü’nden alındı. 
İlçe Seçim Kurulu’n 

dan yapılan açıkla
mada, Gemlik’te 
seçim sonuçları 
şöyle belirlendi. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi 30 bin 298, 
Cumhuriyet Halk 
Partisi 18 bin 969, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi 8 bin 959, 
Saadet Partisi bin 
381, Halkın Sesi 
Partisi 583, 
Demokrat Parti 500, 
Hak ve Eşitlik Partisi 
311, Büyük Birlik 
Partisi 283, Demok 
ratik Sol Partisi 151, 
Doğru Yol Partisi 
141, Millet Partisi 
139, Türkiye Komü 
hist Partisi 68, Milli 
yetçi ve Muhafaza 
kar Parti 58, Liberal 
Demokrat Parti 21. 
Öte yandan 
Bursa’dan bağımsız 

adaylığını koyan 
Mehmet Denizbüyük 
836, Mehmet Alanbel 
57, Burcu Üzümcüler 
16, Semih Kopuz 13 
oy aldı.

MUHTAR SEÇİMLERİ 
Öte yandan, dün 
yapılan milletvekili 
genel seçimleri 
yanında ilçemizde 
Haydariye Köyü ile 
Küçük Kumla 
Memireis Mahallesi 
boşalan muhtarlıklar 
için seçim yapıldı. 
Haydariye Köyü’nde 
üç aday arasında 
Remzi Beki muhtar 
seçilirken, Memireis 
Muhtarlığına ise Ab 
dullah Ünal seçildi.

KATILIM YÜKSEK 
OLDU
Dün sabah saat

O8.oo’de başlayan 
oy verme işlemleri 
saat 17.oo’ye kadar 
sürerken, havanın 
güzel olması 
nedeniyle seçimlere 
katılım oranı yüksek 
oldu. Seçimlere yaşlı 
ların da ilgi göster
mesi dikkat çeker 
ken, bazı sandıklar
da sorunlar 
yaşandığı görüldü. 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde sandık 
alanına kadar gelen 
Mustafa Tanış ve eşi 
sandığının bulun
duğu üçüncü kata 
çıkamayacağını, 
Sandık Başkanının 
aşağıya gelerek 
seçmenin oyunu 
kullanmasına 
yardımcı olmasını 
istemesine karşın 
Sandık Başkanının 
gelmeme si üzerine 
rahatsız olan Tanış, 
kapıda bekleyen par
tililerin görevlileri 
tarafından bir sanda
lyeye oturtularak 
3.kata kadar taşındı. 
Tanış, ancak oyunu 
böyle kullandı. 
İlçe Seçim Kurulu 
dün seçim 
sonuçlarını saat 
21.15’de alarak çalış? 
malarını bitirdi ve 
sonuçları İl Seçim ; 
Kurulu’na iletti.
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Sunta testeresi hasım hiçti
Bursa'nın İnegöl 
İiçesi'nde 21 yaşın
daki Şentürk Taşçı, 
sunta fabrikasında 
pres makinesinin 
testeresine kafasını 
kaptırarak feci 
şekilde can verdi. 
Feci kaza, dün 
İnegöl Organize 
Sanayi 
Bölgesindeki bir

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde otobüs ile 
otomobilin çarpış
ması sonucu 8 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Halhalca köyünden 
ilçeye dönen

flraç tollanma merakı samekarlığa süriilıleıli
Bursa'da bir kişi, 
ehliyeti olmadığı 
için abisine ait 
sürücü belgesine 
kendi fotoğrafını 
yapıştırarak araç

Facebook şifresi çalınınca polise başvurdu
Bursa'nın Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
bir internet kullanıcı 
sı, facebook şifresi 
çalınınca polise

Yayaya çarpıp kaçan siiriiciiyii polis yakaladı
Bursa'da, karşıdan 
karşıya geçen 
yayaya çarpıp kaçan 
sürücü polis tarafın
dan yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Elmasbahçeler

negöl'ıle18lıin500ııalıetMsigaraelegeçirilıli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 18 bin 500 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.
Orhaniye Mahalle 
sinde faaliyette 
bulunan bir işyerin 
de kaçak sigara 

sunta fabrikasında 
meydana geldi. 5 ay 
önce askerden gelen 
ve 3 ay önce sunta 
fabrikasında çalış
maya başlayan 
Şentürk Taşçı, MDF 
bölümünde pres 
makinesinin sunta 
kesme testeresini 
değiştirmek istedi. 
Makine çalışırken

Nurettin Öner (44) 
idaresindeki 16 Y 
0263 plakalı otomo
bil, merkezden
Halhalca köyüne 
giden Muhittin
Orhan'ın (29) kul-: 
landığı 16 PT 287 

kullanırken yaka
landı. Edinilen bil
giye göre, Santral 
Garaj Mahallesi 19. 
Çeşme Caddesi 
üzerinde araç kul

başvurdu.
Olay, Çırpan Mahalle 
si Demirvi Hacı 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.

Mahallesi Ankara 
Yolu üzerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, yolun karşısı
na geçmeye çalışan 
Mutlu Y.'ye Metin Ç. 
idaresindeki 16 DJ 
589 plakalı otomobil 
çarptı. Kazadan 

satışı yapıldığını tes 
pit eden emniyet 
ekipleri, bahse konu 
adrese baskın yaptı. 
Baskında çok sayıda 
kaçak sigara ele 
geçirilirken, aynı iş 
yeri sahibinin depo 

içindeki parçayı 
almak üzere eğilen 
Şentürk Taşçı, 
kulağının üzerinden 
boynuna kadar derin 
bir kesikle yaralandı. 
Hastaneye kaldırıl
mak istenen genç 
yaşamını yitirdi. 
Olayın ardından iş 
arkadaşları ve fabri
ka yetkilileri polise 

plakalı otobüsle 
çarpıştı.
İki sürücü ile 
araçlarda bulunan 
Kadriye Yılmaz (49), 
Zekiye Öner (20), 
Feride Öner (44), 
Şerife Orhan (29), 

lanan Sertaç T'yi 
(36) durduran 
ekipler, ehliyet kon
trolü yaptı. Abisi 
Selçuk T.'nin 
ehliyetinin üzerine

Meral S. isimli 
genç kız, facebookta 
kullandığı şifresinin 
kırıldığını belirterek 
polise müracaat 

sonra araç surucusu 
olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Kazayı 
gören çevredeki 
vatandaşlar polise 
çarpan aracın 
plakasını verdi.
Ekipler geniş çaplı 
araştırma başlatarak 

olarak kullandığı 
Yenice Mahalle sin
deki depoyada bas 
kın yapıldı. Bura da 
yapılan aramada top 
lam 18 bin 500 paket 
kaçak sigara ele ge 
çirilirken, olayla ilgili 

haber yerdi. 
Cumhuriyet Savcısı 
olay yerinde 
incelemelerde 
bulundu. Şentürk 
Taşçı'nın cesedi, 
incelemelerin ardın
dan Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.
Olayla ilgili soruş
turmaya başlandı.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcân VURAL
ozcanvurâl1933@hotmai1,.c6nj 
www.milliyet/bloğ/özcan vural

Yasemin Öner (18) 
ve Muhsin Orhan (2) 
yaralandı.
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumunun 
iyi olduğu bildirildi.

kendi fotoğrafını 
yapıştırdığı tespit 
edilen Sertaç T. 
"başkalarına ait kim
liği kullanma" suçun 
dan gözaltına alındı 

etti. Meral S, 
facebbokunu kul 
lanan zanlının 
bulunmasını 
istedi.

kazaya sebebiyet 
veren sürücüyü kısa 
sürede yakaladı.
Hafif yaralanan 
Mutlu Y. Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

iki kişi gözaltına 
alındı. Sigaralar Bur 
sa Gümrük Müdürlü 
ğü ne teslim edilir 
ken, gözaltına alınan 
M.S.E. ve A.A. ifad 
elerinin ardından 
serbest bırakıldı.

Benden yazması!....
Gazetecilikte hiç.kimse vazgeçilmez 

değildir.
Türkiye'de gazetecilik pamuk ipliğine 

bağlıdır.
Hiç beklemedikleri bir anda gazeteci 

ler kendilerini kapının önünde bulabilir
ler..

Başka yerde dükkan açma 
yeteneğiniz vârsa, bu cümle sizi korkut
maz.. İki gün sonra oradasınız..

Oktay Ekşi, zamanında bir söyleşinde 
dinlemiştim, '53 senedir her gün işten 
atılacağımı düşünerek yazıyorum' 
dediğinde de gülmüş, abartıyor diye 
düşünmüştüm.

Öyle ya o duayen gazeteci idi..
Kısa süre içinde bu meslekte patron

ların (Ben sonradan köşe yazarı olan 
biriyim, gazeteci değilim.) kendi 
çalışanlarının arkasında durduğunu da 
gördüm, adam harcandığını da.(Emin 
Çölaşan-Bekir Çoşkun )

Kendi köşelerinde birbirini gammaz 
layan, küfreden meslektaşlar da 
gördüm, birbirine sahip çıkanlar da.

Bazen hiç beklemediğin birinin kahra
manlaştığına, bazen en çok 
güvendiğimin cüceleştiğine de tanık 
oldum.
Anladım ki kavgalarında hiçbir zaman 

kişisel olmayacaksın.
Bugün ülkemde gazetecilere yönelik 

zulme karşı taraf olanlar da birer karak
ter sınavından geçmiyor mu?...

Meslektaşlarının tutuklanmalarının 
ardından kutlama yapan, bir bayram 
havasına giren ’gazeteciler’ görüyo
rum, okuyorum..

Ba^en merak ediyorum , acıyarak 
araştırıyorum, bunlar nereden geldiler, 
nerelerden yetiştiler diye...

Neden bu kadar kolay adam harcıyor
lar biliyor musunuz?

Bu basında iyi yerlerde çalışmamışlar, 
kültürden nasip almamışlar, büyük 
editörlerin disiplinini tatmamışlar..

Bakın özgeçmişlerine, koca bir hiç 
göreceksiniz.

Ama buna rağmen her şeye çok kolay 
ulaşmışlar.

Bir ayda köşe yazarı oluyorlar. Sonra 
da karala dur..

Bilhassa ulusal büyük gazetelerde 
havadan yer bulanlar,Ibir anda kendi
lerini televizyon ekranında görüyorlar..

Hele iktidara yakın iseler ve yüzsüzce 
yalakalık yapıyorlarsa kolay para 
kazanıyorlar.

Davetlerde, ağırlanıyorlar.
Uçaklara davet ediliyorlar, hanut 

gezilere çıkıyorlar.
Böyle böyle kendilerinin gazeteci 

olduğunu da düşünüyorlar.
Oysa gazetecilik bence zor günlerde 

ortaya çıkar.
Kendi meslektaşlarınızı gammazla

manız istendiğinde direniyorsanız, 
bunu işsiz kalma pahasına yapıyorsanız 
gazetecisiniz. Adamsınız , adam...

Bugün mesleğimiz adına utandığımız 
zavallıları da ne yazık ki ileride 
haysiyetsizce yanımızda görebiliriz.,

http://www.milliyet/blo%25c4%259f/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış Değerler Eğitimi Finali yapıldı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Türkiye, ‘AKP ile yola devam’ dedi 
Bu tablo bize bir mesaj verdiği düşüncesin 

deyim.
Bu mesaj, yeni parlementonun yapacağı sivil 

anayasayı AKP’nin tek başına yapma yetkisini 
vermemesidir.
0 nedenle Erdoğan dün, yaptığı balkon konuş 

masında da değindiği gibi, yeni Anayasa bir 
konsesyüs Anayasası olacak.

Türkiye bu dönemde birbirini anlayan, ben 
çoğunluğum benim istediğim olacak mantığın
dan arınıp, çoğunluğun azınlığa tahakkümü ile 
değil, birbirleriyle konuşup ortak değerleri 
ortaya koyan bir yönetimle yönetilmedikçe 
ülkede huzur olmaz.

İmralı’da yatan Öcalan, 15 Hazirandan sonra 
herşey olabilir diyerek, binlerine mesajlar gön
dermişti.

Türkiye’nin önünde kürt sorunu gibi, sivil 
Anayasa gibi önemli konular duruyor.

AKP’nin geçtiğimiz yıllarda başlattığı 
demokratik açılım başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Bu açılıma ne muhalefet, ne kürtler, ne 
alevilere, ne romanlar inandı.

Dağ fare doğurdu.
Türkiye’nin gerçekten demokratik bir uzlaş

maya ihtiyacı var.
Bu benim dediğim mantığıyla gerçekleşemi 

yor.
Ortak akıl, uzlaşma ile neticelenir.
Milletin AKP’ye verdiği üçüncü şansı AKP iyi 

değerlendirmeli.
ülkenin kutuplaşmaya doğru gittiği bir 

dönemde, bölgesel konjektür de dikkate alı
narak tabanı olan, paylaşılan ulusal projeler 
ortaya konmalı.

AB ile başlayan süreçte uğranan hüsran, 
demokratik açılımda da uğrandı.

Bunların aşılması için parlamentodaki tüm 
siyasi partilerin ortak bir noktada birleşmesin
den geçer.

Halkın gelir düzeyinin giderek azaldığı, işsiz 
ligintavan yaptığı, bir avuç sermeyadarın 
dünya dolar milyarderlerin arasına girdiği bir 
Türkiye’de yaşıyoruz.

Bizi, diğer müslüman ülkelerden ayıran yapı 
mızın temeli layık demokratik yapımızdır.

Darbeleri bir yana koyarsanız, 1946 yılından 
sonra seçimle iktidara gelen yönetimlerle yöne 
tilen bir ülke Türkiye..

AKP, 4 yıllık yönetiminde bunu unutmamalı, 
demokrasiyi genişletme çalışmaları sürerken, 
giderek yoksullaşan halkın ekonomik durumu
nun iyileştirilmesi ülkedeki huzuru sağlar.

Gemlik genelinde AKP önemli oy artışını sağ 
ladı.

Bunda bence en önemli etken, Belediye’de 
yaşanan yolsuzluk olayları ve Belediye Başka 
nının görevinden uzaklaştırılmasıdır.

Bu olay, güven sarsılmasına neden olmuştur.
MHP ise yerel seçimlerde aldığı oyu genel 

seçimlerde alamamıştır.
SP ve diğer partiler ise siyasi sistem içinde 

artık silinmeye doğru yol almaktadırlar.
Bu seçimlerin Gemlik’teki galibi AKP’dir.

Gemlik Anadolu 
İmam Hatip 
Lisesi'nin yürüttüğü 
Değerler Eğitimi 
Projesi Finali okulun 
konferans salonun
da yapıldı.
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Hayati 
Hökelekli'nin konuş
macı olarak katıldığı 
konferansa başta 
ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ve Şube 
Müdürü Burhan

İnan olmak üzere 
idareci ve öğretmen
ler katılmışlardır.
Bu proje kapsamın
da yıpranan değer
lerimiz, yıpranma 
nedenleri ve değer
leri yeniden kazan
ma yollarına 
değinilip, bu konuda 
yürütülen çalışmalar 
slayt gösterisi 
olarak izlettirildi.
Proje çerçevesinde 
"Sevgi, Merhamet, 
Cömertlik" gibi her 
ay bir değerin ele 
alındığı ve konuya

ilişkin hangi faaliyet
lerin gerçekleşti 
rildiği okul müdürü 
Mehmet Türkmen 
tarafından ifade 
edildi.
Daha sonra söz alan 
Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Görevlisi 
Prof. Dr. Hayati 
Hökelekli yaptığı 
konuşmada değerler 
üzerinde durdu.
Okulda değerler 
eğitiminin nasıl 
olması gerektiği, 
Türk Milli Eğitiminin

amaçları arasında 
değerler kavramı, 
değerlerin özellikleri 
ve işlevleri; öğret
menlere ve anne- 
babalara düşen 
roller gibi konuları
na değinerek bu 
projenin faydalarını 
vurgulandı.
Konferansın sonun
da İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Prof. Dr. 
Hayati Hökelekli'ye 
katkıları nedeniyle 
çiçek verilerek, 
teşekkür edildi.

Milletvekili seçimine 
vatandaşlar büyük 
ilgi gösterirken, 
polis de çeşitli 
suçlardan aranan 
zanlıları Seçim 
sayesinde yakaladı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan yapılan planlı

çalışmada şu ana 
kadar çeşitli suçlar
dan aranan 54 kişi 
yakalandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, 
şehir genelinde 
oy kullanan 
merkezlerdeki

görevlilerin, 
çeşitli suçlardan 
aranan kişileri 
yakaladıklarını 
bildirdi.
Yakalanan kişilerin 
oy kullandıktan 
sonra evine 
giderken gözaltına 
alındığını belirten

yetkililer, gün boyu 
ekiplerin sandıkların 
bulunduğu okul ve 
sağlık ocaklarında 
denetimlerini 
sürdürdüğünü, bu 
nedenle yakalanan 
kişi sayısının daha 
da artabileceğini 
kaydetti.

TEŞEKKÜB
Çocuklarımız Mine ile Ümit’in 

9 Haziran 2011 tarihinde 
Bütünler Düğün Salonu ’nda yapılan 

nişan törenlerine katılarak 
bizleri onurlandıran, tüm dost ve 
akrabalarımıza, arkadaşlarımıza 

ayrıca Bütünler Düğün Salonu Sorumlusu 
Gökhan Aydın’a ve ekibine ilgilerinden ve 

hizmetlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

Hüseyin Özdemir ve Ailesi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çocuk Senliği Mendil Kapmacayla sona erdi

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı tarafın
dan ortaklaşa organi 
ze edilen "Sek Sek 
ve Mendil Kapmaca 
Çocuk Oyunları 
Şenliği" sona erdi. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde startı 
verilen ve 2 hafta 
süren şenlik havanın 
yağışlı olması nede 
niyle Kapalı Spor 
Salonunda düzenle
nen madalya töreni 
ile son buldu.
Törene Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Belediye

Meclis Üyesi Fevzi 
Ayyıldız, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Burhan İnan ile şen
liğe katılan 7 İlköğre
tim Okulu Müdürü ve 
öğrencilerinin yanı 
sıra aileleri de 
katıldı.
Öncelikli olarak gele 
neksel Türk oyun
larını günümüz 
çocuklarına yeniden 
hatırlatarak sevdir 
mek olan şenliğin bir 
başka amacı da ço 
cuklarımızı bilgisa
yar ve televizyon 
bağımlılığından kur
tarıp oyun formunda 

spora yönlendirmek 
olan şenliğin madal 
ya töreninin açış 
konuşmasını yapan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, şenlikte 
amacın yarışmak 
olmadığının, sadece 
çocukların oyun for- 
matında eğlenmeleri
ni sağlamak 
olduğunu belirterek, 
"Burada amaç 
herkesin spor yap
masıdır. 91 öğren
ciyle başlayan şen
likten bazı okulların 
çekilmesini kesinlik
le uygun bulmuyo
rum" diyerek 
eleştiride bulundu. 
Şenliğe katılan 

çocuklara "Sizlerin 
gülen yüzünü gör 
mek bizimde yüzü 
müzü güldürüyor" 
diyen Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
teknoloji ile birlikte 
eski oyunlarımızın 
da unutulduğuna 
dikkat çekerek, 
"Eski ile yeninin 
bağlantısını bizlere 
sağlayan öğretmen
lerimizi kutluyorum. 
Bu toplum ken
disiyle bağdaşan 
idarecilerimize her 
zaman sahip çık
mıştır, bize bu 
coşkuyu yaşatanlara 
teşekkür ediyorum" 
şeklinde konuştu.

Kaymakam Bilal 
Çelik'te konuşmasın
da; çocukların sevin
mesini görmenin 
dünyadaki en büyük 
mutluluk olduğuna 
değinerek 
"Yarışmakta, birinci 
olmakta çok önemli 
ancak yarışmadan 
da eğlenebilmek çok 
güzel. İki hafta 
süreyle aynı mutlu
luğu paylaştığınız 
için sizleri kutluyo
rum. Böyle güzel 
etkinliği bizlere 
yaşatan Belediye 
Başkan Vekili sayın 
Refik Yılmaz ile İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü'ne teşekkür edi 
yorum" dedi.

Çocuk Oyunları Şen 
liği'ne katılan tüm 
çocuklara madalya 
lan Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürleri Ali 
Osman Cura ve Bur 
han İnan ile Belediye 
Meclis Üyesi Fevzi 
Ayyıldız tarafından 
verildi.
Madalya töreninin 
ardında çocuklar 
öğretmenleri 
eşliğinde son kez 
oynadıkları mendil 
kapmaca oyunuyla 
izleyenlere nostalji 
yaşattılar.

XT û ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
H,.b" jg, MAIS Yetkili Servisi

mekanik servis

Mekanik servisimizde Renault un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onanm metotlan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

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.

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim
4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

100 Tl’ye kadar 
Migros hediye çeki

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

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

kaporta

Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanım 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

FİRMAMIZDA BÜTÜN LASTİK MARKALARINI BULABİLİRSİNİZ. Yeni Yalova J®1"'B(?j‘_Kur 'J ol’rcûl £
her türlü OTOMOBİLİN boya & kaporta İşlerİ yapilir Tel : 0 224 513 89 06 Fax I (0.224)5143089GEMLIK
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GEMLİK'İn İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU
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Hffir.:

jans

elmfc eekeri
--------  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 Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

01VHİVE ÇEŞİTLERİMIll

Erdilll Termal Otel olarak | 
- Armutlu sahiline yakın, orman 

içinde mükemmel manzarası,! 
kaplıcası ve kaliteli personeli;

ile hizmetinizdeyiz

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

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR

e® 1€P
MATBAAQUK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

1,1
II RWWtfc

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK

Tel : (0.224) 515 96 85
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[İma Sekeri miniMerimleıı muhteşem gece
flnasıf ından mezun olan öğrenciler, keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

Elma Şekeri, Kreş 
ve Gündüz 
Bakımevi’nin minik 
öğrencileri, önceki 
gece muhteşem bir 
gece ile dönemi 
sonlandırdı.
Ana okuluna devam 
eden öğrenciler ise 
önümüzdeki dönem 
ilköğretim öğrencisi 
olmayı keplerini 
havaya atarak 
karşıladı.
Öğrenci velilerinin, 
dedelerin, babaan 
ne ve anneannelerin 
de katıldığı yıl sonu 
gecesi, Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
yapıldı.
Hınca hınç dolu 
olan salonda minik

öğrenciler birbirin 
den güzel oyunlarla 
büyüklerini kendi
lerine hayran bırak
tılar. Atatürk’ün 
yaşamından kesitler 
sunan Elma Şekeri 
öğrencileri Arfika 
Dansı, Ateşböceği 

dansı, Anadolu 
Ateşi, Hint dansı 
gibi gösteriler 
sunarak geceye 
katılanları mest etti. 
Gecenin sonunda 
anasınıfından 
mezun olan 12. 
dönem öğrencile 

rine diplomaları 
öğretmenleri Melek 
Vardar tarafından 
veril meşinden 
sonra, küçük öğren 
çiler keplerini 
havaya atarak 
mezun olmanın 
sevincini yaşadılar.

Öğretmenlerinden 
ayrılamayan küçük
ler gözyaşlarını 
tutamadılar. Gece 
okula veda şarkısıy 
la son buldu. Okul 
Kurucusu Erkan

Akıncı, 12, dönem 
mezunlarını ver
menin mutluluğunu 
yaşadıklarını 
belirterek, öğren
cilere başarılar 
diledi.
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lllll IİIIİMHili!
Memurlar ve 
memur adayları 
için son günlerde 
üst üste gelen 
müjdelere bir yeni 
si daha eklendi. A 
grubu memurluk 
için yaş sınırı 
artırılıyor. 
Bu müjde yine 
Twitter aracılığıyla 
verildi. Daha önce 
de sözleşmeli 
memurların 
kadroya alınmasıy
la ilgili gelişmeyi 
duyuran Devlet 
Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, bu sefer 
attığı mesajda 
"Arkadaşlar A 
Grubu memurluklar 
için yaş sınırını

35'e çıkaracak olan 
KHK Resmi 
Gazetenin mükerrer 
sayisinda yayın
lanacak" ifadelerini 
kullandı.
Arınç, ayrıca bu 
kararname ile yal
nızca A grubu 
memurluklar için 
değil, hakimlik, 
savcılık, kay
makamlık ve tüm 
uzmanlıklar için 
yaş sınırının 
35'e çıkartıldığını 
belirtti.
Arınç, kurumların 
yönetmelik değişik
likleri ile en kısa 
sürede gerekli 
düzenlemeleri 
yapacaklarını 
belirterek,"Hepinize 
hayırlı olsun" dedi.

6 bin 602 »eni milııonerimiz aldu
Türkiye’de milyonerler kulübüne son 1 yılda 6 bin 602 kişi eklenirken, milyonerlerin 
hesaplarında tuttukları mevduat ise 58 milyar 811.1 milyon TL artış gösterdi.

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

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

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.

TASFİYE İLANI
SİCİL NO : GEMLİK/2712
TİCARET ÜNVANI : TASFİYE HALİNDE 

NASTAŞ ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT 
TAŞIMACILIK OTOMOTİV MAKİNA 
PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURUNUN ADRESİ: 
Cumhuriyet Mah. 397. Sk. No : 12/8 
Gemlik - BURSA

Yukarıda ticaret ünvanı ve Ticaret Sicil 
numarası yazılı şirketin 31.05.2011 tari
hinde tasfiyeye geçtiği Tasfiye 
Memurluğuna

Hasan KAPLAN (15041065192)
atanmasına karar verildiği, durumun 

Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda 
10.06,2011 tarihinde tescil edildiği, ala
caklıların ellerindeki belgelerle birlikte bir 
yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tasfiye 
memurluğuna müracaatları ilan olunur.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez

eıeıli’lı itı««eıtı elvatl •aımtl

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Türk bankacılık sis
teminde 2011 yılı 
Nisan ayı itibariyle 
628 milyar 713.2 
milyon TL’ye ulaşan 
mevduatın yüzde 
46.2’sinin milyoner 
hesaplarında tutul
duğu belirlendi. 
Yurtiçi ve yurtdışı 
yerleşiklerden 
oluşan 38 bin 83 
milyoner mudi 
hesabında, toplam 
290 milyar 477 mil 
yon TL bulunuyor. 
Son bir yılda milyon
erlerin hesabında 
tutulan mevduat 58 
milyar 811.1 milyon 
TL artarken, milyon
er mudi sayısındaki 
artış 6 bin 602 kişiye 
ulaştı. Nisan ayı 
itibariyle son 4 aylık 
dönemde milyoner 
mudi sayısı 3 bin 
297 kişi arttı. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 
Nisan ayı İnteraktif 
Aylık Bülten verileri 
ne göre, bankacılık 
sektörü genelindeki 
Türkiye’nin toplam 
mevduatının 628 mil
yar 713.2 milyon TL 
olduğu belirlendi. 
Toplam mevduatın 
609 milyar 944.5 
milyon TL’sinin yurt 
içi yerleşiklere, 18 
milyar 768.6 milyon 
TL’sinin ise yurtdışı 
yerleşiklere ait 
olduğu öğrenildi.

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
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/B

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

t" *İteTT «S®®™ 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

KRŞCDC B€Kl€M€K YOK I
KALİTELİ KAŞELER 

_. UYGUN FİYATLARLA 
^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 I
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Bir süre önce 
yapılan seçimle 
yeniden oluşan 
Gemlikspor yönetim 
kurulunun 
ziyaretinde konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, "Gemlikspor 
göz bebeğimiz, 
desteğimiz her 
zaman sürecektir" 
dedi.
Kulüp Başkanı 
Orhan Koç ile 
yönetim kurulu 
üyelerinin kendisine

Barsasnır'ıia harekem üiinltr
Transfer görüşm 
eleri tüm hızıyla 
süren Bursaspor, 
görüştüğü yabancı 
futbolcularla büyük 
ölçüde anlaşmayı 
sağladı. İskoç fut* 
bolcu Whittaker ve 
İngiliz kaleci Carson 
ile sona gelen 
Bursaspor'un ön 
libero ve orta 
saha için de iki 
futbolcuyla temas 
halinde olduğu 
öğrenildi.
Dış transferdeki 

yaptığı nezaket 
ziyareti nedeniyle 
teşekkür eden 
Yılmaz, gelecek 
sezon takımın daha 
güçlü yapılanması 
için ellerinden gelen 
desteği vermeye 
çalışacaklarını 
söyledi.
Gemlik'te tüm 
kulüplerin de 
Gemlikspor'a sahip 
çıktıklarının altını 
çizen Başkan 
Vekili Yılmaz, 
yaz sezonunda 

gecikme nedeniyle 
eleştirilen 
Bursaspor Transfer 
Komitesi, çalış
malarını hızlandırdı. 
Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam'ın 
verdiği listede bulu
nan futbolcularla 
temas halinde olan 
yeşil beyazlı kur
mayların, görüşme 
yapılan yabancı 
futbolcularla 
büyük ölçüde 
anlaşma sağladığı 
öğrenildi.

yapacakları saha 
çalışmalarından 
bilgi verdi.
Gemlik'te sporun 
çıkışta olmasından 
memnunluk 
duyduklarını ifade 
eden Yılmaz, 
"Gemlik'teki 
diğer kulüpler 
Gemlikspor'un 
rakibi değildir. Biz 
tüm spor kulüpleri 
mizi destekliyoruz 
ve başarıları için 
onların yanındayız" 
şeklinde konuştu.

Bazı futbolcuların 
kulüpleriyle bon
servis pazarlık
larının sürdüğü,bu 
yüzden transferde 
kısa süreli gecik
menin yaşandığı 
belirtildi.
İngiltere Premier 
Lig takımlarından 
West Bromwich 
Albion'un milli file 
bekçisi Scott 
Carson'ın, 
Bursaspor'un tek
lifine olumlu yanıt 
verdiği öğrenildi.

İM

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda finale 
çıkacak takımlar 
belli oldu.
Bugün saat 20.30’da 
GEMPORTile
Yaşam Atölyesi final 
maçında mücadele 
verecek.
Saat 19.30’da ise 
Muhasipler ve Ayşe 
Ziver Kar a taş 
İLköğretim Okulu 
basketbol takımları 
karşı karşıya gele
cek.
KARŞILAŞMA 
NOTLARI 
Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol 
Turnuvası’nda 
yapılan GEMPORT, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
karşılaşması 60-55 
sona erdi.
GEMPORT -Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
Arasındaki 1.Periyot

13 Haziran 2011 Pazartesi 
GÜNAY ECZANESİ

(15-17) 2. Periyot 
(16-11) 3. Periyot 
(20-15) ve 4. Periyot 
(11-12) GEMPORT 
2.ve 3. periyot 
oyunuyla galip 
gelmeyi başardı. 
Gemport Ayşe 
Ziver Karataş İ.Ö.O 
60-55 Mağlup 
etmeyi başardı. 
Adını finale yazdırdı. 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu’ndan 
Nurullah 27 sayı ile 
oynadı, GEMPORT 
Adına Osman 20 

sayı ile oynadı. 
YAŞAM ATÖLYESİ - 
MUHASİPLER-59-46 
Muhasipler, Yaşam 
Atölyesi Arasındaki 
1.Periyot (10-17) 
Muhasipler üstün
lüğünde geçti, 2. 
Periyot (19-5) 
Yaşam Atölyesi 
oyuna ortak oldu, 3. 
Periyot (16-9) ve 4. 
Periyot (14-15) 
Yaşam Atölyesi 
bu skorla Adını 
finale yazdırtı. 
59-46

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 1Q 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R 
E

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

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi .' 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tombkay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 qq 33

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 4521-111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

ti 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 10 79
MAR-PET ^3 3O 33
Tuncay Otogaz 5*13 14 25
Beyza Petrol________ 513 01 03

Gemlik Körfez
GEHLİK'İNİLK aONLÜK lİYtlI («ZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3990 

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)

suıttılıiii
VEIWS SİFİEHASI 

ÇINAR AĞACI 
ll.30-l4.l5-l6.30- 

20.30 
KAN KOKUSU

Il.30-l4.00-l6.30- 
2030 

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Çotanaklar Kerameti 90’üa avladı
Seyfettin SEKERSÖZ

Şampiyonluk 
kovalayan 
Kerametspor, ilk 
maçta evinde 2-1 
kaybettiği 
Çotanakspor'a bu 
kez deplasmanda 
uzun süre önde 
götürdüğü karşılaş
mada, kalecisi 
Özay'ın hatasından 
yediği golle 1-1 
berabere kalarak 
iddiasını büyük 
ölçüde kaybetti. 
İkinci Amatör Küme 
l.nci gurupta lider 
Körfezspor'un 4 
puan gerisinde 
maça çıkan Keramet 
spor, yakaladığı 
mutlak gol pozis 
yonlarında kaleci 
Ömer'i geçemeyince 
90. dakikada topu 
elinden kaçıran kale
cisinin kurbanı oldu. 
Maça hızlı başlayan 
Kerametspor, 
Cemil'in 3. dakikada 
kale içine kestiği 
topu kaleci Ömer

erken çıkarak gol 
şansı vermedi. 8. 
dakikada soldan 
Erdi'nin kale içine 
kestiği topa yine 
kaleci Ömer 
Cemil’den önce 
müdahale ederek 
vurmasını önledi. 18. 
dakikada ilk kez 
Kerametspor kale
sine gelen 
Çotanakspor'da 
Burhanettin topa iyi 
vuramadı. 25. 
dakikada Erdi'nin 
ceza atışında köşeye 
giden topu aynı 
güzellikle Ömer 

köşeden çıkararak 
gole izin vermedi. 
26. dakikada Necmi 
ile pozisyon bulan 
Kerametspor, 41. 43. 
dakikalarda 
yakaladığı gollük 
pozisyonlarda 
Çotanakspor kale
cisi Ömer'i geçe
meyince ilk yarı gol
süz kapandı.
İkinci yarının hemen 
başında Canercan'ın 
ayaklarına yatarak 
topu alan Ömer 
kalesinde adeta 
devleşirken Erdi'nin 
kullandığı ceza 

atışında top üst 
direkten geri geldi. 
51. dakikada gelişen 
Kerametspor atağın
da Hacı Abdullah 
befcfenen gofû atarak 
takımını 1-0 öne 
geçirdi. Farkı açmak 
isteyen 
Kerametspor'da ikin
ci gol gelmezken 
Çotanakspor kontra 
toplarla rakip kalede 
beraberlik golü ara
maya başladı. Maçın 
bu skorla bitmesi 
beklenirken 90. 
dakikada yavaş 
gelen topu kaleci

Özay elinden 
kaçırdı, pozisyonu 
takip eden Yadigar 
önce davranıp topu 
filelere göndererek 
Kerametspor'un 
iddiasını da zora 
soktu. Uzatma 
dakikalarında başka 
gol olmayınca maç 
1-1 berabere sona 
erdi. Orhangazi 
deplasmanında 
Asilçelik karşısında 
2-0 galip gelen 
Körfezspor en yakın 
takipçisi 
Kerametspor'un 
puan kaybetmesiyle 

aradaki farkı 6'ya 
çıkararak şampiyon
luk yolunda 4 maç 
kala büyük avantaj 
yakaladı.

SAHA : Gemlik 
HAKEMLER : Cem 
İyihuylu 9, Hasan 
Yıldırım 9, Murat 
Şişkolar 9, 
ÇOTANAKSPOR : 
Omer 7, İsmail, 6, 
Samet 6, Murat 4, 
(Selman 5) Ertan 6, 
Musa 6, Yadigar 6, 
Ömer Şahin 5, (Mert 
4) Taha 5, (Selim 5) 
Mustafa 6, 
Burhanettin b, 
KERAMETSPOR: 
Özay 3, Fencay 6, 
Okan 6, Okan 5, 
(Ufuk 3) Niyazi 6, 
Yusuf 6, Abdullah 7, 
Leven 6, Ali 6, 
Necmi 5, Canercan 
6, (Mustafa 3) Erdi 6, 
GOLLER : Dk. 51. 
Hacı Abdullah, 
(Kerametspor) Dk. 
90. Yadigar, 
(Çotanakspor)

Asil CelifcO Körfezsuor:2
Seyfettin SEKERSÖZ

Bursa 2.Amatör 
Küme'de yer alan 2 
takımın mücade
lesinde fırsatları iyi 
değerlendirerek 
kazanan Körfezspor 
oldu. Orhangazi Göl 
tesislerinde oynanan 
maçta lider 
Körfezspor 3 puanı 2 
golle aldı. 
Karşılaşmanın ilk 
golü 36. dakikada 
geldi. Ceza alanı 
köşesine yakın bir 
yerden Emrah'ın 
kullandığı serbest 
atışa penaltı noktası 
üzerinde topa 
gerilerden gelen 
Cihangir mükemmel

yükseldi ve kafa 
vuruşu ile köşeden 
ağlara yolladı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
Körfezspor avantajı 
korumak için rakip 
ataklarını savunma

da daha kalabalık 
karşılayarak 
kontratak 
arayışlarına girdi. 
Karşılaşmanın ikinci 
golü 76.dakikada 
geldi. Yine Emrah'la 

gelişen atakta 
Emrah ortasını 
penaltı noktası üze 
rine yolladı, Orhan 
topun gelişine ayak 
koyarak yerden bir 
vuruşla topu ağlara 

yolladı ve takımını 2- 
0 öne geçirerek 
rahatlattı. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
Körfezspor deplas
mandan 3 puanla 
dönerek en yakın 
takipçisiyle arasın
daki puan farkını 
6'ya çıkardı.

HAKEMLER: 
Muhsin Şahin***- 
Özer Ötücü***- 
Ali Aydın***.
ASİL ÇELİK: 
Turan***- Ferhat***- 
Tuğrul***- Sedat***- 
Metin**- Bilal**- 
Ramazan***- Uğur**- 
Cesim**(Dk.76 
Ercan**)-

Hakan**(Dk.83 
Göksel ?)- 
Onur**(Dk.55 
Kutalmış***). 
KÖRFEZSPOR: 
Serkan 
Hümaşalar***- 
Özcan*** 
Lütfü**(Dk.22 
Taner**)- Serkan 
Tahtalı***- 
Cihangir***- Serkan 
Ayyıldız***- 
Emrah***- Sercan***- 
Onur**(Dk.72 
Tolga**)- 
Cihan***(Dk.85 Nihat 
?)- Eren***.

GOLLER:Dk.36 
Cihangir, Dk.76 
Orhan 
(KÖRFEZSPOR)



AÖZflflVKINTİlKÖĞAtîİM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

r 2002 Zyv VW

Üzel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın feel okuluz

Iff-

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 kararlarım 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
Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
14 Haziran 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ttiMW
Almanya’nın Darmstadt kentin
den yola çıkan bisikletçiler, 
dostluk için pedal çevirerek kar 
deş şehir Bursa’ya ulaştılar.

Haberi sayfa 10’da

GTSO Başkanı Kemal Akıt, Afet Fonu’ndan yapılan yardımın kalanının da ödenmesini istedi 

Mit, zeytin üreticisine yardımaa 
emeği geçenlere tesekhür etti
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
geçtiğimiz yıl çiçek yanığı nedeniyle ürün 
kaybına uğrayan zeytin üreticilerine Afet 
Yardımı kapsamında maddi destek sağlan
masında emeği geçenlere teşekkür etti. 
Akıt, “Çiftçinin mağduri yeti kısmen gideril 
miştir. Bankaya yatan yüzde 44 Afet yardı 
minin kalan bölümünün de bir an önce öden 
mesi, bu mağduriyetin hafiflemesine neden 
olacaktır. ” dedi. Haberi sayfa 2’de

Inegölde 1 şehit 3 yaralı
İnegöl’de spor 
yaparken yağmur
dan korunan asker
lere, kaza yapan 
otomobil çarptı. 
Bilal Yücel adındaki 
askerin şehit oldu 
ğu kazada 1 'i asker 
üç kişi yaralandı. 
İnegöl'de bugün 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
Ankara'dan Bursa 
istikametine gelmek 
te olan Mehmet 
Mavili (60) yöneti
mindeki otomobil, 
İnegöl girişinde 
Eskikaracakuyu 
Mevki'nde yağmur 
nedeniyle direksi

yon kontrolünü 
kaybetti. Takla 
atan otomobil, 
karayolu üzerinde 
bulunan jandarma 
karakolunda görev 
yapar ken sğor için 
koşan ve yağmur
dan korunmak iste 
yen Bilal Yücel ile 
Atilla Gültekin'e 
çarptı. Bilal Yüce 
nin şehit düştüğü 
kazada, arkadaşı 
Atilla Gültekin ile 
takla atarak düştü 
ğü su kanalında du 
ran otomobil sürü 
cüsü Mehmet Mavili 
ve eşi Güldanen 
Mavili yaralandılar.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrrguler@hotmail.com

Seçimlerin kıyaslaması
12 Haziran milletvekili genel seçimleri

ni geride bıraktık.
Acaba ilçemizdeki siyasi partilerden 

parlementoya girebilen AKP, CHP ve 
MHP’nin 2002-2007 ve‘ 2011 genel 
seçimlerindeki aldığı oylar ve oranları 
nedir diye şöyle bir araştırma yapmak 
gereğini duydum.
AKP siyasi yaşama 2002 milletvekili 

genel seçimleriyle girdi.
Ve o seçimlerde tek başına iktidara 

geldi.
FP’den kopanların kurduğu AKP’nin 

iktidarı sürpriz olarak karşılandı. 4’de

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde en güzelini yaşatmak içinhizjnetinizdeyz

Dûğim &Nİ,m t Kukte/l 4 Kurum Te|; '4 umCrbe?
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler gsm : o 54126125 53

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrrguler@hotmail.com
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Toplumsal irade...
Sonuçları karşılarken ne zafer çığlıkları 

atmaya gerek var ne de karalar bağla
maya.
Türk seçmeni önündeki dört yıllık 

yasama dönemi için iradesini ortaya 
koyarak BDP çatısı altında grup kuracak 
olan bağımsızlarla birlikte dört partiye 
vekâlet verdi.

Seçmenin tercihi önemli mesajlar da 
içeriyor.
AKP’ye;
Anayasayı tek başına değiştirecek 

yetkiyi,
Dahası Türk halkını olası anayasal 

değişikliklerde referanduma götürme 
vizesini vermedi.

CHP'ye;
"Projelerinle verdiğin mesajlar doğru 

ancak kadroların yetersiz "dedi.
MHP'ye ;
"Türkiye'de iki partili demokrasi istemiy

orum onun için mecliste sen de olmalısın 
"düşüncesiyle hareket ederek oy verdi...

BDP'yi ise ;
Türkiye'de Kürt gerçeğinin altını bir kez 

daha çizmek için parlamentoya taşıdı.
Tüm siyasal partilerin seçmenin ortaya 

koyduğu iradeye saygı göstererek 
verdiği mesajları doğru algılaması, yöne

tim sistemlerini ve davranış biçimlerini 
yeniden kurgulamaları gerek.

Türkiye'nin coğrafyası itibarıyla önemli 
sorunları vardır.

Özellikle güneyinde ve doğusundaki 
ülkelerde ciddi yangınlar vardır.

Ve bu yangınlar Türkiye'yi tehdit etmek
tedir.

Ayrıca içeride de mutlak çözüm gerek
tiren sosyo-ekonomik ve hukuksal sıkın
tılar baş göstermiştir.

Dolayısıyla ortadaki tablo bir partinin 
altından kalkamayacağı kadar ağırdır.

Onun için ;
Yurttaşın vekaletini alan partilerin 

ülkenin çıkarları doğrultusunda buluş
maları, ortak akılla hareket etmeleri 
zorunluluğu ve sorumluluğu vardır.

Cumhurbaşkam'nın da belirttiği gibi 
"kavga" seçim meydanlarında kalmalı ve 
asla kine dönüşmemelidir.

İktidar partisinin artık ötekileştirme ve 
sen ben hezeyanından vazgeçmesi, 
muhalefet partilerinin de akıl ve izanla 
yüklenmiş eleştiriler yapmaları olmazsa 
olmaz koşuldur.

Gazete yönetimlerine müdahale ederek 
kamuoyunu etkilemek,
Adalet sisteminin içine dalarak hukuku 

biçimlendirmek,
Çıkan muhalif sesleri susturmak için 

açık ya da gizli tehditler savurmak ikti
darın işi değildir.

İktidarın asal işi toplumu doğru atıhmiar- 
la kalkındırmak,

Ülke kaynaklarını adaletli bir biçimde 
dağıtmak,

Eğitim kalitesini bilimsel temellere otur
tarak yükseltmek,

Adaleti toplumun tüm kesimlerine eşit 
olarak uygulamak olmalıdır.

Muhalefete düşen ise;
Yerinde eleştiriler yaparak iktidarın hata

larını anımsatmak ve yanlışlarından 
döndürmektir.

Kavganın toplum nezdinde bir işe yara
madığını seçmen iradesiyle açıkça ortaya 
koymuştur.
Yurttaş kavga değil aş, iş ve huzur iste

mektedir.

GTSO Başkanı Kemal Akıt, Afet Fonu’ndan yapılan yardımın kalanının da ödenmesini istedi 

Ilın zeytin lireti çişine yardımda 
emeği geçenlere teseklıii r etti
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
geçtiğimiz yıl çiçek 
yanığı nedeniyle 
ürün kaybına 
uğrayan zeytin üreti
cilerine Afet Yardımı 
kapsamında maddi 
destek sağlanma 
sında emeği geçen
lere teşekkür etti. 
GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt açıkla
masında, Afet 
Kapsamında 
geçtiğimiz hafta 
ilçemiz zeytin üreti
cisinin Ziraat 
Bankasındaki 
hesaplarına gönderi 
len 6 milyon 856 bin 
526 liralık ödenek 
gelmesinde büyük

Bozulan »ollar asfaltlanıyor
Karsak Deresi yanı 
Fatih Caddesi’nde 
bozulan ve araç 
sürücülerine zarar 
veren yolda asfalt 
düzenleme çalış
ması yapıldı.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından ihale ile 
yaptırılan asfalt ya 
mama çalışmaların 
da yaklaşık 200 met 
relik yol kazılarak 
yeniueıı uü^uiuıui. 
Büyükşehir Otobüs 
Terminali ile Özdilek 
Dinlenme Tesisleri 
arasında araç sürü 
cüleri ile vatan
daşların sıkça kul
landıkları dere 
kenarı yolu 2 gün 
boyunca araç 
trafiğine kapatılarak 
bozuk yol onarıldı.

ODUN DEPOLARI 
YOLU 
DÜZENLENİYOR 
Çevre yolundan gi 
rişte odun depoları
na giden yaklaşık 
500 metrelik yol iki 
taraflı olarak tretu-

gayretleri olan 
Ziraat Odası - 
Başkanı Ali Çelik’e 
teşekkür etti.
Akıt şöyle konuştu: 
"Geçen yıl yaşadı 

var yapılarak düzen
leniyor.
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü'nün de 
bölgeye taşınmasın
dan sonra bir hayli 
hareketlenen böl
genin en önemli 
ulaşım yolu olan 
dere kısmıyla odun 
depoları arasındaki 
500 metrelik yolun 
her iki tarafında da 
2.5 metre genişliğin 
de yayaların daha 
rahat yürüyebilme 
leri için prizma taşlı 
tretuvar yapılıyor.
Yunusoğulları 
Mühendislik firması 
tarafından başlatılan 

ğımız zeytinde mah 
sül kaybı, zeytin 
üreticisi çiftçinin 
büyük mağduriyet
lerine neden oldu. 
Çiçek döneminde

çalışmaları 
inceleyen Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ile Meclis 
Üyesi Necmettin 
Rama firma 

yağan sağanak 
yağışlar tozlaşmayı 
önleyince döllenme 
gerçekleşemedi. Bu 
da ürün kaybına 
neden oldu. Zararın 
giderilmesi için çal
madık kapı bırakma 
yan Ziraat Odamız 
Başkanı Ali Çelik ile 
Bursa Milletvekilleri 
Kemal Demirel ve 
Ali Koyuncu’ya, 
üreticiler adına 
teşekkür ediyoruz. 
Çiftçinin mağduri 
yeti kısmen gideril 
miştir. Bankaya 
yatan yüzde 44 Afet 
yardımının kalan 
bölümünün de bir 
an önce ödenmesi, 
bu mağduriyetin 
hafiflemesine neden 
olacaktır.”

yetkililerinden bilgi 
aldı. Başkan Yılmaz, 
yolun 10 gün içinde 
tamamlanarak 
ulaşıma açılacağını 
müjdeledi.
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Orhangazi’de 
zeytin bahçesine 
uçan otomobildeki 2 
kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, dün sabah 
saatlerinde 
Bursa'dan İstanbul'a 
gitmekte olan Arif 
Avcı (29) yönetimin
deki 34 BID 07 
plakalı otomobil, 
Orhangazi'ye bağlı 
Gedelek köyü yakın
larında henüz belir
lenemeyen bir

Kapkaççıyı bisikleti yakalattı
Bursa'da borçları 
sebebiyle gözüne 
kestirdiği yaşlı 
kadınların çantasını 
çalan matbaa işçisi
ni, kırmızı renkli 
bisikleti ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilk olay 
Maksem Caddesi 
üzerinde geçtiğimiz 
Perşembe günü 
meydana geldi. 
Alışverişten dönen 
yaşlı bir kadının 
içerisinde 600 lira 
para ve cep telefonu 
bulunan çantası, 
bisikletli bir kişi 
tarafından kapkaç 
yöntemiyle çalındı. 
Bunun üzerine çalış
ma başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık 
Bürosu ekipleri, 
çevredeki güvenlik 
kameralarını 
incelemeye aldı.

Karşılıksız ask intihara sürükledi
Bursa'da sevdiği 
kızdan karşılık 
alamayan 22 
yaşındaki Tekin 
Tünk, bir ilköğretim 
okulunun yanındaki 
ağaca kendini iple 
asarak intihar etti. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Çiftehavuzlar 
Mahallesi'nde 
oturan Tekin Tünk, 
dün akşam saat
lerinde evinden 
ayrılarak Soğanlı 
Mahallesi'nde bulu
nan Sabiha Köstem 
İlköğretim Okulu 
yanındaki ağaçlık

sebeple kontrolden 
çıktı. Yoldan çıkan 
otomobil, yol 
kenarındaki bir sula
ma kanalı kapağına 
çarparak zeytinliğe 
uçtu. Takla atan oto

Olaydan bir gün 
sonra İbrahimpaşa 
Mahallesi'nde yine 
yaşlı bir kadının 
içerisinde 40 lira ve 
cep telefonu bulu
nan çantasının çalın
ması üzerine bu böl
geye geçen ekipler, 
güvenlik kamera 
larından zanlının 
kullandığı bisikletin 

alana geldi. Yanında 
getirdiği ipi ağaç 
dalına bağlayan 
Türk, ipi boğazına

geçirerek kendini 
astı.
Okulun yanıridan 
geçen bazı vatan

mobilde bulunan 
Nezahat Sak (52) ile 
Tüba Çoban (30) 
yaralandı.
Yaralılardan durumu 
ağır olan Nezahat 
Sak, sağlık ekip

rengini, markasını 
ve modelini tespit 
etti. Son olarak 
cumartesi günü 
yine yaşlı bir kadının 
aynı mahallede 
içerisinde 60 lira ve 
cep telefonu 
bulunan çantası 
çalınırken, hemen 
harekete geçen 
ekipler Reyhan 

lerinin araç içindeki 
ilk müdahalesinin 
ardından sedyeye 
konarak ambulansa 
taşındı. Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan iki kadın 
tedavi altına alındı. 
Hurdaya dönen oto
mobil çekici yardımı 
ile zeytinlikten 
çıkarılırken, jandar
ma ve polis kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Mahallesi'nde eşkale 
uyan bisikletiyle 
hızla giden bir kişiyi 
takibe aldı. Boş bir 
sokakta duran YA. 
(29), çaldığı çantayı 
karıştırırken suçüstü 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
zanlının İnegöl'den 
her gün Bursa'ya 
bisikletini otobüs 
bagajına koyarak 
geldiği ve kapkaç 
yaptıktan sonra 
tekrar evine 
döndüğü tespit 
edildi.
İfadesinde pişman 
olduğunu söyleyen 
evli ve bir çocûk 
babası Y.A.'nın 
fatura borçları 
yüzünden kapkaç 
yaptığını itiraf ettiği 
öğrenildi.
İfadesi alınan Y.A., 
sevk edildiği 
mahkeme tarafından 
tutuklanarak ceza
evine konuldu 

daşların görerek 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen polis ve 
112 ekipleri, ağaçta 
asılı Tünk'ü 
indirerek müdahale 
etti. Ancak Tekin 
Tünk kurtarılamadı. 
Sevdiği kızdan 
karşılık alamadığı 
için psikolojisinin 
bozuk olduğu 
öne sürülen 
Tünk'ün cesedi, 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı

Seçimde Ak parti galip...
12 Haziran Genel Seçimleri AKP’nin 

zaferiyle sonuçlandı..
Seçim sonuçlarının Türk Milleti için 

hayırlı olmasını temenni ederim.
Bu seçimlerin bir tek sonucu var:
O da; Tayyip Erdoğan’ın tartışmasız 

galibiyetidir...
Boş laflarla bunu geçiştiremeyiz.
Bugünden itibaren yine aynı teraneyi 

yaşayacağız.
Geçen seçimde olduğu gibi etrafınız

daki insanlara sorduğunuzda yine 
AKP’ye oy verene rastlamayacaksınız..

% 50 oy alan, yani her iki kişiden 
birinin oyunu alan AKP’ye oy vereni 
bulamayacaksınız!..

Kimse çıkıp ta ben AKP’ye oy verdim 
demeyecek.

Atı alan Üsküdar’ı geçti, beylere boş 
laflar kaldı..

MHP’nin barajı geçeceği, Ak Parti’nin 
üç aşağı beş yukarı 2007’deki oylarını 
muhafaza edeceği biliniyordu.

Bana göre bu seçimdeki en ilginç 
soru, CHP’nin yüzde 30 hedefine ulaşıp 
ulaşamayacağıydı.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Türkiye’nin dört bir köşesindeki miting
lerine rağmen % 26’da kaldı.

Peki neden? ..
Hemen söyleyeyim.
Önce teşkilatlan
Her iki partinin kampanyasını da 

izlemiş bir olarak öncelikle Ak Parti’nin 
CHP’den fersah fersah daha iyi 
çalıştığını gördüm..

Bunu sadece iktidar partisi olmanın 
verdiği maddi imkanlarla açıklamak 
mümkün değil.
AKP’liler, sürekli yaptıkları kamuoyu 

yoklamaları ve perde arkasında 
Erdoğan’ın yanından bir saniye bile 
ayrılmayan genç danışman kadrolarıyla 
oldukça hatasız ve profesyonel bir 
kampanya yürüttüler.

Kısacası “Yeni CHP” şöylem açısın
dan tuttu, Kılıçdaroğlu oylarını anlamlı 
bir biçimde yükseltti ama kadroları 
sınıfta kaldı.

İkinci ve daha önemli neden, CHP 
insanların vicdanına, Ak Parti ise kese
sine hitap etti.
“Türkiye büyüsün, istikrar Sürsün” 

sloganı, son dönemde duyduğum en 
akıllıca sloganlardan biriydi.

Seçim sürecinde hem CHP hem de 
AKP’lilerle dolaştım.

CHP’li adaylar genelde demokrasiden, 
baskılardan, telefon dinlemelerden söz 
etti.

Vicdanlara hitap ettiler, demokrasi 
için oy istediler.
AK parti kampanyası ise tamamen 

seçmenin günlük hayatını etkileyen 
somut projeler ve kazançlarla ilgiliydi.

Ve anlaşılan o ki, seçmen de buna 
cevap verdi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun okuyun okutun

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

Seçimlerin kıyaslaması
Gemlik'te 2002 seçimlerinde 66.346 seçmenin

51.243’ü oy kullanmış
48 bin 942’nin oyu geçerli sayılmış.
Bu seçimlerde AKP oyların % 32’sini 16 bin 

015 oy almış.
CHP % 19’unu, 9 bin 369 oy.
MHP ise oyların %7’sini yani 3 bin 427 oy 

almış

2007 SEÇİMLERİNDE DURUM
Gelelim 2007 yılında yapılan milletvekili genel 

seçimlerine:
Bu seçimlerde seçmen sayısı biraz artmış.
66 bin 346 olan seçmen sayısı 68 bin 125’e 

yükselmiş.
55 bin 743 kişi oy kullanmış, bunun 53 bin 

039’u geçerli sayılmış.
Partilere dağılımı ise şöyle olmuş:
AKP oyların % 40’ını alarak 21 bin 731 oy 

almış
CHP oyların % 24’ünü 13 bin 217 oy almış.
MHP ise oyların %14’ünü 8 bin 065 oy almış.

2011 SEÇİMLERİNE GELİNCE
Gemlik’te 12 Haziran 2011 seçimlerinde ise 

tablo şöyle:
Seçmen sayısı 68 bin 125 den 72 bin 727 çık

mış.
Seçimlerde 63 bin 929 seçmen oy kullanmış, 

62 bin 784 seçmenin oyu geçerli sayılmış.
4602 seçmen sandığa gitmemiş.
Oy kullanma oranı yüzde 90 /arda.
Oyların partilere dağılımı ise şöyle:
AKP, 30 bin 298 oyla % 51
CHP, 18 bin 969 oyla % 29.9
MHP, 8 bin 959 oyla % 14 oy almış.
AKP’nin 2002 de aldığı oy oranı % 32, 2007’ 

de %4U, 20 rı de ise % 47.5
CHP’nin ise;
2002’de oyu % 19, 2007’de % 24, 2011 de %

29.5
MHP’nin ise:
2002‘de oyu % 7, 2007’de % 14, 2011’de % 14
Yukarıdaki tablo şöyle değerlendirilir.
AKP 2002 yılında aldığı 16 bin 015 oyunu, 

2007 seçimlerinde 21 bin 731’e, 2011 de ise 30 
bin 298’e yükseltmiş.

CHP, 2002’de 9 bin 369 oyunu, 2007’de 13 bin 
217’ye 2011 de ise 18 bin 969’a yükseltmiş.

MHP ye gelince 2002‘de 3 bin 427 oy almış.
2007’de bu oylar 8 bin 065‘e 2011 ’de ise 8 bin 

959'a çıkmış.
Görüldüğü gibi AKP ve CHP oylarını sistema 

tik olarak yükseltirken,
MHP, 2002 yılında 3 bin 427 olan oyunu 

2007’de 8 bin 065’e, 2011 seçimlerinde ise 8 
bin 959’a yükseltmiş.

MHP son seçimlerde fazla bir oy artışı yapa
mamış.

Sizce bu seçimlerin galibi kim, mağlubu kim?
AKP 2007 seçimlerinde 21 bin 731 olan oyunu 

30 bin 298’e çıkarmış.
CHP ise 2007’de 13 bin 217 olan oyunu 18 bin 

969’a yükseltmiş.
Bu seçimlerde kazanan sizce kim?

12 Haziran milletvekili genelI
utlunseçimlerinin ilçemizdeki sı

12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan 
seçmenlerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. 
İlçemizdeki sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları:
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Seçim günü dağılılan ilgini; lıildiri
Pazar günü milletvekili seçimleri yapılırken, İskender Paşa Cemaati 

adına dağıtılan bildiride, Bozkutlara fırsat MHP ye oy verilmesi istendi.

Türkiye Gençlik 
Komitesinden 
Bursa'ya Ziyaret

12 Haziran Pazar 
günü yapılan mil
letvekili genel 
seçimleri sırasında 
ilçemizde yasak 
olmasına karşın 
“İskender Paşa 
Cemaati” adına 
cemaatin lideri 
Nurettin Coşan 
adına dağıtılan 
bildiride “Bozkurt”a 
seçimlerde fırsat 
verilmesi istendi. 
İstiklal Caddesi Bora 
Sokakta bulunan 
apartmanların giriş
lerine bırakılan yüz 
lerce bildiri, apart
man sakinlerinden 
ilgi görmedi.
Aklını kullan diye 
başlayan bildiri 
şöyle devam ediyor: 
“Değerli kardeşim, 
aklını kullan!
Nereye gidildiğini 
yarın neler ola
cağını, canından çok 
sevip tercih edip 
büyüttüğünü çocuk
larını, istikbalini

düşün, emekliliği 
nin, sonrasının, ha 
yatının istemediğini, 
tasvip etmediğini bir 
düzeneğin içinde 
geçtiğini, heba 
edildiğini farket, bu 
duruma müdahele 
et, itiraz et, boş 
verme!
Anlamaya, görmeye 
çalış, doğruyu yan
lışı ayır, duruşunu 
özünle birleştir.
Göz boyama, kısa 
vadeli, saman alevli, 
serap misali ağzına 
bal çalındığını, çalı
nanın aslında bal 

olmadığını, duygu
larınla oynandığını, 
oynananlardan 
bihaber gafil 
kaldığını gör!” diye 
devam eden bildiri
de “Şimdi silkin, 
uyan, dengeleri boz. 
"Bozkurtlan” fırsat 
ver, yol ver OY ver. 
Çeki düzen versin, 
destek olsun dost
lara, fayda versin, 
tek yürek olsun iyi 
ler. Sağduyunun 
mevcut hükümeti 
kuran partiyi ilk 
genel seçimlerinde 
tek başına iktidar 

olmasıyla 
sonuçlanan verdiği 
şartlı destekle bile, 
hala, maalesef 
insanlık için, 
insanlar için bekle
nenleri gerçek
leştiremeyen sayın 
Başbakan, MHP li 
kardeşlerin barajı 
aşamayaca ğını bek
liyor. Haydi! Yalnız 
bırakmayalım mey
danda özgürlükler 
vaade gelen 
arkadaşı.
MHP li kardeşlerim, 
barajı aşın da, sizin
le birlikte, daha 
önce söz verip de 
yerine getiremeyen
ler için bir telafi fır
satı doğsun.
Birleşsin güçler def 
etsin akbabaları, 
şansımız yürüsün 
cihanda, Sefgillere 
uşak olmayalım.
Çünkü kölesiyiz, razı 
olsun alemlerin 
Efendisi bizden. 
Nurettin Coşan”

Türkiye çapında 
gençlik politikaları 
üretmek amacıyla 
kurulan Türkiye 
Gençlik Komitesi, 
Bursa Kent Kon 
şeyi Gençlik Mec 
lisi'ni ziyaret etti. 
Bursa Kent Konse 
yi ofislerinde ger 
çekleşen ziyarette, 
Türkiye Gençlik 
Komitesi Başkan 
Yardımcıları 
Oğuzhan Güven ve 
Halit Giray Ülker, 
Ankara Gençlik 
Komitesi Başkan 
Yardımcıları Osman 
Vıcıl ve Merve 
Karabacak, Bursa 
Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkan Yardımcısı 
Furkan Öksüz ile 
çok sayıda gençlik 
meclisi üyesi hazır 
bulundu.
Bursa Kent Kon 
şeyi Gençlik Meclisi 
Başkan Yardımcısı 
Furkan öksüz, 
Türkiye'de gençlik 
alanında çalışan 

kuramların yerelde 
ve ulusalda güç bir
liği oluşturmasının 
önemli olduğunu 
söyledi. Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi'nin çatı 
kuruluşu vazifesi 
gördüğünü söyle 
yen Öksüz, Bur 
sa'da yaşayan genç 
lerin karar alma 
mekanizmalarına 
katılımı sürecinde 
aktif rol oynadık
larını belirtti.
'Türkiye Gençlik 
Ajansı Yasa Tasarı 
sı Gündemli Genel 
Kurulu' ile 'Bursa 
Lise Temsilcileri 
Buluşması'nın 
karar alma mekaniz 
malarına katılım 
süreci ile ilgili ör 
nek çalışmalardan 
bazıları olduğunu 
söyleyen öksüz, 
'Ayrıca kent gün
demini yakından 
ilgilendiren konular 
karşısında bizler de 
görüşlerimizi belir
tiyoruz.” dedi.

“ ® ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
MAIS Yetkin Servisi

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.

araç kabul

Araç bilgilerinizin yarn sıra istekleriniz 
Tıot edilerek sırasıyla işleme alınır.
Yedek Parça: Renault un laboratuvarlannda 
uygunluk testinden geçmiş orjinal 
yedek parçalan kullanarak aracınızın 
kalitesini, dayanıklılığım, güvenliğini ve 
estetiğini korumaktayız.

ÜÇKARDEŞLER’DEMÜTHİŞ 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 

10O 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 kontrolübekleme salonu
Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz.

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.

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 I (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli ■

İle hizmetinizdeyiz ‘
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531 44 2d^‘53l’$W3>’’

,Sax : O 22&Wt

Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK 
tM Tel i 5T7 19 62 Fax : 51 7 19 12

Cad)

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj üniieSı ^ ^ 

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^^GUrhliUrfyetMah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu 

d ixirnnol^inogrel : MİI?ri9 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - 0RöAT1İZA5Y0ri VE TAHITIM
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Kuruluşundan bu yana 
ilk kez hedef belirleyen 
bir yönetim ve teknik 
kadro ile takım oluştu
ran Gemlik Körfezspor 
büyük sürpriz yaşan
madığı takdirde 
önümüzdeki sezon 
Bursa Birinci Amatör 
Küme'de mücadele ede
cek.
Oynadığı 10 maçta 9 

galibiyet alan lider 
Körfezspor tek beraber
liğini ise yine bir Gemlik 
takımı olan 
Çotanakspor karşısında 
aldı.

Oynadığı karşılaş
malarda sadece 1 kır
mızı kart gören ve spor 
camiasında isminden 
övgüyle bahsedilen

KALE
nnifRAi KÖRFEZ'E BİRİNCİ
ARKASI KÜME YAKIŞACAK
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

yeşil beyazlı temsil
cimiz rakibi 
Kerametspor'un 
Çotanakspor karşısında 
aldığı beraberlik ile 
aradaki puan farkını 
6'ya çıkararak bitime 4 
maç kala büyük bir 
avantaj elde etti.

Bundan sonra hedef 
birinci amatör kümede 
başarılı olmaktır.

Körfezspor’un 
yakaladığı başarıda 
önce kulüp başkanını 
kutlamak istiyorum.

Taviz vermeyen, ama 
şiddetten de hiç hoşlan
mayan ne yaptığını 
bilen tutumuyla herkes 
tarafından sevilen bir 
başkan.
Yönetim kurulunu ise 

yakından tanıyorum, 
isim yazmama gerek 
görmeden hepsini kut
luyorum.

Futbolculara gelince: 
"Gemlik'ten bir şey 

olmaz" diyenler şimdi 
utansınlar.

Körfezspor'da
oynayan tüm futbolcu
lar Gemlik'te yaşayan 
gençler.

Hiçbiri parayla yola 
çıkmamış gençler.

Parasız kurulan ama 
hedefi olan gençlerin 
başarısı ortada.

Hep şunu anlatmak 
istedik.

Gemlik'te sporcu 
potansiyeli var.

Hocalar da var.
Onlara şans verilsin.

Bizim çocuklarımız para 
alamayınca kaçmaz 
dedik.

Duyumlarımıza göre 
savunduğumuz fikir
lerde haklı çıkıyoruz.

Gemlik'ten futbolcu 
çıkmıyorsa Körfezspor 
bu gençleri nereden 
getirdi.

Bu gençler daha önce 
oynamak istedikleri 
takımlarda dışarıdan alı
nan futbolcular olduğu 
için istenmeyen 
gençler.

Sporcu potansiyeli 
olan 100 bin nüfuslu 
Gemlik'te acaba 
spordan, özellikle fut
boldan anlayan kaç 
yönetici vardır?

Gelecek yıl Gemlik'te 
futbol daha bir güzel 
olacak.

Gençlerimizin hedefi 
sadece Gemlikspor'da 
oynamak olmayacak.

Birinci kümede 
oynayıp Gemlikspor 
başta olmak üzere 
süper takımları hedef 
alacaklar.

Daha çok genç futbol 
aşıklısı olacak.

Daha çok seyirci 
maçları takip edecek.

Kurşunluspor ile . 
Kumlaspor'un bu sezon 
maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle liglere katıla
mamış olmaları ise 
Gemlik için büyük 
kayıp.

İnşallah spor kulüpler
imize daha çok destek 
olunur.

Birde yazmak istemi 
yorum ama.

Sevgili belediyemizin 
düşüncede kalmayıp 
sahayı biran önce maç 
oynanabilir hale 
getirmesini istiyoruz.

Bütçesinden 
halkımızın parasıyla 
yapılacak sahalar yine 
onların çocuklarının 
faydalanması için har
canacağını bilmeliyiz.

Boşa gitmeyecektir.
Güzel ilçemize nasıl 

yeşil alanlar, parklar, 
yollar gerekiyorsa spor 
sahaları da gerekiyor.

Dünyaca ünlü 
kuaförler Bursa’da 

buluşacak

Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
öğretmen Seyfidar 
Demir önderliğinde 
Danca Özel Faruk 
Yalçın Botanik 
Parkını, hayvanat 
bahçesini ve Yalova 
Atatürk yürüyen 
Köşküne kültür 
ziyaretlerinde bulun
du. 3 otobüs eşliğin 
de yaklaşık 150 veli 
ve öğrenci grubuyla 
gezisini tamamlayan 
öğrenciler vahşi 
hayatta yaşan 
yabani hayvanları 
yakından görüp tanı
ma imkanı buldular. 
Hayvanat bahçesin 
de uzman eğitmen

aracılığıyla da 20 
dakikalık eğitim 
seminerine katıldılar. 
Eğitim sürecinde 
doğada suyun öne
mini ve doğada 
yaşayan canlıların 
temiz suya ne 
önemde ihtiacı 
olduğu çizgi slaytlar 
sayesine öğrenmiş 
oldular. Dönüşte 
Atatürk yürüyen 
köşkünde 1 saatlik 
ziyaretinde de 15 
erli gruplar halinde 
köşke alınıp eçeride- 
ki Atatürk’ün o tarih
lerde kullandığı 
eşyaları yakından 
görme imkanına 
sahip oldular.

Bursa, dev bir 
organizasyona ev 
sahipliği olacak. 
Burkon Turizm ve 
Kongre ile C.M.C 
(Dünya Kuaförler 
Konfederasyonu) 
ve C.A.T Türkiye 
işbirliğiyle Bursa'da 
gerçekleştirilecek 
Uluslararası Yeşil 
Bursa Saç Festivali, 
birbirinden renkli 
etkinlikleriyle, dün 
yanın ünlü kuaför
lerini ağırlayacak. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin destek
leriyle 11 -13 Ekim 
2011 tarihleri 
arasında Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenecek. C.M.C 
TürkiyO Başkanı 
Ramazan Yılmaz, 
organizasyonun 
büyük ses getire
ceğini söyledi. 
Türkiye'de bir ilk 
olacak festivale 20 
ülkeden ünlü 
kuaförler katıla
cağını dile getiren 
Yılmaz, "Türk ve 
dünya kuaförlerini 
bir araya getirmek 
imkansız gibi bir

şey. Bu yıl bizim 
talebimizle 
Bursa'da düzenlen
mesi için 14 
Şubat'ta Paris'te 
imzaları atıldı. 
Dünyanın en iyi 
kuaförleri ve ekip
leri gelecek. 
Görsellik ön 
planda olmak 
üzere, özel 
etkinliklerimiz ola
cak. Gelin saçı, 
gece topuzu, 
makyaj kate
gorisinde yarış
malar, yüksek fan
tezi dalında ulus
lararası şovlar 
düzenlenecek. 
2012-2013 trend 
kesimleri yer ala
cak-Ayrıca ünlü 
kuaförler modayı 
yansıtan saçlar, 
gelinlikçiler defile 
yapacaklar" dedi. 
Organizasyona yak
laşık 2 bin katılımcı 
beklediklerini açık
layan Yılmaz, 
düzenleyecekleri 
gezilerle de 
Bursa'nın tanıtımı
na büyük katkı 
sağlayacaklarını 
söyledi.
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10, sınıflar da taşımalı 
eğitime dahil oldu

MEB, geçen yıl ilk 
kez ortaöğretim 9 
sınıflarda başlattığı 
ortaöğretimde taşı
malı eğitim uygula
masına 10. sınıfları 
da dahil etti.
Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, 
"ortaöğretime taşı
malı eğitim uygula
ması" ile ilgili bir 
genelge yayımladı. 
Bakan Çubukçu, 
taşımalı ortaöğre
tim uygulamasının 
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılı için ilk 
defa uygulandığını 
anımsatarak, çeşitli 
nedenlerle ortaöğ 
retime erişimde 
sorunlar yaşayan 9. 
sınıf öğrencilerinin 
söz konusu okulla 
ra ulaşım ve öğle 
yemeği hizmet
lerinden yararlan
malarının amaç
landığını belirtti. 
Genelgeye göre, 
taşımalı ortaöğre
tim uygulaması 
kapsamına alınacak 
öğrencileri tespit 
etmek için "Planla 
ma Komisyonu"

kurulacak.
Komisyon, öğrenci
lerin güvenli şek
ilde taşınmaları ile 
sağlık, beslenme 
ve benzeri konular
da alınacak önlem
lerin belirlenmesi 
ile ilgili planlama 
yapacak. Uygulama 
kapsamında oluştu- 
rulacak."Değerlendi 
rme Komisyonu” 
ise, ilçelerin ortaöğ 
retim taleplerini ve 
ulaşım planını 
gösteren krokileri 
inceleyerek taşıma 
kapsamına alınacak 
yerleşim birimleri 
nin uygunluğunu 
tespit edecek. 
2011-2012 eğitim- 
öğretim yılında 
taşımalı ortaöğre
tim uygulamasına 
ortaöğretim 9. ve 
10. sınıf öğrenci
lerinin alınacağını 
belirten Çubukçu, 
merkezi sınav sis
temi ile öğrenci 
alan ortaöğretim 
kuramlarının öğren 
çilerinin taşıma 
kapsamına alınma 
yacağını kaydetti.

[M mim

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

lYS'de kimliğini 
unutanlara online destek
Ankara Valiliğinin 
başlattığı uygulama 
ile 18-19 ve 25-26 
Haziran tarihlerinde 
yapılacak olan 
Lisans Yerleştirme 
Sınavlarında (LYS)

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

kimliğini unutan 
öğrencilerin yardımı
na Çankaya Nüfus 
Müdürlüğü koşacak. 
Ankara Valisi 
Alaaddin Yüksel, AA 
muhabirine yaptığı 

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

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

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR, 

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

açıklamada, uıçme 
Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
yapılacak LYS 
süresince, Çankaya 
Nüfus Müdürlüğünün 
sınav sonuna kadar 
açık olacağını 
belirterek, kimlikleri 
yanında olmayan 
öğrencilere hizmet 
verileceğini söyledi. 
Kimi öğrencilerin 
sınav telaşı 
nedeniyle nüfus cüz
danlarını evlerinde 
unuttuğunu, 
bazılarının ise yolda 
yaşanan koşuşturma 
sırasında kimliklerini 
düşürdüğünü hatırla
tan Vali Yüksel, bu 
öğrencilerin yıl 
boyunca harcadığı 
emeklerin heba 
olmaması için çalış
ma başlattıklarını 
kaydetti.
Bu kapsamda 
Çankaya Nüfus 
Müdürlüğünün sınav 
sonuna kadar hizmet 
vereceğini aktaran 
Vali Yüksel, 
"Kimlikleri yanların
da olmayan ya da 
sınav yerine gelirken 
kaybeden öğrenciler
imizin bilgileri, 
buradan online, 
olarak sınav 
görevlilerine bildirile
cek, ardından da 
öğrencinin bilgileri 
faksla okula 
gönderilecek.

[mnnmını
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
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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: 0 536 813 08 36

KRŞ6DC BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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
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Oto satışları yılın ikinci 
yarışımla hız kesecek MiMiHiiWilaW
Ekonomiyi soğut
maya yönelik tedbir
lerin yeni hükümet 
döneminde de 
devam etmesi bek
leniyor. Sektör 
uzmanları Merkez 
Bankası kararlarının 
temmuzdan itibaren 
etkisini daha net 
göstermeye başla 
yacağı görüşünde... 
Fiyatları etkileyecek 
herhangi bir vergi 
değişimi ise ufukta 
görünmüyor.5 ayda 
340 bine yakın oto
mobil ve hafif ticari 
araç satışı gerçek
leştirilen Türkiye'de 
gözler sandık 
sonuçlarına çevrildi. 
AK Parti'nin en yük
sek oyu aldığı 
seçimlerden CHP 
ikinci parti olarak 
çıktı. Yeni kurulacak 
hükümetin 
ekonomiye yönelik 
uygulamalarının 
aynen devam 
etmesi beklenirken 
otomotiv sek
töründe Merkez 
Bankası'nın aldığı 
tedbirlerin etkisi 
sürecek. Kredi kul
lanımını kontrol 
altında tutmaya 
yönelik kararlar, 
büyümeyi frenleyici

KAYIP
Orhangazi Nüfis Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
MUKADDES ÇAKIR

m Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. Hükümsüzdür. ZEYNİ MEMİK

bir etki gösterecek. 
Yeni hükümetin 
kurulmasıyla birlikte 
ekonominin soğu
tulması ile ilgili 
önlemlerin devam 
edeceğine inanan 
Toyota Pazarlama 
Üst Yöneticisi (CEO) 
Ali Haydar Bozkurt, 
bu durumu normal 
karşıladıklarını ve 
ekonomik artışın bu 
hızla devam etmesi
ni beklemediklerini 
söyledi. Yeniden

.kap
samındaki borçların 
seçim sonrasında 
ödenmeye 
başlanacağını, bu 
nedenle tüketimin 
biraz daha azal
masının, tüm sek
törleri etkilemesinin 
söz konusu 

olduğunu belirten 
Bozkurt, "Seçim 
sonrası ekonomi ile 
ilgili soğutma çalış
maları devam ede
cek, Zaten çok yük
sek oranlarda bu 
borç yapısı ile 
büyümemizi sağlıklı 
bulmuyorlar. Bu 
anlamda önlemler 
alınmaya başlandı 
ama, seçim sonrası 
bu önlemlerin dere
cesi biraz daha arta
bilir." dedi.
Ekonomiyi 
destekleyen kay
nakların yapılandırıl
masıyla ilgili daha 
sağlıklı bir zemine 
ulaşılmak istendiği
ni belirten Bozkurt, 
bu yaklaşımı kendi
lerinin de destek
lediği ifade edildi.

Cari açık, dış ticaret 
açığındaki artışın 
etkisiyle Nisan'da 
yüzde 77 artışla 7.68 
milyar dolar oldu. 
Ocak-Nisan döne
minde açık 29.64 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti.
Merkez Banka sı'n- 
dan yapılan açıkla
mada cari açıktaki 
artışta dış ticaret 
açığının 15.39 milyar 
dolar artarak 28.31 
milyar dolara ulaş
masının etkili 
olduğu belirtildi. 
BGC Partners 
Başekonomisti 
Özgür Altuğ, Mart 
ayında görülen yurt- 
dışına yüksek kâr 
transferlerinin 
Nisan'da normale 
döndüğünü 
belirterek, ilk dört 
ayda 14.9 milyar 
dolara ulaşan 
toplam portföy 
akımlarının cari 
açığın en büyük 
finansman kaynağı 
olduğunu kaydetti. 
Font şfnteı ve 
bankalarının dış 
borçlanmasının bu 
yıl cari açığın 
finansmanına olum
lu katkı sağlayacak 
gibi göründüğünü 
ve Nisan sonunda 
Ortadoğu 
ülkelerindeki huzur
suzluk nedeniyle 
Türkiye'ye döviz 
mevduat transfer
lerinin 11 milyar
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dolara ulaştığını 
belirten Altuğ, şöyle 
devam etti: 
"Açığın bozulma 
hızındaki yavaşlama 
ve beklentilere para
lel Nisan verisine 
rağmen, açıktaki 
bozulma devam 
ediyor. 12 aylık açık 
63.4 milyar dolara 
ulaşarak, GSYH'nın 
yüzde 8.3'üne denk 
gelirken, bozul
manın yıl sonunda 
12 aylık bazda da 
devam etmesini 
bekliyoruz. Yıl sonu 
için 75 milyar dolar 
(GSYH'nın yüzde 
9.2'ü) açık beklen
timizi koruyoruz. 
Döviz rezervlerinde
ki gelişmeye rağ
men dış açık finans
manının kalitesinin 
bozulmaya başladığı 
son altı yıl ile 
karşılaştırıldığında 
2011 yılında açığın 
finansmanı hala 
umut verici değil. 
Portföy akımları 

açığın yüzde 50'sini 
finanse etmeye 
devam ederek ülkeyi 
ani kesintilere karşı 
hassaslaştırıyor." 
Verilere göre yatırım 
geliri dengesinin 
altında yer alan 
doğrudan yatırımlar, 
portföy yatırımları 
ve faizlerden oluşan 
diğer yatırımlarda 
gerçekleşen 
toplam net çıkış, 
geçen yılın ilk dört 
ayında 2.37 milyar 
dolar iken, bu yılın 
aynı döneminde 3.4 
milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 
Bankaların yabancı 
para ve TL cinsi 
efektif ve mevduat 
varlıkları, bu yılın ilk 
dört ayında 1.21 mil
yar dolar azalırken, 
bunda TL'de 861 
milyon dolarlık 
artışa rağmen, 
yabancı paradaki 
2.07 milyar 
dolarlık azalış etkili 
oldu.

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. K6m. 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
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman-Baş. ,.513 33 ,
Mal Müd'. 513 10i 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.
Yehİkapı (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
^s^ihisar ; (262) 655 60 31

0T0RÜS

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 Likitğaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitğaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocaflı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

• Taksiler
' KörfezTaksi 513 18 21
Çınar Tşksi 513 24 67
Güven Taksi 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24 i
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

■Jl/luhasebe Md. 513 45*21-182 
. Yaidşi; Md. ’ 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol S13 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol___________ 513 O1 03

Gemlik Körfez
İlk UvYEREL SÜRELİ YAYIN); r. ■ p \ 

‘1 ’•$.Cr^arYIL : 37ûŞAYV^9t de■ & g 
FİYATI: 50 Kr (KDV bafiil)

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel.: j513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

. i ası,ii: Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

.M^baacıİik-Yayıhcılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Borâ Sok: No:3/B GEMLİK 

n ram Günleri ve Pazar gün leH yayınlanmaz)

atlMlMÜ
sim 

d ÇINAR AĞACI 
iH.3OI4.l5l6.3O- 

T - 20.30
KAN KOKUSU 

ll.30-ll00-l6.30- 
20.30

Rezervasyon 
(Iel:5IHJ2l)
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İlil »utulmasını kaçırmayın ÖSYM'den magılur 
öğrencilere eşdeğer sınat

Bu yılın ilk ay tutul
ması 15 Haziran 
günü saat 22.05'te 
başlayıp 1 saat 40 
dakika sürecek. 
Bu yılın ilk Ay 
Tutulması, 15 
Haziran Çarşamba 
günü saat 22.05'de 
başlayacak. Ankara 
Üniversitesi (AÜ) 
Rasathanesi, 1 saat 
40 dakika sürecek 
ay tutulması için 
düzenleyeceği özel 
etkinliğinde, merak
lılarına gökyüzünü 
teleskoplarla izlet
tirecek. AÜ 
Gözlemevi yet 
kililerinin verdiği bil
giye göre, 15 
Haziran Çarşamba 
günü yaşanacak 
yılın ilk Ay 
Tutulması için 
düzenlenecek özel 
etkinlik saat 
20.00'da başlayacak. 
Sunum ve belgesel 
gösterimlerinin 
yapılacağı etkinlikte,

saat 22.05'de izlen
meye başlanacak 
olan Ay Tutulması, 
1 saat 40 dakikalık 
süresiyle izleyenlere 
görsel bir şölen 
yaşatacak. Bu kadar 
uzun süreli bir ay 
tutulması, en son 
2000 yılı Temmuz 
ayında gerçekleşti. 
Etkinlik programın
da, uzmanlar 
eşliğinde çıplak 
gözle gökyüzü 
gözlemi, takım yıldız 
ların mitolojik 

hikayeleri ile birlikte 
anlatımı ve telesko
plarla Ay ve halkalı 
gezegen Satürn'ün 
gözlemi de yer 
alıyor. Gözlemevi 
Müzesi de etkinlik 
boyunca açık 
kalacak.
Ankara Üniversitesi 
Gözlemevi, yıl 
boyunca her Ay halk 
günü etkinlikleri ve 
özel gök olayları 
etkinlikleri ile 
kapılarını gökyüzü 
meraklılarına 

açmaya devam ede
cek. Gözlemevi 
yetkilileri, Gözlem 
evi'nin şehirden 
uzak ve yüksek bir 
konumda bulunması 
nedeniyle katılım
cıların yanında 
kalın giysiler 
bulundurmalarını 
önerdi.Bu yılın 
hesaplarına göre, 
Tutulma sırasında 
Ay'ın konumları 
şöyle olacak: 
Saat 20.24 Ay'ın 
dünyanın yarı gölge 
konisi içine girmesi 
saat 21.22 Parçalı 
Tutulma başlangıcı 
saat 22.22 Tam 
Tutulma başlangıcı 
saat 23.12 Tam 
Tutulma ortası 
saat 00.02 Tam 
Tutulma sona 
ermesi saat 01.02 
Parçalı Tutulmasının 
sona ermesi saat 
02.00 Ay'ın 
Dünyanın yarı gölge 
konisinden çıkışı.

Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
cevap kâğıtları 
ÖSYM'ye ulaş
mayan adaylara, 
eşdeğer sınav 
hakkı verildi.
Kurum sınavın tari
hi de açıkladı.
ÖSYM’den yapılan 
yazılı açıklamada, 
27 Mart 2011 tari
hinde yapılan 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı’na 
(2011-YGS) 
Diyarbakır’da aynı 
salonda giren dört 

adayın cevap 
kâğıtlarının 
ÖSYM’ye ulaş
madığı hatırlatıldı. 
Söz konusu aday
ların durumunun 
ÖSYM Yönetim 
Kurulu tarafından 
değerlendirildiği 
belirtilerek, “6114 
Sayılı Yasa doğrul
tusunda, söz 
konusu adaylara 16 
Haziran 2011 
Perşembe günü 
eşdeğer sınava 
girme hakkı verile
cektir.” denildi.

Ilınan bisikletçiler dosıluh inin pedal çevirdi
Almanya’nın 
Darmstadt kentinden 
yola çıkan bisik
letçiler, dostluk için 
pedal çevirerek 
kardeş şehir Bur 
sa’ya ulaştılar. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü bisiklet 
takımının Hasanağa 
mevkiinde karşıla 
dığı Alman bisik
letçiler, karayoluyla 
Bursa’ya ulaşmanın 
heyecanını yaşadılar 
Bursa’nın 
Almanya'daki 
kardeş şehri 
Darmstadt'tan 1 
Haziran Çarşamba 
günü yola çıkan 
Alman bisikletçiler, 
dostluk için pedal 
çevirdiler. Bursa ile 
Darmstadt arasında
ki kardeşliğin 40. yıl

kutlamaları kap
samında karayolun
dan Bursa ya gelen 
sporcular, Bursa yi 
merak ettikleri için 
bu geziye katıldık
larını belirtti.
Bursada 
Büyükşehir 
Belediyespor

Kulübü bisikletçileri 
tarafından Hasanağa 
mevkiinde 
karşılanan 
14 bisikletçi, gezi 
kapsamında 
Mudanya Trilye'ye 
de giderek keyifli bir 
gün geçirdi.
Alman bisiklet 

grubunun lideri 
Michael Schwalm, 
uzun bir yolculuğun 
ardından Bursa’ya 
ulaşmanın heye
canını yaşadıklarını 
ifade ederek, “Grup 
olarak dostluk için 
yola çıktık ve kardeş 
şehrimiz Bursa’ya 

aynı heyecanla 
ulaştık. Burada 
bulunmaktan dolayı 
çok mutluyuz. Bursa 
ile kardeşlik ilişkileri 
bizim için çok önem
li. Almanya’nın 
Hessen eyaleti de 
Bursa’nın kardeşi. 
Hessen Eyaleti 
Adalet Uyum ve 
Avrupa'dan Sorumlu 
Bakanı Jörg-Uwe

Hahn'ın selamlarını 
da iletmiş olalım” 
diye konuştu. 
Schwalm, ayrıca 11 
yıl önce Bursa’ya 4 
kişi geldiklerini 
hatırlatarak, bu kez 
dostluğun 40. yılı 
onuruna kalabalık 
bir grupla Bursa’da 
olmaktan mutlu
luğunu yaşadıklarını 
da sözlerine ekledi.

KAŞGDG B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax c (0.224) 513 35 95
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deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla »izlere eo yakıo ozel otaluz
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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 kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... M.

4-5 Yaş
Ana Sınıfı

. 1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf

i 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

■/Ml

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Kuruluş:l973

15 Haziran 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile Jûrlikte^n Özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

Kayalar Sok. No : 15
MM Tel : 525 06 16 UMURBEY

GSM : O 541 261 25 53

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kayaoğlu, 12 Haziran günü yapılan milletvekili seçimlerini değerlendirdi

Kamilli, “MHP W cephesinin hesabını bozdu”
Milliyetçi Hareket Partisi 
İlçe Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, 12 Haziran 
günü yapılan milletvekili 
seçimlerini değerlendirdi. 
Kayaoğlu, ülkenin sahibi 
olan milletin kararanının 
geldiğini ve son sözün 
sahibi olan milletin 
kararını sandıkta 
verdiğini söyledi.
Seçim sonuçlarının AKP 
nin bir dönem daha ikti
darıyla sonuçlandığını 

söyleyen Kayaoğlu, 
“Seçimlerde, CHP ana 
muhalefet özelliğini koru 
du. MHP ise, başta AKP 
olmak üzere yerli ve ya 
bancı işbirlikçilerin her 
türlü fitne, fesat, jftira ve 
tuzaklarına karşın, mil
letin derin sağ duyusuyla 
barajı geçmeyi başararak 
'Şer' cephesinin hesabını 
bozmuştur. Bizler, MHP 
olarak, demokrasi kültü 
rümüz gereği, milletimizin

kararını saygıyla karşılı 
yor ve milletimize hayırlı 
olmasını diliyoruz.
MHP İlçe Başkanı olarak 
belirtmek isterim ki; 
seçim sonuçlarına bakıl
maksızın doğru bildikleri 
mizi söylemeye, ülkemiz 
ve milletimiz üzerinde 
oynanan 'Alçakça'oyun

ları ve bu oyunların figü 
ran ve aktörlerini millete 
deşifre etme görev ve 
sorumluluğundan asla 
vazgeçmeyeceğiz.
Bu hakkımız saklı kalmak 
şartıyla seçim sonuç 
larını tüm teşkilatımız çok 
yönlü bir şekilde değerlen 
ditip, gerekli sonuçlar 

çıkartılıp, önümüzdeki 
dönemde ilkelerimizden 
ve inançlarımızdan asla 
taviz vermeden,.milletimi 
zin teveccühünü kazan
mak ve akabinde iktidar 
olup, milletimize gerçekte 
hak ettiği hizmeti ifa et 
mek için yılmadan çalışa
cağız. Bu günden tezi 
yok, Gemlik ilçe teşkilatı 
olarak önümüzde yapıla
cak olan yerel seçimlere 
yönelik çalışmalarımızı 

başlatıp tekrar karar anı 
geldiğinde halkımızın 
teveccühünü kazanıp, 
Gemlik Belediyesinin 
burçlarına 3 hilalli bayra 
ğımızı asmak için yılma 
dan yorulmadan çalışa ca 
ğız. Seçim sonuçlarının 
halkımıza hayırlı olmasını 
diler ve bu vesile ile parti 
mize destek veren halkı 
miza teşekkürü borç bilir 
ve tüm Gemlik halkına 
saygılar sunarım.” dedi.

Güıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Salı Pazan’nı gezerken...
Dün, yeni Salı Pazarı’nın Ilıca Caddesi 

bölümünde kısa bir gezi yaptım.
Gözüme takılanı size aktarmak istiyorum.
Hürriyet Caddesi’nin Orhangazi Caddesi'n 

den Terhıinal’e doğru uzayan, ara caddelere 
kıvrılan, oradan Ilıca Caddesi’ne çıkan 
büyük bir alanda kuruldu yeni pazaryeri.

Pazarın buraya taşınmasının nedeni ise, 
Büyükşehir Belediyesinin Çarşı Deresinde 
başlattığı yenileme projesiydi.

Çarşı Deresi projesi, gezi alanını genişlet
tiğinden pazar kurulmasına engel teşkil 
ediyordu. Devamı sayfa 4’de

V II II ı ■ I . II a

Orhangazi 
Caddesi 'nde ikamet 
eden Sıddıka A. adlı 
bayan, internetten 
tanıştığı bir erkek 
tarafından kendisine 
kargoyla doğum 
günü hediyesi gön
derilen paketten 
uyuşturucu çıkınca 
gözaltına alındı.
Olayı, kadının inter
netten tanıştığı 
ve görüşmek isteme 
diği erkek arkadaşı 
nın planladığı 
iddia edildi, 
öğrenildiğine göre, 
Dr. Ziya Kaya Ma 
hailesi Orhangazi 
Caddesi'nde ikamet 
eden Sıddıka A. 
internetten Nevzat 
Y.(34) isimli 
kişiyle tanıştı.

Bir süre Nevzat Y. ile 
sohbet eden Sıddıka 
A. görüşme talebini 
reddetti. Dün, Sıddı 
ka A.'yı arayan 
Nevzat Y. iddiaya 
göre, "Sana bir 
doğum günü hediye
si gönderdim. Gidip 
hediyeni al." dedi: 
Bunun üzerine bera 
ber yaşadığı kızı Zey 
nep ile Terminal’e gi 
den Sıddıka A. Gem 
lik Şehirlerarası Oto 
büs Terminali'nde 
paketi aldı. Paketin 
içerisinde 5 gramlık 
esrarı gören anne-kız 
büyük şaş kinlik 
yaşadı. Terminalde 
uyuşturucu sevkiyatı 
ihbarı alan Gemlik 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü ekipleri, Sıddıka 

ve kızı Zeynep A.'yı 
gözaltına aldı. 
Polis Merkezine gö 
türülen anne-kız, ger 
çeği polise anlattı. 
Sıddıka A, kargoyu 
kendisine internetten 
tanıştığı Nevzat Y. 'nin 
doğum günü hediye
si olarak gönderdiği
ni ve ardından da 
polise haber verdiği
ni söyledi. Polis 
ekipleri, Sıddıka 
A. 'nın evinde yaptığı 
aramada uyuşturucu 
mad de bulamadı. 
Arama tarda bir adet 
7.65 çapında tabanca 
ve iki şarjör mermi 
ele geçirildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı. Polis, 
Nevzat Y.'yi arıyor.
(Haberler.com)

Gemük 
Körfez 

39 yasına 
giriyor

Gazetemiz Gemlik 
Körfez elinizdeki 
sayısıyla 38 yılı 
geride bırakarak 
39. yayın yaşamı
na girdi.
16 Haziran 1973 
günü yayın 
yaşamına haftalık 
Olarak başlayan 
gazetemiz, 2 Şubat 
2002 tarihinden 
beri haftada 6 gün 
yayınlanıyor. 
Gemlik Körfez'i bu 
günlere getiren 
okurlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

http://www.aykenti1kogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
Haberler.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Beni yıkamayan her şey 
beni güçlendirir...

Halk yeni pazara alıştı
Türk halkı seçimini yaptı.
Resmi olmayan sonuçlara göre ; 
AKP geçerli oyların yüzde 49,5’ini, 
CHP yüzde 25,94'ünü, 
MHP yüzde 12,98'ini, 
Bağımsızlar yüzde 6,58'ini aldı. 
Böylece mecliste AKP 326,CHP 

135,MHP 53,Bağımsızlar ise 36 mil
letvekili ile temsil edilecek.

Bursa'da ise AKP 11 vekille 
mecliste yer alırken, genç seçmenin 
oylarını alan CHP daha önce 3 olan 
vekil sayısını 5'e çıkardı. MHP ise 
3'ten 2'ye geriledi.

Hayırlısı olsun.
Umuyor ve diliyoruz ki Türkiye 

kazansın.
Seçim sonuçları üzerine denilecek 

çok söz var.
Dünkü yazımızda birazını dedik.
Bugün de sözü filozoflara 

bırakalım istedik;

Sokrates ile burjuva sınıfından biri, 
çok dar bir geçitte karşı karşıya 
gelirler.
Geçit öylesine dardır ki ikisinden 

birisinin muhakkak yol vermesi 
gerekmektedir. Burjuva; "ben asil 
olmayan, soysuz, ne idüğü belirsiz 
bir mahlûka asla yol vermem!" der.

Üstat gayet sakin cevap verir: 
"ben veririm!..." dedikten sonra 

kenara çekilir...
*****

Bernard Shaw ile Churchill hiç 
geçinemez ve sık sık birbirlerini 
iğnelermiş.

Bernard Shaw, bir oyununun ilk 
gecesine, Churchill'i davet etmiş ve 
davetiyeye de bir pusula iliştirmiş:

"Size iki kişilik davetiye gönderiyo
rum. Bir dostunuzu alıp 
gelebilirsiniz. Tabii dostunuz varsa."

Churchill, hemen cevap gönder
miş:
"Maalesef o gece başka bir yere 

söz verdiğim için oyununuzu seyret
meye gelemeyeceğim. İkinci gece 
gelebilirim, tabii oyununuz ikinci 
gece de oynarsa."

Bir gün Eflatun, talebelerinden biri
ni kumar oynarken yakalamış ve 
şiddetle azarlamış. Talebesi:

"İyi ama ben çok az bir paraya 
oynuyordum" diye itiraz edecek 
olunca

Eflatun cevap vermiş;
"Ben seni kaybettiğin para için 

değil, kaybettiğin zaman için azarlı 
yorum."

T- M A A “O?* 
_ & HARCAMA"

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

Çarşı Deresi’nin iki 
yanına kurulan Salı 
Pazarı’nın Hürriyet 
Caddesi ile Ilıca 
Caddesi’ne alın
masından sonra 
yaşanan karmaşa 
ortadan kalkarak 
vatandaşlar yeni 
pazar düzenine alış
maya başladı.
Yaklaşık bir ay önce 
başlayan yeni pazar 
yerinde, alışveriş 
yaptığı esnafını 
bulamayan 
vatandaşlar 
şikayetçiydiler.
Hürriyet Caddesi ile 
Ihça Caddesi ve ara 
sokaklara dağılan 
pazarcı esnafının da 
memnun olmadığı 
durum giderek nor
malleşiyor.
Müşterisiyle yeniden 
buluşan esnafın 
büyük bölümü mem
nuniyetini ifade 
ederken, Ihça 
Caddesi’ndeki 
esnaf kendilerini 
dışlanmış gibi 
gördüklerini 
söylüyor.
Halkın büyük 
bölümünün 
Hürriyet Caddesi’ne 
gittiğini belirten 
pazarcı esnafı, 
akşamları tez
gahlarını zararla 
kapattıklarını ifade 
ediyorlar.
Vatandaşlar ise eski 
pazarda alışveriş

yaptıkları esnafları 
ve diğer esnafın tez- 
gan açtığı yerleri 
belirlemesinden 
sonra onlarda 
durumlarından 
memnunlar.
Ancak, Manastır’dan 
yeni pazara gelenler 
ise dönüş sıkıntısı 
yaşadıkları için 
yakınıyorlar.
Belediye Manastır 
Otobüslerinin 
Orhangazi

» Caddesi’nden sık-

laştırılmasını iste 
yen halk duraklara 
kadar yükle dön-

mekten bitkin hale 
düştüklerini söylü 
yorlar.

Hasıma yaz tarifesine geçiliyor
Bursa’da 2010 - 
2011 eğitim öğretim 
yılının sona erme
siyle birlikte, 18 
Haziran Cumartesi 
gününden itibaren 
toplu ulaşım 
hatlarında yaz tarife
sine geçiliyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Toplu 
Taşıma Şube 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre; toplu ulaşımda 
yaz dönemi hareket 
tarifesi, 2010-2011 
Eğitim - Öğretim 
Yıh’nın 17 Haziran 
tarihinde sona erme
siyle birlikte 18 
Haziran Cumartesi 
gününden itibaren 
uygulanmaya

başlanacak. 
Yaz tarifesine 
göre, şehiriçi hat
larımızda bazı saat 
ler uygulamadan 
kaldırılacak olup, 
tatil bölgelerinden 
Mudanya, Kurşunlu 
ve Gemlik’te hareket 
saatleri arttırılacak. 
Yaz dönemi boyunca

Güzelyah Feribot 
iskelesi’ne ulaşım 
sağlayan hatları da 

'feribot saatleri ile 
entegreli olarak 
çalışacak.
Öğrenciler ulaşımda 
sıkıntı yaşamayacak 
Aynı zamanda 
18-19-25-26 Haziran 
tarihlerinde LYS

sınavları yapıla
cağından sınav 
saatlerine uyumlu 

. ilave servislerle 
sınava girecek 
öğrencilerin ulaşım
da sıkıntı yaşa
masının önüne 
geçilecek.
Yaz dönemi boyunca 
toplu ulaşımda 
uygulanacak 
hareket saatlerine, 
16 Haziran Perşem 
be tarihinden 
itibaren; http://ula
sim.bursa.bel.tr 
internet sitesinden 
ulaşılabilecek 
olup, otobüs durak
larında asılı saat 
çizelgeleri de bu 
tarihten itibaren 
güncellenecek.

http://ulasim.bursa.bel.tr
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YauYORUM

Türkiye'de yürürlüğe 
girmesi beklenen 
internet filtrelemesi 
uygulamasını 
gerekçe göstererek 
"siber saldın" başla
tan Anonymous 
(Anonim) adlı 
bilgisayar korsan 
grubuna yönelik 
operasyonda 
gözaltına alınan 
32 kişiden yaşları 
18'den küçük

Haç alman gitti, sura kadem başlı
Bursa'nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesin 
de, ilaç almak için 
evinden ayrılan bir 
kişi kayıplara karıştı. 
8 Haziran Çarşamba 
günü Bursa'da bir 
eczanede çalışan 
yeğeni İlyas 
Sarıoğlu'nun yanına 
ilaç almaya gitmek 
için Mustafake mal- 
paşa'daki evinden 
ayrılan Mahmut 
Duğtay'dan (56) bir

V

Bursa'nın Karacabey 
ilçesine bağlı 
Sultaniye köyünde 
mevsimlik işçi 
olarak çalışan ve 
"Balığa gidiyorum" 
diyerek kaldığı 
çadırdan ayrılan 
Gökhan Karaman 
oğullan'ndan haber 
alınamıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Mardinli 
Karamanoğulları 
ailesi, mevsimlik işçi 
olarak çalışmak 
üzere Karacabey 
ilçesine bağlı

Bıçaklanan şahıs ağır »aralanflı
Bursa'da bir kişi 
karnından 
bıçaklanarak ağır 
yaralandı. 
Olay, Duaçınarı 
Mahallesi Savaş 

9'u serbest bırakıldı. 
Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı 
(TİB) yetkililerinin 
suç duyurusu üze 
rine başlatılan 
soruşturma kap
samında, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiple 
rince, Ankara 

daha haber alına
madı. Kocasının bel 
fıtığı rahatsızlığı ve 
vücudunun sağ kıs
mında kısmi felç 
olduğunu, bu yüz
den yürümekte zor
luk çektiğini 
söyleyen Hicran 
Duğtay, "Kocam 8 
Haziran Çarşamba 
günü Bursa'da bir 
eczanede çalışan 
dayısının oğlu l'lyas 
Sarıoğlu'nun yanına

Sultaniye köyüne 
geldi. Ailesine oku
mak istediğini 
söyleyen Gökhan 
Karamanoğulları 
(21), gündüz tarlada 
çalışıp gece çadırın
da üniversite 
sınavlarına hazırlan
maya başladı. 
Geçirdiği sedef 
hastalığı yüzünden 
vücudunda ve 
başında lekeler 
çıkan genç, 
cumartesi sabahı 
saat 09.00 sıraların
da yanına aldığı olta

Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Henüz belirlene
meyen bir sebepten 
dolayı Ömer Ş. (33) 
ile Orhan G. (60)

İstanbul, Eskişehir, 
Bursa, Manisa, 
Adan, Kocaeli, 
Antalya, Samsun, 
Konya ve 
Zonguldak'ta 
gözaltına alınan 
32 zanlıdan 18 
yaşından küçük 
9 kişi, savcının 
talimatıyla serbest 
bırakıldı.
Diğer 22 zanlı ise 
Ankara Gazi 

ilaç almaya gide
ceğini söyleyerek 
evden ayrıldı. O 
günden beri ken
disinden haber 
alamıyoruz. Cep 
telefonu hep kapalı. 
Geçirdiği rahatsızlık 
yüzünden çalışamıy- 
ordu. Bir miktar bor
cumuz vardı. Son 
zamanlarda bana, 
'Çalışamıyorum. 
Size yük oluyorum. 
Bu durum beni 

ve biraz yiyecekle 
'Dereye balık tut
maya gidiyorum* 
diyerek çadırından 
ayrıldı.
Havanın kararması
na rağmen çadıra 
dönmeyen gencin 
babası Bişar 
Karamanoğulları ve 
akrabaları, Gökhan'ı 
aramalarına rağmen 
bulamayınca duru
mu Sultaniye Köyü 
Muhtarı Derviş 
Mete'ye bildirdi. 
Muhtar Mete'nin 
haber vermesi üze 

arasında tartışma 
çıktı. Orhan G. 
eline geçirdiği 
bıçakla Ömer Ş.'yi 
karnından yaraladı. 
Hastaneye kaldırılan

Mustafa
Kemal Devlet 
Hastanesinde 
sağlık kontrolünden 
geçirildikten 
sonra tekrar 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğüne 
götürüldü.
Avukat olduğu 
bildirilen 1 zanlının 
da işlemlerinin 
İstanbul'da sürdüğü 
kaydedildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozçanvurall 933@hotmail.com
www. mill iyeVbIog/özcan vu rai

Geçen seçimin düşündükleri !..

üzüyor' demeye 
başlamıştı. Ben ne 
olursa olsun kendi
sine ölene kadar 
bakacağımı söyle 
miştim. İnşallah 
başına kötü bir şey 
gelmemiştir. Polise 
müracaatta bulun
dum. Ayrıca bir tele
vizyon programına 
da başvurdum. Yarın 
programa katıla
cağım. Umarım eşi 
mi bulurum" dedi.

rine gece köye 
gelen jandarma 
ekipleri de, sabaha 
kadar yaptıkları ara
madan bir sonuç 
alamayınca Bursa

•Sivil Savunma 
Müdürlüğü arama 
kurtarma ekip
lerinden yardım 
istendi. Sivil savun
ma ekipleri, saat 
13.00'ten itibaren 
karada ve derede 
kayıp Gökhan 
Karamanoğulları'nı 
aramaya 
başladılar.

Bu seçimlerin belki de en dikkat 
çekici yanı, televizyon reklamlarıydı. 
Hemen her partinin kullanmış olduğu 
reklamlar ile bu reklamlardaki slogan
ların, çok düzeyli, özenli, kaliteli 
olduğunu söylememiz gerekir.

Peki ya, seçim meydanlarındaki 
söylemler nasıldı?

Reklamlar ile o reklamların slogan
ları ne kadar düzeyli, kaliteli ise mey
danlardaki söylemler de bir o kadar 
kötüydü. Kalitesizdi..

Bütün siyasi liderler. Kendi yapacak
larının yerine rakiplerinin yapamaya
cakları üzerinde durdular.
Birbirlerine karşı ağza alınmayacak 

sözler sarf ettiler.
Böyle olunca birbirlerine duydukları 

saygı da azaldı.
Karşılaştıklarında birbirlerinin 

yüzüne nasıl bakacaklarını kendileri 
düşünsünler.

Reklamlarda kullanılan sloganlar ile 
meydanlardaki söylemlerin farklı 
oluşu
Türkiye siyasilerinin realitesini, 

kalitesini ortaya koyması bakımından 
önemlidir...

Siyasi liderler televizyonlarda sanal 
taraftarlarına hitap ederken daha 
dikkatli oluyorlardı.

Meydanı dolduran halka hitap 
ederken üslup bozuluveriyor.

İş küfüre kadar gidiyordu...
Belki bu biraz da halktan kaynaklanı 

yor.
Halk, liderin veya konuşmacının o 

tarz konuşmasını bekliyor, teşvik 
ediyor, paralı amigoları onu bu yönde 
konuşması için zorluyor da olabilir.
Rakibiyle ilgili bir açıklama yapmaya 

kalkışsa, hemen her mitingde mey
danlardan bir “yuh” sesi yükseliyor.

Seçim reklamlarının ve buradaki slo
ganların kalitesini vurgularken; acaba 
reklamı, sloganını beğenip, kalitesin
den etkilenerek o partiye oy verecek 
olan var mıdır diye düşünüyorum?

Siz ne dersiniz ?...
Belki vardır.
Yinede denebilir ki, en azından % 10 

civarında olduğu söylenen kararsız 
seçmeni etkilemesi bakımından önem
li olabilir.

şahsın hayati 
tehlikesinin 
sürdüğü öğrenildi. 
Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

‘Gemlik'Körfez*- www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış 12 Haziran millelvetili genel
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Salı Pazarı’nı gezerken....
Bu nedenle en uygun alan Hürriyet Caddesiy 

di.
Bu cadde de daha önce de pazar kurulmuştu.
Sıkıntı, esnafın alıştığı ve bilinen yerlerinin 

değişmesiydi.
Gemlikli kimden alışveriş yapıyorsa aynı 

pazarcı esnafından ürünlerini alıyordu.
Ama yer değişince kimin nerede olduğunu 

bulmak bir kaç hafta karışıklığa neden oldu.
Esnaf da bu işe memnun kalmadı, pazarcıyı 

arayan vatandaş da..
Dün gezdiğimiz Ilıca Caddesinde pazara 

gelen vatandaş yoğunluğu azdı.
Hürriyet Caddesine göre bu cadde zayıf kah 

yordu.
Bir de bu caddede bulunan esnafın çoğun

luğu bu işten hoşnutsuzdu.
Tornacı İsmail Usta ya uğradığımda, işlerin 

yoğunluğunun Salı günü olduğunu, köyden 
gelene çiftçinin traktörünün onarımını işyerinin 
önünde yaparken, şimdi Balı günü gelen giden 
olmadığını söyledi.

Sunta satıcısı İsmail Birgün, işyerinin önü de 
pazarcı tarafından kapadığı için, Salı gününü 
tatil ilan ettiklerini söylüyorlar.

Bakkal, kahvehaneci, fırıncı gibi esnaf ise 
pazar kurulmasından memnun görünüyor.

Onların satışları artmış.
Bir de benim en sadık okurum Renginaz 

Teyzem memnun.
Renginaz Göral, gazetemizin ilk sorumlu 

Müdürlerinden Av. Mehmet Cengiz Göral’ın 
annesidir.

78 yaşında Aydın bir Türk anasıdır Renginaz 
Teyzem.

ülke sorunlarını yakından izler.
Gemlik Körfez Gazetesini, sevgili oğlunun 3 

Temmuz 1979 tarihinde kahpece öldürülmesin
den sonra sürekli kendisine gönderiyorum.

Gazete eline ulaşmazsa mutlaka beni arar, 
"Oğlum bugün gazetem gelmedi, birşey mi 
oldu" der.

Renginaz Teyzemle evinin yakınlarında rast
laştık.

Yüzü gülüyordu.
"Bak, pazar ayağına geldi. Memnun musun?" 

dedim.
Memnun olduğunu belirtti.
Tek başına kaldığı evinden çıkıp dere kenarın

dan alışveriş ona zor geliyordu.
Kısacası evleri Hürriyet Caddesi ve Ilıca 

Caddesinde olanlar pazarın ayaklarına gelme 
sinden memnunlar.

Gemlikliler yavaş yavaş alışveriş ettikleri 
pazarcısını buldukları için onlarda bu değişik
liğe alışmaya başladılar.

Ancak, pazarda dikkatimi çeken, açıkta gıda 
maddesi satışının denetlenmemesi oldu.

Bu konuda bir boşluk var.
Göstermelik denetimlere yerine insan sağlığı

na önem veren denetimler yapılmalı.
Satıcılar sağlık kurallarına uymalı.
Sevgili okurlarım bugün Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünün sergi açılışı ve defilesi var.
Görülmeye değer bir sergi kaçırmayın derim.

seçimlerinin ilcemizdelti senuclan
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan seçmen
lerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. İlçemizdeki 

sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları: Dünden devam
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Marmarabirlik İznik Kooperatifi 
genel kuruluna ilkler damga «urdu

SGK İl Müdür 
Yardımcısı Küçük 
“Cezaya Karşıyız”

Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, bir 
yandan zeytin üreti
cisinin alın terinin 
karşılığı m ve ürü 
nün değerini verme 
ye çalışırken, bir 
yandan da savaş 
alanı haline gelen 
pazarda daha da 
büyümeye çaba 
gösterdiklerini 
söyledi.
Hidamet Asa, tarihin 
de ilk kez tek listey 
le seçime giden 
İznik Zeytin Tarım 
Satış Koope rati- 
fi'nin genel kuruluna 
katıldı. Kendisinin 
de bir dönem baş 
kanlık yaptığı İznik 
Kooperatifi'nin, 41 
yıllık tarihinde ilk 
kez birliğe başkan 
gönderdiğini kayde
den Asa, bunun için 
üretici ortakların 
desteğine teşekkür 
etti.
Başkan Asa, 
"Göreve başladığı 
mız günden bu

yana, enerjimizin 
önemli bir kısmını 
alım ve pazarlama 
politikamızdaki yeni
liklere ve yapılan
malara ayırdık. Bir 
yandan ürünün değe 
rini, emeğin karşılığı 
m vermeye çalışır 
ken bir yandan da 
savaş alanı haline 
gelen pazarda daha 
da büyümeye gayret 
gösterdik. Bu kap
samda, ürünün 
değerini ve satışları 
mızı arttırdık, ortak
lara uygun kredi 
imkanları sağladık, 
yeni yatırımlar yap
tık ve yapmaya 
devam edeceğiz" 
dedi.
Bir dünya markası 

haline gelen Marma 
rabirlik'in, her yıl 
artırdığı satışlarını 
karşılayabilmek için 
kapasite artırımına 
gittiğini söyleyen 
Hidamet Asa, 
"Oluşturduğumuz 
AR-GE birimimiz, 
bölgemizin kendine 
has özellikleri bulu
nan sofralık zeytini
ni, dünya pazarların
da İspanyol, İtalyan 
ve Yunanistan zey
tiniyle rekabet ede
bilecek duruma 
getirmek için büyük 
çaba harcamaktadır" 
diye konuştu.
Marmarabirlik'in 
satış rakamlarına 
ilişkin bilgi de veren 
Asa, şunları söyledi:

"2010 yılında, bir 
önceki yıla göre yur
tiçi ve yurtdışı 
satışlarımızda mik
tar olarak yaklaşık 
% 10, ciro olarak da 
TL bazında % 16 
büyüme gerçek
leşmiştir.
Birliğimizin ihracatı
na baktığımızda, 
Dubai, Irak, 
Azerbaycan, Bosna 
Hersek, Kuveyt, 
Güney Afrika, Yeni 
Zelanda, Japonya ve 
Suudi Arabistan ile 
ihracat yapılan ülke 
sayısını 36'ya çık
mış, miktar olarak 
da 5 bin 500 tona 
ulaşmıştır." 
Marmarabirlik'e 
bağlı İznik Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratifi'nin seçim mad- 
deli olağanüstü 
genel kurulunda, 
Ergün Sürücü 
başkanlığındaki 
yönetim kurulu, bin 
500 dolayında üreti
ci ortağın desteğiyle 
yeniden seçildi

Bursa Sosyal 
Güvenlik İl Müdür 
Yardımcısı ve 
Sosyal Güvenlik 
Müfettişi İlhan 
Küçük, denetim
lerde işverene ceza 
yazmadan onu 
uyarma düşüncesi 
içerisinde olduk
larını söyledi. 
Küçük, Müstakil 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) Bursa 
Şubesi tarafından 
bir ay boyunca 
düzenlenen 'İşv
eren açısından iş 
sağlığı ve iş güven
liği' konulu semi
nerde konuştu. 
"İşverenler açısın
dan sosyal güven
lik uygulamaları" 
konularında bilgi 
veren Küçük, şun
ları dile getirdi: 
"İşverenlerimizden 
kurumumuzun 
kendilerine hak 
verdiğini bilmesini 
istiyoruz.
Gerçekten de

bakıldığında çok 
fazla kural ve 
kanun varmış gibi 
görünüyor. Hatta 
bazen işverenlerim
iz bizlerin de hak
larını koruyacak 
kanunlar yok mu 
diye soruyor. 
Ancak bizler koyu
lan kuralları uygula
mak ile yükümlü 
kişileriz. 
Kurumumuzun da 
var oluş nedeni 
budur. Fakat bizler 
sizlere sonuna 
kadar hak veriy
oruz. Gerçekten de 
fazla kural var. Tüm 
Sgk müfettişleri bu 
bilinç ile hareket 
ediyor. Denetimlere 
gittiğimizde de 
olmazsa olmaz 
konular dışında 
kimselere zorluk 
çıkarmamaya 
çalışıyoruz. 
Aklımızda her 
zaman için işverene 
ceza yazmadan onu 
uyarmak düşüncesi 
var. "

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı RENAULT

fos,

UÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin..,. MAIS Yetkili Servisi

y

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 indirim

■ 1

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 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

4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
I

4 adet Michelin lastik alana 
1OO TI’ye kadar

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için

kaporta
Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar

Migros hediye çeki
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk
hazırlanmıştır 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 yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax I (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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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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GENÇLİĞE HİZMET GÖREVİMİZDİR
Uludağ Üniversite

si Asım Kocabıyık 
Yüksek Okulu 
mezuniyet törenleri 
Cuma günü Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.

Gemlik üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma 
Derneği'ni temsilen 
davete Dernek 
Başkanımız Sayın 
Hasan Başaran ile 
birlikte katıldık.

Okul birincisi 
kızımızın ve diğer 
konuşmacıların 
duygu yüklü sözleri 
tüm katılanların 
gözlerinin yaşar
masına neden oldu. 
Özellikle okul birin
cisi kızımız Sayın 
Koçanalı, kam- 
püsünün tanıtımını, 

gerçek güzelliklerini 
öyle bir belirttiler ki; 
konuşması kampüs 
hakkında 
kamuoyunda olum
suz bir hava yarat
mak isteyenlerin 
suratlarına indirilen 
bir tokat gibi idi 
adeta.

Sağolasın hanım 
kızım. Ağzına 
sağlık. İstikbalin 
parlak olsun.

Güzel bir tesadüf 
tören salonunda 
Yurtkur Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesi Yurt 
Müdürü Sayın Salih 
Zeki Mazlum Bey ile 
yanyana beraberdik. 
Mütevazi, sıcak 
kanlı, nazik ve 
saygılı beyefendi bir 
zat.

Tören sonrası,

Yurtkur yurtlarını 
gezip, görebilir 
miyiz ricamızı eksik 
olmasınlar mem
nuniyetle kabul etti 
ler. Hasan Başaran 
ve Yüksek Okul 
Müdürü Sayın Prof. 
Dr. Kemal Sulhi 
Gündoğdu ve bir 
kısım arkadaş 
grubu ile yurtları 
gezdirdiler. Tertemiz 
pırıl pırıl.

Beş yıldızlı otel 
konforunda adeta. 
Bursa yurtlarından 
gelen öğrencilerle 
beraber gezimiz 
sırasında yurda 32 
öğrenci yeni kayıt 
yaptırmış durum
daydı.

Yurtların balkon
larından manzarası 
sanki İstanbul 
boğazı imişcesine 

mis gibi hava, kuş 
sesleri, masmavi bir 
deniz, çam kokuları, 
bol oksijen.

Yurtkur'un iki 
yurdu ve sağında 
derneğimiz üyesi 
İbrahim Bedizci'nin 
annesinin adına 
yaptırdığı yurt 
binası bulunuyor. 
Sol başta ise 
metruk bir halde 
Sunğipek Fabrikası 
döneminde lojman 
olarak kullanılan 
dört katlı bir bina 
var. O güzelim yer
leşim yerine hiç de 
yakışmıyor. 
Restorasyonu tah
minime göre 150 bin 
TL civarında bir 
bedel karşılığı kul
lanılır hale gelebilir. 
150 civarında 
öğrencinin barın
ması sağlanabilir.

Bugüne kadar tüm 
Belediye 
Başkanlarımız 
Yerleşkeye büyük 
katkı sağladılar. Hiç 
şüphem yok. Sayın 
Refik Yılmaz ve 
Belediye Meclisimiz 
belirttiğim binanın 
restorasyonunu 
yaparak kullanılır 

hale getirip, öğren
cilerimizin hizme
tine sunarlar. Büyük 
olasılıkla Sayın 
Refik Yılmaz 
Başkanımız binanın 
konumunu yerinde 
görüp 
incelemişlerdir. 
Yurtların önünde 
metruk bir lojman 
daha var. Üniver
sitemiz Senatosu bu 
binanın da öğrenci
lerin, misafirlerin ve 
velilerin yararlan
abileceği sosyal 
amaçlı bir tesise 
dönüşümünü süra
tle gerçekleştirme- 
lidirler.

Yerleşkede eski 
karbon tesislerinin 
bitişiğindeki bir 
alanda yıkılan 
binaların moloz 
kalıntıları kötü bir. 
görünüm veriyor. 
Umarım spora 
büyük destek veren 
Belediyemiz genç
lerin spor yapacağı 
bir alanı hizmete 
geçirirler.

Belediyemizce 
inşa edilen yurt, 
henüz Kredi ve 
Yurtlar Kurumu'na 
devredilmemiş.

Yurt 
Müdürlüğü'nün 
başvurusu ile devir 
işlemi en kısa za 
manda gerçekleşti 
rilir ümidindeyiz.

Devlet, millet için 
vardır. Her resmi 
kuruluşun görevi 
halkına hizmettir. 
^Devletin parası, 
halkın parasıdır. O 
parayı halk için, 
halkın ihtiyaçlarına 
kullanmak bir nok
tada görevdir. 
Resmi görevlilerin 
tüm ihtiyaçların 
giderilmesine 
destek olacaklarına, 
ilgi göstereceklerine 
ve gerçekleştirecek
lerine inanıyorum.
Aydınlık gelecek 

iyi yetişecek genç
lerimizle yaratıla
caktır.

Gençlik, güven 
kaynağımız ve 
ümidimizdir.

En iyi şartlarda 
onları yetiştirmek 
ulvi görevimizdir.

Bu konuda 
emeği geçen ve 
geçecek olan 
herkese şimdiden 
teşekkür eder, 
kolaylıklar dilerim.

llleMlI İlli fail MMIIİMIMİIİI
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’n 
da 6. yılsonu şenliği 
geniş katılımla 
yapıldı. Her eğitim- 
öğretim yılının son 
günlerinde yapılan 
kutlamalar, bu yıl 
yağmurlu bir güne 
denk geldi.
Bu yıl yapılan etkin
liklere Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Burhan İnan, il 
Genel Meclisi Üyele 
ri, Belediye Meclisi 
Üyeleri, Okul Müdür 
leri, Sivil Toplum 
Dernekleri ve öğren
ci velilerinden 
oluşan kalabalık bir 
izleyici gurubu 
katıldı. Programda 
konuşan Okul 
Müdürü Mustafa 
Koreyhan "Okul ile 
çevrenin bütün
leşmesine vesile 
olan bu tür etkinlik
ler neticesinde 
okulların başarısının

arttırmaktadır, yapı 
lan çalışmalara veli 
lerin de ortak edilme 
si çalışmaları daha 
başarılı kılmaktadır. 
Şenliğin gerçek
leşmesine katkıda 
bulunan hayırsever 
kişi ve kuruluşlara, 
emeği geçen herke 
se teşekkür ediyo
rum." dedi. Şenliğin 
hazırlanmasında 
desteklerini esirge
meyen Belediye 
Başkan vekili Refik

Yılmaz a, Roda 
Liman Depolama ve 
Lojistik İşletmeleri 
AŞ. adına Kemal 
Sivas'a, okulu yap
tıran Lale Kıliç'a, 
Gemlik Ticaret 
Borsası adına 
Servet Pehlivan'a, 
Özdemir Mobilya 
sahibi Ömer 
Özdemir'e, Ozan 
İnşaat-Elektrik 
sahibi İbrahim Baki* 
ye, Gemlik Emlak ve 
Gemlik Tur ortak

larından Cemil 
Karataş'a teşekkür 
plaketleri verildi. 
Konuşmaların biti
minde minik öğren
cilerin hazırladığı 
çeşitli halkoyunları 
ve dans gösterileri 
izlendi. Aralarda 
yapılan sutaşıma 
ve makyaj yapma 
yarışmalarında 
mezun olacak 
8.sınıf öğrencileri 
yarıştı ve eğlence 
doruğa çıktı.

Mezuniyetlerini 
aileleri ile üirlikte 

kutladılar

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
5/A sınıfı öğrenci
leri, mezuniyet 
balosu düzenledi. 
Geçtiğimiz gün
lerde Atamer 
Otel’de düzenlenen 
gecede, 5/A sınıfı 
öğrencileri yaptık
ları gösteriler ile de 
beğeni topladı. 
Velilerin de katıldığı 

gecede, öğrenciler 
hem eğlendiler, 
hem hünerlerini 
sergilediler.
Gecenin sonunda 
Sınıf Öğretmeni 
Neşe Bekeç’e 5/A 
sınıfı öğrencileri 
tarafından hazır
lanan plaket ve 
çiçek verilldi.
Gecede duygulu 
anlar yaşandı.
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Meteorolojiden 
Yağmur Uyarısı

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel f 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yur
dun kuzey, iç ve 
doğusunda aralık
larla görülecek 
sağanak ve 
gökgürültülü 
sağanak şeklindeki 
yağışların; Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
(Erzincan, Tunceli, 
Erzurum, Bingöl, 
Kars ve Ardahan), 
Doğu Akdeniz 
(Adana, K. Maraş, 
Osmaniye ve 
Hatay) ile Kayseri, 
Sivas ve Konya 
çevreleri ile İstan
bul'un avrupa 
yakasında lokal 
olarak kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, ülkenin 
güneydoğusu ile 
Akdeniz kıyılarında 
batı ve güneybatı 
yönlerden hafif, 
arasıra orta

kuvvette, yağış 
alan yerlerde yağış 
anında yer yer 
kuvvetli olarak 
esecek.

-KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI- 
Yağışların Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
(Erzincan, Tunceli, 
Erzurum, Bingöl, 
Kars ve Ardahan), 
Doğu Akdeniz 
(Adana, K. Maraş, 
Osmaniye ve 
Hatay) ile 
Kayseri, Sivas 
ve Konya çevreleri 
ile İstanbul'un 
avrupa yakasında 
lokal olarak 
kuvvetli olması 
beklendiğinden 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (sel, su 
baskını, yıldırım 
düşmesi, vb. ) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olması 
gerekiyor

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

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

ELEMflNflRANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

“Cık Cık Hamaml ınla 6 
asırlık gelenek yaşatılacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
tarihi ve kültürel 
miras çalışmaları 
kapsamında ele alı

nan Cık-cık 
Hamamı’nın 
restorasyon çalış
malarına başlandı. 
Çalışmaları yerinde 
inceleyen Başkan 
Altepe, medrese tale- 
belerine ücretsiz 
olarak hizmet veren 
hamamın yeniden 
aynı şekilde hizmete 
açılacağını söyledi. 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğü uhdesin
deki sultan kül- 
liyelerini de himayesi 
altına alan 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Hüdavendigar 
Külliyesi’nin bir 
parçası olan Cık Cık 
Hamamı’nda da 
restorasyon çalış
malarını başlattı. 
Restorasyon çalış
malarını yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yapının tarihi 
hakkında bilgiler 
verdi. OsmanlI 
Sultanı 1. Murat 
Hüdavendigar 
tarafından 1366 yılın
da yaptırılan 1. Murat 
Camii’nin, medrese 
olarak kullanılan üst 
katında eğitim gören 
talebelerin kullan
ması amacıyla yap
tırılan ve ücretsiz 
olması nedeniyle 
‘Gir-Çık Hamamı’ 
olarak 
adlandırıldığını dile 
getiren Başkan 
Altepe, tarihi yapının 
günümüze ise 
'Cık Cık Hamamı’ 
olarak taşındığını 
vurguladı.

[■m H
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
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. BoraSk.3/B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden. Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
ifan Şehirlerarası
E , J ._gr»»aır<. 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 J 

Barış Apt, Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

KflŞ€D€ IKKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

WL> SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
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Çin'fle enflasyon son 
34 ayın en yüksek seviyesinde Miami itti aim
Çin'de Mayıs ayı 

f Tüketici Fiyatları
Endeksi'nin (TÜFE) 
jjeçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 5, 5'e arttığı 
ve bunun son 34 
ayda görülen en 
yüksek artış olduğu 
bildirildi.
Çin Devlet İstatistik 
Bürosu Sözcüsü 
Shen Laiyun, mayıs 
ayı endekslerini 
açıkladı. Mayıs ayın
daki TÜFE'nin rekor 
bir düzeye ulaştığını 
ifade eden sözcü, 
önceki aylarda 
görülen aşırı fiyat 
artışının belli ölçüde 
önlendiğini söyledi. 
Verilere göre 
TÜFE'nin mayıs 
ayında artmasında, 
gıda fiyatlarındaki 
yükselişin büyük 
etkisi var. Gıda fiy
atları endeksi yüzde 
11,7, konut fiyatları 
endeksi yüzde 6, 1 
arttı. Çin hükümeti 
yıllık enflasyon

। oranını yüzde 4'uh 
altında tutmayı

I hedefliyor.
i Çin'deki TÜFE, ocak 

ayı ile mayıs ayı 
arasındaki 
dönemde, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5, 2'lik 
artış gösterdi.

KliŞfM 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

Ulusal İstatistik 
Bürosu, Üretici 
Fiyatı Endeksi'nin 
geçen ay yıllık 
bazda yüzde 6, 8 
olduğunu açıkladı. 
Çin'de sanayi üreti
mi ise geçtiğimiz ay 
yüzde 13, 3 arttı ve 
ekonomistlerin 
yüzde 13,1'lik bek
lentisinin de 
üzerinde gerçek
leşti.

ÇİN BORSASI 8 
AYIN EN DÜŞÜK

-SEVİYESİNDE 
Öte yandan mayıs 
ayında para arzı ve 
borç verme miktarı 
2008'den bu yana 
en düşük hızda 
büyüyen Çin'de 
Şanghay Endeksi, 8 
ayın en düşük 
seviyesine geriledi. 

Ekonominin soğu
maya başladığı 
sinyallerinin arttığı 
Çin'de borç verme 
miktarının ve para 
arzının son 3 yılın 
en düşük 
seviyesinde 
büyüme kay
detmesinin ardın
dan hisseler sert 
düştü. Şanghay 
Endeksi, son 8 ayın 
en düşük seviye 
sinin altına indi. 
Şanghay Bileşik 
Endeksi, Çin'deki 
enflasyon önlemleri 

kapsamında yapılan 
sıkılaştırma poli
tikalarının etkisiyle, 
18 Nisan'daki 
zirvesinden yüzde 
13 gevşedi. Endeks 
bu yıl toplamda 
yüzde 4, 9 değer 
kaybetti.

Türkiye'de tavuk eti 
üretimi bu yılın 
Nisan ayında Mart 
ayına göre yüzde 0,6 
azalırken, geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5 artarak 
130 bin 704 ton 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2011 yılı Nisan ayına 
ilişkin Kümes 
Hayvancılığı Üretim 
İstatistiklerini açık
ladı.
TÜİK verilerine göre, 
Nisan ayında 78 
milyon adet tavuk 
kesildi. Kesilen 
tavuk sayısı aynı 
dönemde bir önceki 
aya göre yüzde 0,1 
azalırken, bir önceki

Mislini siiıtsi naiMı
SGK sağlık kuru
luşlarının evrak tes 
lim süresini 5 gün 
uzaıti dosyaT 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) sağlık kuru
luşlarının evrak tes
lim süresini 5 gün 
uzattı.
Sgk'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
kurumlarıyla 
anlaşması olan ve 
MEDULA sistemini 
kullanan sağlık 
kurum ve kuru

15 Haziran 2011 Çarşamba 
ERÇEK ECZANESİ

yılın aynı ayına göre 
yüzde 10,2 arttı.
Nisan ayında, 130 
bin 704 ton tavuk eti 
üretildi. Tavuk eti 
üretimi söz konusu 
dönemde bir Önceki 
aya göre yüzde 0,6 
azaldı. Bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
ise yüzde 5 artış 

luşları için faturala 
ma sürecinde 
yapılan düzenleme 
sebebiyle, Mayıs- 
2011 dönemine ait 
15 Haziran

gösterdi.
Bu yılın Nisan ayın
da 1,04 milyar adet 
yumurta üretildi. 
Yumurta üretimi 
Nisan ayında bir 
önceki aya göre 
yüzde 5,4 azalırken, 
geçen yılın Nisan 
ayına göre yüzde 
11,3 arttı.

Çarşamba olarak 
belirlenen evrak 
teslim süresi 20 
Haziran Pazartesi 
tarihine kadar 
uzatıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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 3742
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 7.3
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 TO 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol 5İ3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol »13 Ot 03

B 
E 
R 
1

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

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. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 37 SAYI : 3992 

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)

MlHHlMI
venûssİnemasi 

ÇINAR AĞACI 
ll.30-l4.l5-l6.30- 

20.30
KAN KOKUSU 

Il.30-I00-I6.30- 
20.30

Rezervasyon 
(Td;5l3332l)
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KKnaş

Kaymakamlık Kupası Gümüş Ayak Basketbol 
Turnuvası nın şampiyonu GEMPORT oldu

Kaymakamlık 
Kupası Gümüş Ayak 
Basketbol Turnuvası 
sona erdi.
Turnuvanın galibi 
GEMPORT 
Basketbol Takımı 
oldu.
Gemlik kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
turnuvanın final 
karşılaşmalarını 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Başkanyekili 
Refik Yılmaz, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Şefik Ünal, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Eski İlçe Spor 
Müdürü 
Abdurrahman Lale, 
Basketbol 
Federasyon İl 
Temsilcisi Ertugrul 
Atak, Gemlik Körfez 
Spor Kulübü 
Başkanı Osman 
Küçük, Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
Gümüş Ayak 
Yönetim Kurulu 
adına Ömer 
Gümüş’te izledi. 
Çekişmeli geçen 
karşılaşmalarda 
GEMPORT turnu
vanın şampiyonu 
olurken, Yaşam 
Atölyesi ikinci, 
Muhasipler üçüncü, 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
dördüncü oldu.
Sayı Kralı ise 
Osman Ağdemir 
oluken, en centilmen

takım BP Petrolleri 
A.Ş. oldu.

YAŞAM ATÖLYESİ - 
GEMPORT 48-49 
Karşılaşmanın ilk 
maçında Yaşam 
Atölyesi, GEMPORt 
arasındaki maç kala
balık taraftar kitlesi 
önünde yapıldı. 
Karşılaşma iki 
takımın iyi mücade
lesine sahne oldu. 
Rakibini 48-49 yenen 
GEMPORT turnuva 
damgasını vurdu.

MUHASİPLER -AYŞE 
ZİVER KARATAŞ 
İ.Ö.O 83-63 
Ayşe Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu, 
MuhasipierArasında 
ki 1 Periyot (23-12) 
2 Periyot (19-26) 
3 .Periyotta (25-17) 
4. Periyotta (16-8) 
Muhasipler üstün
lüğünde tamam
landı.

Muhasipler-Ayşe 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu’nu 
83-63 mağlup etti. 
Muhasipler adına 
Olcay 38 sayı üre
tirken Ayşe Ziver 
Karataş İlköğretim 
Okulu adına M.Emin 
36 sayı üretti.
Karşılaşmaların 
sonunda turnuvada 
dereceye giren 
takımlara ödülleri 
protokol tarafından 
verildi.

Bursaspor’da transfer
Bursaspor, Alman 
ya'nın SG Bad 
Breisig takımından 
19 yaşındaki 
gurbetçi Oyuncu 
Cemal Kaldırım ile 
3 yıllık sözleşme 
imzaladı.
Özlüce Tesislerinde 
düzenlenen törende 
konuşan Bursaspor 
Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Necmettin Kocaman, 
Cemal Kaldırım'ın 
yetenekli bir 
Oyuncu olduğunu

belirterek, "Kendisi 
inşallah en kısa 
zamanda takıma

adapte olur ve katkı 
sağİar" dedi. 
Kayserisporlu

Hasan Ali 
Kaldırım'ın 
kardeşi olan Cemal 
Kaldırım ise 
Bursa'da ve 
Bursaspor’da bulun
maktan dolayı büyük 
bir mutluluk duy
duğunu ifade 
ederek; transferinde 
emeği geçenlere» 
teşekkür etti. 
Törende daha sonra 
Cemal Kaldırım 
kendisini 3 yıllığına 
Bursasporlu yapan 
sözleşmeyi imzaladı.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: 0 224 513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

©eneylmll 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, 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. Şınıf 
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 eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

16 Haziran 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info® gemlikkorfezgazetesi. com 50 Kı

KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Mdrişem Manzaran ile bittikte en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

Kayalar Sok. No : 15 
Tel : 525 06 16 UMURBEY 

GSM : O 541 261 25 53
içkisizdir

Halk Eğitim den görkemli defile «e sergi

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’n 
ce yıl boyu açılan kurs 
lar defile ve sergi ile

son buldu. Kaymakam 
Bilal Çelik, Halk 
Eğitimin daha iyi daha 
etkin olması için el ele

verdiklerini belirterek, 
"Gemlik’te Halk Eğitimi 
hak ettiği noktaya 
ulaştı.” dedi. Syf 10’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Körfez 39 yaşında
Gazetemiz Gemlik Körfez bu sayısıyla 38 

yıllık yayın yaşamını tamamlayarak 39. 
yılına giriyor.

Gemlik Körfez, 16 Haziran 1973 tarihin 
de Gemliklilerle buluştu.

Kendine ait olmayan bir matbaada, ilk 
sayısını hazırladı.

El dizgisiyle biraraya getirilen binlerce 
hurfat, çelik çember içine sıkıştırılarak 
baskıya verildi.

16 Haziran 1973 günü çıkan ilk sayımız
dan sonra 38 yıl Gemlik Körfez’i hiç aksat
madan önce haftalık, sonra günlük olarak 
yayınladık. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Koriez 38 yasınfla
16 Haziran 1973 
günü yayın yaşamı
na başlayan Gemlik 
Körfez Gazetesi, bu 
sayısıyla 39 yaşına 
bastı.
El dizgisinden lino 
teyp dizgiye, daha 
sonra bilgisayarlı 
ofset dizgi ve baskı 
dönemlerini yaşayan 
Gemlik Körfez, 
günlük olarak 9 
yıldır okurlarıyla 
buluşuyor.
Gazetemizi bugün
lere getiren yazarına, 
çizerine, dizerine, 
muhabirlerine, 
baskıcısına ve okur 
larına binlerce kez 
teşekkür ederiz.

TSO ile 
BEBKfl 

işbirliği 
ile “Proje

Yazma 
Eğitimi" 
kursu 

acılıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
ortaklaşa projesi 
olan ‘Proje Yazma 
Eğitimi’ kursu 
açılıyor. Oda 
Başkanı Kemal 
Akıt, kursun 
ücretsiz olduğunu 
söyledi. Syf 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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■■saamaBiMiın

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yaşam dersleri...
Varsa siyaset yoksa siyaset. 

Seçimden önce siyasetin kısır sarmalı
na girdik şimdi de sonuçları ırgalıy
oruz pardon irdeliyoruz.

Aslında basına da, siyasetçiye de çok 
ödevler düşüyor yurttaşı doğru ve 
yalın bir biçimde bilgilendirmek 
adına...

Yurttaşa da doğal olarak...
Onun için bugün de kıssadan hissel

er çıkaralım.
Daha doğrusu çıkarılmışları 

örnekleyelim. *****
Bir karga ağacın tepesinde oturmuş, 

düşünüyor...
Küçük bir tavşan bu durumu görür ve 

sorar:
“Ben de bütün gün senin gibi öyle 

hiçbir şey yapmadan oturabilir 
miyim?”

Karga cevap verir :
“Tabiki, neden olmasın?”
Tavşan hiçbir şey yapmadan ağacın 

altına oturur ve dinlenmeye başlar...
Aniden bir tilki yaklaşır oraya, 

tavşana saldırır ve onu yakalayıp yer.
Kıssadan hisse:
Eğer, bütün gün hiçbir şey yapmadan 

oturmak istiyorsan, unutma; yüksek, 
hatta çok yüksek bir pozisyonda 
olman lazım.. *****

“Aslında ağaca çıkmak isterdim, ama 
maalesef o kadar güçlü deği lim” der 
tosuna hindi..

“Madem öyle, benim arkamı yala”, 
diye cevap verir Tosun;

“Çünkü benim dışkım çok vitamin
lidir”

Hindi başlar tosunun arkasını yala
maya ve de fark eder ki gerekli enerjiyi 
almıştır, ağacın ilk dalına ulaşmak 
için...

Ertesi gün, hindi tosunu tekrar yala 
diktan sonra kendisinde ağacın orta 
dalına çıkacak gücü bulmuştur hatta 2 
haftalık yalama faslından sonra hindi 
kendisini ağacın tepesinde bulmuştur 
bile...

Birkaç gün sonra çiftçi ağacın 
tepesindeki hindiyi görür tüfeğiyle onu 
avlar.

Kıssadan his£e:
Yalakalık sizi biraz yukarılara çıkarır, 

ama genelde bu fazla sürmez, tepetak
lak aşağı inersiniz!*****

Küçük bir Kuş, soğuklardan uzaklaş
mak için güneye doğru uçar...

Ama soğuklara dayanamaz ve yeşillik 
bir yere dermansızca düşer. Kuş yerde 
o şekilde yatarken, bir inek gelir, üzör- 
ine bir güzelce pisler.

Kuş, inek dışkısının içinde derman
sızca yatarken, dışkının kendisini ısıt
tığını fark eder ve yavaş yavaş kendine 
gelir...

Mutluluktan ötmeye başlar,
Oradan geçen bir kedi, kuşun sesini 

duyar.
Sesi takip eden kedi, dışkının içindeki 

kuşu görür. Bir atak ve kuşu oracıkta 
yutar.

Kıssadan hisse:
Size kızan veya pislik atan herkes 

Düşmanınız olmayabilir..
Sizi pislikten veya zor durumdan 

çıkaran herkes Dost olmayabilir!
Hakikaten zor durumda, boğazına 

kadar batmış isen, susmasını bil!

Manastır Yolu asfaltlanıyor
BUSKİ tarafından 
Cumhuriyet Mahalle 
si’nde sürdürülen 
yağmur suyu ve 
içme suyu boru hat
tının yenilenmesi 
nedeniyle bozulan 
yollar asfaltlanmaya 
başlandı.
Gemlik içinde 1 
yıldır devam eden 
su boruları yenileme 
çalışmaları nedeniy 
le ilçenin birçok 
mahalle ve sokağın
da yapılan kazı 
çalışmaları nedeniy 
le yollar bozulmuş
tu. Çevre Yolu ile 
Cumhuriyet Mahal 
iesi'nde devam 
eden çalışmalar 
kademeli olarak 
tamamlanıyor.
Çevre Yolu’nun bir 
bölümündeki çalış
maların tamamlan
masından sonra 
asfalt döküm çalış
maları Çarşı Deresi 
kavşağından başla
yarak Cumhuriyet 
Caddesi girişine 
kadar tamamlandı. 
Asfalt işini alan 
müteahhit firmanın 
Manastır’da asfalt 
kaplama işlerini 
önümüzdeki gün
lerde tamamlaması 
bekleniyor.

ISO ile BEBKA işbirliği ile “Proje 
Yazma Eğitimi" kursu açılıyor
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
ortaklaşa projesi 
olan ‘Proje Yazma 
Eğitimi’ kursu 
açılıyor.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada 11-12 
Temmuz 2011 gün
lerinde açılacak olan 
kursa katılanların 
proje yazma kapa
sitesini arttırmak ve

gelecek dönem 
proje teklif çağrıları
na hazırlıklı 
olmalarını 
amaçladıklarını 
söyledi.
Eğitim kursunun 

^kontenjan sayısının 
25 kişi olduğunu 
belirten Ticaretv e 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
verilecek olan 
eğitimin ücretsiz 
olduğunu belirterek, 
kamu ve özel sektör
den katılımcıların 
başvuruda 
bulunabileceklerini

söyledi. ., 
Akıt, eğitime katıl
mak isteyenlerin 
www.bebka.org.tr

internet sitesinden 
de katılım başvu
rusu yapabilecek
lerini bildirdi.

Gemlik Körfez

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SUDENAZ GÜNÖZER

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 3993 
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)

http://www.bebka.org.tr
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[v sahibini hıcatlajan kiracı luluklanJı YazıYORUM
Bursa'da, kiracı 60 
yaşındaki Orhan 
Güleç evinden çık
masını isteyen ve 
kendisine saldıran 
ev sahibi, 30 yaşın
daki Ömer Şentürk'ü 
elinden aldığı bıçak
la bacak ve kasık 
bölgesinden yaral
adı. Şentürk hastan
eye kaldırılarak 
tedavi altına 
alınırken, kiracı 
Güleç sevk edildiği 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuk
landı.
Merkez Yıldırım ilçe
si Duaçınarı 
Mahallesi'nde, 
maket ve hediyelik 
eşya ambalajı 
imalatı yapan Orhan 
Güleç, ev sahibi 
Ömer Şentürk ile 
kira meselesi

Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde evlerin 
balkonlarına 
kuruması için 
asılan kadın iç 
çamaşırlarını tiner 
dökerek yaktığı öne 
sürülen 31 yaşındaki 
Yalçın K. , polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Mahmudiye 
Mahallesi'nde oturan 
bazı kadınlar, 
balkonda asılı olan 
iç çamaşırlarının 
yakılması nedeniyle 
polise giderek 
şikayette bulundu. 
Şikayet üzerine

Sahilılnir elindeki köneöe carnaralt kaçlı
Bursa'da bir kişi, 
gezdirdiği köpeğine 
çarparak kaçan 
sürücüden şikayetçi 
oldu.
Olay, Zafer Mahallesi

Yalıani otlardan zehirlendi
Eskişehir'in 
Mahmudiye 
ilçesinde tarladan 
topladıkları yabani 
otlarla yemek yapıp 
yiyen iki kadın

yüzünden tartıştı. 
Güleç'in evinden 
çıkmasını isteyen 
Şentürk, önceki 
gün Orhan Güleç'in 
işyerine geldi.
Burada başlayan 
tartışma kavgaya 

soruşturma başlatan 
polis, Mahmudiye 
Mahallesi'nde otu
ran, bekar ve işsiz 
olduğu belirtilen 
Yalçın K. 'yı şüphe

Zafer Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Volkan E. (19), 
Golden cinsi köpeği
ni gezdirdiği sırada, 

zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, 
İsmetpaşa köyünde 
yaşayan Aysel 
Yenigün ve Büşra 
Karaçöl, tarlada 

dönüşünce, iddiaya 
göre, ev sahibi 
Şentürk elinde 
bıçakla Orhan 
Güleç'e saldırdı. 
Güleç, yaşanan 
arbede sırasında 
kendisine saldıran 

üzerine gözaltına 
aldı. Polise verdiği 
ifadede suçunu itiraf 
eden Yalçın K., 
"Balkonlara iç4 
çamaşırı asılınca

16 CCE 70 plakalı 
otomobil köpeğe 
çarptı. Sürücü 
olay yerinden 
kaçarken, yaralı 
köpek ise öldü.

çalıştıkları esnada 
buldukları yabani 
otlarla yemek yapıp 
yediler. Bir süre 
sonra rahatsızlanan 
iki kadın, yakın

Şentürk'ün elinden 
aldığı bıçağı ev 
sahibinin bacak ve 
kasık bölgesine 
sapladı. Ömer 
Şentürk, aldığı 
bıçak darbeleri ile 
yaralanarak 
hastaneye 
kaldırılırken, 
Orhan Güleç 
olayın ardından 
gözaltına alındı. 
Doktorların, tedavi 
altına alınan Ömer 
Şentürk'ün hayati 
tehlikesi bulunduğu 
yönünde rapor ver
mesi üzerine Güleç, 
üzerindeki iş 
elbiseleri İle getir
ildiği adliyede, 
çıkartıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafin
dan, 'Kasten adam 
yaralama* suçundan 
tutuklandı.

* Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvura 1193 3@hotma i I.com 

www. m i 11 i y e t/ b I o g/ öz c a h v u r a I

Bir seçim zaferi daha....

dayanamıyorum, 
içimden yakmak 
geliyor.
Ulaşabildiğim, 
özellikle 1'inci katta
ki balkonlarda bulu
nan iç çamaşırları 
tiner dökerek 
yakıyorum" dedi. 
Son 4 ayda, 5 
balkona asılan iç 
çamaşırlarını 
yaktığı belirlenen 
şüpheli, ifadesinin 
ardından, 'Mala zarar 
verme ve konut 
dokunulmazlığını 
ihmal* suçlarından 
adliyeye sevk 

’edilecek

Otomobilin 
plakasını alan 
Volkan E., polise 
müracaat etti. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

larının haber verdiği 
112 Acil Servis ekip
leri tarafından 
Eskişehir Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Üç kez üst üste, hem de oyunu 
artırarak iktidar koltuğuna oturan 
Başbakan Tayyip Erdoğan, Türk siyasi 
tarihine damgasını vurdu.

Bu görülmemiş başarının sırrı ne?.
Zaferin altında hangi gerekçeler yatıy

or?..
Kendimce seçimlerinin analizi...
İdeolojik algılamalar geri çekilince 

geriye 'hizmet' kaldı.
CHP laiklik, türban gibi vurguları 

bırakınca, proje sunan, iktidarda 
olmanın avantajıyla icraat konuşan AKP 
ile diğer partilerin yarışması mümkün 
değildi. Zaten olmadı..
Türkiye'de muhafazakar / sağ seçmen 

ağırlıkta.
Sağ partilerin oy toplamı her zaman 

yüzde 60'ları buluyor.
AKP'nin oylarını DYP, ANAP gibi parti

lerin erimesiyle arttı.
CHP zihinlerde hala ' icraatçı' bir parti 

olarak görünmüyor.
AKP'nin sürekli işlediği 'Bunlar 

sadece itiraz eder ama bir şey yapa
maz" algısı kınlamadı.

Buna karşı seçmenin gözünde 
AKP'nin "Öyle böyle ama adamlar iyi i 
çalışıyor "şeklinde özetlenebilecek bir 
algısı mevcut. Bir başka sebepte...

MHP'nin baraj altında kalması endişe
si,..

CHP tabanının bir bölümünden 
MHP'ye oy kaymasına yol açtığı 
görülüyor.

Bir diğer faktör de CHP'li 
Belediyelerdeki sorunlar.

İzmir - Antalya -Gemlik bunun en 
çarpıcı örneği oldu.

Gördünüz Gemlik ‘te CHP ‘li belediye 
2 senede hem kendilerini hem de partiyi 
perişan etti.

Halk "İfade özgürlüğü, hapisteki 
gazeteciler, otokratik eğilim korkusu" 
falan dinlemiyor. Cebine girene, sağlık, 
eğitim gibi alanlarda hayatına ne ı 
katıldığına bakıyor..

Halk işin maddi yönünde..
Seçmen koalisyona karşı, tek partinin 

güçlü şekilde iktidarından yana.
Bunlara ilaveten ; AKP tartışmasız en 

profesyonel çalışan parti.
Erdoğan'nin kişisel popüleritesi, bir 

lider olarak karizması başarısının en 
önemli nedeni.

Üstünlüğünü ortaya koydu. Türk halkı 
onun uslübunu seviyor.

Kemal Kıhçdaroğlu liderliğindeki CHP, 
3.5 milyon yeni oy aldı.
Adamcağız çalıştı, çırpındı ama 

nafile...
5 puanlık artış bir başarı olarak değer

lendirilse bile seçmene hala iktidar ola
cak güveni veremediği anlaşılıyor.

CHP kadroları Kılıçdaroğlu'nun perfor
mansının altında kalıyor.

Partideki iç çekişme ve kan uyuşmaz 
lıkları tam olarak bitmeden özlenen 
sonuçlara ulaşılması zor görünüyor.

I.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik Körfez 39 yaşında...
38 yıl önce Gemlik Körfez'in olmayan maki- 

nalarda ve matbaada basılan ilk sayımızı anım
sıyorum.

Şirin Pasajı o günlerde yeni yapılmakta 
inşaatı sürmektedir.

Altında ise Özdel Matbaacılık açılmış.
Sahibi Ruhşen Özdel..
Palabıyık Ruhşen lakaplı matbaacı, işyerinin 

kapısını kapamış, kafayı denizciliğe takmış..
Gemici belgesi alıp gemilerle dünyayı geze

cek.
İşte o matbaada basıldı ilk sayımız.
Gemlik Körfez'in isim babası da Ruhşen 

Özdel idi.
Gazete basmak istediğimizi kendine 

söylediğimizde kendisinin de bir gazete çıkar
ma girişimi olduğunu, bir köşede basılmış 
yüzlerce Körfez başlıklı gazete kağıdını 
görünce anladık.

Körfez’in önüne bir de Gemlik ekleyerek, ilk 
sayımızı Ruhşen Ustanın matbaasında bastık.

Sonra o matbaayı üç kardeş satın alıp, mat
baacılık ve gazetecilik serüvenimizi böylece 
başlattık.

Serüven devam ediyor.
Ama, aradan tam 38 yıl geçmiş.
Bugün, 39. yılımıza girdik.
Gazetemizin bugünlere gelmesi Gemliklilerin 

ilgisindendir.
Bu gazete 38 yıldır Gemlik’in tarihi gibidir.
38 yıldır olup biteni Gemlik Körfez’i inceleye 

rek öğrenebilirsiniz.
Arşivimiz Gemlik Belediye Halk Kütüphanesin 

de ve gazetemizde bulunuyor.
Gemlik Körfez’in çıkmasında bugün aramızda 

bulunmayan birçok değerli dostlarımız var.
Rahmetli Sorumlu Müdürümüz Mehmet Cen 

giz Ğöral, Yılmaz Akkılıç, Ali Aksoy, Dursun 
Ergüler... v

Bugün aramızda olan, İnan Tamer, Özcan 
Vural, Gürhan Çetinkaya, Erhan Izgi, Seyfettin 
Şekersöz, Yelda Baykız, Irmak Özyalçın, 
Gürcan Vural...

Aramızdan ayrılanlar...
Sonra tüm dizgi ve grafik sorumluluğu 

üzerinde olan Yazı İşleri Müdürümüz, eşim 
Serap Güler..

Gazetemizi basan hatta dağıtımına katkıda 
bulunan Zeki Usta..

Gelmiş geçmiş, muhabirler, gazete satıcıları 
küçükler, bayilerimiz..

Ve ben Kadri Güler..
Gazetenin Başyazarı, muhabiri, gereğinde 

baskıcısı, dağıtıcısı...
Ve Gemlik Körfez’in 38 yıllık okurları...
Hep birlikte 39. yılımıza giriyoruz.
Emeği geçen ve bizi bugünlere getirenlere ve 

kurucularımıza teşekkürler.

12 Haritan milletvekili şenel
seçimlerinin ilçemizdeki sonuçlan
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan seçmen
lerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. İlçemizdeki 
sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları: Dünden devam
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İlk ziyaret yeni vekilden
12 Haziran 2011 günü 
yapılan milletvekili 
genel seçimlerinde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 4. 
sıradan milletvekili 
seçilen Parti Meclisi 
üyesi Aykan Erdemir, 
CHP ilçe merkezini 
ziyaret eden ilk mil
letvekili oldu. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun özbey, yöne
tim kurulu üyeleri, 
belediye meclisi ve il 
genel meclisi üyeleri, 
gençlik ve kadın kolu 
üyeleri tarafından 
karşılanan Erdemir’e 
yeni görevinde 
başarılar dilendi. 
Ziyarette konuşan 
Aykan Erdemir, 
CHP’nin milletvekili 
seçimlerine yeni bir 
genel başkan iki 
kurultay yaparak kısa

an
bir dönemde hazır
landığını, buna rağ
men bugüne kadar 
gidilmeyen illere de 
gidilerek, Türkiye’de 
CHP uzun yıllardan 
sonra bir rekor kırdı 
ğını ve halkla kucak
laştığını söyledi. 
Alınan sonuçlardan 
memnun kaldıklarıhı 
belirten Erdemir, tek 
hedefin iktidar ola
cağını, örgütlerinin 
seçimden sonra bir 
burukluk yaşadığını, 

ancak yeniden seçim 
olacakmış gibi 800 
gün sonra yapılacak 
olan yerel seçimlere 
hazırlanmak gerek
tiğini belirtti. Erdemir, 
“Bursa’da oylarımız 
yüzde 35 olsada bunu 
yeterli bulmuyoruz. 
Seçimlerde 18 adayla 
18 ilçede çok yoğun 
çalışarak seçime 
katıldık. Daha da 
çalışarak güçlene 
ceğiz. Toplumsal 
dönüşüm zaman

gerektirir. Biz, doğru 
yoldan olduğumuza 
eminiz. Gemlik İlce 
örgütü olarak yüksek 
bir performans gös
terdiniz. Oylarınızı art
tırdınız. Siyaseti içe 
dönük değil, dışa 
dönük yapmak zorun
dayız. Hatalarımızı ve 
eksiklerimizi eleştire
ceğiz ama parti içi 
disiplini de unutma 
yacağız. Ne kadar 
başarmışsak birlikte 
başardık. Önümüzde

ki dönem üye 
sayımızı arttıracağız. 
Her ilçede seçmen 
sayısının en az yüzde 
10’u yapmak hede
fimizdir” dedi. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun özbey ise 
seçimlerde ilçe 
örgütü olarak kadın 
ve gençlik kolu 
üyeleri ile birlikte çok 
yoğun bir seçim 
dönemi yaşadıklarını 
belirterek, “İlçemizde
ki oyumuzu yüzde 6 

arttırdık. Yerelde 
yaşadığımız olumsuz 
luklara karşın bu artış 
bize mutluluk verdi. 
Geneldeki hedefimiz 
partimizi iktidarda 
görmektir. Seçimlerde 
örgütümüz ile birlikte 
yılmadan çalışan 
kadın ve gençlik kolu 
üyelerimiz ile ilçe 
seçim kurulundaki 
görevli arkadaşlarımız 
ve gençlerimize 
müzik eğitimi vererek 
katkı sağlayan 
Mehmet Taşpınar 
arkadaşımıza sizlerin 
katılımıyla birer pla 
ket vermek istiyoruz. 
Sizden TBMM’nde 
ülkemize ve ilimize 
yararlı hizmetler bek
liyoruz" dedi.
Daha sonra plaketler 
Milletvekili Aykan 
Erdemir tarafından 
sahiplerine verildi.

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı RENAULT

l«wi£r

UÇ KARDGŞLGR OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili Servisi

n
i i

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

10O TI’ye kadar 
Migros hediye çeki H

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

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.

w
bekleme salonu

Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

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

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.



GemlikKBrfez

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

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR
il few® mı

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No : 5/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 96 83

DAVETİYE ÇEŞİTLERİMİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Hor Gördüğümüz Türkçe
Son yıllarda 

Türkçe'miz büyük 
bir kirlenmeye ve 
erozyona uğra
maktadır. Bu alan
da bütün yurttaşlar 
ve ülkenin gele
ceğini belirleyen 
tüm kişiler 
suçludur. Kimse 
kendini bundan 
soyutlayamaz.

Gelecek kuşak
lara kirletilmiş bir 
dil bırakmaktan 
acaba utanç duya
cak mıyız? 
Özeleştiri yap
madan yine bin
lerini mi suçlaya
cağız? Yoksa evet, 
biz suçluyuz mu, 
diyeceğiz?

Güzelim Türkçe 
sözcüklerin yerine 
ne olduğunu 

bilmediğimiz 
yabancı sözcük
leri koyduğumuzda 
muradımıza mı 
ereceğiz ya da 
başımız göğe mi 
erecek? Bu tutu
mun mantıklı bir 
açıklaması olabilir 
mi? Olsa olsa en 
büyük aymazlık ya 
da kendi diline 
ihanet olur her
halde.

Siz "düğme " 
sözcüğünü mü 
yoksa buton 
sözcüğünü mü 
kullanırsınız?Size 
en yakın ve sıcak 
geleni elbetteki 
Türkçe olan 
düğme 
sözcüğüdür. 
Günlük yaşamda 
düğme sözcüğü 
yerini buton 

sözcüğüne bıraktı. 
Karacaoğlan, 

halk dilini en güzel 
kullanan halk 
ozanlarımızdandır. 
Bir şiirinde bakınız 
ne diyor: 
"Göğsünde besle
nen ayvayı narı / 
Çözüp düğmelerin 
deresim geldi. " 
Dizede geçen 
düğme sözcüğü 
yerine buton söz 
cüğünü koyalım: 
Çözüp butonları 
deresim geldi. Dize 
ne kadar anlamsız 
hale geldi ,değil 
mi?

"Şükran Moral 
adlı performans 
sanatçısı, bir 
galeride yüz 
kişinin önünde bir 
kadınla seks yap

mış." -Basından- 
Performans 
sanatçısı ne 
demek?

"Mobil "Mutfakta 
barkod okutup 
ürünü sepete atma 
devri.."Ne 
anladınız bu cüm
leden?

"Araştırma 
görevlisi aynı 
bölümdeki bir prof, 
için kendisine 
mobbing uygu
ladığı iddiasıyla 
suç duyurusu 
yaptı. "

"Petshop cehen
neminden çıkış. "

"En iyi bildiğiniz 
rantabl ve kârlı 
sektöre yatırım 
yapınız. "

Bir araba rek
lâmından: "Design 
Edition özellikleri 
spor gövde kiti 17 
"alaşım jant yan 
marşıpiyel arka 
spoyler sonic blue 
döşeme." Bu rek
lâmı veren düm- 
bük hangi ülkede 
yaşadığını sanıyor 
acaba?

"Müze, Gemlik'in 
sosyal 
rantabilitesini art
tıracak." Gazete 
Gemlik

"Erkekler 
sevgililerinin gön
lünü cup cake'le 
alıyorlar." Milliyet

"Lokasyon şart 
değil,gökyüzüyle 
barışık Lounge'lar 
marka olacak." 
Sözcü

"Sanatçımız size 
canlı performans 
sunacak." TRT

" Çocukluğum
dan beri XL modeli 
olmak istiyordum." 
Televizyon

En acısı ve 
düşündürücü olanı 
Türkçe'de ünsüzler 
(e) ünlüsünün 
yardımıyla okunur. 
Örnek: B(e), C(e), 
D(e) , G(e) gibi... 
NTV'nin okunuşu 
En Ti Vi değil 
NeTeVe olması 
gerekmez mi? 
CNN'nin okunuşu 
Si En En yrine 
CeNeNe olmalı 
değil mi?

IMF okunuşu Ay

Em Ef ;doğrusu 
İMeFe olmaz mı?

Dilimize girmiş 
yabancı sözcük
lerin hangi birini 
söyleyelim, hangi
ni örnek verelim? 
O kadar çok ki! 
Yıllar önce dilde 
özleşmeye karşı 
çıkan yobazlar 
"Anne-babayla 
çocuklar 
anlaşamıyorlar, 
diyorlardı. O 
muhteremler şimdi 
gazetelerde köşe 
yazarlığı yapıyor. 
Niçin dildeki bu 
kirliliği gündeme 
getirmiyorlar.

Asıl şimdi kuşak
lar arasında anlaş
maz lık gündemde.

Bütün aydınlara , 
yazarlara, şairlere, 
öğretmenlere, 
anne -babalara ve 
ülkeyi yönetenlere 
yani hepimize 
büyük sorumluluk
lar düşüyor.

Herkes sorumlu
luğunu yerine 
getirmeli.

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu
miniklerinden yıl sonu gösterisi

16 milyon 
öğrencide karne 

heyecanı

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu Ana 
Sınıfı öğrencileri yıl 
sonu gösterilerinde 
tüm hünerlerini gös
terdiler.
Okulun bahçesinde 
yapılan gösterilerde 
çocuklar koro, şiir, 
parmak oyunu, pan- 
domim, sandalye 
kapmaca, balonlu 
dans yarışması, 
çayda çıra ve 
Meryem adlı 
halk oyunlarını 
sergilediler. 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, yap
tığı konuşmasının 
ardından çocuklara 
katılım belgelerini 
dağıttı.

Ana Sınıfı Öğret
meni Sevim Kan, yıl 
sonu gösterisi 
sonunda çocuklara 
ve velilere yönelik 
bir konuşma 
yaparak 2010-2011

Eğitim Öğretim yılın
da yapılan çalış
malar ilgili bilgi 
sundu.
Gösteri bitiminde 
okulun içinde açılan 
Ana Sınıfı resim 

sergisi seyirciler ile 
birlikte gezildi. 
Büyük ilgi gören 
gösteri ve resim ser
gisi sonunda 
katılımcılara ikram
da bulunuldu.

16 milyon öğren
cide karne heye
canı İlköğretim ve 
ortaöğretim 
okullarındaki yak
laşık 16 milyon 
öğrenci, 17 Haziran 
2011 Cuma günü 
karne alacak yak
laşık 3 aylık uzun 
bir tatile çıkacak. 
Öğrenciler, 180 iş 
günü ve yaklaşık 8 
ay süren eğitim- 
öğretim yılı marato
nunun yorgun
luğunu 3 ay süre
cek yaz tatilinde, 
atacak.
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılı 20 Eylül 
2010'da başlamış, 
öğrenciler 28 Ocak- 
14 Şubat 2011 tarih

leri arasında 
yarıyıl tatili 
yapmıştı. 
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 
ları'na katılacak.
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BTSO'ya göre 
seçimden çıkan 

mesajlar
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Başkanı 
Celal Sönmez, 
"Parlamentodaki 
sandalye dağılımına 
baktığımız zaman, 
milletin, "büyük 
meseleleri birlikte 
çözün" mesajı 
verdiği açıktır" 
dedi.
Sönmez, yazılı 
açıklamasında, 
12 Haziran'da 
yapılan milletvekil
liği seçimlerinin 
siyaset kurumuna 
çok önemli 
mesajlar verdiğini 
belirtti.
Demokrasinin 
bayramı olan 
seçimlerin büyük 
bir vakar içinde 
gerçekleşmesinden 
mutluluk duyduk
larını ifade eden 
Sönmez, şunları 
kaydetti: 
"Millet, Adalet ve 
Kalkınma Partisi'ni 
üçüncü kez iktidara 
taşıyarak 'istikrar'

tercihinde 
bulunmuştur.
Seçimi kazanan- 

■ kaybeden 
herkesi, verdikleri 
mücadele nedeniyle 
kutluyorum.
Bugün Türkiye'yi 
başta yeni bir 
anayasa olmak 
üzere pek çok 
önemli iş bekliyor. 
Meydanlarda söyle
nen kötü sözler 
orada kalmalı, 
vadedilen iyi 
şeyler ise zaman 
kaybedilmeden 
fiiliyata dökülme
lidir.
Parlamentodaki 
sandalye dağılımına 
baktığımız zaman, 
milletin, 'büyük 
meseleleri birlikte 
çözün' mesajı 
verdiği açıktır. 
Seçimlerden sonra 
parti liderlerinin 
yaptığı konuş
maların tonu ve 
içeriği, bu mesajın 
alındığına işaret 
•etmektedir."

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac ide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGC BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

. ■ •_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ . Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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

[MİMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Yeni vekiller, 24 Haziran 
günü anıl içecek
TBMM İçtüzüğü 
uyarınca, milletvekili 
genel seçimi kesin 
sonuçlarının Yüksek 
Seçim Kurulu 
tarafından TRT 
kanallarında ilanını

takip eden beşinci 
gün saat 15.00'de 
TBMM Genel Kurulu 
çağrısız toplanacak. 
Geçmiş yıllardaki 
durum gözönünde 
bulundurulduğunda, 
yeni milletvekillerinin 
24 Haziran Cuma 
günü and içmesi 
bekleniyor.
Bu birleşimde, önce 
milletvekillerinin 
andiçme töreni 
yapılacak.
Birleşime en yaşlı 
üye başkanlık ede
cek, en genç 6 mil
letvekili de geç ici 
katip üye olarak 
görev yapacak. 
Genel Kurul, bu bir
leşimde milletvekil
lerinin and içmesinin 
bitimine kadar 
çalışacak.
VEKİLLERİN ANDI 
ŞÖYLE : "Devletin 
Varlığı ve bağımsı
zlığını, vatanın ve 
milletin bölünmez 
bütünlüğünü, mil
letin kayıtsız ve şart
sız egemenliğini 
koruyacağıma; 
hukukun üstün
lüğüne, demokratik 
ve laik Cumhuriyete 
ve Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı 
kalacağıma; 
toplumun huzur ve 
refahı, milli dayanış
ma ve adalet anlayışı 
içinde herkesin 
insan haklarından ve 
temel hürriyetlerden 
yararlanması 
ülküsünden ve 
Anayasaya sadakat
ten ayrılmayacağı
ma; büyük Türk mil
leti önünde namu 
sum ve şerefim 
üzerine andiçerim."

İMİMİ İMİM
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 fiRftNIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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 I 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25
GSM: O 536 813 08 36

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

„ UYGUN FİYATLARLA 
USAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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HAYVAN ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ YAPILMASI PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İNŞAAT EMLAK VE 

NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AS.VET.OKL. VE EĞT. MRK. K. LIĞI HAYVAN ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ YAPILMASI PROJE HİZMET 

ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 ncu maddesine göre açık ihale dsulü 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

: 2011/78219

: 06100 Bakanlıklar /ANKARA (Mithatpaşa V.D. 6210076890)
: 312 402 31 92 - 312 417 07 30
: nkaya@msb.gdv.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

: 1’NCİ GRUP (GEMLİK/BURSA) HAYVAN ÜRETİM, ARAŞTIRMA VE TEŞHİS TEDAVİ MERKEZİ 
TOPLAM İNŞAAT ALANI 850 M2 ÖN PROJE 1/200, KESİN PROJE 1/100, 
UYGULAMA PROJESİ 1/50, DETAY PDROJELERİ, 3 TAKIM ORJİNAL PROJE CD, 
METRAJ, KEŞİF, TEKNİK ŞARTNAME, ZEMİN ETÜDÜ VE SONDAJ, 

ALTYAPI BEDELİ, PROJE KOORDİNASYON
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

: Gemlik / BURSA
: İşe başlama tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen takvim) gündür.

: MSB. İnş. Emi. ve NATO Güv. Yat. D. Bşk. lığı
: 06.07.2011 11.oo

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 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 Odası’ndan, 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 bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri

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 alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
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, standart forma uygun 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:
Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 50 oranından 

az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu iş için, Yeni Betonarme Bina Yapımına ait uygulama projeleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İnş. Emi. ve NATO Güv. Yat. D. Bşk. 

lığı İhale İşlem Kısmı adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorun

ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İnş. Emi. ve NATO Güv. Yat. D. Bşk. lığı İhale İşlem Kısmı adresine elden teslim 

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel 

üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettileri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. körfezbasin:3

‘Gemlik Körfez’ www.gemIi kkorfezgazetesi .com

mailto:nkaya@msb.gdv.tr
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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L__—bLiSW *

Halk Eğitim den görkemli defile ve sergi
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce yıl boyu 
açılan kurslar defile 
ve sergi ile son 
buldu.
Dün Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
bahçesinde düzenle
nen törene, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Bursa Valisi 
Şahabettin 
Harput’un eşi Funda 
Harput, Yenişehir 
Kaymakamı ve eşi, 
Karacabey 
Kaymakamının eşi 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Muharrem Sarı, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzb. 
Şefik Ünal, Okul 
Müdürleri, Orhanga 
zi, Yenişehir, İznik 
Halk Eğitim temsilci
leri, Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Nilüfer Toprakçı kur
siyerler ve davetliler 
katıldı. Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu * 
öğrencilerinin folklor 
gösterilerinden 
sonra saygı duruşun 
da bulunuldu ardın
dan İstiklal Marşı 
söylendi.
Törende konuşan 
Gemlik Halk Eğitim 
Müdüresi Rüveyde

Kılıçlar yaptığı 
konuşmada, yaygın 
eğitimin yeniden 
düzenlendiğine 
dikkat çekerek 
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü olarak bu 
değişime yaptıkları 
çalışmalarla katıldık
larını söyledi. 
Kılıçlar, yaş ve cin
siyet ayırt etmeden 
insanjm.iz.in e.kono 
mik durumuna katkı 
sağlayacak kurslara 
önem verdiklerini, 
adeta iş ve işçi 
bulma kurumu gibi 
çalıştıklarını söyledi. 
78 ayrı branşta, 325 
kurs açtıklarını 
söyleyen Kılıçlar, 
kurslara 5 bin 372 
kursiyerin katıldığını 
belirtti.
Gemlik Rotary 
Kulubü sponsorlu 
ğunda açılan okuma 
yazma kurslarına ilgi 
arttırmak için bu yıl 
ilk kez kursiyerler 

arasında ödüllü kurs 
açtıklarına dikkat 
çeken Kılıçlar, 
“Kursumuza katılan 
ve belge almaya hak 
kazanan 135 kur
siyere Gemlik Rotary 
Kulübü tarafından 
kura ile buzdolabı, 
fırın, plazma tele
vizyon, çamaşır 
makinası ve bulaşık 
maki naşı ile,. Gemlik 
Singer bayinden bir 
adet singer dikiş 
makinası armağan 
edildi. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. 
Gelecek yıl daha 
büyük hediyeler bek
liyoruz. Gemlik Halk 
Eğitim Müdürlü 
ğü’nün ilkesi ben 
değil, biz yaparızdır. 
Bu yıl ilklere imza 
attık. Atmaya da 
devam edeceğiz. 
Gösterilen ilgiye ve 
desteğe teşekkür 
ediyorum.
Kursiyerlerimizi 
eğiten öğretmenleri 
mize de teşekür 
ediyorum.” dedi.

BİNAYA İHTİYAÇ 
VAR
Daha sonra söz alan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, yetenekli 
kursiyerlerin el 
emeği göz nuru dök
erek ortaya çıkardık
ları ürünlerin 
Belediye Alışveriş 
Merkezi’nde ayrıla
cak bir bölümde 
halka satışlarının 
yapılacağına dikkat

çekti. Ercümen, Halk 
Eğitim Merkezi Mü 
dürlüğü’nün geniş 
kitlelere hizmet 
verdiğini belirterek, 
“Gemlik’te bu kadar 
güzel işleri ortaya 
çıkaran bu kuruntu
muzun mevcut eski , 
binasını Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si restore edecek. 
Bunun protokolünü 
imzaladık. Gemlik’e 
ihtiyaca yetecek, tip 
hizmet binasına ihti 
yacımız var.” dedi.

İHTİYAÇ OLAN 
KURSLARI 
AÇIYORUZ 
İlçe Kaymakamı Bilal 
Çelik ise konuşma 
sında Halk Eğitimin 
daha iyi daha etkin 
olması için el ele 
verdiklerini belirte 
rek, “Gemlik’te halk 
Eğitimi hak ettiği 
noktaya ulaştı. 
Sanatın ruhunu 
yeniden canlandıra 
rak, sanatçı gerçek 
ruhuna kavuştu. 
İnsanımızın ihtiyaç 
duyduğu her kursu 
açacağız. Bir kısmını 
açtık. Bir kısmını 

daha açacağız. 
Kurslarımızda Türk 
kız ve kadınına 
imkan sağlandığında 
ne gibi eserler yarat
tığını birazdan 
birlikte göreceğiz. 
Halk Eğitimi yalnız 
bayanlara dönük 
bir yer değildir. 
Erkeklerinde yarar
landığı kurslar açıldı. 
Yabancı dil, diksi 
yon, okuma yazma 
kursları açıldı. 21. 
yüzyılın sonuna 
geldiğimiz halde 
okuma yazma sıkın
tısı yaşıyoruz. 
Okuma yazma 
bilmeyenlerimiz var. 
Gemlik’te de çok 
sayıda okuma yazma 
bilmeyen var. Bu 
konuda Gemlik 
Rotary Kulübü bize 
büyük destek verdi. 
Deniz kenarında 
olmamıza rağmen 
Gemlik’te denizcilik 
yok. Bu kursa 
müthiş şekilde ilgi 
oldu. Halk Eğitim 
Müdürlüğümüz 
Türkiye’de 6 
merkezde Avrupa 
dillerini öğreten 
merkezlerinden biri 

oldu. Bu konuda 
sertifika verip sınav 
yapabilecek.
Müdüremiz bu 
izni alabilmek için 
insan üstü gayret 
gösterdi. Kendini 
kutluyorum” 
dedi.
Daha sonra okuma 
yazma kurslarına 
katılanlara verilecek 
armağanların kurası 
çekildi. Kurada 
Ferizade 
Kahraman’a singer 
dikiş makinası, 
Serpil Bulut’a 
bulaşık makinesi, 
Semine Polat’a 
buzdolabı, Ulviye 
Çakmak’a dizüstü 
bilgisayar, Sülviye 
Aydın’a da plazma 
televizyon çıktı. 
Daha sonra biçki 
dikiş öğretmen ve 
öğrencilerinin diktiği 
elbiseler kursiyerler 
tarafından düzenle
nen defile ile 
sergilendi.
Ardından da 
Belediye Düğün 
Salonundan 
hazırlanan sergi 
açılış yapıldı ve 
gezildi. J



Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını plânlar 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...

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

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 eğitim-öğretim, yemek,
servis ve KDV dahildir

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

en güzelimyaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kuranı 
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler 
_______ Kayalar Sok. No : İ5
MM Tel : 525 06 16 UMURBEY 

GSM : O 541 261 25 53

Haydi çocuklar tatile
İlk ve orta dereceli okullarda 2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılı bugün Türkiye’de yaklaşık 15 milyon 
öğrenci karne alarak yaz tatiline çıkacak.
İlçemizde bulunan ilköğretim okulları ile orta dereceli 
okullarda eğitim ve öğretim gören 18 bin öğrenci ve 
800 öğretmen de bugün son kez dersbaşı yaparak 
tatile çıkacaklar. Yılın yorgunluğunu üzerlerinden 
atmak için 19 Eylül 2011 tarihine kadar tatil yapacak 
olan öğretmen ve öğrencilerden yazın tadını çıkar
malarını isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Ercümen, velilere seslenerek tatilde öğrencilerin din
lenmeleri için kendilerine fırsat sağlanmasını istedi. 
Öğrenciler, bugün alacakları karneler ile tatile gir
menin mutluluğunu yaşayacak.

Kaymakam 
Çelik izne 

ayrımı
■//çe 
Kaymakamımız 
Bilal Çelik izne 
ayrıldı.
16-24 Temmuz 
2011 günleri 
arasında yılık 
izninin bir 
bölümünü kul
lanacak plan 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in yerine 
Orhangazi 
Kaymakamı Ertan 
Peynircioğlu 
vekalet edecek.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Dernekleri Şenliği
Gemlik Belediyesinin öncülüğünde bu 

yıl 3. sü yapılan Gemlik Hemşehriler Şen 
ligi başladı.

Üç gün sürecek olan şenlikte, ilçemize 
yurdun dört bir köşesinden değişik 
sorunlar nedeniyle göç eden insanlar ve 
onların burada doğan çocukları yöresel 
kültürlerini sergileyecekler..

Gemlik üç gün süreyle bir kültür kay
naşması yaşayacak.
Bu şenlikte Ortak kültürler ortaya 

konacak, kentin, birlik, beraberlik duygu 
larının pekişmesine neden olacak. 4’de

Mili Milli Mi tııMijMı

Gemlik Belediye 
si'nin bu yıl 3.sünü 
organize ettiği 
geleneksel "Biz 
Gemlik'iz, Hepimiz 
Kardeşiz Hemşehri

Dernekleri Şenliği" 
renkli görüntülerle 
başladı. 
Şenliklerde ilk 
akşam Hamidiyeliler, 
Elazığlılar,

Romanlar ve 
Şavşâtlılar 
Derneklerinin 
gösterileri yapıldı. 
Çok sayıda davetli 
ve Gemliklinin

katıldığı şenlikler, 
18 Haziran 2011 
Cumartesi akşamı 
kapanış gösteri
leriyle sona erecek.
Haberi sayfa 2’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M Demetleri Mi mMı Mi
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 

bugünkü yazısı elimize ulaşmadığın
dan yayınlanamıyoruz. Okuyucula 
rımızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

Üniversiiede yeni dönem 
Bursarayla başlayacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan sürdürülen 
Bursaray Görükle 
hattının Yüzüncü 
Yıl, Batıkent ve 
Üniversite istasyon
larında çalışmalar 
son aşamaya geıciı. 
Başkan Altepe, yol
culu seferlere Eylül 
ayında başlamayı 
hedeflediklerini 
belirterek, öğrenci
lerin yeni dönemde 
üniversiteye Bursa 
ray ile gelebilecek
lerini söyledi. 
Bursa’nın daha 
ulaşılabilir bir kent 
olması amacıyla 
raylı sistem yatırım
larına bu dönemde 
hız veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Aralık ayında 
yolculu seferlere 
açılan Altınşehir, 
Ertuğrul ve Özlüce 
istasyonlarının 
ardından üniversite 
hattının Yüzüncü 
Yıl, Batıkent ve 
Üniversite istasyon
larında da çalış
maları son aşamaya 
getirdi. Üniversite 
istasyonunda 
devam eden çalış
maları Rektör Prof. 
Dr. Kamil Dilek ile 
birlikte inceleyen 
Başkan Altepe, 
Temmuz ayında test 
sürüşlerine 
başlanacağını

Adımıza bastırmış olduğumuz 
Seri C 440404-440405-440406 

numaralı 3 adet fatura nüshalarımız 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
ŞAFAK DEMİR ÇELİK LTD.ŞTİ.

Gemlik V.D. 7890054262

söyledi. 
Üniversitenin 
çehresi değişiyor 
Üniversiteye 
ulaşımın sadece 
öğrenciler için değil 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi nedeniyle 
bölgeye ge’ıen 
vatandaşlar için de 
büyük önem 
taşıdığım dile 
getiren Başkan 
Altepe, ulaşım 
konusunda yapıla
cak çalışmaların 
raylı sistemle de 
sınırlı olmadığını 
kaydetti. Üniversite 
içi bağlantı yolları 
ve tünel geçişleri 
gibi bir dizi çalış
maların da startını 
verdiklerini dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Bursarayla 
bağlantı yollan ve 
kampus içi otopark 
düzenlemeleri gibi 
yapılacak işleri 
yerinde inceliyoruz. 
İnşaatı devam eden 
üç istasyonda fiziki 
gerçekleşme büyük 
ölçüde tamamlandı. 
Temmuz ayında test 
sürüşlerine başla
mayı hedefliyoruz. 
Eylül ayında da yol
culu seferleri 
başlatacağız. Yani 
yeni dönemde 
öğrencilerimiz üni 
versiteye konforlu 
bir şekilde ulaşa
bilecekler" dedi.

Gemlik 
Belediyesi'nin bu yıl 
3.sünü organize 
ettiği geleneksel 
"Biz Gemlik'iz, 
Hepimiz Kardeşiz 
Hemşehri Dernekleri 
Şenliği" renkli 
görüntülerle başladı. 
18 farklı kültürel 
derneğin iştirakiyle 
start alan organizas 
yonun ilk gününde 
Dereboyu Mevkii ve 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam Mer 
kezi çevresi festival 
havasına büründü. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, Belediye ve 
İl Genel Meclisi 
üyelerinin yanı sıra 
çok sayıda davetli 
ve Gemliklinin 
katıldığı şenlikler, 18 
Haziran Cumartesi 
akşamı kapanış gös
terileriyle sona ere
cek. Şenliklerin ilk 
gününde Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan açılan standlar- 
da yerel ve kültürel 
dernekler yöresel 
ürünlerinin yanı 
sıra, seçkin damak 
zevklerini ve folk
lorik özelliklerini 
sergilerken, vatan
daşlarda bu stand- 
lara büyük ilgi gös
terdiler.
Kaymakam Bilal 
Çelik ile İl Genel 
Meclisi ye Belediye 
Meclis Üyeleriyle 
birlikte hemşeri 
stantlarını gezen 
Belediye Başkan 
Vekili Yılmaz, halay 
çekerek yöre yiye
ceklerimi de tatmayı 
ihmal etmediler. 
Daha sonra Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Festival alanında 
yapılan etkinliklerde

ise kültürel dernek
lerin folklor ekipleri 
ve halk dansları 
ekipleri hünerlerini 
sergilediler. Burada 
açış konuşmasını 
yapan Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, 81 vilayetten 
kalkarak Gemlik’e 
gelen ve bu ilçenin . 
hem kültürel hem de 
ekonomisine katkı 
sağlayan hemşehri
lerine teşekkür etti 
Yılmaz, "Çokluk 
içinde birlik olaca 
ğız. Horonlar tepip 
halaylar çekerek 
eğleneceğiz. 
Kişiliklerimizi red
detmeden birlikte 
olacağız. Burada 
sevgimizle birlikte 
her şeyimizi pay
laşarak hep birlikte 
eğlenme fırsatı bula
cağız. Hepinizin

gönlünüzce eğlen 
menizi diliyorum" 
dedi. Kaymakam 
Bilal Çelik'te 
"Aslını inkar eden 
haramzadedir" 
diyerek başladığı 
konuşmasında; "Biz 
de bunu bilerek tüm 
hemşerilerimizle 
aslımıza dönük bu 
şenliği paylaşıyoruz. 
Bu şenliği düzenle 
yen ve devam etti 
ren Belediye Başkan

larına teşekkür edi 
yorum" şeklinde 
konuştu.
İlk akşam Hamidiye 
liler, Elazığlılar, 
Romanlar ve 
Şavşatlılar Dernekle 
rinin gösterileriyle 
başlayan şenlikler 
18 Haziran Cumarte 
si akşamı Sosyal 
Yaşam Merkezi ve 
Dereboyu mevkiinde 
yapılacak gösteriler
le son bulacak.
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Gemlik ve Mudanya’lı mübadiller
seminerde biraraya geldi

Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu'nda pilav giinii

'Ben Bir Mübadil Torunuyum' adlı seminerde biraraya gelen 
Gemlik ve Mudanyah Girit ve Rumeli göçmenleri mübadiller, 

Atalarının yaşadıkları yerlerden Türkiye topraklarına 
gelmelerinin anısına denize çelenk atma kararı aldılar.

Mudanya Lozan 
Mübadilleri 
Derneği’nin Avrupa 
Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından 
finanse edilen proje
si, Gemlik'te Gemlik 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Lokali’nde 
mübadele hakkında 
belgelerle Devlet 
Arşivlerinden 
mübadele ile gelen
lerin soy ağacının 
çıkarılması ve belge
lenmesi orada bırakı 
lan değerler konulu 
seminer yapıldı. 
Toplantıya Dernek 
Başkanı Ahmet Çak
mak ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
derneğe kayıtlı olan 
üyeler büyük ilgi 
gösterdi.
Mudanya ve Gemlik 
mübadil halkının 
çok içten ve samimi 
ortam da gerçek
leştirildi.
Toplantıya Mudanya 
dan proje yürütme 
kurulu üyelerinden 
İbrahim Soylu, 
Ahmet Kaya özmez, 
İbrahim Turhan ve 
Başkan Hüseyin 
Türker katıldı, 
iki mübadil dernek 
başkanlarının aldığı 
ortak kararları 
mübadele ile 
Türkiye’ye

İçkiye sıkı denetim geliyor
Sahte içkiden 
ölümlerin ardından 
Alkollü İçki Eylem 
Planı uygulamaya 
konuluyor. 
Planla alkollü 
ürünler, uzmanların 
görev yaptığı, 
laboratuvar analiz
lerinin gerçekleşti 
rildiği özel gümrük
lerden Türkiye'ye 
girecek.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. AZİME ŞAHİN

Sicili bozuk olanlara 
lisans verilmeyecek, 
denetimler 
sıkılaştırılacak. 
Çeşitli dönemlerde 
günde me gelen, 
ancak Rus turist 
rehberlerinin 
ölümüyle ulus
lararası bir boyut 
kazanan sahte ve 
kaçak içki sorununa 
çözüm bulunması 

için ilgili birimler 
art arda toplantılar 
düzenliyor.
Eski adıyla Tarım ve 
Köyişleri, yeni 
adıyla Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı, 
Tütün ve Alkol

Piyasası Düzenleme 
Kurumu (TAPDK) 
ve diğer ilgili kuru
luş temsilcilerinin 
katilı mıyla gerçek
leştirilen toplantılar
da, soruna daha 
köklü çözüm bulun
ması için Alkollü 
İçki Eylem Planı 
hazırlanarak, yürür
lüğe konulması 
kararı alındı.

Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu'nda pilav 
günü ve yılsonu 
eğlencesi etkinliği 
yapıldı. Etkinlik 
Okul Müdürü 
Turgay Selçük'un 
açılış konuşmasıyla 
başladı.
Turgay Selçuk 
2010-2011 Eğitim - 
Öğretim yılının 
okulları için çok 
başarılı geçtiğini 
İlçe çapında düzen
lenen bilgi yarış
masında birinci 
olduklarını, ilçe 
düzeyinde düzenle
nen birçok sportif 
ve sanatsal 
faaliyetlerde ödül
lerinin olduğunu, 
ayrıca il çapında ve 
ilçe çapında düzen
lenen çeşitli 
sınavlarda önemli 
başarılar elde ettik
lerini, okullarının 
Seviye Belirleme 
Sınavındaki 
başarılarının da 

KRŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN Fİ YATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 913 38.99

yüksek olacağını 
vurguladı.
Selçuk konuş
masının sonunda 
gecenin düzenlen
mesinde emeği 
geçen herkese 
teşekkür ettiğini 
belirtti.
Okul Aile Birliği 
başkanı Ali Aydı 
ve Okul Aile 
Birliği yönetici
lerinin de katıldığı 
gecede; okulun 
ana sınıfı öğrenci
leri, halk oyunları 
ekibi ve okul öğren
cileri de çeşitli 
gösteriler 
sundular.
Konuklara pilav, 
ayran ve baklava 
dağıtılan gece daha 
sonra piyanist 
Hakan'ın güzel 
melodileri eşliğinde 
konuklar ve öğren
ciler bütün bir yılın 
stresini attılar.
Gece konukların 
coşkulu eğlence 
leriyle son buldu.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hemşehri Dernekleri Şenliği
Gemlik Belediyesi’nin 2009 yılında başlattığı 

bu etkinlik tuttu.
Hemşehri Dernekleri bu etkinlikte aktif rol al 

dılar.
Almanın ötesinde Belediye bu derneklere ka 

tılımları için maddi destek de sağladı.
Hemşehri Derneklerini biraraya getiren Bele 

diye Başkanı Fatih Mehmet Güler, bugün koltu 
ğunda değil.

Başlattığı etkinlik devam ediyor.
Önceki akşam açılış törenine katılamadım.
Acaba bu açılışta Fatih Mehmet Güler’i anım

sayan oldu mu?
Fatih Başkan, uzun zamandır toplumun için 

de görülmüyor.
Seçim etkinliklerinde, CHP’lilerle birlikte de 

pek görülmedi.
Kendisine bir basın toplantısında, “Gözden 

uzak olan, gönülden de olur, buna fırsat ver 
me” dedim.

Sanayileşmiş kentlere göçler çok oluyor.
Bizim büyükleriniz, Rumlar Gemlik’ten kaçtık

tan sonra, ilçeye çevre köylerden gelip yerle 
şen ilklerdi.

Çocukluğumuzun Gemlik’inin nüfusu 3-5 bin 
iken, bugün 100 bin kişinin barındığı büyük bir 
kentte yaşıyoruz.

1980’den sonra başlayan hızlı sanayileşme 
sonucu, kentin nüfusu hızla büyüdü.

Karadeniz kıyılarından, İç Anadolu’dan, Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerinden binlerce aile Gem 
lik’e gelip yerleşti.

Gelenler, geldikleri yörenin kültürü ile geldi 
ler.

Kültür bir yaşam biçimidir.
Bunun içinde dil, inanç, yiyim, yemek, folklor, 

davranış gibi birçok unsur taşır.
Bu çeşitlilik, Gemlik mozaikini, Türkiye mozai 

kini oluşturur.
Mozaik, değişik renklerdeki taşların çimento 

ile birleşmesinden meydana gelir.
Bu renkli taşları birleştiren öz çimentodur. 
Tüm renklerin biraraya gelmesi güzelliktir. 
Gemlik’te bulunan yöresel dernekler birer 

mozaik taşıdır.
Belediye ise bunları birleştiren çimentodur.
Üç gün sürecek olan şenliklerin başarılı geç 

meşini ve kentimizin birliğine, kültürünün 
gelişmesine katkı sağlamasını diliyorum.

Gemlik’te kurulması yıllardır düşünülen 
Gemlik Sanat ve Kültür Vakfı maalesef gerçek
leştirilemedi.

Böyle bir Vakıf bu birliğin sürekliliğine katkı 
sağlayacak diye düşünüyorum.

12 Haziran milMilI genel 
seçimlerinin ilçemizdeki sonuçlan
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan seçmen
lerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. İlçemizdeki 
sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları: Dünden devam
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Aldığı
Oy Sayısı

Aldığı
Oy Sayısı

Aldığı 
Oy Sayısı

Aldığı
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Aldığı
Oy Sayış
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Oy Sa v

Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakamla Rakam*

1HAMİDİYEMAH 1145 291 259 257 Kİ 131 0 70 0 0 3 2 4 40 1 1 0 4

HAMİDİYEMAH 1146 290 241 236 0 236 5 103 1 100 0 1 4 3 1 21 0 0 0 0 0

HAMİDİYEMAH 1147 291 255 254 0 254 1 140 3 50 1 0 2 1 4 48 0 0 0 1 2

HAMİDİYEMAH. 1148 291 263 262 0 262 1 97 2 100 0 0 3 5 5 46 1 1 0 2 0

HAMİDİYEMAH. 1149 291 247 239 0 239 8 106 3 92 0 0 3 2 0 31 0 1 1 0 0

HAMİDİYE MAH. 1150 291 264 259 0 259 5 143 0 61 0 0 7 2 3 39 0 0 0 0 0

HAMİDİYEMAH. 1151 290 250 249 0 249 1 166 2 48 0 0 2 2 1 27 0 0 0 1 0

HAMİDİYE MAH 1152 291 261 254 0 254 7 144 1 63 1 0 3 0 2 37 0 0 0 1 0

HAMİDİYEMAH. 115} 290 253 252 0 252 1 118 2 93 0 0 0 2 1 25 0 1 1 3 2

HAMİDİYEMAH. 1154 291 265 259 0 259 6 122 0 65 0 0 6 6 8 41 2 0 0 1 0

HAMİDİYEMAH 1155 290 263 261 0 261 2 163 3 46 0 0 6 0 6 29 2 0 0 1 1

HAMİDİYEMAH. 1150 260 228 218 0 218 10 147 0 34 0 0 3 3 2 12 0 0 1 2 0

HAMİDİYE MAH. 1157 277 247 248 0 248 1 168 1 51 0 0 5 0 4 13 1 0 0 0 0

HAMİDİYE MAH. 1150 277 251 249 0 249 2 160 1 25 0 0 10 0 4 21 0 0 0 3 1

HAMİDİYEMAH. 1159 27S 256 248 0 248 8 170 1 50 1 0 2 0 4 13 0 0 0 1 0

HAMİDİYEMAH. 1100 27B 260 257 0 257 3 183 1 28 0 0 5 2 2 24 1 0 1 2 0

HAMİDİYEMAH 1161 279 248 240 0 240 8 187 2 10 0 0 4 0 2 8 0 2 1 3 0

HAMİDİYEMAH. 1162 278 265 255 0 255 ıo 177 2 23 • 0 0 2 1 5 15 0 0 2 4 0

HAMİDİYE MAH 1163 277 250 249 0 249 1 183 1 40 0 0 2 0 3 14 0 0 0 0 0

HAMİDİYE MAH. 1164 277 244 239 0 239 5 191 0 16 0 0 3 0 2 14 0 0 0 5

HAMİDİYEMAH. 1165 280 247 242 0 242 5 178 0 37 0 0 5 0 3 14 0 2 0 2 j

HAMİDİYEMAH. 1166 277 252 250 0 250 2 201 0 14 0 0 2 0 3 21 0 0 0 0

HAMİDİYEMAH. 1167 279 261 257 0 257 4 216 0 16 0 0 5 0 0 9 0 0 0 2 0

HİSAR MAH. 1166 266 223 220 0 220 3 114 1 68 1 1 4 1 1 28 1 0 0 0

HİSAR MAH 1169 265 237 231 0 231 6 118 6 56 0 0 11 5 1 33 1 0 0 0
HİSAR MAH. 1170 287 234 225 0 225 • 115 1 61 1 0 4 1 0 40 0 0 0 0
HİSAR MAH 1171 286 242 238 0 238 4 130 1 73 4 1 4 0 0 24 1 0 0 0
HİSAR MAH 1172 266 225 218 0 218 7 115 t 64 0 0 12 2 1 22 0 0 0 1
HİSAR MAH 1173 268 225 218 0 218 7 109 7 47 0 0 10 0 3 37 1 0 0 0
HİSAR MAH. 1174 266 232 227 0 227 5 107 2 52 4 0 14 1 4 41 1 0 0 0
HİSAR MAH 1175 266 216 215 0 215 1 133 0 41 O 0 3 0 2 33 0 0 0
KAYHAN MAH 1176 288 217 212 0 212 5 68 4 89 O 0 12 2 3 32 1 0 0 0 0
KAYHAN MAH. 1177 287 264 250 0 260 4 95 1 93 0 «

1 0 o
KAYHAN MAH. 1176 287 241 232 0 232 9 94 4 66 2 0 s 0 4 S3 0 0 0
KAYHAN MAH 1179 287 256 253 0 253 3 126 3 76 0 0 5 2 5 34 0 0 0 0
KAYHAN MAH. 1180 286 251 244 0 244 7 11$ 1 69 0 0 4 1 2 42 2
KAYHAN MAH. 1181 286 253 250 0 260 3 101 ' t 63 4 0 3 4 2 68

KAYHAN MAH. 1182 287 249 246 0 76 0 0 6 2 13 33 o o
KAYHAN MAH. 1163 287 247 241 0 241 6 106 1 90 ■ 0 0 5

2 1 O 2 2 28
KURŞUNLU CUMHURİYET
-Mid_______________

HSS 208 174 173 78 0 0 O 2 1 19 2 0 0
MEMİREİS MAH. 1186 181 133 131 0 131 2 62 0 57 1 0 O 0 O 19
MEMİREİS MAH. 1187 ISO 140 137 0 0 1 0 0

ORHANİYEMAH 1188 294 227 222

ORHANİYEMAH.

ORHANİYEMAH.

ORHANİYEMAH. 1182 294 266 260 0 250 6 96 •
28 3 0 1 1 1

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ml, II Ml M İŞİ mltSlM
Türkiye İş 
Kurumu’na (İŞKUR) 
Mayıs’ta 81 bin 927 
işsiz iş bulmak 
amacıyla başvuruda 
bulunurken, 39 bin 
674 kişi işe yer
leştirildi.
Türkiye İş 
Kurumu’na (İŞKUR) 
Mayıs’ta 81 bin 927 
işsiz iş bulmak 
amacıyla başvuruda 
bulunurken, ay 
içinde yapılan işe 
yerleştirmeler geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 104.03 
oranında artarak 39 
bin 674 kişi olarak 
gerçekleşti.
İŞKUR, Mayıs 2011 
İstatistik Bültenini 
yayımladı. Buna 
göre, İŞKUR’a 
kayıtlı işgücü sayısı 
2010 yılının aynı 
ayına göre 238 bin 
505 kişi azalarak 1 
milyon 659 bin 311 
kişi, kayıtlı işsiz 
sayısı ise 260 bin 
827 kişi azalarak 1 
milyon 454 bin 675 
kişi oldu. Söz 
konusu dönemde 
kayıtlı işgücü yüzde 
12.57 oranında, 
kayıtlı işsiz sayısı 
ise yüzde 15.2 
oranında azaldı. 
-BAŞVURULAR 
YÜZDE 35 ARTTI- 
Kuruma başvurular 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
35,36 oranında arttı. 
2011 yılı Mayıs ayı 
içerisinde 103 bin 
503 kişi İŞKUR 
faaliyetlerinden 
yararlanmak için 
başvuruda bulundu. 
Başvuranlardan 81

KAYIP Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi Dilovası’nda kaybettim. 

Hükümsüzdür. HALİT KESEN
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VEZİROĞLU ECZANESİ

bin 927 kişisi işsiz, 
21 bin 413 kişisi şu 
an çalışmakla 
beraber daha iyi 
şartlarda iş arayan
lar ve 163 kişisi de 
emeklilerden oluştu. 
Kuruma ay 
içerisinde başvuran
ların yüzde 38,4‘ü 
kadın işgücünden 
oluşurken, başvuru
ların yüzde 51’i lise 
altı, yüzde 19.9’u 
lise ve dengi okullu, 
yüzde 17’si lise üstü 
eğitim mezunu ve 
yüzde 12.1’i 
okuryazar olmayan
lardan oluştu. Ay 
içinde başvuranların 
yüzde 36.8’i 15-24 
yaş arasında yer 
aldı.

-AÇIK İŞ ORANI 
YÜZDE 91 ARTTI- 
Ay içinde alınan 
açık işler, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 90.96 oranın
da artarak 69 bin 
818 oldu. Açık 
işlerin yüzde 93.5’i 
özel kesim işyer
lerinden alındı. Özel 
kesim işyerlerinden 
alınan açık işlerin 

yüzde 1.2’si tarım, 
yüzde 35.9’u sanayi, 
yüzde 62.9’u 
hizmetler sektörün
den oluştu. Ay 
içinde yapılan işe 
yerleştirme geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 104.03 
oranında artarak 39 
bin 674 oldu. 2010 
yılı Mayıs ayına 
göre özel kesim işy
erlerine yapılan işe 
yerleştirmeler yüzde 
141.61 oranında art
mışken kamu kesim 
işyerlerine yapılan 
işe yerleştirmeler 
ise yüzde 4.15 
oranında azaldı. İşe 
yerleştirmelerin 
yüzde 24.9’u kadın 
işgücünden oluştu. 
İşe yerleştirilenlerin 
yüzde 27.8’i 15-24 
yaş arasında yer 
alırken, işe yerleşti 
rilenlerin eğitimler
ine göre dağılımı; 
yüzde 60.6’sı lise 
altı, yüzde 27.9’u 
lise ve dengi okul, 
yüzde 9.5’i lise üstü 
eğitim mezunu ve 
yüzde 2’si okur 
yazar olmayanlar
dan oluştu.

İnşaat sektöründe 
istihdam, yılın ilk 
çeyreğinde önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 1}2 
TÜİK, İnşaat İşgücü 
Girdi Endeksleri bir
inci dönem 
sonuçlarını açıkladı. 
Buna göre, NACE 
Rev.2'ye göre 
hesaplanan 
2005=100 temel 
yıllı, Üç Aylık İnşaat 
Sektörü İstihdam 
Endeksi 2011 yılı 
birinci döneminde, 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 7,2 artış gös
terdi.
Bina İnşaatı Sektörü 
İstihdam Endeksi 
yüzde 8,2 artarak 
69,3’ten 75'e, Bina 
Dışı İnşaat Sektörü 
İstihdam Endeksi de 
yüzde 5,8 artışla 
104,6'ya çıktı.

-ÇALIŞILAN SAAT, 
YÜZDE 6,4 ARTTI-

Japonya'da karpuz tavan yaptı
Japonya'da karpuz 
fiyatları, tanesi 100 
liraya çıkarak tavan 
yaptı. Hokkaido 
eyaletinde yetiştir
ilen özel bir karpuz 
ise yapılan açık 
artırmada 300 bin 
Japon Yeni'nden (6 
bin lira) ahcı 
buldu.Japonya'da 
mart ayında mey
dana gelen

Üç Aylık İnşaat 
Sektöründe 
Çalışılan Saat 
Endeksi 2011 yılı 
birinci döneminde 
bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 6,4 arttı.
Bina İnşaatı Sektörü 
Çalışılan Saat 
Endeksi yüzde 6,4 
artarak 73,2‘ye, Bina 
Dışı İnşaat Sektörü 
Çalışılan Saat 
Endeksi yüzde 6,3 
artarak 105,2'ye 
ulaştı.

-BRÜT ÜCRETLER 

depremin etkileri, 
meyve-sebze alanın
da da kendini his
settirmeye başladı. 
Türkiye'de bir 
karpuz yaklaşık 10 
liraya alınabilirken, 
Uzakdoğu ülkesinde 
karpuz fiyatlarının 
100 liraya çıktığı 
belirtildi. Japonya K 
haberine göre, par
lak ve siyah

YÜZDE 16,8 
YÜKSELDI- 
Üç Aylık İnşaat 
Sektöründe Brüt 
Ücret-Maaş Endeksi 
2011 yılı birinci 
döneminde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 16,8 
yükseldi.
Bina İnşaatı 
Sektöründe Brüt 
Ücret-Maaş Endeksi 
yüzde 18,5 artışla 
145,3'i, Bina Dışı 
İnşaat Sektöründe 
Brüt Ücret-Maaş 
Endeksi yüzde 14,9 
artışla 198,5’1 buldu 

kabuklu olarak 
bilinen Densuke 
cinsi karpuzların 
her biri 5 bin Japon 
Yeni'n den 
(100 lira) satılacak. 
İhalesinin iki 
market tarafından 
alındığı toplam 67 
bin adet karpuzun, 
dünden itibaren 
satışa sunulduğu 
bildirildi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.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 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS1■
1■ 
i

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 -13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hestaneel 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.Safi.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 50 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 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazrişl. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik KErfez
«EHLİK'İN İLK SÛKLÛK SİYASİ «AZETE»!

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 3994 

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)

ımiımıMl
VENÜS SİNEMASI

ÇINAR AĞACI 
1I.30-14.I5-16.30-

20.30
KAN KOKUSU 

11.30-I4.00-I6.30-
20.30 

Rezervasyon 
(Tel: 513332 i)



Gemlik Körfez

GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU

eııw* <^Hwi
---------  KREŞLERİ ---------

2011-2012 EĞİTİM DONEMİ
’ 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 Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 1967 Fax: 517 T9 12GEMLİK

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi 

E 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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Özel ftmeni liijğreiim Oiıılu Bahaı Şenliği diizenltıli

Okulların kapanması 
nedeniyle Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
okul bahçesinde 
baharı şenliklerle 
kutladı.
Okul yönetiminin 
getirttiği şişme zıp 
zıp, tırmanma merdi
veni ve canlı 
langırtın okul bahçe
sine konması öğren
ciler arasında büyük 
•evince yol açtı. 
Gruplara ayrılan 

öğrenciler şişme 
zıpzıp, langırt ve tır
manma merdi
veninde tüm enerji
lerini tükettiler.
Öğrenciler, son gün
lerini eğlence ve 
gezilerle geçirdiler.

AYKENT İNGİLİZCE 
YAZ OKULU 
KAYITLARINA 
BAŞLADI
Özel Aykent İlköğre
tim uküiü, liTyi'ııZue 
Yaz okulu kayıtlarına

başladı
İlçemizin tek özel 
okulu olan Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu ana okulu ve 
ilköğretim okulu 

öğrencilerine 
İngilizce öğrenmeleri 
için İngilizce Yaz 
Okulu programı 
başlattı.
Aykent İlköğretim

Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 
yabancı dil eğitimi 
konusunda başarı 
nın her düzeyde yük
seltilmesi için 
Oxford as Academy 
Yabancı Dil 
Merkezi’nde yetiştiş ■. 
uzman, eğitimciler ile 
yaz okulu programı 
hazırladıklarını 
söyledi.
Öğrenciler yabancı 
dil eğitimini 
geliştirmeleri, 
yaz dönemini 

değerlendirmeleri 
için bir hafta süre
cek olan programda 
öğrenci ler İngilizce 
eğitimindeki okuma 
yazma dinlenme ve 
konuşma eğitimini 
öğrenecekler.

^Programa katılan 
öğrencilere 6 saat 
İspanyolca eğitim 
verileceğini 
söyleyen İşler, 
kayıtların 
17 Haziran 2011 
günü sona 
ereceğini söyledi.

“Taraftarlarımız spor kültürünü öğrenmeli”
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği'nin 
ziyaretinde spor 
konusunda her 
zaman kulüplerin 
yanında olduğunu 
belirten Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
aşırı taraftar tepkisi
ni de eleştirerek 
"Taraftarlarımız önce 
spor kültürünü 
öğrenmelidirler" 
dedi.
Geçtiğimiz hafta 
yapılan seçimler 
sonucu göreve 
gelen Ferhat Orhan 
başkanlığındaki 
Gemlik Bursaspor

Taraftar Derneği 
yöneticileri 
Hüsamettin.Çakır, 
Murat Kayan ve 
Mustafa Turan, 
Başkan Vekili 
Yılmaz'a tanışma

ziyaretinde 
bulundular. 
Amaçlarının Gem 
lik'te spor konusun
da birlik beraberliğin 
sağlanması olduğu 
nu belirten Dernek 

Başkanı Ferhat 
Orhan, "Bizler 
Gemlik'te kardeşliği 
sağlayarak spor 
yapılmasını isti 
yoruz. Önümüzdeki 
aylarda yapmayı . 
düşündüğümüz sün
net şöleni için 
destek bekliyoruz” 
dedi.
Sporla ilgili dernek
lerin her türlü 
ihtiyaçlarını karşıla
maya çaba göster
diklerini söyleyen 
Başkan vekili 
Yılmaz, Gemlik'te 
muhtelif semt 
sahaları yapmak 
istediklerini, futbol

un yanı sıra 
gençlere basketbol 
ve voleybol alan
larının da yapılması 
için çalışmalar yap
tıklarını, Gemlik'te 
tesis eksikliğini 
gidermek için proje 
içinde olduklarını 
bildirdi.
Spor kulüplerinin 
taraftarlarına da 
mesaj veren Yılmaz, 
maçların sonunda 
yaşanan sertliklerin 
ise hoş görüntüler 
olmadığını kayde 
derek "Taraftarları 
mız önce spor 
kültürünü öğren
meleri lazım. Biz 

kentimiz gençlerini 
sporda birleştirmek 
istiyoruz, bunun 
yanında idareciler
imiz de spor 
olgusuna maalesef 
henüz erişememişler 
ve yangına adeta 
körükle gidiyorlar. 
Biz her zaman 
sporunye sporcu
nun yaşındayız" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği 
yönetimi ziyaret son
rasında Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'a yeşil beyaz 
taraftar atkısı hediye 
ettiler.

Bursa, 
Festival için 
gün sayıyor

Türkiye’ninken uzun 
soluklu kültürel etkinliği 
olan ‘Uluslararası 
Bursa Festivali’, bu yıl 
50. kez sanatseverlerle 
buluşuyor.
Merakla beklenen ‘50. 
Uİuslararasi Bursa 
Festivali’, 17 Haziran 
Cuma günü ‘Bursa’nın 
ufak tefek taşları’ 
sergisi ve Bursa Bölge 
Devlet Senfoni 
Orkestrasının Güher 

ve Süher Pekinel’i ağır
layacağı açılış konseriyle 
başlayacak.
Bursa’da yarım asra 
adını yazdıran 
‘Uluslararası Bursa
Festivali’ nedeniyle 24 
öğretim görevlisinin el 
erhegi taş çalışmaları, 
‘Bursa’nın Ufak Tefek 
Taşları’ sergisinde 
beğeniye sunulacak. 
Çalışma objesi olarak 
tas ocağından seçilen

doğal bir taşın her 
öğretim elemanı için 
aynı formda ve ebatta 
çoğaltılarak 
değerlendirilmesi 
nedeniyle önem taşıyan 
sergide, sanatçıların 
Bursa’nın değerlerinden 
yola çıkarak oluşturduk
lar! objeler beğeniye 
sunuluyoçg|Bursa’nın 
Ufak Tefe telaşları’ ser- > 
gisi, 17 Harran Cuma 
günü saat 20>00’da 5

Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu yanında 
açılacak.
Festivalin aynı gün saat 
21.15’de Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’nda 

^gerçekleştirilecek 
Jaçılış konserinde ise

^fİBursa Bölge Devlet
Senfoni Orkestrası’na 

U piyanonun usta isimleri 
II Güher ve Süher

Pekinel kardeşler 
eşlik edecek.
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MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE 
SATILIKTIR

0 535 039 65 32

MIIBW
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER

Tel: 514 20 21

HEMflNLftR 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

24 ay taksit dönemi hitiyor
Cari açıkla 
mücadelede sert ted
birler için seçim son
rasını bekleyen 
hükümetin yeni yol 
haritası yavaş yavaş 
belli oluyor.
Bugüne kadar mun
zam karşılık oran

larını artırarak, 
bankaların kredi 
maliyetlerini yukarı 
çekmeye ve harca
maları frenlemeye 
çalışan ekonomi 
yönetimi ekstra 
silahları da devreye 
sokacak.

Bankalara kredi 
genişlemesinde 
yüzde 25 sınırına 
uymaları gerektiğini 
defalarca belirten 
ekonomi yönetimi, 
bankaların cebinden 
ekstra 1 milyar TL 
daha kaynak alacak

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

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

__________________ Manastırda 800 m2 imarlı arsa)___________________

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

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

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

_______ 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

bir formülü gündem
ine aldı. TMSF 
aracılığıyla bankalar
dan kesilen sigorta 
primlerinde artış 
hedefleniyor.
Ancak asıl tedbirin 
harcama tarafında 
alınması gündemde. 
Caı ictçıısid ııııiuctueıe 
konusunda sert 
önlemler almaktan 
kaçınmayacağını 
belirten hükümet, 
Hazine Müsteşarlığı 
Koordinasyonu’nda 
tüm kurumların 
katılımıyla bir eylem 
planı hazırlandı. 
Plana göre, 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) yeni döne
min de yine en 
önemli oyuncuların
dan birisi olacak. 
BDDK, cari açıkla 
mücadele de daha 
önce hiç denen
memiş bir yol olan 
kredi kartı taksitlerini 
sınırlamayı da gün
demine aldı. 
Ekonomide sağlanan 
istikrar sonrasında 
kredi kartı taksit
lerinin 24 aya kadar 
uzaması tüketimi 
patlatınca BDDK’nın 
bu konuda sınırlama 
yapması gündeme 
geldi. Kurula yakın 
kaynaklar, 
"Taksitlerin yani 
vadelerin uzaması, 
tüketicileri de aslın
da zora sokuyor. Bu 
konuda yeni düzen
lemeler gündeme 
gelebilir” bilgisini 
verdi.
Eylem planına son 
şekli verilirken taksit 
sayısının en fazla 9 
ile sınırlandırılması 
gündeme geldi.

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat I

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER 

— UYGUN FİYATLARLA 
İfSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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



•. 2002

•• V

OZ€l flVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
•• 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 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 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...

i

4-5 Yaş
Ana Sınıfı
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
5. Sınıf
6. Sınıf
7. Sınıf
8. Sınıf

Ücretlerimize eğitim-öğrr

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

servis ve KDV dahildir

Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 
en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün <£ Nişan & Kokteyl & Kur tını 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYA Sİ GAZETESİ
18 Haziran 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info^gemTikkortezgazeTesLcon^^tn^r

MI tim öııiiıı ıılı sm ali
2010-2011 eğitim 
öğretim yılı düzen
lenen kapanış töre 
niyle sona ererken, 
öğrenciler karnele 
rini alarak yaz tati
line çıktılar. İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü tarafından 
düzenlenen törende 
konuşan İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Meh 
met Ereümen tatilin 
en iyi şekilde değer 
lendirilmesini istedi 
Haberi sayfa 2’de

S®

KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ

İÇKİSİZDİR
Kayalar Sök. No : 15 

Tel : 525 06 16 UMURBEY 
GSM : O 541 261 25 53

Balık 
tutarken 
ceset 
buldular
Bursa'nm İnegöl 
ilçesine bağlı 
Kozluca köyü 
yolu üzerindeki 
derede balık tut
maya giden şahıs
lar tarafından 
çürümüş bir 
ceset bulundu.
Haberi sayfa 3’de

Mac alnınla 
telelonla 

konuşurken 
yıldırım 

dÜStti: 1ÖIİİ
Bursa'da yıldırım 
düşmesi sonucu 
bir kişi hayatını 
kaybetti. 70 yaşın
daki Cavit Bayram 
ile eşi yağmura 
yakalanınca ağa 
cin altına sığındı. 
Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Okula veda
tatile merhaba..

15 milyon öğrenci karnelerini alarak 
yaz tatiline başladı.

Türkiye genç nüfusu giderek artan bir 
ülke.
Gemlik’te de 18 bin öğrenci dün 

okullarına, öğretmenleri ve arkadaşlarıy
la vedalaştı.

Özel Aykent’te bu yıl 5. sınıfını bitiren 
oğlumuz Barış’in karne töreni için okula 
gittiğimizde, veliler ve öğrencilere kar
nelerini almış okuldan ayrılıyordu.

Devamı sayfa 4’de

Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu 
bahçesinde tören düzenlendi.

Gemlik Kız Meslek ve Kız Teknik Lisesi’nden 145 öğrenci mezu
niyet sevincini yaşadı. Okul Müdürü .Nazım Hikmet Seren, öğren 
çilerine seslenirken, "Sonun başlangıcındaşınız. Bundan sonra 
içinizdeki cevheri işleyeceksiniz.” dedi. Öğrenciler, keplerini 
havaya atarak mezuniyetin sevincini yaşarken, arkadaş ve öğret
menlerinden ayrılmanın hüznünü yaşadı. Haberi sayfa 7’de

yağışlar hatla 
Silili m

İMİM
Hava sıcaklığı 
hafta başından 
itibaren artacak. 
Kuzey ve iç bölge 
ler de aralıklarla 
yerel gökgürül tülü 
sağanak yağış 
geçişlerinin devam 
edeceğinin bek
lendiğinin belir
tildiği açıklamada, 
hafta başından 
itibaren ülke 
genelinde mevsim 
normalleri civarına 
ve yer yer üzerine 
çıkacağının tahmin 
edildiğini söyledi. 
Haberi sayfa 10’da

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kent köylü...
Köy... Doğal yaşamın ta kendisi...
Tümüyle insanın gereksinimlerine 

göre biçimlendirilmiş ev yapısı...
Karadeniz de “merek” olarak 

adlandırılan malzeme deposu...
İletişim merkezi olan köy kahvesi...
Kadınları bir araya getiren 

çamaşırhanesi...
Bisküviyle gazozun olduğu köy 

bakkalı...
Ahırı...
Merası...
Topyekûn ve olabildiğince sıcak 

atmosferiyle köy...
Bizim köyümüz...
İç huzurumuz...
Köklerimiz...
Asla insanın vazgeçemeyeceği bir 

duygu ve rahatlama bileşimi...
Ben kendi adıma...
Çocukluğum da yaz tatillerini 

geçirdiğim köyümü, tüm yoksunluk ve 
yoksulluğuna rağmen asla unutamıyo
rum.

Belleğimin yitimsiz kıvrımlarında bir 
yaşam anıtı olarak duruyor.

Ve sıcaklığını sürekli hissettiriyor. 
Ancak, 
Gün oldu.
Devran döndü.
Köyden kente göç modern yaşamlara 

geçişin ilk halkası oldu.
Oldu olmasına da insan kentli yaşamı 

ne denli iliğinde hissedebildi.
Kentin sonradan olma “kolonile 

rinde” aidiyet duygusunu yaşayabildi 
mi?

Denir ki. kentleşme, ülkelerdeki geli 
şim sürecidir.

Doğrudur.
Oysa;
Kent planlamada en temel öğe 

insan...
Demek ki önce insanı geliştirmek, 

geliştirmenin de Ötesinde sunulan 
olanaklarla “tatmin etmek” gerekiyor.

Çünkü;
Kentin yapısını, o kentte yaşayan 

insanların maddi yaşam eylemi belir
ler;
Eğer insan köklerinden armama 

mışsa dünyanın en son teknolojileriyle 
donatılmış kentlerini de yaratsanız 
insanı o kentle özdeşleştiremezsiniz.
Bir diğer unsur ise kültür...
Kültür toplumsaldır ve ekonomik, 

siyasi, ideolojik, coğrafi, etik, sanatsal 
olan eylemin diyalektik bileşkesidir.

Kültür doğrudan insanın yaşamsal 
alanı olan kente yansır.

İnsani bilinç seviyesinin yükselme
sine bağlı olarak, entelektüel yaratıcılık 
ve insani değerleri yücelten sanatsal 
toplumların yaşamına eylem ne denli 
çok girerse, o toplumların yaşadığı 
kentler de daha kucaklayıcı olur 
insanı...
Çünkü insan yaşamının her 

evresinde ve yaşadığı her alanda 
yüreğinde sıcaklık hissetmezse...

Hep...
Köyündeki tezek kokusunu özleye

cek,
Damağında ise doğal pınarlardan 

dökülen suyun tadını arayacak.

2010-2011 eğilim ögreiimyıh sona er ili
II V

2010-2011 eğitim 
öğretim yılı düzenle
nen kapanış 
töreniyle sona 
ererken, öğrenciler 
karnelerini alarak 
yaz tatiline çıktılar. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu bahçesinde 
düzenlenen kapanış 
törenine, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura, Burhan İnan, 
Akif Alanlar, İlçe 
Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, okul 
müdürleri ile öğren
ci velileri ve öğren
ciler katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardın
dan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulü Müdürü 
Mustafa Pusmaz, 
törenin açış konuş
masını yaparak, 
okul hakkında bilgi 
yerdi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'de yaptığı 
konuşmada, uzun 
ve yorucu bir mara
tonun ardından 
öğrencilerin tatil 
mutluluğunu birlikte 
yaşadıklarını 
belirterek, tatili en 
iyi şekilde değer
lendirmelerini istedi. 
Tatilin yan gelip yat
mak olmadığını 
hatırlatarak konuş
masına başlayan 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
öğrencilerin tatilde 
sosyal ve sportif 
etkinliklere katılarak 
yeteneklerini daha 
iyiye götürmelerini 
öğütledi.
Başkan vekili Yıl . 
maz, konuşmasında 
"Burada öğrencileri 
miz hem hüzünü 
hem de sevinci bir 
arada yaşıyorlar, 
çünkü bir kısmı 
okuldan mezun 
olmanın sevincini 
yaşarken diğerleri 
ise arkadaşlarını 
kaybetmenin hüznü 
nü yaşıyorlar.
Bugün ayrıca velileri 
mizde çocuklarının 
başarılarını gör-

menin mutluluğunu 
yaşıyor. Tüm öğren
cilere tatilin yan 
gelip yatmak olmadı 
ğını hatırlatmak 
isterim. Özel sektör 
ile belediyelerin 
açtığı yaz spor 
okullarına devam 
ederek yetenekleri 
nizi daha güçlendi-

rebilirsiniz.
Hepinize iyi tatiller 
diliyorum" dedi.
Törende BP 
Petrolleri A.Ş. 
adına Berkan 
Özkan'a çok amaçlı 
salonun yenilenme 
si nedeniyle teşek 
kür plaketi Başkan 
Vekili Refik Yılmaz

tarafından verilir 
ken, öğrencilere 
belgeleri İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige ve 
Mehmet Ercümen ile 
protokol üyeleri 
tarafından verilirken 
tören okul folklor 
ekibini gösterileriyle 
son buldu.
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Balık tutarken ceset kuldular
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı 
Kozluca köyü yolu 
üzerindeki derede 
balık tutmaya giden 
şahıslar tarafından 
çürümüş bir ceset 
bulundu.
Kozluca Deresi'ne 
balık tutmaya giden 
bir grup, yarısı 
suyun içinde bir 
cesetle karşılaştı. 
Şahısların ihbarı

Hatalı sulama olduruyordu
Bursa'nın
Harmancık ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 3 
kişi yaralandı.
Kaza, Harmancık 
çevre yolunda 
Karevisoğlu 
akaryakıt istasyonu

ağaç altımla telefonla 
konuşurken yıldırım düştü: 1 ölü

Bursa'da yıldırım 
düşmesi sonucu 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Bursa'nın Harman 
cık ilçesine bağlı 
Çakmak köyünde 
oturan Cavit Bayram 
(70) ile eşi Tamam

Bursaspor'da 2 yeni yakalama kararı ilaha
Bursaspor'da son 
beş yıl içersinde 
kulüpte yapıldığı 
öne sürülen yolsu- 
zluklarlar iddiasıyla 
ilgili savcılık tarafın
dan sürdürülen 
operasyon kap
samında, Bursaspor 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Hasan 
Saltan ve mevcut 
yönetim tarafından 
görevden uzak-

Şehit mils meımııımıııı cenazesi törenle uğurlandı
Cinnet getiren 
bir polisin 
silahından çıkan 
kurşunla şehit olan 
Erzincan Emniyet 
Müdürlüğü 

üzerine bölgeye 
gelen jandarma 
ekipleri cesedi 
kıyıya çıkardı. 
Çürüyüp tanınmaz 
hale gelen ceset, 
olay yerinde yapılan 
incelemelerin ardın
dan Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Kokan 
ceset, otopsi için 
İsaören köyü yolun
da açık bir alana 

yakınlarındaki 
kavşakta meydana 
geldi. Harmancık'tan 
Tavşanlı yönüne 
giden Derviş Sedat 
Çetin (38) idaresin
deki 10 AEV 031 
plakalı otomobil, 
karşı yönden gelen

Bayram (70) tarlaya 
giderken aniden 
bastıran yağmura 
yakalandılar. 
Islanmamak için bir 
ağacın altına sığınan 
yaşlı çiftin bulun
duğu bölgeye 
yıldırım düştü.

taştırılan eski yöneti
cilerden 
Mesut Mestan 
hakkında da 
yakalama kararı 
çıkartıldı.
Amerika'da olduğu 
öne sürülen Mesut 
Mestan ve Samsun'a 
gittiği söylenen, 
Hasan Saltan polis 
tarafından aranıyor. 
Bu arada İbrahim 
Yazıcı'nın teslim

Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği'nde 
görevli Yusuf Arslan 
(36)'ın cenazesi 
memleketine resmi 

götürüldü. Savcı ve 
adli tabibin 
incelemesinin ardın
dan, ceset kimlik 
tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.
Ote yandan,uzun 
süreden beri kayıp 
olan 27 yaşındaki 
zihinsel engelli 
Süleyman Tekin'in 
ailesi, Kozluca 
Deresi'nde erkek

Seyit Ahmet 
Bayram'ın (60) kul
landığı 16 TK 066 
plakalı otomobille, 
iddiaya göre hatalı 
sollama yüzünden 
çarpıştı. Kazada 
Derviş Sedat Çetin, 

. Seyit Ahmet Bayram

Tamam Bayram olay 
yerinde hayatını 
kaybederken Cavit 
Bayram ise yara
landı. Harmancık 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan
Bayram'ın 
tedavisinin sürdüğü 

olduğu 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Müdürlüğü Mali 
Şubeye Bursaspor 
Teknik Direktörü 
Ertuğurul Sağlam'da 
gelirken, Yazıcı ile 
birlikte yakalama 
kararı çıkartılan 
Bursaspor eski 
yöneticilerinden 
Osman Çelik'inde 
teslim olması 

törenle uğurlandı. 
Arslan için 
Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
önünde düzenlenen 
törenin önünden 

cesedi bulunduğunu 
duyar duymaz 
hastaneye koşarak 
bilgi aldı.
Çürüdüğü için 
teşhis edilmesi 
imkansız olan 
cesedin üzerindeki 
kıyafetleri inceleyen 
baba Halef Tekin 
ve yakınları, 
cenazenin 
Süleyman Tekin'e ait 
olmadığını söyledi 

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotrnâH.icdm< 
www.milliyet/blpg/özcan vural.

ile eşi Gülten 
Bayram (55) yara
landı. Yaralılar 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kazayla ilgili tahkikat 
sürüyor.

öğrenildi.
Cavit Bayram, 
hastanede polise 
verdiği ifadede 
eşinin telefonla 
konuşurken yıldın 
mın düştüğünü 
söylediği 
öğrenildi 

bekleniyor. 
Öte yandan 
Bursa'da dün 
gözaltına alınan 
aralarında iki 
yöneticininde bulun1* 
duğu altı kişi bugün 
sağlık kontrolünden 
geçirilmek üzere 
doktora 
götürüldüler.
Sorgulama için 
ek süre alınması 
bekleniyor.

cenazesi toprağa 
verilmek üzere 
memleketi 
Gümüşhane'nin 
Şiran ilçesine 
götürüldü. *

Anlayın artık..
Her seçimden sonra CHP’de aynı 

senaryolar yaşanır.
Oy kaybeder veya beklentilerini CHP 

yakalayamadı mı hemen ardından 
kıyametler kopar, lideri indirmek için 
kazan kaynatılmaya başlanırdı.

Parti yönetimindeki dinozorların işleri 
ne gelmedi mi, bunu her seçim sonrası, 
sonuç ne olursa olsun, CHP’nin bir 
kanadı hemen kampanya açıyor.

Deniz Baykal bu filmi defalarca gördü 
de, sonunda iç tüzüğü değiştirip, partiyi 
bu hastalıktan kurtarmaya çalıştı diyor
dum ki yanıldığımı gördüm..

Belli ki aynı hastalık ona da bulaşmış. 
Geçmişine yakışmayacak şekilde, 

koltuk hırsı ile, şimdi de Kılıçdaroğlu 
için kazan kaynatmaya başladı.

Kılıçdaroğlu; Seçim yarışına ortadan 
girmiş olmasına rağmen, en fazla mi 
ting yapmış, çırpınmış, çalışmış ve par
tinin oyunu, 2007’ye oranla 3,5 milyon 
artırarak yüzde 26 oranına getirmiş, mil
letvekili sayısını 23 arttırmış...

Bütün bunları yaparken, bir de parti içi 
çetelerle mücadele etmiş, bir de 
Kurultay’dan geçmiştir..
Partinin temel politikalarında ince ayar 

yapmış, sosyal demokrat rayına oturt
maya başlamış, projeler üretmiş ve 
taraftarlarına heyecan vermiş...

Ancak bunlar bu beylere yetmezmiş...
İşte şimdi Kılıçdaroğlu’ndan bunun 

hesabı soruluyor:
“... Sen nasıl olur da yüzde 30’un altın

da kalırsın” deniyor/
Koltuk hırsıyla gözü kararmış bu 

küçük adamlar; “Bu sonuçtan dolayı 
lidere teşekkür edelim ve gelecek 
seçime hazırlanalım.” diyemiyorlar..

CHP’nin geleneksel “egosu yüksek 
ağabeyleri-

Başta Baykal” ihanet çarklarını 
harekete geçiriyorlar.

Beyler, “Bize hiç danışmadılar” diyor
lar.

Yahuu.. sizler partiyi bu durumlara 
düşürdünüz.

Bıktık sizlerden. Düşün yakamızdan. 
Daha da küçülmeyin,

Bu sözlerime Deniz Baykal'da dahildir. 
Sayın okurlarım Şunu iyi bilin, 

Sonuçta, Kıhçdaroğlu’na hiçbir şey 
yapamayacaklar, boşuna tatsızlık 
yaratılacak..

Sosyal demokratların bu hastalık
larının tedavisi olamayacağına göre, 
görev Kıhçdaroğlu’na düşüyor.

Yine eline kazmayı alıp, bazı mezarları 
kazması, gerektiğinde de sopayla disip 
lini yerleştirmesi gerekiyor.

CHP, 2015 seçimlerine gerçekten iddia 
lı girmek istiyorsa, Kıhçdaroğlu’nun, 
patron olduğunu göstermesi gerekiyor.

CTOıTTfl ABONE OLDUNUZ MU?

http://www.milliyet/blpg/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış 12 Haziran milletvekilî aenel
Kadri GÜLER

İ kadri_guler@hotmail.com

Okula veda tatile merhaba..
Okul içine girdiğimizde ellerinde kar

neleri olan öğrenciler sevinç içinde 
arkadaşlarıyla vedalaşıyordu.

Barış ise, öğretmeni ile merdiven
lerde görüldüğünde, iki gözü iki çeş 
me, öğretmenine sarılmış ağlamaktay
dı.

Derken bu tablo büyüdü.
Sınıf öğretmenleri İncisel Tekin de 

öğrencileri ile birlikte gözyaşı dökme 
ye başladı.

Tablo dramatik olduğu kadar, hüzün 
vericiydi de.

tiarış ı zor teskin ettik.
Ve okuluna, öğretmenine, arkadaş 

larına veda edip oradan ayrıldık.
Oradan Elma Şekeri Ana Okulu’ndan 

Özgür’ü alıp büroya döndük.
Daha sonra, Kız Meslek ve Teknik 

Lisesi’nin veda törenine katıldım.
145 öğrenci bu yıl okullarına veda 

ediyor.
6 erkek öğrencinin öğrenim gördüğü 

Kız Meslek ve Teknik Lisenin Yerleşke 
içindeki yeni binasında ilk mezuniyet 
töreni yapılıyor.

Protokol törendeki yerini almış, veli 
ler öğrencilerin veda törenini ilgiyle 
izliyordu.

Bir yanda sevinç, bir yanda hüzün..
Ve sonunda kepler havaya fırlatılarak 

bir final noktalanıyordu.
Bu arada birbirine sarılan gençler, bu 

hüzünlü tabloyu diğerinde olduğu gibi 
dramatikleştiriyordu.

Şimdi tatil zamanı...
Tüm öğrenciler 3 ay dinlenecekler.
Tabii olanağı olanlar tatili başka tatil 

bölgelerinde deniz ve güneşin altında 
geçirecekler.

Kimi ailesinin doğduğu yörelerde 
yaylalara çıkacak.

Kimi evlerinde geçirecek bu tatili.
Kimi çıraklık yapacak tatil boyunca, 

kimi ise yan gelip yatacak.
Üç ay nedir ki gelip geçecek.
Yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha 

başlayacağız.
Bu değirmen dönecek, yıllar birbir

lerini kovalayacak.
İyi tatiller sevgili öğrenciler...

seçimlerinin HçemMl sonuçlan
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan seçmen
lerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. İlçemizdeki 
sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları: Dünden devam
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AYRINTI
Erhan IZGI

Yeni CHP 'nin Yüzü Nereye Dönük
Seçim öncesi CHP 

ile ilgili bir kaset 
olayı yaşandı. 
Baykal gitti, 
Kılıçdaroğlu geldi. 
Partinin adı da yeni 
CHP oldu. Bu 
durum aydınların 
kafasında bin bir 
kuşkuyu gündeme 
getirdi. Bazı beyin
ler bu durumu 
büyük bir değişim 
ve gelişim olarak 
yorumladılar. 
Perdenin arkasında 
görünmeyen haya 
lin ne olduğunu 
düşünme gereği 
bile duymadılar.

Biraz okuyup, 
biraz düşünme yeti
leri olsaydı fotoğra 
fin parçalarını bir 
araya getirebilirler
di. Ama nerde o 
akıl, nerde o kafa!

Şimdi biraz 
geçmişi irdeleyelim, 
biraz da özeleştiri

yapalım.
Seçim sürecinde 

CHP hangi ulusal 
söylemleri dillendir
di? Atatürk devrim- 
lerini kaç kez ağzı
na aldı?

Cumhuriyetin 
erdemlerinden ve 
değerlerinden ne 
kadar bahsetti? 
Laikliği hiç gün
deme getirdi mi? 
Bağımsızlık poli
tikasından hiç dem 
vurdu mu? Çağ
daşlığa varmanın 
yolunun bilimsellik
ten geçtiğini hiç 
andı mı? O da AKP 
gibi bir hayal pom
palamadı mı?

Demokrasi adına 
hangi katılımcılık 
gerçekleştirildi? 
Birçok ilde yönetim 
kadrolarının 
onayının alınması 
niçin önemsenmedi 
de çok bilen bin

lerinin istemleri ön 
plânda tutuldu?

Kılıçdaroğlu, 
dürüst, çalışkan, 
mert, namuslu biri. 
Buna kimsenin 
diyeceği bir şey 
yok. Seçim öncesi 
de yazdım Genel 
Merkez Yönetimi 
şeytanla dans 
diyor. CHP 
evcilleştiriliyor, 
ulusallıktan uzak
laştırılıyor, AKP 
yandaşı bir parti 
konumuna çekili 
yor, demiştim. Bu 
yazılarımdan dolayı 
çok da eleştiri 
almıştım. Hele hele 
milletvekili aday 
adayları açıklanınca 
olay kabak gibi 
ortaya çıkmıştı. 
Çünkü tabanın be 
nimsemediği kişi
leri milletvekili aday 
adayı göstermişti 
genel merkez.

Bu sadece Bursa 
için değil 
Türkiye'nin pek çok 
bölgesi için geçer- 
liydi. Bunun 
karşılığı seçim 
sonunda yeni 
CHP'ye bir eksi 
olarak döndü.

Yandaş medya ve 
sermaye şimdi yük
leniyor.

Seçim öncesinde 
söylediklerinizin 
arkasında durun. 
AKP'nin anayasa 
değişikliğine onay 
verin. Kürt soru
nunun çözümünde 
AKP'nin payandası 
olun. Siyasi iktidar 
ne yaparsa siz de 
destekleyin.

Uzun sözün kısası 
bu.

AKP'nin ortak ara
masına gerek yok. 
AKP iktidar olmanın 
bedelini birtakım 
dayatmalarla 
ödeyecek ama 
yanında CHP'de 
olacak. 
Kılıçdaroğlu, uzak
lara değil, çok 
yakınına baksın! 
Gerçekleri görecek
tir. Çevresinde 
ahkam kesenler 
şimdi dut yemiş 
bülbüle döndüler. 
Neden acaba?

Anayasa değişik
liği sözüm oha 
uzlaşmayla gerçek
leştirilecek. En 
büyük ortak kim? 
Elbetteki CHP. Kürt 
sorunu özerklik adı 
altında, özgürlük ve 
insan hakları 
bağlamında meclise 
geldiğinde iktidara 
kim destek vere
cek? Elbetteki CHP, 
başka parti ara
mayın.

Seçim öncesinde
ki söylemler biraz 
düşünülürse 
CHP'nin Atatürk'ün 
partisi olduğunu 
söyleyen ya aymaz 
lık içinde ya da 
hıyanet içindedir. 
Siyasetin içinde 
cirit atan bu müm
taz şahsiyetlerin 
bilgisiz olduğunu 
kabullenmek 
mümkün değildir. 
Bu nedenle söyle
nenlere inanmak 
aptal olmayı gerek
tirir.

Siyasette amaç 
halka hizmet falan 
değil, sadece ve 
sadece bazı kişi
lerin milletvekili 
olmalarıdır. 
Hobilerini tatmin 
edecekler.

Birçoğunun kera 
meti kendinden 
menkuldür. Gerisi 
teferruattır.

Şimdi gelelim 
CHP'nin yönüne: 
CHP sağa çekilmiş, 
sol misyonunu yitir
miş, evrensel 
değerlere uzak bir 
parti konumuna 
getirilmiştir.

Çoktandır 
düşünüyordum, 
yeni CHP ne demek 
diye. Sonunda 
kendi kendime bul
dum. Sağda yer 
alan partinin yeni 
adıymış yeni CHP.

Türk solu bir 
açmaza itilmeye 
çalışılıyor. İlericiler, 
yurtseverler, 
Atatürkçüler bu 
gerçeği görüp bu 
tuzağa düşmeme
lidir. Halkçılık ve 
devrimcilik adına 
birileri halkın 
duygularını 
sömürmekten 
vazgeçmeli. Sülük 
gibi halkın kanını 
emmemeli, halkın 
yakasından 
düşmeli.

Toplum yıllardan 
beri bu sülüklerden 
çekti ne çektiyse!

Artık yeter!

GÜVENİLİR jRL UÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
KaLİTELİ \y7 nru nnn i
Hızlı result fU’l6^;^HraT20VltoWen^lîdt MAIS Yetkili Servisi
nızu kunauli_________Uçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin....

mekanik servis

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metottan kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

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
4 yaş ve üzeri araçlarda

4 adet Goodyear lastik alana

bisiklet hediye!
4 adet Michelin lastik alana 

100 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.

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 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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End ill i Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

İle hizmetinizdeyiz

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

DAVETİYE ÇEŞTTURİMİZİ G«
DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

II

.i

J, ”
Mim

l/t tvWfltr

İ€lajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 9
Stüdyo Prestij yanı No : 5/B GEMLİK
Tel : (0.224)513 96 85 İ
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Kız Mesiek we Kız Teknik lisesi ıuBü 70 ilin bütçesi açık yerdi

Gemlik Kız Meslek 
ve Kız Teknik 
Lisesi’nden 145 
öğrenci mezuniyet 
sevincini yaşadı. 
Dün, okul bahçe 
sinde düzenlenen 
mezuniyet törenine, 
Garnizon Komutanı 
Kıd. Albay Mehmet 
Ali Toroslu, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzb. 
Şefik Ünal, İlçe Milli . 
Eğitim Şube Müdür 
leri Ali Osman Cura 
ve Burhan İnan, İl 
Genel Meclis Üyesi 
Ercan Barutçuoğlu, 
Belediye Meclis 
üyeleri, öğretmenler, 
Okulu Aile Birliği 
yöneticileri ve öğ 
renci velileri katıldı. 
Törende konuşan 
Okul Müdürü Nazım 
Hikmet Seren, öğren 
çilerine seslenirken, 
"Sonun başlangıcın- 
dasınız. Bundan son 
ra içinizdeki cevheri 
işleyeceksiniz. 
Bundan sonra okul 
günleri yerini okul 
anılarınıza bıraka
cak. Size dört yıl 
boyunca yürekten 
destekleyen karan
lıktan aydınlığa 
çıkarmak için aydın
latan öğretmen
leriniz oldu. Bundan 
sonraki yaşantınızda 
sizlere başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Daha sonra okul 
birincisi olan öğren
ci Merve Burak 
konuştu.
Burak, “Birinciliği 
düzenli çalıştım. 
Elde ettiğim başarıyı 
aileme, öğretmenleri 
me borçluyum.
Bu birinciliği haya 
timin her an yanım
da olan aileme bil
hassa anneme 
hediye ediyorum. ” 
dedi.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ise konuş
masında, "Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi binasının yeni 
yerine taşınması 
sırasında buraya 
okul yapılmasını 
ütopya olarak nite
lendiğine dikkat 
çekti.
100 YENİ DERSLİK 
KAZANDIRILDI

145 öğrenci mezun oldu

Encümen şöyle 
konuştu: "Bu bina 
ve yanında inşaatı 
devam eden 
Anadolu Lisesi’nde 
100’ün üzerinde 
derslik kazandırdık. 
Bu sayı laboratuvar- 
larla birlikte 130’u 
bulacak. Bu binada 
ilk mezunları ver
menin mutluluğunu 
yaşıyoruz. İlçemizde 
birçok okul bu yeni 
binaya taşınacak. 
Buranın ulaşımla 
ilgili sıkıntılarını da 
bu arada gidere
ceğiz. ” dedi.
Daha sonra söz alan 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise öğrencilerini ve 
velilerin hüzünü ve 
sevinci birlikte yaşa 
dıklarım söyledi.' 
Yılmaz, "Sevinçler 
mutluluklar paylaş 
tıkça değerli olur. 
Öğrenci velileri haklı 
olan bir sevinci 
yaşıyorlar. Öğrencil
er ise 4 yıldır birlikte 
oldukları öğretmen
leri ve arkadaşların
dan ayrılacaklar. Bu 
ise yeni bir 
başlangıç olacak. 
Mezunların bir kısmı 
iş hayatına başlar 
ken, bir kısmı da 
üniversiteye gide
cek. Üzülmenize 
gerek yok. Hayat 
devam edecek. 
Bundan sonra vak
tinizi iyi değer
lendirin. Ülkemizi 
Atatürk’ün dediği 
gibi muhasır medeni 
yetler düzeyine 
çıkarmak için çaba 
harcayın. Gemlik’i, 
Bursa’yı dünyayı 
daha yaşanır hale 
getirin.” dedi.
Daha sonra Kız 
Meslek Lisesi Okul 
birincisi Safiye Nilay 
Özlem ile Anadolu 
Meslek Lisesi birinci 
si Merve Burak’a 
plaketlerini

Garnizon Komutanı 
Kıd. Albay Mehmet 
Ali Toroslu verdi. 
Okul İkincileri Büşra 
Aydın ve Yağmur 
Öztürk’e ise plaket
lerini Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi.
Okul üçüncüleri 
Sinem Dirsek ve 
Ayşe Özdemir’e 
plaketlerini ise İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi.

Daha sonra 141 
öğrenciye başarı 
belgeleri sınıf öğret
menleri tarafından 
verildi. Kız Teknik ve 
Meslek Lisesi’nden 
bu yıl 6 da erkek 
öğrenci mezun oldu. 
Törenin sonunda 
tüm mezunlar kep
lerini havaya atarak 
mezuniyeti kut
ladılar. Öğrenciler 
arkadaşlarından 
ayrılmanın üzün
tüsünü yaşadılar.

Bütçenin 233 mil 
yon TL açık verdiği 
2011 yılının ilk 5 
ayında 70 ilin 
bütçesi açık, 11 ilin 
bütçesi fazla verdi 
Bütçenin 233f mily
on TL açık verdiği 
2011 yılının ilk 5 
ayında 70 ilin 
bütçesi açık, 11 ilin 
bütçeşi fazla verdi. 
Geçen yılın aynı 
döneminde 69 ilin 
bütçesi açık, 12 ilin 
bütçesi fazla ver
mişti. Bütçe açığı 
sıralamasında 885. 
8 milyon TL ile 
Diyarbakır ilk sıra
da yer aldı. En çok 
bütçe fazlasını ise 
42. 1 milyar TL ile 
İstanbul verdi.
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
hesaplamalara 
göre, bütçenin 233 
milyon TL açık 
verdiği 2011 yılının 
ilk 5 ayında bütçe 
gelirleri geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 16. 3 oranın
da artarak 119. 4 
milyar TL’ye ulaştı. 
Bütçe giderleri ise 
yüzde 6. 2 oranında 
artarak 119. 6 mil
yar TL olarak 
gerçekleşti. Ocak- 
Mayıs dönemde 

Hatay Dörtyol Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
HÜSEYİN ELTEMUR

BİZİMLE CflUSMflK 

İSTEBMİSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

Tel: 513 50 84

tahakkuk eden 232 
milyar 657 milyon 
TL’lik bütçe gelir
lerinin yüzde 51. 
4*ü tahsil edilebildi. 
Geçen yıl aynı 
dönemde, 164 mil
yar 811. 9 milyon 
TL’lik beyan edilen 
bütçe gelirinin 
yüzde 62. 3’ü tahsil 
edilmişti. Tahsilat 
102 milyar 616. 5 
milyon TL düzeyin 
de gerçekleşmişti. 
2011 yılının ilk 5 
ayında, İstanbul, 47 
milyar 572. 5 mily
on TL tahsilatla, 
toplam gelir tahsi
latının yüzde 39. 
9’unu sağladı. 
İstanbul’un 2010 
yılının ilk 5 ayında 
gerçekleştirdiği 
gelir tahsilatı 39 
milyar 626. 6 
milyon TL, 
toplam tahsilat 
içindeki payı ise 
yüzde 38. 6 
düzeyindeydi.
İstanbul'un bu yılın 
ilk 5 ayında gerçek
leştirdiği bütçe har
camaları 5 milyar 
431. 4 milyon TL 
olarak gerçekleşti. 
Bu harcamaların 
toplam giderler 
içindeki payı yüzde 
4.. 5 oldu.
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MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE
SATILIKTIR

05350396532

turn imim
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Öğretmen adaylarına sok!
Seçimden önce 14 
bin 277 sözleşmeli 
öğretmen ataması 
yapılacağını açıkla 
yan Milli Eğitim 
Bakanlığı, bu raka 
mm 6 bin 575 olarak 
güncelledi.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, sadece 
6 bin 575 atamanın

yapılacağı belirtildi. 
Böylelikle atanacağı 
söylendiği halde 7 
bin 700 adayın ata
ması yapılmadı. 
Öğretmen adayları 
ise tepkili. 
Bakanlıktan yapılan 
açıklama şu şekilde; 
"Bakanlığımızca 12- 
26 Mayıs 2011 tarih

leri arasında başvu
ruya açılan 30.000 
öğretmen kadrosuna 
sözleşmeli pozisyon
da görev yapanlar
dan, kadroya geç 
mek üzere başvuran 
ve KPSS puan üstün
lüğüne göre kadrolu 
öğretmenliğe ata
ması yapılanlardan

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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 3-1-1 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

boşalacak pozisyon
lara daha önceki yıl
larda olduğu gibi 
sözleşmeli öğretmen 
görevlendirmesi 
yapılacağı kamuoyu
na duyurulmuştu. 
Ancak, 04/06/2011 
tarihli ve 27954 sayılı 
(Mükerrer) Resmî 
Gazete’de yayım
lanan 632 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname hüküm
leri çerçevesinde 
Bakanlığımıza bağlı 
resmî eğitim kurum- 
larında hâlen görev 
yapan sözleşmeli 
öğretmenlerin 
kadrolu öğretmenliğe 
geçişlerine imkân 
sağlanmış ve bu kap
samda görev yapan
ların başvuruları 
doğrultusunda 
14/06/2011 tarihinde 
kadroya geçişleri 
yapılmıştır.01/06/2011 
tarihinde yapılan 
kadrolu öğretmen 
ataması kapsamında 
ilk atama çeşidiyle 
atanan 14.277 
sözleşmeli öğret
menden, söz konusu 
kararname çerçeve 
sinde kadrolu öğret
menliğe geçenlerden 
boşalan ve boş olan 
toplam 6.575 
kadroya yeniden 
kadrolu öğretmen 
ataması yapılacaktır. 
Başvurular, 
Öğretmenlik İçin 
Başvuru ve Atama 
Kılavuzu (Haziran 
2011) hükümleri 
çerçeve sinde, 2009 
ve 2010 KPSS puanı
na göre, ilk atama 
çeşidiyle 27 Haziran - 
04 Temmuz 2011 
tarihleri arasında 
elektronik ortamda 
alınacak, 06 
Temmuz 2011 tari
hinde de atamaları 
yapılacaktır

MIU1MM
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 aRflNIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

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 y ük gönderilir 
Muradiye Mah. Turist Yolu üzeri ■ 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

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

— UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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SGK. 1.6 nı ilyon iorclücmı peşinde Kart sahiplerine kötü haber
SGK, Torba 
Yasa’dan yararlan
madıkları için fır-, 
satım kaçıran 1,6 
milyon borçlunun 
peşine düşüyor. 
Borçluları en az 19,5 
milyar liralık haciz 
bekliyor. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Torba 
Yasayla sağlanan 
borç yapılandırma 
fırsatını kullanmayıp 
kuruma olan bor
cunu ödememekte 
ısrar eden 
1.6 milyon borçlu 
belirledi.
Yapılandırma 
nedeniyle denetim 
ve tahsilatlara ara 
veren SGK, 19,5 mil
yar liralık alacağını 
tahsil etmek için 
yeniden sahaya 
iniyor.
BÜYÜK FIRSAT 
KAÇTI 
SGK'nın verilerine 
göre yapılandır
madan yararlan
mayanların 
borçlarının yaklaşık 
11,5 milyar lirası 
anapara, 8 milyar 
lirası ise birikmiş 
faizden oluşuyor. 
Bu borçlar yapı
landırmaya girmiş 
olsaydı 8 milyar 
liralık faiz yerine 
yaklaşık 2.5 milyar 
liralık TEFE ve 
TÜFE farkı ilave 
edilecek.
Böylece bu borçlu
lar da net 5.5 milyar

K l»şeix BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 4 ' ' * -ı,

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM JL

; GÜLER AJANS Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax: {0.224) 513 35 95

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

liralık faiz yükünden 
kurtulmuş olacak
lardı. Ancak yapı
landırmadan yarar
lanamadığı için yük
sek faizlerle belir
lenen faiz borcu 
aynen kaldı.

SIRADA İCRA VAR 
SGK, borç yapı
landırması 
nedeniyle yıl başın
dan bu yana borçlu
lara tahsilat amaçlı 
herhangi bir icra 
işlemi uygulamadı. 
Ancak yapılandırma 
sona erdiği için 
SGK bundan sonra, 
tahsilata ağırlık 
verecek.
SGK Başkanı Emin 
Zararsız, yapılandır
mayla İlgili bilgileri 
verirken önümüzde
ki günlerde yapı
landırma fırsatını 
kullanmayıp bor
cunu ödememekte 
ısrar eden mükelle
flere yönelik 6183 
sayılı yasa 
çerçevesinde icra 
ve icrai satış işlemi 
başlatacaklarını

bildirmişti.
Buna göre SGK, 1.6 
milyon borçlu 
üzerinde görünen 
19.5 milyar liralık 
alacakta herhangi 
bir kesinti yap
madan tümü için 
yasal işlem uygula 
yacak. Üstelik bu 
alacak, faizlerle 
daha da artacak. 
Torba yasa 
çıktığında 3 milyon 
495 bin kişi ve 
şirketin SGK’ya 
toplam 49.8 milyar 
lira borcu bulunuy
ordu. 1 milyon 828 
bin borçlu, bu 
dönemde 30.3 mil
yar liralık borcunu 
yeniden yapı
landırdı.
SGK, 17.9 milyar 
lirası anaparadan 
oluşan bu borcun 
12.3 milyar liralık 
birikmiş faizini sildi. 
Anaparaya TEFE ve 
TÜFE farkı olarak 
sadece 3.9 milyar 
lira ekledi. Böylece 
1.8 milyon kişi 8.4 
milyar liralık faizden 
kurtulmuş oldu.

Ekonominin 
yumuşak karnı câri 
açıkla mücadelede 
sert tedbirler için 
seçim sonrasını 
bekleyen hükümetin 
yeni yol haritası 
yavaş yavaş belli 
oluyor.
Artık kredi kartına 9 
aydan fazla taksit 
yok...
Bir taraftan TMSF, 
mevduata verilen 
güvence sınırını 
artırıp, bankalardan 
ekstra sigorta primi 
alarak en az 1 milyar 
TL çekmeyi plan
larken, vatandaşın 
harcamalarını 
finanse ettiği kredi 
kartında ise son 
zamanlarda 24’e 
kadar çıkan taksit
lerin 9 veya 12 ile 
sınırlandırılması 
gündemde 
Bugüne kadar mun
zam karşılık oran
larını artırarak, 
bankaların kredi 
maliyetlerini yukarı 
çekmeye ve harca
maları frenlemeye 
çalışan ekonomi 
yönetimi ekstra 
silâhları dâ devreye 
sokacak.
Bankalara kredi 
genişlemesinde 
yüzde 25 sınırına 
uymaları gerektiğini 
defalarca belirten 
ekonomi yönetimi, 
bankaların cebinden 
ekstra 1 milyar TL 
daha kaynak alacak 
bir formülü 
gündemine aldı.
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SEDA ECZANESİ

aracılığıyla tüketimi patlatınca
bankalardan kesilen BDDK’nın bu konu-
sigorta primlerinde 
artış hedefleniyor. 
Ancak asıl tedbirin 
harcama tarafında 
alınması gündemde. 
Cari açıkla 
mücadele konusun
da sert önlemler 
almaktan kaçınmay
acağını belirten 
hükümet, Hazine 
Müsteşarlığı koordi
nasyonunda tüm ku 
rumların katılımıyla 
bir eylem planı 
hazırlandı.
Plana göre, Banka 
cıhk Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK) yeni döne
min de yine en 
önemli oyuncuların
dan birisi olacak. 
BDDK, cari açıkla 
mücadele de daha 
önce hiç denen
memiş bir yol olan 
kredi kartı taksitleri
ni sınırlamayı da 
gündemine aldı.
Ekonomide 
sağlanan istikrar 
sonrasında kredi 

da sınırlama yap
ması gündeme 
geldi. Kurul’a yakın 
kaynaklar,“ 
Taksitlerin yani 
vadelerin uzaması 
tüketicileri de aslın
da zora sokuyor. Bu 
konuda yeni düzen
lemeler gündeme 
gelebilir” bilgisini 
verdi.
Eylem planına son 
şekli verilirken tak
sit sayısının en fazla 
9 ile sınırlandırıl- .. 
masi gündeme 
geldi. Ekonomi kur
maylarının büyük 
bölümünün de 9 tak
sit sınırına sıcak 
baktığı, bunun har
camalar üzerinde 
orta vadede bir 
baskı oluşturabile
ceğinin düşünül 
düğü belirtiliyor. 
Tartışılan bir diğer 
olasılık ise taksit 
sınırının hemen 9’a 
çekilmemesi ve 
öncelikle 12 ile sınır
landırılması.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 15,5
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. z .513 12 06

KAYMAKAMLIK ~
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. >13 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 4771
Kamil Koç 512 0163

RELEDİYE

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. 51310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

Bursa ■ . 256 77 84
Mudanya . 544 30 60
Yenikapı (212) 516 İ2 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Teş. 513 23 94

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

Gemlik Karfez
GEKLİK’İN İLK ÖÜNLÖK SİYASİ GAZETESİ

HİIIMIİİ

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. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 1S 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

_ ________ OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 1295
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 8Ö 00
Akçagaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 5*13 01 03

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 3995

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS STOIASI 
ÇINAR AĞACI 

11.30-14.I5-I6.30- 
20.30

KAM 
ll.30-l4.00-l6.30- 

20.30
Rezervasyon 

(W:5l5352l)
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w
Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. 

Bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz 
babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun...

'\5zmaw£ <£z?
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa Yol ayrımı 

Tel : O 224 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK

TEŞEKKÜR
Gazetemiz Gemlik Körfez ’in 

39. yayın yaşamına başlaması 
nedeniyle telefon ederek 

bizleri kutlayan başta 
Eski Kaymakamımız 
Mehmet Baygül’e, 

gazetemiz bürosunu 
ziyaret eden kurum, kuruluş 
yetkilileri ile dostlarımız ve 
okuyucularımıza, elektronik 
posta ile bizlere ulaşanlara 

teşekkür ederiz.

MlllMMİlfolBl
Bursa'da koşulan 
at yarışları sonu
cunda altılı ganyan, 
12 bin 279, 61 lira 
ikramiye verdi.
Türkiye Jokey 
Kulübünden yapılan 
açıklamaya göre,

Gemlik Krarf ez

Milli hıllı !■ lı Iw ıM
Hava sıcaklığı hafta 
başından itibaren 
artacak.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
kuzey, iç ve batı 
kesimlerinde aralık
larla görülen yağış 
geçişleri nedeniyle 
mevsim normal
lerinin altında seyre 
den hava sıcak
lığının, hafta başın
dan itibaren ülke 
genelinde mevsim 
normalleri civarına 
ve yer yer üzerine 
çıkacağının tahmin 
edildiğini söyledi. 
Kuzey ve iç bölgeler 

altılı ganyan 12, 3, 
6, 9/8, 8, 15 şeklinde 
sonuçlandı.
Bu arada 3, 6, 9/8, 8, 
15 şeklinde oluşan 
beşli ganyan 
8 bin 178, 93 lira, 
6, 9/8, 8, 15 biçi

de aralıklarla yerel 
gökgürültülü sağa 
nak yağış geçişleri 
nin devam etmesi 
nin beklendiğine 
işaret eden Çağlar, 
Marmara'nın doğu 
su (Kocaeli, Sakar 
ya, Bursa, Bilecik, 
Yalova ve İstan
bul'un Anadolu 
Yakası), İç Ege 
(Afyon, Uşak, Kütah 
ya, Denizli), Akde 
niz'in iç kesimleri 
(İsparta, Burdur, 
Adana, Osmaniye, 
Kahramanmaraş ve 
Antalya'nın iç kes
imleri), İç Anadolu, 
Karadeniz ile

minde tamamlanan 
dörtlü ganyan
566, 19 lira, 
9/8, 8, 1 şeklinde 
sonuçlanan üçlü 
ganyan ise 12, 88 
lira ikramiye 
kazandırdı

Erzincan, Kars ve 
Ardahan çevrelerin 
de aralıklarla gök 
gürültülü sağanak 
yağış geçişlerinin 
beklendiğini belirtti. 
Çağlar, yağışların 
Bilecik, Afyon, 
İsparta, Burdur, 
Eskişehir, Bolu, 
Çankırı ile Ankara 
mn kuzey ve batı 
çevrelerinde (Beypa 
zarı, Polath, Güdül, 
Ayaş, Kızılcaha 
mam, Kazan, 
Çubuk, Kalecik 
ilçelerinde) lokal 
olarak kuvvetli ola* 
cağına da dikkati 
çekti.
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ÖZ(l AYKLNT İLKÖĞIfllM OKULU
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 yakıo özel okuluz

Özel fiykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

•15i hî m m n

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, dostlarım asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarım 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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek,
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

20 Haziran 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

KAYALAR KAFE'DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler 

______ Kayalar Sok. No : 15 
TOW Tel : 525 06 16 UMURBEY 
■■■■■ GSM : O 541 261 25 53

Bu yıl 3.sü düzenlenen “Biz Gemlik’iz, Hepimiz kardeşiz 
Hemşehri Dernekleri Şenliği” sona erdi

Kapanış muhteşem oldu
Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği 
sosyal ve kültürel zenginliğimize renk 
katarak tüm derneklerimizin buluştuğu 
3.ncü "Biz Gemlik’iz, Hepimiz Kardeşiz 
Hemşehri Dernekleri Şenliği" kapanış 
finaliyle son bulurken, Urfalılar 
Derneği’nin sahnede gerçekleştirdiği 
Çiğ Köfteli "Sıra Gecesi" ise geceye 
damgasını vurdu. Şenliğe katılan tüm 
dernek başkanlar/ birbirlerine birliktelik 
teşekkür plaketi vererek "Biz Birlikte 
Gemlik’iz" mesajı verdiler. Sayfa 2’de

iw'a

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şenlik sonu
3 gün süren "Biz Gemlik’iz, Hepimiz 

Kardeşiz Hemşehri Dernekleri Şenliği 
sona erdi.

Geçtiğimiz günlerde de sözünü ettiğim 
bu etkinlik, kentte, yurdun değişik yöre 
terinden gelenlerin kaynaşmasına bir 
kez daha neden oldu.

Bilhassa final gecesi şenliğe üç yıldır 
damgasını vuruyor.
Binlerce Gemlikli, yurdun dört bir 

yöresinden kopup Gemlik’e gelen 
hemşehrilerimizin yöresel kültürlerini 
bu şenlikte izledi. Devamı sayfa 4’de

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Körfezspor, 10 
kişi oynayan 
Umurspor karşı 
sında ilk yenil 
gisini alarak işi 
zora soktu.
Umur spor’u 1-0 
öne geçiren golü 
Serkan kaydetti. 
Haberi 10’da

Şanslı kursiyerler ödüllerini alili
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı Okuma Yazma Kursu’nun 
sponsoru Gemlik Rotary Kulübü kursa katılanlara kura ile buzdolabı, 

çamaşır makinesi, dizüstü bilgisayar, bulaşık makinesi verdi.
Gemlik Singer Bayii de bir Singer dikiş makinesi hediye etti.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlü 
ğü’nce açılan 
Okuma-Yazma 
Kursu’na katılanlar 
arasında yapılan 
çekilişte buzdolabı, 
çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, 
dizüstü bilgisayar 
ve Singer dikiş 
makinesi kazanan 
şanslı kursiyerler 
ödüllerini aldılar.
Sayfa 7’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Bu yıl 3.sü düzenlenen “Biz Gemlik’iz,Hepimiz kardeşiz 

Hemşehri Dernekleri Şenliği” sona erdi

Gürhan ÇETİNKAYA

Lafı gediğine oturtmak...
Lafı gediğine oturtmak akıllı adam 

işi... Bizim başbakanın da böyle bir 
özelliği var... Anında karşılık veriyor.

Hiç laf altında kalmıyor.
Örneğin;
“Anamızı ağlattınız be. Aşk olsun size 

aşk olsun. Tarım Bakanı Anayasa'yı 
ihlal ediyor. Yetmedi mi be? Hangi 
yüzle geldin buraya?” diyen vatandaşa 
yanıtı:

“Lan bana anayasayı öğretme! 
Terbiyesizlik yapma! Hadi ananı al git 

buradan.”
Ne kadar da şık ve akıl dolu değil mi? 
Bundan sonra vereceğim “lafı 

gediğine koymak” türündeki örneklerin 
onunkinin yanınaa esames'ı okunmaz 
ya neyse...

İncili Çavuş, OsmanlI elçisi olarak 
Fransa Kralına gönderildiğinde, 
elbiselerinin bazı yerlerinde yama var** 
mış. Kral bunları görünce dayana
mayıp:

“Bana senden başka gönderecek 
adam bulamadılar mı?” diye sorunca, 
İncili Çavuş:

“OsmanlIlar, adama göre adam gön
derirler, Beni de sana göndermelerinin 
hikmeti bu olsa gerek.” cevabını ver
miş. *****

Churchill, avam kamarasında 
konuşurken, muhalif partiden bir kadın 
milletvekili, Churchill' e kızgın kızgın 
söyle seslenir:

“Eğer, karınız olsaydım, kahvenizin 
içine zehir karıştırırdım."

Churchill, oldukça sakin kadına 
döner ve lafı yapıştırır:

"Hanımefendi, eğer karım siz olsay
dınız, o kahveyi seve seve içerdim." *****

Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçineme- 
zlermiş. Bir gün eşi Sokrates'e verip 
veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. 
Bakmış kocası hiç bir tepki göstermiy
or; bir kova suyu alıp başından aşağı 
boşaltmış. Sokrat, gayet sakin:

"Bu kadar gök gürültüsünden sonra 
bir sağanak zaten bekliyordum" demiş.*****

Meşhur bir filozofa:
"Servet ayaklarınızın altında olduğu 

halde neden bu kadar fakirsiniz?" diye 
sorulduğunda:

"Ona ulaşmak için eğilmek lazım da 
ondan" demiş. *****

Köylü, yeni doğan bir sıpayı kucağına 
almış evine dönerken, iki ortaokul 
öğrencisi kendisine takılır ve:

“Hayrola amca, derler. Oğlunu nereye 
götürüyorsun böyle?” Adam, kendine 
yapılan bu terbiyesizliğe aldırmamış 
görünerek cevap verir:

“Gittiğiniz okula kaydını yaptıra
cağım.” *****

Amerikalı işadamı, Çinliyle alay 
ederek sormuş:

“Mezarlarınıza koyduğunuz pirinçleri, 
ölüleriniz ne zaman yiyecek?”Çinli, 
başını kaldırmadan cevap vermiş:

“Sizin ölüleriniz, koyduğunuz çiçek
leri kokladığı zaman.”

Kapanış muhteşem oldu
Gemlik 
Belediyesi'nin 
düzenlediği sosyal 
ve kültürel zengin
liğimize renk 
katarak tüm 
derneklerimizin 
buluştuğu 3.ncü 
"Biz Gemlik'iz, 
Hepimiz Kardeşiz 
Hemşehri 
Dernekleri Şenliği" 
kapanış finaliyle 
son buldu. 
Şenlik boyunca 
sahne alan dernek 
sanatçıları izleyen
lere güzel anlar 
yaşatırken, Urfahlar 
Derneği’nin 
sahnede gerçek
leştirdiği Çiğ 
Köfteli "Sıra 
Gecesi" ise geceye 
damgasını vurdu. 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ile İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik 
Ünal'ın sahneye 
gelerek sıra gece-^j 
sine katılmaları ve 
"Nemrutun Kızı" 
türküsünü oku
maları şenliğe ayrı 
bir renk kattı. 
Dört gün boyunca 
Sosyal Yaşam 
Merkezi'nde 
derneklerin oluştur
duğu stântlarda 
dağıtılan yöresel 
yiyecekleri tadan 
vatandaşlar kuru
lan sahnede dernek 
lerin ses sanatçıları 
ve folklor gösteri
lerini izleyerek 
yaz akşamlarını 
eğlenerek 
yaşadılar. 
Şenliğin son 
akşamı olan 
kapanış finaline 
katılan AK Parti 
Bursa Milletvekili 
İsmail Aydın, parti 
yöneticileriyle bir
likte dernek start
larını gezerek 
onlara misafir oldu
lar, verilen ikram
ları yediler. 
Şenliğin son akşa 
mı olması nedeniy 
le kalabalığın en 
üst dereceye çıktığı 
final gecesinde 
sahne alan Hacı 
Bektaş-i Veli 
Derneği’nin Sema 
töreni, ikaz üzerine 
alkışlanmadan 
büyük bir ilgiyle 
izlenirken, Girit ve 
Rumeli Türkleri

folklor ekibi Balkan 
havasını yaşatır 
ken, Trabzonlular 
Derneği Folklor 
ekibinin meşhur 
"Kolbastı" oyunu 
izleyenlerin de 
katılımıyla oynandı.

Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen "Biz 
Gemlik'iz, Hepimiz 
Kardeşiz Hemşehri 
Dernekleri Şenliği" 
gelecek yıl tekrar 
bir araya gelmek 
mesajıyla son

bulurken şenliğe 
katılan tüm dernek 
başkanları birbirleri 
ne birliktelik 
teşekkür plaketi 
vererek "Biz 
Birlikte Gemlik'iz" 
mesajı verdiler
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Bursa'da meydana 
gelen zincirleme 
trafik kazasında, 
biri ağır 7 kişi 
yaralandı.
Bursa 
istikametinden 
Mudanya'ya gelen 
16 GB 217 plakalı 
kamyonet, Siteler 
Mahallesi'nde 
akaryakıt 
istasyonlarının 
önündeki

Bamya toplarken yıldırım çarptı
Bursa'da 2 kişi, 
bamya tarlasında 
çalışırken yıldırım 
düşmesi sonucu 
ağır yaralandı. 
Edinilen bilgiye

Minibüsler çarpıştı: 11 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, iki 
minibüsün çarpış
ması sonucu 3'ü 
ağır 11 kişi yara
landı.
İnegöl'de, çeşitli 
yerlerde çalışan 
işçileri sabah işe 
getirip mesai saati 
bitiminde ikamet 
ettikleri Hamitabat 
köyüne götüren Esat 
Akar yönetimindeki 
16 KBZ 04 plakalı 
minibüs, Güzelyurt 
Hamitabat köyü 
arasında karşı 
yönden gelen 
Yılmaz Horata yöne
timindeki 43 NY 072 
plakalı minibüsle 
kafa kafaya çarpıştı.

Sakızla hırsızlık yaptılar
Bursa'da boş 
sandıkları daireye 
güpegündüz giren 
hırsızlar, uyuyan ev 
sahibini fark etme 
yince yakayı ele 
verdi.
Hırsızların, Jean 
Reno'nun başrolünü 
üstlendiği 'Leon* 
isimli filmden ilham 
alarak fark edilme 
mek için daire kapıla 
rının merceklerine 
sakız yapıştırdıkları 
ortaya çıktı 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Nilüfer 
ilçesinde A.Ç. isimli

ana yol üzerine 
dökülen eşyalarını 
toplamak için geri 
döndü. Yol üzerinde 
duran kamyoneti

fark etmeyen 16 YT 
303 plakalı motosik
let kamyonetin altına 
girdi. Ardından 16 
BGG 80 plakalı

göre, Bursa'nın 
Nilüfer ilçesi Özlüce 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda, 
bamya tarlasında 
çalışmakta olan R.Ç.

Kaza yeri can 
pazarına dönerken, 
sağa sola savrulan 
yaralılar İnegöl ve 
Bilecik'te görevli 112 
Acil Servis ambu
lansları ile özel 
araçlarla İnegöl 
Devlet Hastanesi 
Acil Servisine 
getirildi.
Kazada yaralanan 16 
KBZ 04 plakalı 
minibüsün sürücüsü 
Esat Akar ile 

vatandaşa ait dair
eye boş zannederek 
girmeye çalışan 4 
zanlı, o sırada öğle 
uykusunda olan 
A.Ç.'nin uyandığını 
fark edince kaçmaya 
çalıştı. Ev sahibi 
tarafından yakala
narak polise teslim 
edilen zanlı H.K.'nin 
(19) ifadesi doğrul
tusunda, suç ortak
ları A.G. (17) ile M.A. 
(22) ve M.D. (40) de 
yakalandı.
Zanlıların, gözlerine 
kestirdikleri binala 
rın daire kapılarına 

ve M.Ç. yıldırım 
çarpması sonucun
da yaralandı. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi 

minibüste bulunan 
Nihat Akar, Fadıl 
Malay, Mehmet 
Kaya, Sefahattin 
Akar, Ferdi Akar, 
Ercan Akar, 
Ramazan Akar, 
Erhan Akar ve 
Mehmet Akar tedavi 
altına alındı.
43 NY 072 plakalı 
halı yüklü 
minibüsün 
sürücüsü Yılmaz 
Horata'nın 

broşür ve el ilanı 
bıraktıkları, ertesi 
gün kapının önün
den broşür alın
mamış daireleri soy
dukları öğrenildi. 
Zanlılar, ünlü 
Fransız aktör Jean 
Reno'nun başrolünü 
üstlendiği 'Leon' fil
minden ilham alarak 
fark edilmemek için 
daire kapılarının 
merceklerine sakız 
yapıştırdıkları belir
lendi. Filmin bu sah
nelerinin kötü örnek 
olmaması için 
Türkiye'de yayınlan

başka bir motosik
lette 16 GJ 704 
plakalı taksiye 
çarparak orta refüje 
düştü.
Kazada, biri ağır 
7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine 
gelen ambulansla 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
ve Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

yapılan R.Ç. ve M.Ç. 
tedavi edilmek üzere 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
kaldırıldı. Olayla ilgi 
li tahkikat sürüyor 

yaralanmasına 
ağmen kazanın 
ardından 
uzaklaştığı 
belirtildi.
Kazayı duyar duy
maz hastaneye akın 
eden Hamitabat 
köylüleri, yakın
larının durumu 
hakkında bilgi ala
bilmek için çabaladı. 
Kaza sebebiyle 
İnegöl Bilecik arası 
karayolu bir süre 
trafiğe kapalı kaldı. 
Kaza yapan 
araçların yoldan 
kaldırılması ve yolun 
temizlenmesinin 
atfından yol 
yeniden trafiğe 
açıldı.

madığı, zanlıların 
filmi internet 
üzerinden ya da 
DVD'den izlemiş ola
bilecekleri ileri 
sürüldü.
Zanlılardan H.K., 
M.A. ve M.D. adliy- 
eye sevk edilirken, 
yaşı küçük olan A.G. 
ise Çocuk Şube 
Müdürlüğüne teslim 
edildi. Şahıslar 
tarafindan çalındık
ları belirlenen çok 
sayıda ziynet eşyası 
ile elektronik eşyaya 
ise polis tarafından 
el konuldu

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Özel okul ücretleri!...
Özel okul, eğitimde fırsat eşitliğini 

bozmaz, parası olanlar gidip özel 
okullarda okur, zaten kıt kaynaklara 
sahip olan devlet de elindeki bütçeyi, 
parası olmayanlara harcar dendi..

Dolayısıyla onlar da bugünkünden çok 
daha iyi eğitim alırlar.

Eğer bu mantık iyi işlerse, Türk eğitim 
sistemi için bir can simidi olabilirdi.

Ama parayı bastıranın diploma aldığı, 
“denize nazır diploma hazır“ cingöz 
lüğü haline getirildi..

Bu da tam bir felaket oldu...
Türk eğitim sistemi kaynaklar yetersiz 

lafı duymaktan, en önemlisi de vasatlık- 
tan bıktı. Çıtasını yükseltmek istiyor.

Devlet bütçesinin bırakın önemli bir 
bölümünü, tümünü ayırsanız bile, veli 
desteği olmadan, batı standartlarında 
bir eğitim kalitesi tutturmamızın 
mümkün olmadığını herkes söylüyor..

Eğer özel öğretim kurulularının 
gelişmesini istiyorsak, öncelikle 
devletin ve özel okul.sahiplerinin, 
velileri yolunacak kaz olarak görmekten 
vazgeçmeleri gerekiyor.
Eskiden çalışan bir anne, baba 

çocuğunu rahatlıkla özel okula gön
derebiliyordu. Şimdi bırakın koleje 
çocuk göndermeyi, önünden bile 
geçemiyorlar. Çünkü fiyatlar uçtu gitti.

Bu da, öğrenci profilinin değişmesine 
neden oldu.

Bunun yolu da anaokulundan üniver
siteye kadar öğrenim ücretlerini makul 
seviyelere çekmekten geçiyor.

Peki özel ya da vakıf öğretim kurum- 
larının ücretleri nasıl düşer?
Araştırdım, öğrendiğim bazı öneriler: 
Vergi yükü olabildiğince hafifletilme- 

lidir.
Burslu öğrencilere sağlanan katkı, 

diğer öğrencilerin sırtına yüklenmeme
lidir.

Kar oranları makul düzeylere çekilme
lidir.

Bazı ülkelerde olduğu gibi, devletin 
öğrenci başına yaptığı harcama kadar 
bir para, vergi mükellefi velilere, destek 
olarak verilerek, onların da üstünü 
tamamlayarak özel okullara yönelme
sine katkı sağlanmalıdır..

İşadamlarının öğrencilere vereceği 
burslar, vergiden muaf gele getirilerek 
ya da vergiden düşülerek bu sektöre 
canlılık getirilebilir.

Bu seçim de görüldü ki, çocuklar ve 
gençler, giderek siyasetin odağına otur
maya başladı.

Onlar için politika üretenler, kesinlikle 
gelecek te, bir adım daha öne çıkacak
lardır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış 12 Haziran ntilletvekili genel
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şenlik sonu...
Bu yıl ki şenlikte geçmiş yıllara göre 

ilginç olan tablo, Urfahlar Kültür ve 
Dayanışma Derneği tarafından sahne de 
“Sıra Gecesi" düzenlenmesi oldu.
Sıra Gecesi’ni bizler televizyonlarda 

görerek tanıdık.
Urfa ve yöresinin kültürü Sıra 

Gecelerinde yaşatılıyor.
Bu, Bursa yöresinde düzenlenen 

“Gezek” lere benziyor bir bakıma..
Gezeklerde de yenir, içilir ve Türk 

Sanat Müziğinin nameleri enstrümanlar 
eşliğinde seslendirilir.

Gemlik Belediye Sanat ve Kültür Der 
neği üyeleri bu geleneği sürdürüyorlar.

Dikkaç çekici olan bir sorunda 
Gemlik’teki yöresel derneklerini, kendi 
yörelerinin folklörünü yöre çocukların
dan oluşan ekipleri yetiştirerek şenlikte 
sahne almaları gerekirken, bu iş 
devşirme usulu yapılıyor.

Bilhassa Bursa’daki derneklerden 
folklor ekipleri getirtiliyor.

Yöresel derneklerin büyük çoğun
luğunda dernek lokallerinde kültürel 
etkinlik yapılmıyor.
Bir kahvehane havası hakim.
Erkek kahvehanelerini andırıyor bu 

lokaller.
Bazılarında ise gerçekten kültürel ve 

sanatsal etkinlik yıl boyunca kadın 
erkek farkı gözetmeksizin sürdürü 
lüyor.

Bunlardan biri eski adı Tuncelliler 
(Dersimliler) Kültür ve Dayanışma 
Derneğidir.

Bu dernekte folklor ve saz kursları, 
paneller ve seminerler düzenleniyor.

Yörelerindeki Munzur Deresinin 
üzerine yapılacak baraj için Gemlik’te 
de mücadele veriliyor.
Diğer Derneklerde de bu tür etkinlikler 

yapıldığında derneklerin önemi daha da 
artacak kanısındayım.

Yoksa yılda bir gece düzenleyen, yerel 
sanatçı getirtip, şarkı türkü söyleyen 
yöresel dernekler olmaktan öteye gide
meyecekler.
Bir yenisini bitirdiğimiz Yöresel 

Dernekler Şenliğinde, yöre dernek
lerinin yörelerinin kültürlerini daha etki
ni tanıtımının yapılması gerekir.

Standlar, döner satılan bir ticari alan
lar olmaktan çıkarılıp, yöresel kültür
lerin tanıtıldığı mekanlar olabilmeli.

Dağ-Der yöresini sen güzel tanıtan 
dernek olmayı bu yıl da sürdürdü 
kanısındayım._____ _______________

seçimlerinin ilcemizdeki sonuçları
12 Haziran 2011 Pazar günü yapılan miletvekili genel seçimlerinde ilçemizde oy kullanan seçmen
lerin oy kullandıkları sandıkların köy ve mahallelere göre dağılımını yayınlıyoruz. İlçemizdeki 
sonuçların siyasi partilere göre dağılımı ve sandık sandık seçim sonuçları: Cumartesiden devam
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KURTUL KÖYÜ 1268 256 246 240 240 71 103 0 48

I4URAT0BAKÖYÛ 1260 218 192 186 186 123 27 15 0

İURATOBAKÖYÛ 1281 218 198 196 196 102 48 30 0

İARLIKÖYÛ 1282 164 132 126 0 126 6 61 2 48 0 0 2 20 0 0 0

IARUKÖYÛ 1283 156 136 133 0 133 3 52 0 50 1 0 1 0 4 ■ 18 0 0 0 0

AHİNYURDU KÖYÜ 1284 201 192 192 0 112 0 117 3 * 0 0 1 • 1 46 1 0 0 i 0

şahJnyurduköyû 1265 201 196 194 194 132 42 12

ŞÜKRİYE KÖYÜ 1266 111 100 95 96 66 14 2 10 0

YENİKÖY 1267 175 189 168 168 116 11 0 0 7 5 24 0

YENİKÖY 1268 173 166 165 0 165 3 114 2 15 t' 20 0 0

•NGÛRÛCOKKÖYÛ 9900 10 10 0 10 0
>1

0 3 0|
•1 -I

0 •1 1 0 İ •ı 0 0 0

377 bin 128 aday ter döktü
Türkiye'de 81 il 
merkezi ile Lefko 
şa'da sınava 377 bin 
128 aday katıldı. Tek 
oturumda uygulanan 
sınav, 135 dakika 
sürdü.
Adaylara 90 sorunun 
yöneltildiği sınavda, 
Tarih, Coğrafya-2 ve 
Felsefe testleri yer 
alacak. Tarih 
testinde 44 soru için 
65 dakika, Coğrafya-

2 testinde 16 soru 
için 25 dakika, 
Felsefe testinde ise 
30 soru için 45 daki
ka süre verildi. 
Felsefe testinde 10 
Psikoloji, 10 Sosyo 
loji ve 10 Mantık 
sorusu yer aldı. 
Testler, ayrı soru 
kitapçıklarında 
bulundu ve tek ce 
vap kağıdı kullanıldı. 
Sınavların yapıldığı

binalara girişte 
adayların ve sınav 
görevlilerinin üstleri 
emniyet görevlileri 
tarafından Elle ve 
detektörle arandı. 
Adaylar, sıra numar
alarının bulunduğu 
yerlere oturtuldu.
Salondaki görevliler 
adayların tek tek 
kimlik kontrollerini 
yaptı.
Gerekli kimlik

kontrolleri ve 
yerleştirme işlemleri 
tamamlandıktan 
sonra salon başkan- 
ları sınavda uyula
cak kuralları aday
lara hatırlattı. 
Daha sonra soru 
kitapçıkları, kalem, 
silgi dağıtıldı. Cevap 
kağıtlarındaki gerek
li yerler adaylarca 
doldurulduktan 
sonra sınav başladı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Körfez'deki Aymazlar

Seçim öncesi 
bazı mümtaz şah
siyetler benim 
seçtikleri partinin 
bu yarışta en az % 
60 oy alacağından 
söz ettiğinde ben 
de gülmüştüm. Bu 
bir hayâl 
dediğimde müthiş 
bir tepki göster
mişti bu 
muhterem. 
Kulaktan dolma 
bilgilerle siyaset 
yaptığını sanıyor
du.

Biz eski başkanı 
da alıp sokak 
sokak, mahalle 
mahalle gezeceğiz, 
halka gerçekleri 
anlatacağız ve 
onun gönlünü 
kazanacağız,

demişti.
Ben de hangi 

gerçekleri demiş
tim, farkında 
olmadan.

Bu saatten sonra 
bu halk artık söyle
nenlere inanmaz, 
bunca yolsuzluğu 
sineye çekmez. 
İnandığınız parti 
taban yapar, şim 
diye dek yapılması 
gerekli davranışlar 
sergilenmeliydi; ne 
yazık ki yapıla
madı, demiştim.

Bu muhterem 
sen ne diyorsun ? 
Biz Gemlik'te 
büyük başarı elde 
edeceğiz, siz de 
göreceksiniz, boş 
konuşmaktan

vazgeçin, gerçek
leri görün, demişti.

Hele hele bir 
başka muhterem, 
milletvekili aday 
adaylarının çok 
yerinde olduğunu, 
toplumun onayını 
aldığını ve CHP 
büyük oranda oy 
patlaması yaşaya
cak, bu gerçeği bir 
tek siz ve sizin 
gibiler göremiyor 
ve bu konuda 
olumsuz düşünce 
ler ifade ederek 
partiye zarar veri 
yorsunuz, demişti.

Bu partinin 
başarısı için 
uğraşan kişilerin 
eleştirilerine niçin 
kulak verilmez?

Söylenenler doğru 
mu yanlış mı diye 
neden dikkate alın
maz?

Demokrasiye 
inandığını 
söyleyen bir par
tinin katılımcı 
olmaması, yapa 
caklarını yönetim 
kadrolarına danış
maması, aday gös
terdiği kişilerin 
yeterli donanıma 
ve parti ilkelerine 
ve misyonuna 
sahip olmaması 
tabanı ve bilinçli 
seçmen kesimini 
tedirgin etmez mi?

Seçim sırasında 
dillendirilen söy 
lemlerin yere bas
maması, gerçekler
den kopuk olması 
halkta güven 
sağlar mı?

Atatürkçülerin, 
yurtseverlerin ve 
ilericilerin dünya 
görüşleriyle bağ
daşmayan bin
lerinin söylemleri 
partide bir çatlak, 
bir çelişki yarat
maz mı?
Atatürk'ün kur

duğu parti dedik
leri CHP şu an 
hangi söylemleri 
dillendiriyor diye 
aydınlar arasında 
bir kuşku, bir 
sıkıntı yaratmadı 
mı?

Seçimler bitti. 
Mümtaz şah
siyetler önlerine 
bakıyor? 
İçlerinden biz 
yanıldık diyorlar 
mı? Hayır! 
Nedense kimse 
yoğurdum ekşi 
demiyor.

Seçim öncesinde 
her şeyi toz pembe 
görenler şimdi 
yapılan uygula
maları eleştiriyor. 
Bu ne perhiz bu ne 
lâhana turşusu 
demezler mi? Bu 
gerçeklerin 
yaşanacağını 
seçim öncesinde 
defalarca 
söylediğimizde 
düşüncelerimiz 
itibar görmüyordu. 
Biz yanılsaydık 
özür dilemesini 

bilirdik. Bu müm
taz şahsiyetler 
niçin biz yanıldık 
demeyi bilmiyor? 
Şimdi kalkmışlar 
genel merkezi 
eleştiriyorlar. Aylar 
önce neredeydi
niz? Niçin tepkinizi 
koymadınız?

Bir partide 
eleştiri ve 
özeleştiri olmazsa 
başarı da olmaz. 
Hele hele parti 
yönetiminde vitrin - 
tikler çoğunluk
taysa. Gelecekte 
de CHP 'den çok 
şey beklememek 
gerekti.

Misyonu önceden 
belirlenmiş, rotası 
çizilmiş, onların 
dışına çıkması pek 
istenmiyor.

CHP 'yi sert 
rüzgârlar bekliyor; 
ya bu dalgaları 
aşacak ya da bat
mamak için fil
ikalar denize 
indirilecek!

Kim bitir filikalar
dan bazıları belki 
karaya çıkacaktır.



GemlikKSrfez

GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖMCE5İ EĞİTİM KURUMU

elmto «sekeri
—--- KREŞLERİ ----

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 1967 Fax: 517 19 12GEMLİK

Erdilll Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman I 
içinde mükemmel manzarası, * l 

kaplıcası ye kaliteli personeli i i 
ile hizmetinizdeyiz

Kaplıcalar Mevkii No: 1 , ■.
Armutlü^'YALO\^^<>

Tel : 0 22© 53T4^W-tH 
531 44 2O?r 531 31 45 «4 1? 
Fax : O 22© 5$1

1 2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

a r m u ₺ I u - y

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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Şanslı Kursiyerler odiilleıini aldı “Hülyalı mantılar” bir 
telefonla kanınızda

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı
Okuma Yazma Kursu’nun sponsoru Gemlik Rotary Kulübü 

kursa katılanlara kura ile buzdolabı, çamaşır makinesi, 
dizüstü bilgisayar, bulaşık makinesi verdi.

Gemlik Singer Bayii de bir Singer dikiş makinesi hediye etti.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi 
Müdürlüğü’nce 
açılan Okuma- 
Yazma Kursu’na 
katılanlar arasında 
yapılan çekilişte 
buzdolabı, çamaşır 
makinesi, bulaşık 
makinesi, dizüstü 
bilgisayar ve Singer 
dikiş makinesi 
kazanan şanslı kur
siyerler ödüllerini 
aldılar.
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün yıllardır 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
açtığı Okuma - 
Yazma Kurslarına 
sponsorluk yapması 
yanında bu yıl, 
kursa katılmayı çeki
ci hale getirmek için 
kursa katılanlar 
arasında birer kur
siyere buzdolabı, 
çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, 
dizüstü bilgisayarın 
kura ile armağan 
edilmesini karar
laştırıldı.
Bu arada Gemlik 
Singer Dikiş 
Makinesi Bayii de 
bir adet dikiş maki-

nası armağan etti*. 
16 Haziran 2011 
günü Halk Eğitim 
Merkezi bahçesinde 
yapılan belge töreni 
öncesinde, okuma 
yazma kursuna 
katılan 135 kursiyer 
arasında yapılan 
çekilişte, armağan
lar kura ile belirlen
di.

ARMAĞANLARINI 
ALDILAR
Halk Eğitim Merke 
zi’nce Belediye 
Düğün Salonu’nda 
açılan sergide 
izleyenlere teşhir

edilen armağanlar, 
Cumartesi günü 
sahiplerine verildi. 
Gemlik Rotary 
Kulübü Dönem 
Başkanı Nilüfer

Toprakçı ile Halk 
Eğitim Müdürlüğü 
temsilcisinin katıldı 
ğı teslim töreninde 
şanslı kursiyerler 
hediyelerini aldılar.

Kurşunlu’da oturan 
Hülya Aslan ve Hül 
ya Terkin adlı iki 
komşu, misafirleri 
için hazırladıkları 
mantıları 
pazarlayarak, aile 
ekonomisine katkı 
sağlıyorlar.
Gemlik Vergi 
Dairesi’nden emekli 
olan Hülya Aslan, 
komşusu Hülya 
Terkin ile birlikte 
yaptıkları ev man
tısını neden pazarla 
mıyoruz diye birbir
lerine sorunca 
“Hülyalı mantılar” 
markası ortaya 
çıktı. Gazetemize 
açıklama yapan 
Hülya Aslan, man
tılarına güvenilir bir 
marketten aldıkları 
dana kıyması ve 
diğer malzemeleri 
ev ortamında titiz
likle hazırlayarak, 
isteyenlerin beğeni
sine sunduklarını 
söyledi.
Kurşunlu Sahilinde 
bulunan Sarı Kah 

İSTERMİSİNİZ?
ÖZEL AYKENT 

İLKÖĞRETİM OKULU VE 
ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

Tel: 513 50 84

ve’de her zaman 
“Hülyalı Mantımdan 
bulabileceklerini 
söyleyen Hülya 
Aslan, şöyle konuş
tu. “Yaptığımız iş 
ten kıvanç duyuyo 
ruz. Ev ortamında 
titizlikle hazırladığı 
mız mantıları derin 
dondurucuda sak
lıyoruz. Gelen 
siparişleri özel 
koruma sistemi ile 
evlere kadar servis 
ediyoruz. Mantımızı 
yiyenlerden hep 
övgü ve teşvik dolu 
güzel sözler duyuy
oruz. Bu da bizi 
mutlu ediyor. Hem 
ev hanımı olarak 
güzel zaman geçiri 
yoruz, hem de aile 
ekonomisine katkı 
sağlıyoruz.
Mantımızı 
herkese güvenerek 
öneririz.
İsteyenler 
0 533 956 04 23 
veya 0 544 250 40 
77 telefonla sipariş 
verebilirler.”

KfiŞ€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
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MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE
SATILIKTIR

05350396532

■■I
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Bursa'yı bisikletle geziyorlar
Bursa Bisikletliler 
Derneği üyeleri, 
'bisikletle 1OO yıllık 
macera' adıyla 
başlattığı tur çerçeve 
sinde Yenişehir'e 
ulaştı.
1OO yıl önce bisikle
tle Bursa ismiyle 
yayınlanan kitaptaki 
güzergahı gezen 120

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 

MORTGRG€ 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

< ■ \ v , ■ 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

bisiklet tutkunu, 
pedal çevirerek 
İnegöl'den 
Yenişehir'e geldi. İlk 
olarak Babasultan 
Parkı'na gelen bisik- 
letçilerii Yenişehir 
Kaymakamı Samet 
Ercoşkun ve Yeni 
şehir Belediye 
Başkanı Bülent 
Marndı" Cı'ngıT 
karşıladı. Cingil, 
organizasyonu 
düzenleyenlere ve 
katılanlara teşekkür 
etti. Yenişehir 
Kaymakamı Samet 
Ercoşkun ise, bisik
letçileri tebrik 
ederek, 
"Bulunduğunuz 
coğrafya, OsmanlI 
Devleti'ne 26 yıl 
başkentlik etmiş bir 
şehirdir. Gittiğiniz 
yerlerde bunu 
anlatın" dedi. 
Bisikletçiler, daha 
sonra, saat kulesi, 
Sinanpaşa Külliyesi, 
Şemâki Evi müzesini 
gezdiler. Gezinin 
ardından, bisikletçil
er, İznik'e yola çık
tılar. Bisikletçiler 
İznik, Gemlik, 
Kurşunlu, Güzelyalı 
ve Mudanya'ya 
giderek, gezilerini 
sürdürecek. 
İstanbul'da yaşayan 
Ahmet Tevfik Bey, 
1897 yılının Eylül 
ayında bir arkadaşıy
la yanlarına bisiklet
lerini alarak, Şirketi 
Hayriye vapuruyla 
Mudanya'ya 
geçmişti. Mudanya, 
Bursa, İnegöl ve 
Yenişehir'i gezen iki 
arkadaştan Ahmet 
Tevfik, bu geziyi 
"Hüdavendigar 
Vilayeti Dahilinde 
Velosipetle bir 
Cevelan" adıyla 
kitaplaştırmıştı.

MIIUMIM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

TASFİYE İLANI
SİCİL NO: GEMLİK/2712
TİCARET ÜNVANI: TASFİYE HALİNDE 

NASTAŞ ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT 
TAŞIMACILIK OTOMOTİV MAKİNA 
PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURUNUN ADRESİ: 
Cumhuriyet Mah. 397. Sk. No : 12/8 
Gemlik - BURSA

Yukarıda ticaret ünvanı ve Ticaret Sicil 
numarası yazıh şirketin 31.05.2011 tari
hinde tasfiyeye geçtiği Tasfiye 
Memurluğuna

Hasan KAPLAN (15041065192)
atanmasına karar verildiği, durumun 

Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda 
10.06.2011 tarihinde tescil edildiği, ala
caklıların ellerindeki belgelerle birlikte bir 
yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tasfiye 
memurluğuna müracaatları ilan olunur.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

«am Şehir içi ve 

İtri SS® 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

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Hatalı karpuz salan yandı! Damat adayları endişeli!
Denizli hal yönetimi 
“Kabak aşılı karpuz 
lara” ağız tadı 
kaçırıyor gerekçe
siyle yasak getirdi. 
Yasağı çiğneyen hal 
esnafınaysa 50 bin 
lira ceza verilecek. 
Yılda ortalama 4 
milyon ton karpu 
zun üretildiği Tür 
kiye’de ilk defa De 
nizli’deki gibi bir uy 
gulamaya gidiliyor. 
Karpuzu topraktaki 
hastalıklardan koru
mak için yapılan 
aşının daha iyi 
yapılması gerek
tiğinin savunan 
Denizli hal esnafı, 
Türkiye’de yeni bir 
uygulama başlatmış 
oldu.
Kabak kökü üzerine 
aşılanmış karpuz 
fideleri üretiminin 
fiyatları düşürdü 
ğünü, fakat 
karpuzun tadını 
kaçırdığını söyleyen 
Denizli Meyve ve. 
Sebze 
Komisyoncuları 
Derneği (DEMESKO) 
Başkanı Halil 
Öztürk, şu değer
lendirmeyi yaptı: 
“Fide firmaları 
kabak kökü üzerine 
aşıladıkları karpuz 
fidesini dünyanın 
birçok yerine sata 
rak Türkiye’nin ihra
catına katkı sağla
ması inkar edilemez. 
Kabak karpuz 
fidesinin verimi çok

KRŞCDt BLKim TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM & *

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

III« GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

E 
M 
L 
i 
K

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM üzel la. Ma. 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

R
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 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

HASTANELER

E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk, 5,4 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 işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R’.
TAKSİLER

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

Akcan Petrol 5,3 ,0 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513j>l_03_|

yüksek. Dekara 5-10 
ton karpuz veriyor. 
Aynı tarlaya her yıl 
üst üste karpuz 
ekilebiliyor. Bunu 
gören karpuz 
yetiştiricileri kabak 
karpuz yetiştirici 
liğine doğru geçiş 
yapmaya başladı. 
Ürün çok geliyor 
ama artık karpuzda 
tat kalmadı. Damak 
zevkimiz yok oldu. 
‘Eski zamanlardakil- 
er ne tatlıydı’ de 
meye başladık.
Kabak mı karpuz 
mu yiyoruz belli 
değil.’’

Daha kalitesiz 
oluyor 
Karpuzda kalitenin 
bozulduğunu ileri 
süren Öztürk, şöyle 
konuştu: “Üst üste 
karpuz üretmek 
isteyen çiftçi, kabak 
aşılı karpuza 
yöneliyor. Rekoltesi 
diğerine göre yük
sek olan kabak aşılı 
karpuz, normal 
karpuza göre bir de 

erken hasat yapıl
ması halinde daha 
kalitesiz oluyor. Bu 
durum, üretici 
açısından avantaj 
iken, tüketici açısın
dan dezavantaj 
oluşturuyor. Çünkü 
ikisinin arasında 
önemli tat farkı 
bulunuyor. Bu tat 
farkı nedeniyle de 
tüketici karpuza pek 
rağbet etmiyor. 
Bunaltıcı sıcak yaz 
günlerinin 
vazgeçilmez 
meyvesi olan 
karpuzun tat, koku 
ve renk bakımından 
daha kalitelisini 
yemek isteyen 
tüketicilerin biraz 
daha beklemesi 
gerekiyor.’1 
Çiftçiye verilen 
desteğin yetersiz 
olduğunu belirten 
Öztürk, “Devlet 
tarafından çiftçiye 
verilen destek yeter
li oranda olsaydı bu 
yaşananlar olmazdı. 
Milletin ağzının tadı 
kaçmazdı’’ dedi.

Altın fiyatlarının yıl
başından bu yana 
yüzde 17 artmasıyla 
22 ayar altından 
oluşan bir setin 
maliyeti, 5 bin liraya 
kadar çıktı. 
Kuyumcular Odası 
Başkanı Başman, 
altın fiyatlarındaki 
artışın düğün hazır
lıkları yapan çiftleri, 
özellikle damatları 
kara kara 
düşündürdüğünü 
söyledi.
Yılbaşından bu yana 
yüzde 17 değer 
kazanan altın fiyat
larındaki artış, hem 
damatları hem de 
ailelerini 
düşündürüyor. 
Adana Kuyumcular 
Odası Başkanı Oğuz 
Başman, takının, 
Anadolu'da düğün 
geleneğinin 
vazgeçilmezleri 
arasında yer aldığını 
söyledi.
Başman, gösterişin 
sembolü olan 
altının, iyi bir getiri 
ve tasarruf aracı 
olması nedeniyle de 
özeı’ıTkı'e düğünlerde 
tercih edildiğini vur
guladı.
Takı kültürünün 
Türkiye'de tüm 
dünyadakinin aksine 
düğünlerde büyük 
önem taşıdığını 
ifade eden Başman, 
dünya evine girme 
hazırlığı yapan çift
lerin, Anadolu'da 
"olmazsa olmaz" 
adetlerden biri olan
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER
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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)

altının fiyatının son 
aylarda artmasıyla, 
belirledikleri düğün 
bütçelerini tuttura- 
madıklarını savun
du.
Oda Başkanı 
Başman, özellikle 
takıların büyük 
bölümünün alimini 
üstlenen damat ve 
ailesinin altın fiyat
larının yükselişi 
karşısında sıkıntı 
yaşadığını 
belirterek, "Altın fiy
atlarındaki artış 
düğün hazırlıkları 
yapan çiftleri, özel
likle damatları kara 
kara düşündürüyor. 
Damat adayları, son 
dönemde artışı 
devam eden altın 
fiyatları karşısında 
hayal kırıklığı 
yaşadı" dedi.
Başman, yılbaşında 
gramı 69 lira olan 24 
ayar külçe altının 17 
Haziran itibariyle fiy
atının 79 liraya çık
tığını bildirdi. Oğuz 
Başman, altının 
gram fiyatının yıl

başından bu yana 
yüzde 17 değer 
kazandığını bildirdi. 
Altının düğünlerin 
en önemli girdi 
kalemlerinden birini 
oluşturduğunu anla
tan Başman, "Geline 
takılan ve 60 gram 
gerdanlık ile bir çift 
küpeden oluşan 22 
ayar bir setin 
maliyeti son 1 yılda 
4 bin liradan 5 bin 
liraya çıktı. Setin 
yanı sıra bir çift 
alyans, tek taş 
yüzük, bir çift küpe, 
bir kolye, bir çift 
burma bilezik 
maliyeti bir yılda 10 
bin liradan 11 bin 
750 liraya ulaştı" 
diye konuştu.
ALTINDA 
SAHTEKARLIKTA 
ARTTI
Başman, yılbaşında 
113 liradan satılan 
çeyrek altın 
fiyatının da 132,5 
liraya, 455 lira olan 
cumhuriyet altının 
da 530 liraya yük
seldiğini bildirdi.

VENÜS SİTIEMASI 
ÇINAR AĞACI

ll.30-lll5-l6.30-
20.30 

KAN KOKUSU 
I1.30-I4.00-I6.30-

20.30 
Rezervasyon 

(Tel:5l3 33 2l)
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Körfezspor'a soğuk du$

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Körfezspor, 10 kişi 
oynayan Umurspor 
karşısında ilk yenil
gisini alarak işi zora 
soktu.
İkinci Amatör Küme 
birinci grup lideri 
Gemlik temsilcisi 
Körfezspor, çok kötü 
oynadığı maçta 
Umurspor'a 1-0 
yenilerek takipçisi 
Kerametspor'la puan 
farkını 3'e indirdi. 
Maça iyi başlayan 
Umurspor henüz 3. 
dakikada Serkan'la 
yakaladığı pozisyon
da golü bulamadı. 6. 
dakikada Körfezspor 
caza sahasına 
çapraz gelen topu 
Serkan bu sefer 
affetmedi ve 
Umurspor'u 1-0 öne 
geçiren golü attı. 
Rakip kalede pozis 
yon bulmakta zor
lanan Körfezspor 23. 
dakikada beraberliğe 
çok yaklaştı. Kaleci 
Ömer'den seken 
topa Onur Balaban 
müdahalede geç 
kalınca Ömer ikinci 
hamle ile topa hakim 
oldu ve ilk yarı bu 
skorla bitti.
ikinci yarıda rakip 
kalede pozisyon 
bulan Körfezspor'da

la yakaladığı kont 
rataklarda ikinci 
golü aradı.
Umurspor, 51. ve 65. 
dakikada yakaladığı 
pozisyonlarda Kaleci 

atağında Onur Bala 
ban penaltı üzerinde 
müsait pozisyonu 
üstten dışarı attı. 70. 
dakikada ise daha 
önce sarı kartı olan 

müdahale edince 
ikinci sarıdan kırmızı 
kartla oyundışında 
kalarak takımını 10 
kişi bıraktı. 10 kişi 
kalan rakibi karşısın

da beraberlik arayan 
Körfezspor, 86. ve 
87. dakikalarda 
yakaladığı pozisyon
larda kaleci Ömer'i 
geçemedi. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca lider 
Körfezspor ilk yenil
gisini alarak kalan 
sop iki maçta işini 
zora soktu.
SAHA: Gemlik 
HAKEMLER : 
İsa Yücel 
Çıkaroğlu 6, 
Hüseyin Sönmez 
Kumral 5, Özer 
Ütücü 5, 
UMURSPOR: 
Ömer 7, Enes 6,

Emrullah 6, Furkan 
Vural 6, Halil 6, 
Yavuz 6, Hakan 5, 
(Mehmet 2) Okan 5, 
Serkan 6, Murat 6, 
Furkan Özsoy 6, 
KÖRFEZSPOR : 
Serkan Hümaşalar 5, 
İkbal 3, (Özcan 1) 
Serkan Tahtalı 4, 
Lütfü 3, (Çağdaş 2) 
Anıl 3, (Tolga 2) 
Serkan Ayyıldız 4, 
Emrah 4, Sercan 4, 
Onur Balaban 4, 
Orhan 4, Eren 4, 
GOL : Dk. 6 Serkan 
(Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 70. Enes 
(Umurspor)
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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

35 ' _»«r

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, dostlarım 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...

H

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı

j 1. Sınıf
ı 2. Şınıf

3. Sınıf
I 4. Sınıf

5. Sınıf
| 6. Sınıf

7. Sınıf
I. 8. Sınıf

5.400 TL

6.800 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek,
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KAYALAR KAFE'DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
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Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

Kayalar Sok. No : 15
MM Tel : 525 06 16 UMURBEY 
irirılMMılI GSM : O 541 261 25 53

2. Gemlik Denizcilik Yelken Yarışları 25-26 Haziran günleri yapılacak

Yelkenler hirincililı için açılacak
2. Gemlik Denizcilik Yelken Yarışları, hafta sonunda Gemlik 
Körfezi’nde başlayacak. 25-26 Haziran 2011 günleri Gemlik 
Yelken Kulübü Tesisleri önünde başlayacak olan yarışların ilki 
Cumartesi günü saat 12.30’da optimist yarışları ile start alacak. 
Pazar günü ise saat H.oo’de optimist ve laser yarışları saat 
15.oo’de ise yat yarışları yapılacak. Bursa Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü Yelken İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2011 
yılı faaliyet programında yer alan 2. Gemlik Denizcilik Yelken 
Yarışları Gemlik Yelken Kulübü ve Gemlik Rotary Kulübü orga
nizasyonu ile gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek olan yarışlarda 
dereceye girenlere ödülleri Pazar günü saat 19.30’da Gemlik 
Yelken Kulübü Tesislerinde düzenlenecek törende verilecek.

Ozdilekte

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.  com

Yeni Kordonun durumu
Geçtiğimiz günlerde Mehmet Turgut 

döneminde yapılan yeni kordonu 
gezdim.

Uzun zamandır Yeni Kordonu 
görmemiştim.

Benim için değişiklik oldu.
Bahar ve yaz aylarında gezip dolaş

mayı sevenler için uzun bir gezi alanı bu 
kordon.

Trafiğe kapalı bu alanda, yapılması 
gereken bir hayli işler var.

Burayı bir bakıma Bursa’nın Özdilek 
Mağazası’ndan sonra Yunuseli Köyü’ne 
doğru uzanan alternatif yol altına 
yapılan gezi alanına benzetiyorum.

Devamı sayfa 4’de

her 75 liralık 
alışverişe Citroen 

kazanma Ursan

özdilek Alışveriş Mağaza la 
rı’nda 75 liralık alışveriş 
yapan müşterilerine kura ile 
belirlenecek Citroen C3 
çekilişinde kura numarası 
veriliyor. Haberi sayfa 2’de

Jandarma Komutanı 
Çellkünal 

Tokata atandı

Gemlik İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, binbaşılığa 
terfi ederek, Tokat Merkez Jandar 
ma Komutanlığına atandı. Ünal, 
dün TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’ı ziyaret etti. Syf 4’de

Belediyedeki 
yolsuzluk

Harası 
şüphelileri 

bugün hakim 
karsısında

Cumhuriyet Savalı, 
ğınca Gemlik Bele 
diyesi’nde başlatı 
lan soruşturma 
kapsamında, 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
açılan yolsuzluk ve 
görevi suistimal 
davasına bugün 
saat lO.oo’da 
devam ediliyor. 
Davada Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
başkan yardım
cıları Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli ve 
tutuklu bulunan 3 
kişi ile diğer şüp 
heliler hakim kar 
şısına çıkacaklar.

Takla atan 
araçta can 

pazarı: 4 varalı 
Orhangazi’de takla 
atan otomobilde can 
pazarı yaşandı. Kaza 
da ağır yaralanarak 
krize giren genç, 
hastaneye kaldırıldı. < 
Haberi sayfa 3’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Yarım asırlık festival...
Bursa Festivali geçtiğimiz Cuma akşamı 

50’nci kez kentlilerle buluştu. Bursa Devlet 
Senfoni Orkestrası’nın konseriyle açılan 
gecede Dünyaca ünlü piyanistler Güher - 
Süher Pekinel kardeşler izleyicileri kısa 
süreli de olsa parmaklarıyla mest ettiler. Bu 
yıl program zengin.

İçeriğinde kültür de var, sanat ta var, müzik 
de var...

50 yıllık festivalde Bursa Belediyesinin ana 
desteğinin yanı sıra vakıf yöneticilerinin ve 
profesyonellerin çok emekleri var.

Ömer Ersöz, Ekrem Barışık,Banu Demirâğ, 
Ahmet Ömer Erdönmez...

Genel Sekreterlik yaptıkları dönemlerde 
festivale emekleriyle, öngörüleriyle, ufuk
larıyla güç kattılar.

Rahmetli Ömer Ağabey (Ersöz)’in çatış* 
malarına çok yakından tanık olduğutfr için 
biliyorum.

Neredeyse bütün bir yıl festival prö«?/'^ 
gramının “en iyi” olması için heyecanla, 
coşkuyla çabalamış ve başarmıştı.

^Festivali” kültürle buluşturmuş, finansal 
ayaklarını da Sponsorlarla oturtturmuştu.

vakıfın şimdiki yönetimi O’na olan 
saygısını sevgisini ödülle ifade etti.

Vefa adına hoşdu.
Ama bu festivalin bir de esas kahramanları 

var.
Sevgili Ertan Akman, Sevgili Kenan Çelik 

neredeyse yaşamlarını bu festivale adadılar 
ve iyi olması için hiç bir özveriden kaçınmıy
orlar.

Ertan da Kenan da bir festival klasiği oldu
lar.

sUlııınMIttMI
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
bölgesinde yapımı
na başlanan 
Mustafa Kemal 
İlköğretim 
Okuiu'nun alt kıs
mında yapılacak 
olan istinat 
duvarının, ihalesi 
yapıldı.
Gemlik Belediyesi | 
Düğün Salonu’nda 
yapılan ihaleye 8 
firma katıjırkert, 1 
firma dosyasında 
geçici teminatjnek- 
tu bu nün eksik 
olması nedeniyle 
değerlendirmeye 
alınmayarak ihale 
dışında bırakıldı, 
ihale Komisyonuna 
ulaşan dosyalardan 
Türk Yılmaz İnş.
Turizm San. ve 
Tic. Ltd. Şti. 
444.939.94 lira. 
Mehmet Okur İnş. 
Müh. Müt.
440.167.40 lira. 
Selahattin Korkmaz

Mustafa Kemal İlköğretim 
Okuiu'nun alt kısmında 

yapılacak olan istinat duvarının 
ihalesine 8 firma katıldı.

İnş. Müh. 
453.878.00 lira.
YunusoğuI ları M üh. 
İnş. Taah. Nak. San. 
Ve Tic. Ltd. Şti. 
337.245.47 lira. . 
Altınbaş inş. San.
Ve Tic. Ltd. Şti. 
492.784.90 lira. 
Muhammet Kaya - 
Kaya Mühendislik 
Proje İnş. Taah. 
383.048.63 lira.
Özufuk İnşaat

Taah. Müh. Mal. 
Bilgi. Dek. Nak. 
512.650.55 lira 
fiyat teklifinde 
bulundular.
METKA Mimarlık 
Müh. İnş. Taah. Elk. 
Tem. San. Tic. Ltd. 
Şti. ise dosyasında 
evrak eksikliği 
nedeniyle ihale 
komisyonu tarafın
dan değerlendirme 
ye alınmadı.

En düşük 
teklifi veren 
Yunusoğluları 
Mühendislik, Taah. 
Nak. San.ve Tie. 
Ltd. 337.245.47 lira 
ile en düşük teklifi 
İhale Komisyonu 
ihaleye katılan fir
maların evraklarını 
daha detaylı 
inceledikten sonra 
neticeyi taraflara 
bildirecek.

50’nci Festival içeriğiyle, niteliğiyle, görsel 
zenginliğiyle güzel...

Ama niceliğiyle...
örneğin ilk gece Açık Hava Tiyatrosu’nda 

boşluklar dikkate çarpacak derecede 
çoktu...

Dağıtılan davetiyelerle konsere icabet 
etmeyenlerin yarattığı boşluklar gerçek 
sanatseverlerin yer bulamamasına neden 
oluyor.

(Sevgili Binay Kazan’ın kulakları çınlasın) 
Davetiye işini organize eden iyi niyetinden 

ve becerilerinden asla kuşku duymadığımız 
arkadaşlarımızın biraz daha titizlik göster
meleri gerekir.

Sonra;
Protokola dâhil zevatın geç intikali...
Onların sayesinde konser açıklanan süre

den neredeyse bir saat sonra başladı ki bu;
Bir: Kent halkına saygısızlıktır 
iki: Sanatçılara saygısızlıktır. 
Üç: Sanata saygısızlıktır.
Elbette ki zevatın işleri çok yoğundur.
Onlar biz kent halkının huzuru için, daha iyi 

koşullarda yaşaması için çok yoğun mesai 
harcıyorlar.

Doğaldır ki bu hedefleri doğrultusunda;
Kentle ilgili çözmeleri gereken yüksek 

meseleler vardır.
itirazımız yoktur.
İtirazımız konserin başlama vuruşunun 

onlara bağlı oluşunadır.
öyle sanıyorum ki bu kez geç gelmelerinin 

nedeni atılan havai fişek seslerine bakılırsa 
park içinde bir tesiste festivalle ilgili verilen 
bir kokteyldi...

Çünkü havai fişek sesleri kesildi.
zevat protokol kapısından giriş yaptı.
Olabilir.
Böyle mutlulukları kutlamaları da gerek.
Ne de olsa dile kolay tam tamına “elli yıl”.
Amma...
Kokteylin saatini de, konserin başlama 

saatini de aynı “heyet” belirlediğine göre 
birazcık dikkat etmeleri gerekmez mi?

Eğer bu gecikmeler “zevat” tan kay
naklanıyorsa eyvah ki eyvah...

Ozdllerie ter 75 liralı! alısnerise 
Cim kazanma fırsatı .

Özdilek Alışveriş 
Mağazalarında 
75 liralık alışveriş 
yapan müşteri 
lerine kura ile 
belirlenecek 
Citroen C3 
çekilişinde kura 
numarası veriliyor, 
Özdilek Alışveriş 
mağazaların kuru
luşunun 40 yılında, 
müşterilerine kura 
ile 40 Citroen C3 
otomobil armağan 
ediyor.
17 Haziran - 7 Eylül 
2011 tarihleri 
arasında, Özdilek 
Mağazalarında 
yapılacak her 75 
liralık alışveriş 
karşılığı, 1 kura 
numarası 
veriliyor.
Gemlik Özdilek 
Alışveriş ve Ev 
Tekstil Mağazası 
İşletme Müdürü

MM m

Erkan Ubay, 
Gemlik’te çekilişe 
katılacak 
müşterilere verile

cek Citroen C3 oto
mobilin mağazaya 
geldiğini ve müş
terilerin görmesi

için mağaza içinde 
teşhir edilmeye 
başlandığını 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Takla atan araçta can pazarı: 4 yaralı YazıYORUM
Orhangazi’de takla . 
atan otomobilde can 
pazarı yaşandı. 
Kazada ağır yarala
narak krize giren 
genç,sedyeye 
emniyet kemeriyle 
bağlanarak hasta 
neye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Orhangazi- 
Bursa yolu üzeri 
Gedelek köyü altı 
mevkiinde meydana 
geldi. Orhangazi'de 
İznik Gölü sahiline 
yüzmeye gelen 4 
gencin içinde bulun
duğu Burhan A. (29) 
idaresindeki 34 GJ 0 
864 plakalı otomobil, 
bir benzinliğin 
girişinde aşırı sürat 
ve dikkatsizlik 
nedeniyle kontrol 
den çıktı.

Ağabeyi gözlerinin önünde boğuldu
Bursa'da piknik yap
mak için kardeşi ve 
iki arkadaşıyla sula
ma göletinin kenarı
na giden 24 yaşında
ki Doğan Erdeğer, 
serinlemek için 
girdiği suda boğul
du. Yüzme bilmeyen 
Erdeğer'e yardım 
için suya atlayan 
kardeşi ve iki 
arkadaşı, çevredeki
lerin attıkları boş 
bidonlara tutunarak 
kurtuldu. Acı haberi 
alan Doğan 
Erdeğer'in yakınları 
sinir krizi geçirdi. 
Bursa'da oturan 
Doğan Erdeğer, 
kardeşi 18 yaşındaki 
Fatih Erdeğer ve iki 
arkadaşı ile birlikte 
dün piknik yapmak 
için Merkez Nilüfer 
İlçesi Dağyenice 
Köyü'ndeki sulama

İki ambulans çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da iki ambu
lansın çarpışması 
sonucu 1 kişi yara
landı. Alınan bilgiye 
göre, Emre Ş'nin 
(33) kullandığı 16 BH

Yaşlı anam yüksek Benlime kanıldı
Bursa'da, yüksek 
gerilim hattına alü 
minyum demir çu 
bukla temas eden 83 
yaşındaki bir kişi 
elektrik akımına ka

Takla atan otomobil 
orta refüje girerek 
durabildi. Ters 
dönen otomobil.hur
daya döndü. Kazada 
araçta bulunan 
sürücü Burhan A., 
26 yaşındaki Cem 
E., 26 yaşındaki 
Hülya K. ve 24 
yaşındaki Nevin Y. 
yaralandı. Yaralılar 
çevreden yetişen 
vatandaşlar tarafın
dan araçtan 
çıkarıldı.
Yaralılardan durumu 
ağır olan Cem E. , 

göletinin kenarına 
gitti. Kardeşi ve 
arkadaşları yemek 
için hazırlık 
yaparken, Doğan 
Erdeğer serinlemek 
için tişörtünü 
çıkartıp pantolu ile 
yüzme bilmediği 
halde gölete girdi. 
Dibi çamur ve yosun 
kaplı gölette yak
laşık 15 metre açılan 
Erdeğer boğulma 
tehlikesi geçirince 
kardeşi ve arkadaş

353 plakalı ambu
lans, Mevlana 
Mahallesi Hayrettin 
oğlu Caddesi'nde, 
karşı yönden gelen 
sürücüsü ve 

pildi. Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yenibağlar Mahallesi 
Hayal Sokak'ta mey
dana geldi. 83 yaşın
daki Ahmet K., 

araçtan çıkarıldıktan 
sonra ahiden 
fenalaştı. Krize giren 
ve bağırmaya 
başlayan yaralıyı 
jandarma ve itfaiye 
ekipleri sakin
leştirmeye çalıştı 
ancak başarılı ola
madı. Sağlık ekip
lerinin müdahale 
ettiği Cem E., polis 
ve jandarma 
görevlilerinin 
yardımı ile sedyeye 
konuldu.
Ancak yine sakin
leştirilemeyen genç, 

larından yardım iste* 
di. Yüzme bilmeyen 
üç kişi girdikleri 
gölette Doğan Erde 
ğer'i kurtaramadı. 
Kardeşi gözleri 
önünde boğulan 
Fatih Erdeğer ve 
arkadaşları, boğul
ma tehlikesi geçirir 
ken, yardım çağrı 
larını duyanların 
suya attıkları boş 
bidona tutunup kıyı 
ya çıkarak kurtuldu. 
Ağabeyi gözlerinin 

plakası henüz 
belirlenemeyen 
ambulans ile 
çarpıştı. Kazada 
hemşire Nesibe 
B. (29), hafif 

evinin terasında alü 
minyum demirlerle 
çalışma yaptı. Bu 
sırada demir yüksek 
gerilim hattına te 
mas etti. Elektrik 

sedyeye emniyet 
kemeriyle bağla
narak ambulansa 
taşındı. Ambulansta 
da krizi giderek 
artan ve çırpınan 
Cem E., Gemlik 
Devlet 
Hastanesi'nde 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
hayati tehlike 
kaydı ile Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak yoğun 
bakıma alındı. 
Araçta bulunan 
diğer yaralılar ise 
bir başka ambu
lansla Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaza ile 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

O'
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurâl1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

önünde boğulan 
Fatih Erdeğer daha 
sonra cep telefonu 
ile acı haberi aile
sine bildirdi. Olay 
yerinde sinir krizi 
geçiren Doğan 
Erdeğer'in babası 
Yaşar Erdeğer ve 
yakınları güçlükle 
sakinleştirildi.
Gölette kaybolan 
Doğan Erdeğer'in 
cesedi yaklaşık 15 
dakika süren çalış
manın ardından 
arama ve kurtarma 
ekipleri tarafından 
çıkartılıp otopsi 
yapılmak üzere 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı 

yaralandı. Plakası 
belirlenemeyen 
ambulansın kaçtığı, 
olayla ilgili soruştur
manın sürdürüldüğü 
bildirildi.

Yalanla-Doğru karıştı!...
Hayatımda hiç, kendim olsam zaaf 

göstereceğim bir konuda, başka birisini 
eleştirmeye kalkmadım...

Kendi yapamayacağı şeyi,gösteriş 
olsun diye başkalarından isteyene de 
ifrit oldum...

Bazıları kendi hayatlarına bakmazlar...
Elaleme ayar vermeye kalkarlar...
Son günlerin konusu da Apo konusu...
Siyasilerin birbirlerini en ağır sözcük

lerle “yerin dibine batırdıkları” konu 
bu...

Üzerinden siyaset yapmak oy getirir- 
götürür diye düşünülüyor.
“Zamanında assaydınız ya...
Biz olsak asardık.”
“Apo’yla utanmadan görüşüyorsunuz...
Ülkeyi satıyorsunuz...”
Bu sözleri söylediğin kişiyi fena halde 

köşeye sıkıştırıyorsun...
Ne yapacağını bilemez hale getiriyor

sun...
Savunmasız bırakıyorsun...
Sonra gelsin oylar.
Hakikat yalan biribirine karışıyor vatan

daşın kafasında.
Sayın okurlarım; Aslında “kimsenin bu 

konuda birbirine söyleyebileceği fazlaca 
bir şey yok ki?..

Bunu milletimin bilmesi gerekir..
Apo Koalisyon -MHP hükümetteyken 

yakalandı...
Apo’nun asılması söz konusu bile 

olmadı...
Çünkü onu paketleyip Türkiye’ye tes

lim edenler zaten bunu şart koş- 
muşlardi... (Amerika)
Aksi halde teslim etmeyeceklerdi...
Bende asılmasını isterdim. Ama o 

günkü şartlar başka idi.
Apo yakalandığı günden itibaren, gerek 

askeri yetkililer, gerekse MİT temsilcileri 
ile görüştü...

Bunları herkes bilir...
Apo’yla “devlet birimleri” elbette 

görüşüyorlar...
Zaman zaman ateşkes yaptırıyorlar, 

zaman ve zemin kazanmaya çalışıyor
lar...
Bunları söyleyip “Siz terör örgütüyle 

pazarlık yapıyorsunuz” demek ne kadar 
tehlikeliyse, “Siz niye zamanında 
asmadınız” demek de o derece tehlike
li...

Herkes aslında birbirini biliyor..
Herkes şartları da biliyor...
Ben derim ki; Kendi yapamayacağınız 

şeyden dolayı başkasına belden aşağı 
vurmayın...

Bu doğru değil...
Yarın aynı belden aşağı darbeyi sizin 

yemeniz söz konusudur çünkü...
akımına kapılan yaşlı 
adam ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Yaşlı adamın hayati 
tehli kesinin devam 
ettiği öğrenildi.

T MA A “SUYUNU BOŞA ■■F"’”' JLJKKjrW HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” *
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:l1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yeni Kordonun durumu
Bu gezi alanını rahmetli Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet 
Şahin döneminde açılmıştı.
İzmir yönüne her gidişimde, buradan 

geçerken, bu gezi alanına bakarak 
mutlu oluyorum.

Çok güzel bir alan meydana getirdiler.
Pek gezeni olmasa da, bakımlı ve 

modern bir gezi parkuru oluşturuldu.
Manastır altında deniz doldurularak 

elde edilen yeni kordon, belki buraya 
benzetilmek istendi.
Ama bugünkü haliyle bu gezi alanı ilgi 

bekliyor.
Denize doğru bakımsız durumda olan 

toprak yol yapıldığından beri öyle duru 
yor.

Bu alan aslında yürüyüş bandı olarak 
düşünülmüş olmalı.

Yol boyu uzanan bordürlerin birçoğu 
ya kırılmış ya da kopmuş ilgi bekliyor.
Eski Kalafat Yerini ise, bakımsızlıktan 

ot bürümüş.
Bu alan Mehmet Turgut döneminde 

kamulaştırılarak Belediye’ye kazandırıl 
mıştı.

Gemlik deniz kenarında bir ilçe 
olmasına karşın, sandal ve botları çeke
cek bir kıyıya sahip değil.
Deniz sporlarının yapılacağı tesisi ise 

yetersiz.
Gemlik’te deniz sporlarında Türkiye 

birinciliklerine damgasını vuran yelken
ciler yetişiyor.
Milli Takıma sporcular veriyoruz.
Burada yapılacak tesislerde daha bu 

sporculara daha güzel imkanlar sağlana 
bilir.
Amatör oltacıların da ilgi alanı olan bu 

Kordonda kayalar üzerinden balık 
yakalanıyor.

Balık noktaları olan yerlere oltacılar 
için yeni yerler yapılmalı.

Uzun olan bu kordonda tuvalet sorunu 
çözüme kavuşturulmalı.

Oturma alanları çoğaltılmalı.
Buralara da aletsel jimnastik grupları 

konmalı.
Bilhassa geceleri aydınlatma önemli.
Tüm bunların yanında güvenlik güçleri 

bu uzun gezi alanında kontrolleri şık
laştırmalı.

Yeni Kordon daha yaşanır biralan 
haline getirilmeli.

Jandarma Komutanı
Şelik Ünal Tokat'a atandı
Gemlik İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
binbaşılığa terfi 
ederek, Tokat 
Merkez Jandarma 
Komutanlığına 
atandı.
İlçemizde 5 yıldır 
İlçe Jandarma 
Komutanı olarak 
görev yapan Ünal’ın 
yerine Mardin’in 
Dargeçit İlçesinden 
Yüzbaşı Mustafa 
Akıllı atandı.
Binbaşı Şefik Ünal, 
Tokat’a atanması 
nedeniyle veda 
ziyaretlerine başladı. 
Dün, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası’m 
ziyaret eden Ünal, 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’a yaptıkları 
maddi ve manevi 
katkılarından dolayı 
.tfv^kkürAtti 
Kemal Akıt da,

Bursa yeniden şekilleniyor
Bursa’nın geleceği 
hin yeniden şekil- 
lendirileceği 1/100 
binlik İl Çevre 
Düzeni Planı hazır
lıkları kapsamında 
tüm kurum, kuruluş, 
sivil toplum örgüt
leri, özel sektör tem
silcileri ile akademis 
yen ve uzmanların 
katılımıyla düzenle
nen odak grup 
toplantıları başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen 
çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, 
II Çevre Düzeni Planı 
çalışmaları kap
samında Bursa’nın 
stratejik kararları 
belirlenerek, gele
ceğinin şekil
lendirileceğim söyle
di. İl Çevre Düzeni 
Planı ile ilgili çalış
malarının Büyükşe 
hir Belediyesi ve İl 
Özel İdaresi ile bir
likte nisan ayından 
bu yana devam

Binbaşılığa terfi 
eden Şefik Ünal’ı 
kutlayarak, 
Gemlik’te görev yap
tığı süre içinde 
gerek hizmet 
anlaşıyı, gerekse 
asayiş bakımından 
son yılların en 
huzurlu dönemini 
yaşadıklarını 
söyledi.

ettiğini hatırlatan 
Avşar, bundan son
raki çalışmaların 
odak grup toplan
tıları ile bölgesel 
değerlendirme, doğa 
ve tarihsel mirasın 
korunması, sanayi, 
ticaret ve hizmetler, 
konut ve sosyal 
donatı alanları, 
ulaşım, altyapı, tur
izm ve tarım alanları, 
orman alanları ve 
yer bilimleri bazında 
devam edeceğini 
söyledi.
Bu hafta yapılacak 
odak grup toplan
tılarının 5 gün süre
ceğini hatırlatan 
Avşar, "Paralel otu
rumlarla devam ede
cek 40 toplantıya 
700'e yakın kurum, 
kuruluş, sivil toplum 
örgütü, özel sektör 
temsilcisi ile uzman
lar katılacak. 
Artık dünyada 
katılımlı planlama 
süreci benimsenmiş 
olup 1976 ve 1996 
yıllarında yapılan 
Habitat toplantıların
da sivil katılımcılığa 
vurgu yapılmıştır.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak, 
güvenlik güçlerinin 
her zaman yanında 
olduklarını belirten 
Akıt, "Gemlik’te çok 
önemli bir görevde 
bulundunuz.
Bu süre içinde 
ilçemiz dirayetli 
komutanlığınız 
sayesinde huzur

Biz de bu sürecin en 
başından beri gerek 
kent konseyi 
aracılığıyla yap
tığımız çalışmalarda 
gerekse şu an 
devam etmekte olan 
1/100000 ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı süreci 
ile katılımlı planla
maya önem vermek
teyiz. Yapmakta 
olduğumuz ve gele
cekte de devam ede
cek olan toplantılar 
bu amaçla yapılmak
tadır. Böylelikle 
Bursa’nın sorunları 
tespit edilerek 
çözüm yolları birlik
te bulunacaktır. 
Toplantılarımız süreç 
içerisinde daha da 
yoğunlaşarak devam 
edecek. Bursamız 
için iddia sahibi olan 
her kesimin 
katılımıyla bu süreci 
yürüteceğiz. " dedi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa 
Altın ile Burulaş 
Genel Müdürü 
Levent Fidansoy'un 

içinde geçti. 
Sizlerle iyi 
ilişkiler içinde 
olduk, çalış
malarınızdan iş 
adamları olarak 
memnun kaldık. 
Yeni görev 
yerinizde başarılı 
çalışmala rınızın 
devamını diliyorum.’’ 
dedi.

da katıldığı toplantı
da, İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) 
Mimarlık Fakültesi 
Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü 
öğretim üyesi Prof. 
Dr. Handan 
Türkoğlu, yaptığı 
konuşmada bu 
toplantıların bir 
beyin fırtınası 
olduğunu belirtti. 
Karar vericiler, sek>> 
tör, sivil toplum tem* 
silcileri, uygu
layıcılar ve uzman
larla yapılacak tüm 
toplantıların, rapor- 
lanacağını kaydeden 
Prof. Dr. Türkoğlu, 
alınacak sonuçlara 
bağlı olarak stratejil
er ve bu stratejilere 
göre eylem planları 
ve son olarak da 
planların belir
leneceğinin altını 
çizdi. Çalıştayın 
açılış toplantısının 
ardından, karar veri
ciler, sektör, sivil 
toplum temsilcileri, 
uygulayıcılar ve 
uzmanlar kendi alan
larındaki odak grup 
toplantılarına geçti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'nın 2011 yılı kesin 
seçim sonuçları belli oldu

İhracatçılara 
sürdürülebilir 

üretim semineri
Bursa'nın 2011 yılı 
kesin seçim 
sonuçları belli oldu 
Yapılan itirazları 
ardından Bursa'nın 
kesin seçim 
sonuçları belli oldu. 
MHP'nin 3. sıra mil
letvekili adayı 
Cüneyt Karlık 201 
oyla meclise girme 
şansını kaybetti. 
Bursa'nın yeni 18 
vekili düzenlenen 
törenle mazbata
larını alacak.

KARLIK 202 OY 
DAHA ALSA VEKİL 
OLACAKTI 
Bursa'da, 24. dönem 
milletvekili seçim
lerinde AK Parti ve 
MHP'nin yaptığı iti
razlar sonucu 
değiştirmedi. 
Yeniden yapılan 
değerlendirmeye 
göre Bursa'nın kesin 
seçim sonuçları belli 
oldu. MHP'nin 3. sıra

•aSı İTİRAZLAR SONRASINDA 
KESİN SONUÇLAR 

« BELLİ OLDU

milletvekili adayı 
Cüneyt Karlık'ın 
vekillik rüyası 201 
oya katıldı. Karlık, 
202 oy daha almış 
olsaydı AK Parti'li 
Önder Matlı yerine 
meclise giren isim 
olacaktı.

İŞTE BURSA'NIN 
KESİN SEÇİM 
SONUÇLARI 
Bursa'daki 1 milyon 
876 bin 748 seç
menden 1 milyon 
678 bin 968'i sandık 
başına gitti. 1 mil 
yon 647 bin 463 seç
menin oyu geçerli 
sayılırken 31 bin

505 kişinin oyu ise 
hesaba katılmadı. 
Buna göre; 872 bin 
153 oy alan AK Parti 
11 milletvekili 
çıkarırken, 411 bin 
645 kişinin oy 
verdiği CHP ise 5 
milletvekilini 
meclise gönderdi. 
İki vekil çıkaran 
MHP ise 237 bin 
689 oy adı. 
Diğer partilerin oy 
dağılımı ise şöyle 
oldu. Demokrat Parti 
14 bin 508, Millet 
Partisi 3 bin 269, 
Liberal Demokrat 
Parti 778, Saadet 
Partisi 32 bin 500, 

Hak ve Eşitlik Partisi 
10 bin 838, Halkın 
Sesi Partisi 15 bin 
128, Doğru Yol 
Partisi 3 bin 683, 
Türkiye Komünist 
Parti bin 855, 
Milliyetçi 
Muhafazakar Parti 
bin 670, Büyük 
Birlik Partisi 
9 bin 584, 
Demokratik Sol Parti 
4 bin 879 oy aldı. 
Ayrıca Bursa'nn 
bağımsız adayları 
Burcu Üzümcüler 
606, Mehmet 
Alanbey bin 468, 
Mehmet Deniz 
Büyük 24 bin 920, 
Semi Topuz ise 290 
seçmenin oyunu 
aldı.
Bursa'nın yeni 
vekilleri, Adliye 
Sarayı Konferans 
Salonu'nda 
yapılanacak 
törenle mazbata
larını alacak.

Uludağ İhracatçı 
Birlikleri'nin (UIB) 
eğitim seminerleri 
devam ediyor. 
UİB, 'tekstilde 
sürdürülebilir üre
tim* seminerleri ile 
BursalI ihracatçı fir
maların üretimlerini 
geliştirmelerine 
destek olmaya 
devam ediyor. UTİB 
öncülüğünde düzen 
lenen 3. seminerde 
katılımcılara 'yeşil 
pazar* ve üretimin 
sürekliliği konu
larında bilgiler ver
ildi. Metsims Danış 
manlık firması ile 
ortaklaşa düzenle
nen ve tekstil, hazır 
giyim firma temsil
cilerinin katıldığı 
seminerde, firma 
temsilcileri Doç. Dr. 
Şule Altun, Dr. 
Hüdai Kara ve Gül 
den Baydar tarafın
dan "yaşam döngü 
sü değerlendirmesi 
(YDD), tekstil sek

töründe YDD uygu
lamaları, AB eko- 
etiket nedir ve nasıl 
alınır, tekstil sek
töründe AB eko- 
etiketi ve kriterler, 
tekstilde eko-etiket 
ve fırsatlar ile kar
bon ayak izinin" 
önemi ve yaptırım
lar konularında ka 
tılımcılar bilgilen 
dirildi. Seminerde 
dünya üzerinde 
yapılan araştırmalar 
ve geliştirilen 
teknoloji sayesinde 
son 10 yılda enerji 
verimliliğinde ciddi 
iyileştirmeler 
kaydedildiğini vur
gulayan endüstriyel 
danışman Hüdai 
Kara, çevreci, daha 
az enerji harcayan 
ve enerji maliyet
lerini aşağı çeken 
ürünlerin insan 
hayatında artık 
daha önemli bir 
yere sahip olduğu
nun altını çizdi.

ctaNiii.ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
u ı j 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında maiq v<^+Ixîiî

RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin... M Alo YGÎKİIİ berVİSİ .

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.

araç kabul 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.

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA
Renault Fix servis paketleri 

Hve Elf motor yağlarında

%, 20 indirim

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
Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasadı bölgelerin onanmı 
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 yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax i (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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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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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

KÖRFEZDE SULAR 
ISINIYOR

Birinci Amatör 
Küme'nin kapısını 
aralayan Körfezspor, 
Pazar günü büyük 
darbe aldı.
Yürüyerek alırız 

düşüncesiyle çıkılan 
sahadan boynu bükük 
ayrılmak zorunda 
kaldılar.
Kaybedilen 3 puan 

şampiyonluğun 
gitmesiyle eş değerde.
Geçtiğimiz yıl Gemlik 

ağırlıklı guruptan 
Kumyaka çıkmıştı.

Bu yılda el birliğiyle 
Kerametspor'u 
Birinci Küme'ye 

çıkarırız olur biter.
Şimdi maça bakıyo

rum da.
Umurspor normal 

maçını oynadı.
Peki Körfezspor ne 

yaptı.
Koskoca bir hiç.
Müdafa elemanları 

top karşılayamıyor. 
Orta saha top 
çıkaramıyor. Forvet ise 
birbirlerini yemekten 
gol atma fırsatı bula
madılar.

Rakibin son 20 
dakikayı 10 kişi oynu 
yor ve sen hala galip
miş gibi sallanıyorsun.

Kimse kusura bak
masın.
Arkanızdan gelen 

Kerametspor'u 
küçümsemeyin.
Umurspor'un yap

tığının fazlasını yapa
bilecek güçte ve 
tecrübede bir takım.

Hesapta olmayan 
ama çok önemli 3 puan 
kaybı Körfezspor'u 
dönülmez yola itebilir.
Önlerinde 2 maç 

kaldı.
Önce Yeni Sölöz 

Gençlerbirliği.
Son maç ise 

Kerametspor'la

Gemlik'te final.
Golcü hüviyetiyle 

maçlarını kolay 
kazanan Körfezspor, 
Pazar günü forvet ele
manlarının erken tatile 
girmesiyle bu sezon ilk 
kez bir maçını golsüz 
ve yenilgiyle kapadı.

Bu arada Umurspor'u 
da başarısından dolayı 
kutlamak gerekir.
Birçok genç kazan

mışlar.
Hepsi de gelecek yıl

larda takıma faydalı 
olabilecek gençler.

Geçtiğimiz yıl 
Umürbey'de oynanan 
ve berabere kalınan 
maçta kaybedilen 
puanlar Umurspor'u 
şampiyonluktan 
etmişti. i

Bu yıl aynısı yaşandı 
ve bu kez kaybeden 
taraf Körfezspor oldu.

Biz Gemlik takımları 
her sene bunu çok iyi 
yapıyoruz.

Bu yıl da inşallah 
bunu başaracağız (!)

Yani şampiyonluğa 
giden yolda birbirimize 
çelme takmaya 
devam.

Eller bir üst kümeye 
giderken biz nedense 
hep alt kümede kal 
maya mahkum olu 
yoruz.

Ama Körfezspor'un 
burada kaybettiği 3 
puan 2 maç sonrasın
da kaçan şampiyonluk 
olabilir.

Her zaman söylenir.
"Kaçan Balık büyük 

olur" diye.
Dalgalı denizde 

boğulmuyoruz.
Ancak, küçük bir 

dereden geçerken 
ayağımız kayıp boğul
mak inanılır gibi değil.
Gemlik Körfezinde 

sular ısınmaya başladı.
Bakalım kim 

haşlanacak?

Satcı ııe Batim atanulan telli oldu
Ataması yapılan hakim ve savcıların, en geç 1 Temmuz Cuma gününe 
kadar tebligatlarını alarak görev yerlerinden ayrılmaları gerektiği bildirildi.

BİZİMtE ÇatlSMAK 
İSTERMİSİNİZ?

Hakim ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
tarafından yapılan 
yer değiştirme ile 
Yozgat'tan 11 
hakim ve savcı 
başka illere 
atanırken, yerlerine 
7 hakim ve savcının 
ataması gerçek
leştirildi.
5 Kasım 2010 tari
hinde çıkarılan 
kararname ile 
Alanya'dan Yozgat 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
görevine atatan Ali 
Yeldan ve eşi Hakim 
Didem Yeldan

Samsun'a atanırken, 
Yozgat Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
görevine Hakim ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu Tetkik Hakimi 
Metin Durgun getiril
di.
Yozgat'ta görev 
yapan Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı 
Yavuz Karaaslan 
Kahramanmaraş, 
Hakim Erkan Tepe 
Diyarbakır, 
Cumhuriyet Savcısı 
Nizamettin Çalışkan 
Malatya, Hakim 
Özlem Özkan 
Çalışkan Malatya,

Hakim Birsen 
Karateke Çüngüş, 
Cumhuriyet Savcısı 
Muhammed 
Karateke Çüngüş, 
İdare Mahkemesi 
Başkanı Recep Kılıç 
Bursa, İdare 
Mahkemesi Üyesi 
Muhammed Emin 
Özgökçe İstanbul, 
İdare Mahkemesi 
Üyesi Adem Özdağ 
Ankara'ya atandı. 
Siirt Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı 
Yıldırım Şafak, 
Dalaman Hakimi 
Burhan Binici, 
Maden Hakimi Galip

Akpınar, Tavas 
Hakimi Ömer Faruk 
Kaymaz, İzmir İdare 
Mahkemesi Üyesi 
Ergin Özdemir 
Yozgat'a atanırken, 
Şanlıurfa İdare 
Mahkemesi Üyesi 
Bekir Demirci ise 
Yozgat İdare 
Mahkemesi 
Başkanı oldu. 
Ataması yapılan 
hakim ve savcıların, 
pn geç 1 Temmuz 
Cuma gününe kadar 
tebligatlarını alarak 
görev yerlerinden 
ayrılmaları 
gerektiği bildirildi.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

Tel: 513 50 84

Yüz inlim bisiklet turu bitti
Bursa'da Mudanya, 
Nilüfer, Gemlik, 
İznik, Yenişehir 
ve İnegöl 
belediyelerinin 
destekleri ile bu yıl 
İkincisi yapılan 
"Bisikletle Yüzyıllık 
Macera" turu 
Mudanya'da verilen 
mola ile sona erdi. 
Bursa Bisiklet ve 
Doğa Severler

Derneği ile Nilüfer 
Kent Konseyi'nin 
organize ettiği, 
Mudanya, Nilüfer, 
Gemlik, İznik.
Yenişehir ve İnegöl 
belediyelerinin 
desteğiyle yapılan 
"Bisikletle 
Yüzyıllık Macera" 
Mudanya'da verilen 
çay molasıyla 
son buldu.

1897 yılında 
Ahmet Tevfik 
Bey'in bir arkadaşı 
ile birlikte takip ettiği 
güzergahta yapılan 
bisiklet turunun 
hedefinin bisikletin 
sağlıklı bir ulaşım 
aracı olduğuna 
dikkat çekmek 
olduğu ifade 
edildi.
Mudanya Belediye

Başkan Vekili 
Nalan Baysan, 
bisikletçileri çay 
bahçesi önünde 
"Hoş geldiniz" 
diyerek karşıladıktan 
sonra, kendilerine 
pasata ve çay 
ikram etti.
Yorgunluklarını 
burada atan bisik
letçiler daha sonra 
Bursa'ya döndü.
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MiEaniNi

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE 
SATILIKTIR

05350396532

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER

Tel: 514 20 21

■ıııım
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Dünya Çocukları
Bursa’ya hayran kaldı

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Türkçe Olimpiyatları 
için Türkiye'de bulu
nan dünya çocukları, 
gezdikleri Bursa'ya 
hayran kaldı.
Türkçe Olimpiyatları

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGRGC RROKCRİ
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

için Türkiye'de bulu
nan dünya çocukları, 
gezdikleri Bursa'ya 
hayran kaldı. 
Uluslararası Türkçe 
Öğretimi Derneği 
(TÜRKÇEDER) tara 
tından 'Gelin Tanış 
Olalım' sloganıyla 
düzenlenen Türkçe 
Olimpiyatlarına 130 
ülkeden katılan 
öğrenciler Bursa'ya 
geldi. 15 Haziran'da 
başlayan olimpiyat
lara 5 kıtadan (Ame 
rika, Avrupa, Asya, 
Avustralya ve Afrika) 
finalistler katılıyor. 
15 gün boyunca 20 
şehirde şenliklere 
katılacak olan Türkçe 
sevdalısı misafir 
öğrenciler, program 
gereği Bursa'ya 
geldi. Atatürk 
Stadyumu'nda saat 
21.00'de BursalIlarla 
buluşacakları organi
zasyon için kente ge 
len Türkçenin çocuk
ları, bu gün kenti 
gezdi. Baia Otel'e 
otobüslerle gelen 
dünya çocukları, 
burada yedikleri öğle 
yemeğinin ardından 
şehir turu gerçekleş 
tirdi. Kısa bir Bursa 
gezisi gerçekleştiren 
misafir çocuklar, 
tarih ve kültür kokan 
yeşil Bursa'ya hay 
ran kaldı.
Öncelikle Ulu Cami 
ve Koza Han'ı gezen 
öğrenciler, Vatan
daşlardan sıcak ilgi 
gördü. Koza Hanı 
çok beğenen öğren
ciler buradan ailele 
rine bol bol ipekten 
hediyeler satın aldı.

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

ElEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

kaybettim.
Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

HÜSEYİN ÇETİNTAŞ
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Alkol 1.3 milyar lira vergi 
topladı oto OTV'si patladı

Verimlilik yüzıle 7.4 arttı
Bu yılın ilk 5 aylık 
döneminde alkollü 
içkiler üzerinden 1.3 
milyar lira, sigarayla 
da 5.9 milyar lira 
vergi tahsil edildi. 
Otomotiv sektörün
deki satış rekorları, 
bu alandaki vergi 
gelirlerini de patlat
tı. 5 ayda otomotiv 
sektörünün satışları 
üzerinden 3.1 milyar 
lira vergi geliri elde 
edildi.Maliye 
Bakanlığı Muhase 
bat Genel Müdürlü 
ğü’nün Kamu He 
sapları Bültenine 
göre, taşıt satışların 
daki patlama, vergi 
gelirlerini de artırdı. 
Geçen yılın ilk 5 
ayında 1.8 milyar 
lira olan Motorlu 
taşıtlardan tahsil 
edilen Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) gelir
leri, bu yıl aynı 
dönemde 3.1 milyar 
liraya çıktı. Hazine, 
taşıt satışlarından 
bu ivmeyi yakalar 
ken, devletin kestiği 
cezaların geri dönüş 
oranı ise yüzde 4.5 
gibi bir rakamda 
kaldı. Yılbaşından 
bu yana vatandaşa 
38.2 milyar lira ceza 
kesen devlet, bunun 
yalnızca 1.7 milyar 
lirasını alabildi. 
Taşıt satışlarının 
patlamasıyla 2010

KAŞ€D€ B€KL€M€K ¥0K jü?' 
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

G 
E 
M 
L 
1 
K 
R

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 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 1Q 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihİsar (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
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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 8000
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B.- 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hest. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk 514 so 88

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

R
TAKSİLER

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

I Akçen Petrol 513 7g
MAR-PET s13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 14 2S
Beyza Petrol S13 01 03

Ocak-Mayıs döne
minde 1 milyar 797 
milyon 709 bin lira 
olan motorlu taşıt
lardan tahsil edilen 
ÖTV tutarı, bu yıl 
aynı dönemde 3 mil
yar 183 milyon 866 
bin liraya çıkınca 
motorlu taşıtlardan 
devletin kasasına 1 
milyar 386 milyon 
157 bin lira daha 
fazla ÖTV girdi. 
Bütçede öngörülen 
6 milyar liralık ÖTV 
gelirinin yüzde 
52.8’lik bölümü, 5 
ayda tahsil edilmiş 
oldu. 5 aydaki 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Geliri de, 2 
milyar 395 milyon 
254 bin liradan 2 
milyar 778 milyon 
307 bin liraya çıktı. 
Sigara içenlerin 
sadece ÖTV olarak 
Hâzineye kazandır 
dığı rakam 5 milyar 
948 milyon 679 bin 
lira olurken, alkollü 

içki tüketenler de 1 
milyar 356 milyon 
848 bin lira kaynak 
aktarçli- Petrol ve 
doğalgaz ürünlerin 
den tahsil edilen 
ÖTV tutarı da, 12 
milyar 259 milyon 
426 bin liraya yük
seldi. Telefon 
kullanımı karşılığın
da devlete 1 
milyar 733 bin 347 
lira Özel İletişim 
Vergisi öde diği 5 
aylık dönem de, 
umudunu şans 
oyunlarına bağlayan 
lardan da 228 mil 
yon 864 bin lira 
vergi alındı. İlk 5 
ayda devletin, vatan 
daşa kestiği ceza 
ise 38 milyar 182 
milyon 813 bin lira 
oldu. Devlet, bu 
dönem 38.2 milyar 
liralık cezanın 
sadece 1 milyar 
708 milyon 309 bin 
lirasını tahsil 
edebildi.

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(TİSK), 2011 yılı ilk 
çeyreğinde bir önce
ki yılın aynı dönem
ine kıyasla üretimin 
yüzde 14. 7; istih
damın yüzde 6. 8; 
verimliliğin ise 
yüzde 7. 4 oranların
da arttığını belirtti. 
TİSK yayımladığı 
haber bülteninde, 
TÜİK'in açıkladığı 
2011'in ilk çeyreğine 
ait imalat sanayi 
üretim ve istihdam 
verilerinden yapılan 
hesaplara göre

Türkiye'nin kısa 
vadeli dış borç 
stoku Nisan ayı 
itibariyle bir önceki 
aya göre yüzde 3 
Türkiye'nin kısa 
vadeli dış borç 
stoku Nisan ayı 
itibariyle bir önceki 
aya göre yüzde 3. 1 
artışla 79 milyar 610 
milyon Dolar 
düzeyine yükseldi. 
Kısa vadeli dış borç 
stoku, Nisan 
itibariyle 2010 yılı 
sonuna göre ise 
yüzde 1. 9 oranında 
artış gösterdi. Nisan 
itibariyle bankaların 
kısa vadeli dış borç 
stoku bir önceki aya 
göre yüzde 3 artışla 
51 milyar 750 milyon 
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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)

Ocak, Şubat ve Mart 
aylarını kapsayan İlk 
Çeyrekte bir önceki 
yılın aynı dönemine 
kıyasla üretimin 
yüzde 14. 7; istih- < 
damın yüzde 6. 8; 
verimliliğin ise (işçi 
başına üretim) 
yüzde 7. 4 oranların
da arttığını ifade etti. 
Böylece, istihdam 
ve verimlilik; yıllık 
üretim artışını yarı 
yarıya paylaşmış 
oldu. İmalat sanayi
mdeki bu olumlu 
durumun ilk 
çeyreğe ait 
GSYH'nın da yüksek 

dolara, şirketlerin 
kısa vadeli borcu 
yüzde 3. 3 artışla 26 
milyar 154 milyon 
dolara yükseldi. 
Merkez Bankası'nın 
geçici verilerine 
göre, 2011 Nisan ayı 
itibariyle kısa vadeli 
dış borç stoku arttı. 
Nisan sonu itibariyle 
kısa vadeli dış borç 
stoku bir önceki aya 
göre 2 milyar 402 
milyon Dolar tutarın
da, yüzde 3. 1 
oranında artışla 79 
milyar 610 milyon 
Dolar düzeyinde 
gerçekleşti. 2010 yılı 
sonuna göre ise 
yüzde 1. 9 oranında, 
1 milyar 487 milyon 
Dolar tutarında arttı. 

bir artışla 
gerçekleşmesini 
sağlayacağının 
düşünüldüğünün 
dile getirildiği bül
tende, bir önceki 
döneme (2010'un 
4'üncü Çeyreğine) 
göre ise, üretim 
artışındaki nispi 
yavaşlama 
nedeniyle üretimin 
yüzde 7. 5 
oranında, verimli 
liğin ise yüzde 7. 9 
oranında gerilediği, 
bunun yanı sıra isti
hdamın yüzde 0. 5 
oranında yükseldiği 
belirtildi.

2010 yılı ilk 
çeyreğinde kısa 
vadeli dış borç 
stoku 54 milyar 533 
milyon Dolar, ikinci 
çeyreğinde 61 mil
yar 58 milyon Dolar, 
üçüncü çeyreğinde 
68 milyar 657 milyon 
Dolar, dördüncü 
çeyreğinde ise 78 
milyar 207 milyon 
Dolar düzeyindeydi. 
2011 yılı Ocak ayın
da ise kısa vadeli 
dış borç stoku 77 
milyar 947 milyon 
Dolar, Şubat ayrnda 
75 milyar 82 milyon 
Dolar, Mart ayında 
ise 77 milyar 208 
milyon Dolar 
düzeyinde gerçek
leşmişti.

VEIWS SİHEHASI 
ÇM AĞACI 

ll.30-l4.l5-l6.30- 
20.30

KAH 
ll.30-l4.00-l6.30- 

20.30
Rezervasyon 

(Tel :515552i)



21 Haziran 2011 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 10

Bursa Festivalinde 50. yıl coşkusu

Türkiye’nin en uzun 
soluklu festivali olan 
ve bu yıl 50. kez 
gerçekleştirilen 
‘Uluslararası Bursa 
Festivali’nin açılış 
konserinde; Bursa 
Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası 
(BBDSO) ile piyano 
sanatçıları Güher ve 
Süher Pekinel, muh 
teşem bir konsere 
imza attı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm 
Vakfı (BKSTV) 
tarafından bu yıl 50. 
kez hayata geçirilen 
‘Uluslararası Bursa 
Festivali’, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro 
su’nda coşkulu 
başladı. Usta gazete

ciler Doğan Hızlan 
ve Can Ataklı da fes
tivalin onur konuk
ları arasındaydı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Recep Altepe, 
‘Uluslararası Bursa 
Festivali’nin 50 yılın
da özel programların 
gerçekleştirileceğini 
söyledi. Festivalle 
ilgili bilgiler veren 
Başkan Altepe, 
“Şehirler, kültürlerin 
ve medeniyetlerin 
yatağıdır. Festivaller 
kültürlerin, dostların, 
halkların ve güzellik
lerin buluştuğu 
güzel organizasyon
lardır. Dostluk ve 
kardeşlik mesajları 
bu sayede tüm 
dünyaya yayılıyor.

Bursa, kültür mede 
niyet ve tarih baş 
kenti” diye konuştu.

“Geleneklerimiz 
değerlerimizdir” 
Bursa’da kültürün 
yaşatılmasıyla ilgili 
yoğun faaliyetlerin 
sürdüğünü ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Geleneklerimiz 
değerlerimizdir, 
Bursa’nın en güzel 
geleneksel değer
lerinden biri olan 
festivalimiz en uzun 
soluklu festival olma 
özelliği taşıyor. Bu 
festivali de renkli ve 
dolu dolu yaşaya
cağız. Bugünden 
itibaren Temmuz ayı 
sonuna kadar yak
laşık 1,5 ay boyunca 

kültürler Bursa’da 
buluşacak, kültür ve 
sanat dünya gün
demine taşınacak.” 
dedi.
Başkan Altepe, 
Bursa Festivali’nin 
hemen ardından 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması 
ile Bursa’nın şen
leneceğini belirterek, 
7-12 Temmuz tarih
lerinde 41 ülkeden 
konukların geleceği
ni ve 15-30 Temmuz' 
tarihleri arasında ise 
Beyaz Koza yaz kon
serlerinin yapıla
cağını anlattı.

“Bursa, kimlikli 
bir şehir” 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 

da festivalin önem
ine değinerek, 
“Bursa, kimlikli bir 
şehir. Bu şehir, 
dünya üzerinde 
büyük isimleri 
gururla yetiştirmiş 
ve temsil etmiş bir 
şehir. Bu festival de 
Bursa’yı temsil ede
cek. Siz festivale ne 
kadar sahip 
çıkarsanız sanatın 
gelişmesine de o 
kadar destek olmuş 
olacaksınız” dedi. 
BKSTV Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Fatma Durmaz 
Yılbirlik, gecede 
yaptığı konuşmada, 
Bursa’da 50. yılını 

yaşadığımız festi
valin açılışını 
BBDSO ve dünya 

değerlerimiz Güher 
ve Süher Pekinel ile 
yapmanın mutlu
luğunu yaşıyoruz" 
dedi. Keyifli gecede 
Howard Griffiths’in 
şefliğinde sahneye . 
çıkan BBDSO’ya 
dünyaca ünlü 
piyano sanatçıları 
Güher ve Süher 
Pekinel eşlik etti. 
BursalI sanatsever
ler, keyifli gecede 
Rossini’nin La 
Cenerentola 
Uvertürü, Mozart’ın 
mi bemol Majör ikili 
piyano konçertosu, 
Shostakovich’in 
Bale süiti ve 
Tchaikovsky’nin 
İtalyan Capricciosu 
gibi özel eserler 
seslendirildi.

BUSKİ ntıone işleri turnuuanın şampiyonu oldu
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
tarafından her yıl ge lenek- 
sel olarak düzenlenen per
sonel futbol turnuvası final 
karşılaşma sında Kültür 
Şube Mü dürlüğü’nü yenen 
BUS Kİ Abone İşleri Takımı 
şampiyon oldu. 
Şampiyonluk kupasını 
veren Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, turnuvaya 

katılan tüm takımları 
tebrik etti.
Bursa Büyükşehir Bele 
diyesi’nin farklı birimle 
rinde görev yapan person
el arasındaki dostluk ve 
dayanışmayı geliştir mek 
amacıyla bu yıl 7’inçisi 
düzenlenen turnuvada 30 
takım mücadele etti. Velod 
rom’daki halı sahada 
yapılan turnuvanın 
finalinde BUSKİ Abone

İşleri ile Kültür Şube 
takımları karşı karşıya 
geldi. Oldukça çekişmeli 
geçen karşılaşmayı 
kazanan BUSKİ Abone 
İşleri takımı bu yılki 
turnuvanın şampiyonu 
oldu. Kültür Şube turnu
vayı ikinci bitirirken, 
Belediye Otobüs İşletmesi 
Ulaşım Takımı 3’üncü ve 
Park Bahçeler Takımı da 
4’üncü oldu.
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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere eo yakın özel okuluz

üzel Aykent ilköğretim 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, dostlarım asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

1LJT" hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
«aKrifeâfe özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER en9el tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr...

m. 5

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
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
Haziran 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en duel günlerinizde 

en güzelim yaşatmak için hizmetinizdeyiz,

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & Iş toplantıları ve seminerler 
______ Kayalar Sok. No : 15

Tel : 525 16 UMURBEY
GSM : O 541 261 25 53

Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili olarak Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan 
duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları. Mahkemeden tutuksuz yargılanma isteminde bulundu. 
Mahkeme verdiği ara kararda, Iktisad ve Küşad Müdürü Sinan Küçük’ün tutuksuz yargılanmasına ve 
tahliye edilmesine, Asuman Irmak ve Kemal Akkuş’un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca 
Gemlik Belediyesi’nde 
başlatılan yolsuzluk, görevi 
ihmal soruşturması kap
samında açılan dava ile 
ilgili dün Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde 
yargılama yapıldı.
Belediye Başkanı Fatih

Mehmet Güler, mahkemeye 
12 sayfalık savunma 
sunarken, Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 2009 ve 2010 
yıllarında Mali İşler 
Müdürlüğü’nce verilen haf
talık raporların mahkemeye 
sunulmasını istedi.
Tutuklu sanıklar Asuman

Irmak, Sinan Küçük ve 
Kemal Akkuş’un avukatları 
müvekkillerinin Savcılığın 
iddia ettiği suçları 
işlemediğini belirterek, 
yargılamanın tutuksuz yapıl
masını ve tutuklu 
şüphelilerin serbest bırakıl
masını istedi. Mahkeme

verdiği ara kararda, Iktisad 
ve Küşad Müdürü Sinan 
Küçük’ün tahliyesine karar 
verirken, duruşmayı 15 
Ağustos gününe erteledi. 
Duruşmayı milletvekili maz
batalarını alan 4 CHP mil
letvekili de sonuna kadar 
izledi. Haberi sayfa 5’de

BursalI 
vekiller 

mazbatalarını 
ali

12 Haziran'da 
yapılan seçim
lerde Bursa'yı 
temsil etmeye 
hak kazanan 11 
AKP’li, 5 CHP’li 2 
MHP’li mil
letvekilleri dün 
toplu olarak maz
batalarını aldılar. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Trafik sorunu çözüm bekliyor
Dün, Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuz 

lukla ilgili açılan davanın yargılaması 
sonrası, Gemlik’e geldiğimde saat 
18.30’du.
Aracımız, Karsak Köprüsü’nü geç 

tiğinde, önündeki araçların konvoy 
kuyruğuna katıldı.

Gazete büromuza gelesiye kadar ge 
çen zaman, 15 dakikayı buldu.

İstiklal Caddesi’nin gelişi de, gidişi de 
tıkılıydı.

Temmuz ayı yazlıkçıların Gemlik ve 
çevre sahil beldelerine akın ettiği aydır.

Bu, trafik karmaşası daha da artacak 
demektir. Devamı sayfa 4’de

Yeni düzenlemesiyle hi etinize girdi

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

İçkisiz balık evimizde günlük 

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Parkımız 
mevcuttur

Aileniz ile birlikte Körfez e karsı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartl 9eçerlidir- 
. t .i i ,, ., . . . , . Düğünlerde kredi kartına
içerken, gun batımının en güzelim bahçemizden izleyebilirsiniz. taksit imkanı

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 !*"**■* |

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kuralsız trafik notasız 
müziğe benzer

Gün geçmiyor ki trafiğe kurban veril 
meşin. Yiten canlar, yaralanan insanlar 
yanı sıra oluşan hasarlar sonucunda yok 
olan ulusal servetler...

Motosiklet sürücülerinin Formulal 
pistindeymişçesine araç kullandığı Bursa ■ 
Mudanya yolunda zincirleme trafik kazası 
oldu. Dikkatsizlik ve aşırı hız yüzünden 
meydana gelen ve 2’si motosiklet 4 aracın 
karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Gece vardiyasından çıkan işçileri evler
ine götüren servis minibüsü ile hah yüklü 
minibüs çarpıştı, 11 kişi yaralandı.

Çok şükür ki bu kez can kaybı yok.

Uygarlık tarihinde tekerleğin bulunması 
önemli bir olay...

önceleri yüklerini kendileri taşıyan veya 
hayvanlara taşıtan insanlar tekerleğin 
bulunması ile taşıt araçları yaptılar. Uzun 
süren çalışmalar, araştırmalar sonucu 
buharı bulan, motor gücünden yararlan
mayı öğrenen insanlar bu buluşlarını taşıt
lara uyguladılar. Önce kara taşıtlarının, 
sonra deniz ve hava taşıtlarının sayıları 
çoğaldı, hızları arttı.

Bu taşıt araçlarına sahip olan insanlar 
kentlerde ve kentler arasında araçlarını 
kullanmaya başladılar.

Yürüyenlerin karşıdan karşıya geçmesi 
zorlaştı. '

Taşıt araçları insanlara ve birbirlerine 
çarparak kazalara neden oldular.

Ardından trafik sorunlarına çözüm 
getirmek, trafiği düzene koymak için bir 
takım kurallar belirlendi. Sürücülerin ve 
yayaların uymaları gereken bu kurallara 
trafik kuralları dendi.

Belirlenen kurallar çeşitli yöntemlerle 
kamuoyuna duyuruluyor.

Yayaları ve sürücüleri kurallara uymaya 
çağıran bu duyurulara kulak vermek 
gerek.

Çünkü çok derin anlamlar içeriyor.
Genel olarak ülkemizde yaşanan trafik 

anarşisinin altında yatan gerçeği yansıtı 
yor.

Kuralsızlık can ve mal kayıplarına yol 
açıyor.

Onun için;
Çok acı deneyimler üzerine kurulan ve 

trafiği düzenleyen kurallara uymak ülkenin 
ekonomisine ve sosyal yaşamına önemli 
bir katkı sağlayacak.*****

Her gün gazetelerde okuduğumuz; rad 
yoda dinlediğimiz, televizyonda izlediğimiz 
trafik kazaları; genellikle dikkatsizlikten, 
kendine fazla güvenmekten ve trafik kural
larına uymamanın sonucunda meydana 
geliyor.İnsan yaşamı bakımından trafik, 
çağımızın en önemli sorunudiır.

Acı olan bir başka gerçekte trafik 
kazalarında yaralanan ve ölenlerin çoğu
nun 5-14 yaş arasındaki çocuklar 
olduğudur.

Hızla artan taşıt sayısıyla birlikte trafik 
sorunun da arttığı bir gerçek.

Ülkemizde her yıl binlerce ihsan trafik 
kazaları yüzünden hayatını kaybetmekte, 
binlercesi de sakat kalmaktadır.

Trafik canavarıyla baş etmelin tek yolu 
kayıtsız koşulsuz trafik kurallarına uymak
tır.

Gemlik Kaymakamlığımdan aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ASİYE BALCI

BursalI «ehiller mazbatalarını aldı
12 Haziran'da 
yapılan seçimlerde 
Bursa'yı temsil 
etmeye hak 
kazanan milletvekil
leri toplu olarak 
mazbatalarını aldı. 
AK Parti'li Mustafa 
Kemal Şerbetçioğlu 
mazbatasını 
Yargıtay üyesi olan 
babası Nuri 
Şerbetçioğiu'nun 
elinden almanın 
gururunu yaşadı. 
AK Partili Bülent 
Arınç, CHP'li Sena 
Kaieli'nin de 
aralarında bulun
duğu vekiller, sıcak 
bir ortamda gerçek
leşen törende bir
birlerini tebrik etti. 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, hizmetin 
sadece iktidar par
tisinin değil, herke 
sin görevi 
olduğunu söyledi. 
CHP'li Sena Kaleli 
ise Anayasa'yı hep 
birlikte çıkaracak
larını ifade ederek, 
"Allah bizi inşallah 
mahcup etmeye
cek." dedi.
Törende AK Parti'li 
Mustafa Kemal 
Şerbetçioğlu maz
batasını Yargıtay 
üyesi olan babası 
Nuri Şerbetçioğ 
lu'nun elinden aldı. 
Çiçeği burnunda 
vekile sarılarak kut
layan baba 
Şerbetçioğlu oğlu
na milletvekili maz
batasını vermenin 
gururunu yaşadı. 
Mazbatasını alan 
milletvekilleri adına 
AK Parti'den Bülent 
Arınç, CHP'den ise 
Sena Kaleli birer 
konuşma yaptı. 
AK Parti grubu 
adına konuşan Dev 
let Bakanı Bülent 
Arınç, demokrasi 
nin en önemli kural 
larından birinin 
seçimler olduğunu 
belirterek, "Bu 
seçim sonuçlan, 
Bursa'mıza da, mil
letimize de, ülkemi 
ze de hayırlı olsun. 
Bu benim 5. döne
mim. Beşinci defa 
mazbata alıyorum. 
Herhalde Turhan 
Tayan ile birlikte en 
kıdemlilerden 
birisiyiz. Belki de

son dönemimizi 
Bursa'dan mazbata 
almak suretiyle 
tamamlamış ola
cağız. Ben Bursa 
dan milletvekili 
olarak seçilmiş 
olmaktan büyük bir 
mutluluk duyuyo
rum. Görevimin bil
incindeyim. Sorum 
tuluğumu biliyo
rum. ve 18 arkadaşı 
mızın da, 3 siyasi 
partiye mensup 
milletvekillerimizin 
de Bursa için ve 
ülkemiz için en 
hayırlı çalışmayı 
yapacaklarından 
eminim." şeklinde 
konuştu.
Milletvekili olarak 
bütün Türkiye için 
çalışacaklarını 
aktaran Bülent 
Arınç, şöyle devam 
etti: "Anayasamızın 
80. maddesi, seçi 
len milletvekilleri 
nin sadece seçim 
bölgelerinde değil, 
bütün Türkiye'yi ve 
Türk milletini tem
sil ettiğini ifade 
ediyor. Bunun bil
incinde olacağız. 
Ama Türkiye'nin 
incisi, güzel 
Bursa'mıza her 
alanda hizmet 
etmek sadece ikti
dar partisinin ve 
milletvekillerinin 
görevi değil, hep
imizin müşterek 
görevidir. Bu konu
da el birliğiyle 
çalışacağımızı, 
Bursa ve 
BursalImıza sahip 
çıkacağımızı ifade 
etmek istiyorum."

KALELİ'DEN 
ANAYASA 
VURGUSU 
CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Sena 
Kaleli, medeni ve 
son derece demok 
ratik bir seçim 
süreci geçirdikleri
ni dile getirdi. 
Kaleli, "Milli irade 
tecelli etti ve bize 
çok ciddi bir 
sorumluluk verildi. 
Özellikle bu 24. 
dönemde Meclis'te 
ki çalışmalara 
CHP'den 21 olmak 
üzere, toplam 78 
kadın milletvekilin
in belirleyici ola
cağını ve onların 
özverili çalışmaları 
nin Türkiye'nin şu 
anda içinde bulun
duğu sürece olum
lu katkılar sunaca 
ğını düşünüyo
rum." diye konuştu. 
Yeni bir anayasa 
vurgusu yapan 
Kaleli, şunları 
söyledi: "Bursa için 
hizmetlerin artırıl
ması gereğini yer
ine getireceğiz. 
Allah bizi inşallah 
mahcup etmeye
cek. Sizler için çok 
güzel çalışmalar 
sunacağız.
Anayasayı da hep 
birlikte ortak akılla, 
tüm toplumun 
katılımıyla birlikte, 
tüm toplumun 
toplumsal uzlaş
ması sağlanarak, 
hepinizin izniyle 
birlikte yapmış ola
cağız. " 
Bursa seçim 
Kurulu Başkanı 
Mahmut Munyar ise 
mazbata törenini 
en ufak bir hataya 
meydan vermemek 
için geciktirildiğini 
kaydetti. Munyar, 
"Mazbatalar için 
temkinli davranıp, 
ağırdan aldık.

Bursa'da toplam 22 
ilçe seçim kurulu 
ve büro personeli 
görev yaptı, seçime 
yüzde 89. 46 
oranında katılım 
oldu." şeklinde 
bilgi verdi. 
Seçim döneminde 
üstün bir gayretle 
çalıştıklarını anla
tan Mahmut Mun 
yar, şunları söyledi: 
"Eminim ki itiraz 
eden siyasi partiler 
de itiraz ettikleri 
konularda verilen 
kararlardan tatmin 
olmuşlardır, ile bir 
tek itiraz yansıdı, o 
da çok basit bir iti
razdı. Onu da biz 
hallettik.
Dolayısıyla en ufak 
bir pürüzümüz 
olmaksızın bugüne 
geldik. Ysk bu 
sabah bir mail 
atarak sonuçları 
tekrar kontrol 
etmemizi istedi. En 
ufak bir hataya 
meydan vermemek 
için temkinli 
davrandık ve ağır
dan aldık." 
Seçime büyük 
oranda katılımın 
sevindirici olduğu 
nu bildiren 
Mahmut Munyar, 
"Demek ki vatan
daşımız yönetime 
katılma arzu sunda. 
Bu durumu 
demokrasi adına 
sevindirici buluyo
rum. AK Parti 11, 
CHP 5, MHP ise 
2 milletvekili 
kazandı. Vekiller, 
şu anda eminim ki 
hayatının en mutlu 
gününü yaşıyor
sunuz. Çok zor ve 
onurlu bir görev 
üstlendiniz." 
ifadelerini kullandı.
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Karşıdan karşıya geçemedi YazıYORUM
Orhangazi’de mey
dana gelen kazada 
bir kişi hayatını 
kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, 55 yaşındaki 
Şaban Ayrancı, 
Saray Tesisleri 
karşısındaki eski 
kavşağın bulunduğu 
refüjden karşıya 
geçmek istedi.

İnce aiiwen sa jlaiı senra meslelıta$larını dGlanılırılı
Bursa'nın 
Osmangazi 
ilçesinde, meslek
taşlarını altı milyon 
lira dolandırdığı 
iddia edilen bir 
galerici ve arkadaşı 
tutuklandı.
Kendisine ait oto 
galerisi olan R.G. 
(31), bir ay önce oto
mobil fabrikaların
dan 300 otomobil 
aldı. R.G, bu araçları 
filo halinde ucuz fi 
yatla sattı. Böylece 
15 farklı galericinin 
güvenini kazanan 
R.G., alışveriş yap
tığı galericilere 
giderek, 500 otomo-

Hırsızlar bağış kutularına dadandı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde hırsızlar 
camilerdeki bağış 
kutularına dadandı. 
20 gün önce Eski 
Cami'nin, geçen 
pazar günü Müftülük 
Camii'nin bağış 
kutusu kırılarak için
deki paraların çalın
masının ardından 
bugün Bursa Asfaltı 
üzerindeki Hacı 
Baba Camii'ne hırsız 
girdi. Hırsızlar, bağış 
kutusunu kırıp 
cemaatin camiye

iııııı liieMwaim ile Mınlılii
Bursa'da iki vatan
daş euro yerine 
başka ülkelerin 
parası verilerek 
dolandırıldı.
Yunuseli Mahallesi 
7. Fidan Sokak'ta, 
B.Ş. isimli şahsa ait 
iş yerini kiralamak 
isteyen 40-45 
yaşlarındaki bir 
adam, kira bedeli

Bu sırada, M.Ç. Ayrancı'ya çarptı,
idaresindeki 16 ZJ Yaralıya ilk müdaha-
116 plakalı panelvan leyi tesadüfen olay

bunları ucuz fiyattan 
filo halinde sata
cağını söyledi.
Galericilerden 6

Para vererek 
siparişte bulunan 
galericiler, sipariş 
verdiği araçların

yatırdığı M.B. ve 
oğlu E.B’yi gözaltına 
aldı. Adliyeye sevk 
edilen R.G. ile M.B.

milyon TL toplayan
R.G., topladığı par
aları arkadaşı 
M.B.'nin (42) hesabı- 

yardım için attığı 
paralarını çaldı. 
Cami imamı Yücel 
Basrik, sabah 
namazında bağış

kutusunda bir anor
mallik olmadığını 
belirterek, "Caminin 
kapı ve penceresi 
kırılıp içeri girilmiş.

olarak, cebinden bir 
tomar para çıkarıp, 
bin euroya çok ben
zeyen Kamboçya 
para birimi olan 
mille riel verdi. B.Ş. 
ise şahsa 400 TL 
geri verdi. Daha 
sonra aldığı parayı 
inceleyen B.Ş. para
da bir gariplik 
olduğunu anladı.

zamanında
gelmemesi üzerine 
polise başvurdu. 
Polis, R.G. ile aldığı

Çevresindeki 
kişilere de parayı 
gösteren B.Ş, polise 
müracaat etti.
Kamboçya parasının 
değerinin düşük 
olduğu öğrenildi. 
Buna benzer diğer 
bir olay da Orhanga 
zi ilçesinde yaşandı. 
Arapzade Mahallesi 
Orhanbey Caddesi'n 

yerinden geçen 
112 ambulansı yaptı. 
Yaralı adam, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesindeki 
ilk müdahalenin 
ardından sevk 
edildiği Bursa'da 
kurtarılamadı.
Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

tutuklanırken, E.B.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrhail.com 
vwvw.rnilliyet/bhog/özcan vliral

ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Camideki takım 
sandığından alınan 
tornavidalar, şam
dan ve mikrofon 
sehpası ile asma 
kilidi kırıp bağış 
kutusundaki paralan 
çalan hırsızlar eldiv
en taktikları için 
arkalarında iz bırak
mamış. Kamera kur
mak için cemaatten 
yardım bekliyoruz" 
dedi. Camiden delil 
toplayan polis 
hırsız ya da 
hırsızları arıyor.

de kurulan semt 
pazarında tezgahı 
sahibi olan İ.F.'den 1 
torba patates ve 1 
torba soğan alan 
dolandırıcı, İ.F.'ye 
bin euro yerine 
Türkmenistan 
manatı verdi.
Polis her iki olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Yine doktorlara işkence!...
Mevcut iktidar sağlık alanında çok 

önemli adımlar attı...
Tamam..
Bunlara bir sözümüz yok..
Her ne kadar bu sağlık harcamasını 

bütçenin uzun süre taşıyıp taşımayacağı 
tartışılıyor ve uygulamaların yabancı 
tekellerin isteği doğrultusunda 
yürüdüğü söyleniyorsa da...

Şu andaki durum olumlu...
Ve halkı memnun ediyor...
Bu da tamam..
Ne var ki, bunun böyle olması iktidarın 

doktorlara eziyet etmesini gerektirmiyor.
Sağlık Bakanlığı ve Bakanı hırsla, 

adeta işkence yaparcasına serbest 
hekimlerin üzerine gidiyor.

Muayenehaneler için öyle saçma 
koşullar getirildi ki....

Hekimlerin isyan etmemesi mümkün 
değil...

Bir hekim olarak bunları bilerek yazı 
yorum..

3 yıl içinde 8 kez yönetmenliği 
değiştirdiler, bunların bir kısmında 
Danıştay yürütmeyi durdurma kararı 
verdi.

Ertesi gün yenisini çıkardılar.
Esas amaçları, devlette çalışan ve aynı 

zamanda muayenehanesi olan hekim
lerin muayenehanelerini kapatmaktır..
Ancak yasa Anayasa mahkemesinden 

i’nden döndü, Bakanlık da bunun üzeri 
ne imkânsızı isteyen bir dizi fiziki ve 
mimari koşul getirerek, geçimlerini 
sadece muayenehaneleri üzerinden 
sağlayan binlerce hekimin de işyerini 
kapatmak istiyor.

Doktorları, tekelleşen özel hastane zin
cirlerinin patronlarına ucuz iş gücü 
olarak sunmak istiyorlar.

Bu yönetmelik bir dizi saçmalık ve 
mantıksızlıkla doludur.

Örneğin, iki veya daha çok hekimin bir
likte muayenehanede çalışmalarına izin 
vermemektedir.

Nedenini de bildirmiyorlar.
Beylerin keyifleri böyle istemiş.
Apartmanın daire kapıları, asansör 

genişlikleri, yangın merdivenleri hatta 
merdiven basamaklarına bile uyulması 
imkânsız ölçüler getirilmiştir.

Bina yıllarca Önce yapılmış, projesine 
uygun yapılmış.

Kapının ölçüleri şöyle olacak gibi man
tıksızlıklar çok.

İstedikleri ölçüde böyle binaların 
olmadığı bilinirken böyle bir yönetmeliği 
dayatmak, fiilen muayenehanelerin kapa 
tılmasını dayatmaktır
“Pekiii.
Neden. NEDEN I....
Sayın Bakan geçmişinde muayene 

hekimliği yapmamış..
Şimdi öçünü alıyor diyorlar.
Allah ıslah etsin derim..

mailto:ozcanvural1933@hotrhail.com
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Savcılık, Balhay ve Haberal’ın
tahliye kararının reddini istedi

Trafik sorunu 
çözüm bekliyor

Gemlik’in giderek tıkanan trafik 
sorunu nasıl çözülecek?

Bu konuda atılan bir adım yok.
Gemlik’te araç sayısı her geçen 

gün artarak devam ediyor.
Araçların sayısı artarken, yollar 

bu araçları taşıyamaz hale geliyor.
Gemlik’in ana arteli İstiklal 

Caddesi’dir.
İstiklal Caddesi trafiğin atar 

damarı gibidir.
Bu damar neredeyse patlayacak.
Damarın içindeki kanın basıncı 

arttığında insanın beyin kanaması 
geçirdiği gibi, İstiklal Caddesi de 
araçların çokluğundan tıkanan 
damar gibi çalışıyor.

Bu tıkanıklığın giderilmesi için 
ilgililerin çalışma yapması bek
lenirken ortalıkta böyle bir çalışma 
görülmüyor.
İstiklal Caddesi hiç olmazsa 

günün belli saatlerinde tek yönlü 
hale getirilmeli.
İstiklal Caddesi’ne alternatif bir 

yol açılmalı.
Bu da ancak sahil şeridinde ola

bilir.
Kaymakamlık önünden Kumsal 

Caddesi kullanılarak bu gerçek
leştirilebilir.
Bir yandan trafik sıkışıklığı öte 

yandan otopark sorunu işi iyice 
çıkmaza sokuyor.
Daracık caddelerde çift taraflı 

otopark eden araçlar bir yanda, bir 
yanda yaya kaldırımlarına park 
eden araçlar...
Esnafın işyerleri önüne araç park 

edilmemesi için yollara ve yaya 
kaldırımları işgali cabası...
Dikkat ederseniz, yayalar, 

araçların geçtiği yollarda yürüyor
lar.
Kaldırımlar her türlü şeyle işgal 

edilmiş durumda.
Buna bir dur diyecek kurum yok 

mu?
Gemlik’in trafik konusu bir 

masaya yatırılarak çözüm yolları 
bulunmalı.

Yoksa gelecekte trafik işin için
den hiç çıkılmaz bir durum alacak.

CHP’den milletvekili 
seçilen Ergenekon 
davasının tutuklu 
sanığı Mehmet 
Haberal ve Mustafa 
Balbay’ın tahliye 
taleplerine ilişkin 
karar açıklandı. 
Savcılığın, Haberal 
ve Balbay'ın tahliye 
taleplerine ret 
yönünde görüş 
bildirdiği belirtildi. 
Özel yetkili İstanbul 
Cumhuriyet 
Savcıları Mehmet Ali 
Pekgüzel ile Nihat 
Taşkın, ikinci 
“Ergenekon” davası 
kapsamında tuktuk- 
lu olarak yargı
landıkları sırada mil
letvekili seçilen 
Prof. Dr. Mehmet 
Haberal ile gazeteci- 
yazar Mustafa 
Balbay'ın tahliye 
istemlerinin reddini 
talep etti. 
Ergenekon 
davasının tutuklu 
sanıklarından Prof. 
Dr. Mehmet Haberal, 
CHP'den Zonguldak 
milletvekili, gazeteci 
Mustafa Balbay'ın . 
ise İzmir milletvekili 
seçilmesinin ardın
dan avukatları 
tahliye dilekçesi 
sunmuştu. Mazbata 
ile birlikte sunulan

Bursasnor soruşturmasındaki 
tutuklamalara itirazlar görüşülecek
Bursaspor Kulübü'n 
deki yolsuzluk iddi
alarıyla ilgili yürütü 
len soruşturma kap
samında geçen hafta 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanan ve rahatsızlığı 
nedeniyle hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan Kulüp 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı ile halen ceza
evinde bulunan İkin
ci Başkan Haluk 
Özkıyıcı, Kulüp 
Genel Müdürü 
Osman Nuri Biçer ve 
Devlet Bakanı Faruk 
Çelik'in ağabeyi olan 
kulüp eski İkinci 
Başkanı Osman 
Çelik’in tutuklanma 
kararına yapılan iti
razların, Bursa 1'inci 
Ağır Ceza

dilekçeler davanın 
görüldüğü İstanbul 
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
değerlendirmeye 
alındı.
Tahliye talepleri ile 
ilgili mahkemenin 
savcıları Nihat 
Taşkın ile Mehmet 
Ali Pekgüzel'e de 
görüşleri sorulmuş
tu. Gün boyu değer
lendirmelerini yapan 
iki savcının tahliye 
taleplerinin red
dedilmesi yönünde 
görüş bildirdiği 
öğrenildi.

GEREKÇE 83. 
MADDENİN 2 
FIKRASI

Mahkemesi'nde 
bugün görüşülmesi 
bekleniyor.
Eski Kulüp Başkan 
lan Recep Günay ile 
Sedat Topaloğlu'nun 
Cumhuriyet Savalı 
ğı'na geçen yıl ağus
tos ayında verdikleri 
şikayet dilekçesi ile 
başlayan soruştur
mayla ilgili 'suç işle
mek için örgüt kur
mak, nitelikli dolan 
dincilik, zimmet, 
resmi evrakta sahte
cilik, soruşturma 
gizliliğini ihlal, güve 
ni kötüye kullanma 
ve mal varlığını 
bildirmeme* suçların 
dan gözaltına alınan 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, İkinci Başkan 
Haluk Özkıyıcı, eski 

Savcılar görüş
lerinde, “Seçimden 
önce veya sonra bir 
suç işlediği ileri 
sürülen bir mil
letvekili, Meclisin 
kararı olmadıkça 
tutulamaz, sorguya 
çekilemez, tutuk
lanamaz ve 
yargılanamaz. Ağır 
cezayı gerektiren 
suçüstü hali ve 
seçimden önce 
soruşturmasına 
başlanılmış olmak 
kaydıyla 
Anayasanın 14. 
maddesindeki 
durumlar bu hük
mün dışındadır. 
Ancak, bu halde 
yetkili makam,

İkinci Başkan 
Osman Çelik, x 
Bursaspor Kulübü 
Genel Müdürü 
Osman Nuri Biçer, 
geçen cuma günü 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı. Şüphelilerden 
yönetim kurulu 
üyeleri Hasan Saltan 
ve Öztürk Yazıcı ile 
kulüp muhasebecisi 
Sema Çavuşoğlu ile 
dün ABD'den gele 
rek teslim olan eski 
futbol şubesi sorum
lusu Mesut Mestan 
da tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Adliye'ye götürülme
den önce tansiyonu 
yükselince fenalaşıp 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 

durumu hemen ve 
doğrudan doğruya 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisine 
bildirmek 
zorundadır” 
hükmünü içeren 
Anayasanın 83. 
maddesinin 2. 
fıkrasına yer verdi. 
Görüşlerde, 
delillerde değişen 
bir şey olmadığı 
belirtilerek, suçla
manın Ceza 
Muhakemesi 
Kanunu'nun 100. 
maddesinde 
belirtilen katalog 
suçlardan olması 
nedeniyle talebin 
reddinin istendiği 
öğrenildi.

kaldırılan ve daha 
sonra ambulansla 
getirildiği Adliye'de 
nöbetçi mahkemece 
tutuklanan Bursa 
spor Başkanı İbra 
him Yazıcı, yeniden 
rahatsızlanınca bu 
kez Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Yazıcı 
halen hastanenin 
tutuklu ve mahkum 
koğuşunda müşa- 
hade altında tutuldu. 
Yazıcı ve diğer 
sanıkların avukat
larının Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne yap
tıkları itirazlar kabul 
edilmeyerek 
dosyaları Bursa 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne gön
derildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk ile ilgili olarak Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün yapılan 
duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları Mahkemeden tutuksuz yargılanma isteminde bulundu. 
Mahkeme verdiği ara kararda, İktisad ve Küşad Müdürü Sinan Küçük’ün tutuksuz yargılanmasına ve 
tahliye edilmesine, Asuman Irmak ve Kemal Akkuş’un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Gemlik Belediye 
si’nde yolsuzluk 
yapıldığı iddiasıyla 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımda 
başlatılan soruştur
ma sonrası Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
açılan davanın ikinci 
duruşmasından 
tahliye kararı çıktı. 
Mahkeme heyeti dün 
yapılan duruşmada 
verdiği ara kararda, 
tutuklu şüpheliler
den Belediye İktisad 
ve Küşad Müdürü 
Sinan Küçük’ün 
tutuksuz yargılan
mak üzere tahliye 
edilmesine karar 
verdi. Mahkeme 
tutuklu şüpheliler
den Hesap İşleri 
Müdürü Asuman 
Irmak ile Belediye 
tamir işlerini yapan 
Kemal Akkuş’un ise 
tutukluluk durum
larının devamına 
karar verdi.

CHP’Li VEKİLLER 
MAZBATALARINI 
ALDILAR 
DURUŞMAYI 
İZLEDİLER 
Dün, Bursa 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’n 
de yapılan Gemlik 
Belediyesi’ndeki yol
suzluk davasına 
tutuklu şüpheliler 
Asuman Irmak, 
Sinan Küçük, Kemal 
Akkuş, tutuksuz 
şüpheliler Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcıları 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli katıldı. 
Mahkemenin 
başladığı saatlerde 
Bursa il Seçim 
Kurulu’ndan mil
letvekili mazbata
larını alan CHP’li mil
letvekilleri Sena 
Kaleli, İlhan 
Demiröz, Kemal 
Ekinci, Aykan Erde 
mir duruşmayı sonu 
na kadar izlediler. 
Duruşma başladık
tan sonra Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
mahkeme başkan

lığına 12 sayfalık 
yazılı savunmasını 
ve meclis kararları 
örnekleri ile 
Belediye’deki 
yapılanma ile ilgili 
Müdürlerin çalışma 
ve görevlerini 
bildiren belgeleri 
sundu.
Güler, ayrıca 
Mahkemenin Gemlik 
Belediyesi’nden 
Başkanlığa verilen 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün tüm 
haftalık hesap rapor
larının istenmesini 
teklif etti.
Mahkeme, Gemlik 
Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne 
ifadeleri alınan 
Mehmet Çelik, Çiğ
dem Kuş, İlyas Yüce 
Turhan Alkış’ın 
ifadelerinin geldiğini 
ve dosyaya kon
duğunu söyledi. 
Mahkeme yargıcı, 
Sinan Küçük, 
Asuman Irmak ve 
Kemal Akkuş’un 
mali ve ekonomik 
durumları ile ilgili 
jandarmadan gelen 
yazının da dosyaya 
konduğunu, Gemlik 
Belediyesi’ne yazılan 
yazıda, Başkanlık 
makamı ile daire 
müdürlüklerindeki 
araçlara ait plaka 
ruhsat durumları 
markaları ve model
lerinin bildirildiğinin 
görüldüğünü 
söyledi.
5 nolu mahkeme ara 
kararında Ssinan 
Küçük’ün talebi olan 
araçların fenni 
muayeneleri ile ilgili 
bilgiler, araçların 
onarım ^eksiklik
leriyle ilgili nelerin 
yapılmadığı ile ruh
satlarının durumu ile 
ilgili yazıya 1 araç ile 
ilgili bilgilerin geldiği 
belirtildi.
Belediye Başkan 
yardımcıları Cemil 
Acar ve Özkan 
Ateşli’nin avukatı 
Özgür Aksoy, yaptığı 
konuşmada Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in bir 
önceki duruşmada

mahkemeye Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü’nün ken
disine verdiği haf
talık ve günlük 
raporlarda eksik bil
giler verildiğinin bel
gelerini sunduğunu 
aradaki rakamın 800- 
900 bin lira dolay
larında olduğuna 
dikkat çekti.
Aksoy, "Mahkeme 
nizden Gemlik 
Belediyesi’nden 
2009 ve 2010 yılında 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün 
başkanlık makamına 
verilen haftalık 
raporlarının tamamı 
nın gönderilmesinin 
istenmesini talep 
ediyoruz.’’ dedi. 
Aksoy, İhsan 
Özerdim belediye
den kendi adına 
düzenlenen 21 adet 
çekin hiçbirini ken
disinin almadığını 
söylediğini hatır
latarak, "Özerdim bu 
çekleri almamışsa 
Asuman Irmak bu 
çekleri kime ver
miştir? Özerdim 
mahkemede çekleri 
Kemal Akkuş’un 
aldığını ve bankadan 
tahsil ettiğini 
söylemiştir. Bu çek
lerin belediyede 
kimin tarafından tes
lim edildiğinin sorul
masını talep edi 
yoruz. ” dedi.
Mahkeme daha 
sonra 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
Gemlik Belediyesi ile 
ilgili açılan yargıla
maların birleşti 
rilmesini istedi. 
Bu davada 
yargılanan şüpheli 
lere açılan davanın 
aynı olması nedeniy 

le birleştirilmesine 
karar vşrildi.
Daha sonra tutuklu 
şüphelilerden Kemal 
Akkuş’un avukatı 
müvekkilinin kamu 
görevlisi olmadığını, 
iddia makamının 
isnat ettiği suçu 
kamu görevlilerinin 
işleyebileceğinin 
yasalarca belirlen
miş olduğunu, zim
met suçundan ileri 
sürülen iddiaların 
unsurlarının oluş
madığını, resmi 
belgede düzen
lemede zincirleme 
sahtecilik suçunu 
işlemediğini, 
müvekkilinin 7 aydır 
tutuklu bulunmasın
dan dolayı işlerinin 
bozulduğunu, işye 
rinde çalıştırdığı 60 
işçinin dağıldığını, 
kaçma ihtimali 
bulunması, delillerin 
karartılmasının 
mümkün olmaması 
nedeniyle tutuksuz 
yargılanmasını iste
di. Kemal Akkuş da 
tahliye talep etti. 
Daha sonra, Aspman 
Irmak’ın avukati söz 
alarak Cumhuriyet 
Savcısının soruştur
ma yaparken polisin 
hedef gösterdiğini 
böylece iddia 
makamıyla menfaat 
birliği oluştuğunu 
söyledi.
Yönlendirme ile 
soruşturmanın 
sürdürüldüğünü 
iddia eden avukat, 
“Müvekkilimin 
kuaföre kaç kere git
tiği, aklından 
geçirdiği araba alma 
konusunda bile 
Nissan bayiine git
tiğini, Beymen 
Mağazasına gittiğini 
Savcılığın soruştur
ma konusu yaptığını, 
ihaleye fesat karıştır
madığını, dosyalarda 
150 kişinin imzasının 
sahte olmasına 
karşın müvekkilimin 
bir tane bile sahte 
imzasının bulun
madığını söyleyerek, 
Bu suçu işle

memiştir." dedi.
Asuman Irmak’ın 

planlayarak bu işleri 
tek başına yap
masının mümkün 
olmadığını belirten 
avukatı, kendisine 
verilen işleri 
harfiyen yerine 
getirdiğini, küçük bir 
çocuğu bulunduğu 
nu, 7 aydır çocuğu 
nu göremediğini, 
kendisine vekalet 
ücretini bile 
ödeyemediğini 
belirterek tahliyesini 
istedi.
Asuman Irmak ise 
"Suçlamaları kabul 
etmiyorum. 7 aydır 
çocuğumu göreme 
dim. Çok özledim. 
Savunma avukatına 
katılıyorum.
Tahliyemi istiyorum” 
dedi.
Sinan Küçük’ün 
avukatı ise 
müvekkilinin yaptığı 
işlerin hepsinden 
başkanlık 
makamının bilgisinin 
olduğunu, 771 bin 
liralık tamir ve bakim 
masrafları ile ilgili 
herhangi bir imza
sının bulunmadığını, 
Savcılığın soruştur
masında ortaya 
çıkan 331 bin liralık 
evraktaki imzaların 
sahte olduğunu 
belirterek, "Temin 
yoluyla yapılan bu 
işlerde ödeme ve 
karar makamında 
müvekkilimin yetkisi 
yoktur. Adaletin eşit
lik ilkesine daya
narak serbest 
bırakılmasını istiyo
rum. Savcılık 50 bin 
liraya alınan bir 
BMW aracın peşine 
düşmüştür. Müvek 
kilimin tüm mal var
lıkları araştırılsın. 
Soruşturmanın 
tutuksuz yapılmasını 
talep ediyorum.” 
dedi.
Sinan Küçük ise 
savunmasında iddi
alara katılmadığını 
belirterek, 
Belediyeden 17 araç 
ile ilgili belge iste
diğini, bu araçlarla 
ilgili belgelerin ken
disine geldiğini, 
âraçların kendisine 

zimmetli olmadığını, 
tamir yaptırma 
yetkisinin bulun
madığını belirterek, 
mahkemeye 
belediyeden gelen 
belgeleri sunarak, 
bu belgelerden 
bazılarının ken
disinin hastanede 
yattığı ve şehir dışın
da olduğu zaman 
düzenlendiğini 
söyledi ve tahliyesi
ni istedi.
Mahkeme yargıçı, 
Asuman Irmak’tan 
İhsan Özerdim’e ait 
ödemeleri kime 
verdiğini sordu. 
Irmak, alacaklı olan 
firma sahibine veya 
vekaleti olan temsil
cisine ödeme yap
tığını, bunun dışında 
ödemeleri banka 
aracılığıyla alacak
lılara gönderdiklerini 
söyledi.
Hakimin, İhsan 
Özerdim’in çeklerini 
kendisine mi verdiği 
sorusuna ise hatırla
madığını ama İhsan 
Özerdim’in birkaç 
defa belediyeye git
tiğini söyledi.
Çeklerin dip koçan
larında kimin tarafın
dan alındığının belli 
olduğunu, bunun 
belediyeden öğre
nilebileceğini belirtti. 
Mahkeme daha 
sonra aldığı ara 
kararla tutuklu 
şüphelilerden iktisad 
ve Küşad Müdürü 
Sinan Küçük’ün 
tutuksuz yargılan
masına ve tahliye
sine, Asuman Irmak 
ve Kemal Akkuş’un 
tutukluluklarının 
devam etmesine 
duruşmanın ise 15 
Ağustos 2011 
gününe ertelenme
sine karar verdi. 
Karardan sonra 
Sinan Küçük’ün 
duruşmayı izlemek 
için mahkemeye 
gelen eşi, oğlu ve 
babası kararı 
sevinçle karşılarken, 
Küçük’ün eşi tahliye 
kararına gözyaşlarını 
tutamadı.
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erdilli termal
armutlu-yalova

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

GÜVENİLİR 

KaLİteLİ 
Hızlı

W UÇ KARD6ŞL6R OTOMOTİV
16Mayıs-25 Haziran20İl tarihleri arasında K/IAIQ VcvHzili Qz^rx/iei

RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... t Sa

mekanik servis

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Eix 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 Tl’ye kadar .
Migros hediye çeki *.ı

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.

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

F diagnosytic test

Teknolojiyi takip eden firmamız bilgisayar 
destekli kontrollerle aracınızla ilgili 
bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır.

BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yükşek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

kaporta

Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanmı 
yapılarak, fabrika standartlanna uygunluk 
sağlanmaktadır.

mks 34 nokta kontrolü

Aracınızı onanından sonra 34 nokta kontrolü 
yapılarak içimiz rahat bir şekilde aracınızı 
teslim etmekteyiz. j

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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Sağlık Köşesi
Gürcan VURAL
sitonet@superonline.com

Kısaca, kanserden korunma...
Kanser vücut hücrelerinin kontrolsüz 

bir şekilde üremeleri ile meydana gelen 
bir hastalıktır.

Hücreler henüz tam bilinmeyen bir 
nedenle, kontrolsüz olarak bölünmeye 
başlarlar. Bedende hızlı hücre çoğal
masından oluşan kötü urlar oluşur ve 
bunlara Kanser denir.

Kanser oluştuğu dokuya bağlı olarak 
yüzden fazla çeşidi olan bir hastalık 
grubudur.

Kanserler tümörlerin ilk olarak 
başladıkları organa bağlı olarak 
sınıflandırılırlar.

Örneğin ilk olarak akciğerde oluşan 
kansere Akciğer Kanseri denir.

Kanser hücreleri civarlarındaki doku
lara ulaşarak, kan ve lenf sistemi yoluy
la ile vücudun diğer taraflarına yayılır
lar.

Buna metastaz denir. Metastaz yapan 
kanserlerin tedavisi genel olarak daha 
zordur.

Erken teşhis edilebildiği takdirde 
kanser tamamen tedavi edilebilir bir 
hastalıktır.

Pekiii.. Kanserden nasıl korun
malıyız.. Kısaca, tüm hastalıklarda 
olduğu gibi kanserden korunma bu 
konuda en iyi yoldur.

Çünkü kanser görüldükten sonra 
ondan kurtulmak hem çok zor hem de 
çok masraflı olmaktadır.

Bundan dolayı her nevi kanserden 
korunmak için aşağıdaki

3 önemli esasa sıkı sıkıya uymak 
gerekir:

1- Sağlığa uygun beslenme;
Sağlığa uygun beslenmeden maksat 

yeterli ve dengeli beslenmedir. Bunun 
dışında vücudu kansere karşı koruyucu 
gıdaları bol bol yemek, buna karşı 
kanser yapıcı gıdalardan kaçınmak 
gerekir.

Karaciğer yetersizliği varsa gerekli 
tedbirler alınmalıdır.

Bu arada kanda potasyumu artıran 
gıdalar terk edilmeli, vucudumuzu 
kansere karşı koruyan magnezyumlu 
gıdalar sık sık yenilmelidir..

2-Sağlık kurallarına uyma;
Kanser olan bir kimse sun'i gıda ve 

yiyeceklerden kaçınmalı tabi yiyecekler
le beslenmeye çalışmalıdır.

İçilecek sular ilaçsız olmalı, boya ve 
muhafaza maddeleri katılmış yiyecek
lerden kaçınmalıdır.

Ayrıca bol bol çiğ sebze ve meyve 
yenilerek, vucut temizlenmeli, şekerli ve 
tatlı gıdalar kesinlikle yenilmemeli.

3- Ruhen sağlıklı ve güçlü olma..
Kanserden korunma ve kurtulmada 

moralin önemi çok büyüktür. Çünkü 
moral vucut direncini artırır.

Üzülme ve moral çöküntüsü ise 
kanserlinin kanserinin hızla yayılmasına 
kanserli olmayan kişinin bile kanser 
olmasına neden olur.

TC M A A “SUYUNU BOŞA MA H HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

fcl MII inıiHıı ■ÜllitlM
Gemlikli başarılı 
müzik adamı Ahmet 
Gültekin, Gültekin 
Müzik Merkezi’nde 
eğittiği öğrencileri 
ile birlikte konser 
verecek.
Son dönemlerde 
başarılı müzik çalış
malarına imzasını 
atan ve ilçemizin 
adını yurdun bir çok 
yerinde tanıtan 
Ahmet Gültekin, 
kendi adıyla açtığı 
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi’nde 
bağlama, gitar ve 
keman çalan öğren
cileri ile 24 Haziran 
2011 Cuma günü 
saat 19.30’da 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde vere
ceği konser için

son hazırlıkları 
tamamladı.
Gültekin gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
konsere Ekmek 
Teknesi dizisinde

‘Bican’ adıyla tanı
nan Kerim Yağcı ve 
Türk Halk Müziği’nin 
usta ismi Kutsal 
Evcimen’in geceye 
katılarak sahne ala

5 Do jo »o sim TiiB Şamftııasıııa Mim

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTERMİSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK 

Tel: 513 50 84 

cağını söyledi. 
Gültekin, şöyle 
konuştu: "Internet 
ve tv. nin esir aldığı 
çocuklarımızı 
buralardan bir nebze 
de olsa uzaklaştırıp 
vasıflı birer enstrü
man çalmaları için 
emek sarfettiler. Biz, 
sanatsız bir milletin 
hayat damarlarından 
biri kopmuş demek
tir sözünden yola 
çıkarak yeni 
kuşaklara sanatı 
ve bir müzik aleti 
çalmanın önemini 
anlatmak için var 
gücümüzle der
shanemizdeki öğret
men arkadaşlarımı
zla çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz"

Gemlik Dojo Karate- 
Do Spor Kulübü 
sporcularının 
geçtiğimiz hafta 
Mudanya’da 
yapılan Türkiye 
Şampiyonası 
elemelerinde 5 
sporcusunun 
Türkiye 
Şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazandığı açıklandı. 
Gemlik Dojo Karate- 
Do Spor 
Kulübü’nden yapılan 
açıklamada 8-9-10 
Temmuz 2011 gün
lerinde Eskişehir’de 
yapılacak olan Dojo 
Karete-Do Türkiye 
Şampiyonasına

Gemlik’ten Yağmur 
Özler, Hamza Çakar, 
Eren Eker, Ömür 
Güllü kata dalında, 
Melis Akyıldız 
kumite dalında 
Gemlik’i ve 
Bursa’ya temsil ede
ceği belirtildi.
Gemlik Dojo 
Karate-Do Spor 
Kulübü Başkanı 
Gökhan Özler, 
şampiyonaya katıl
ma da 
kulüplerine maddi 
ve manevi destek 
sağlayan 145 nolu 
Tır Kooperatifi 
yöneticilerine 
desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

CTM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körtezwmiflemiai(wfw9azeLesix»«

mailto:sitonet@superonline.com
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MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2 
2.KAT KAT 3 NOLU DAİRE 

SAHİBİNDEN ACELE
SATILIKTIR

05350396532

m» mm»
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

İMİMİ
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

'latile Cıkacafclar Trafikte Daha Dikkatli Olmalı"
Bursa Şoförler ve 
Otomobilciler Esnaf 
Odası Başkanı 
Hasan Topçu, 
okulların kapan
masının ardından 
başlayan yaz tatili 
dolayısıyla yoğunluk 
kazanacak şehir içi

ve şehir dışı trafikte 
sürücüleri daha 
dikkatli olmaları 
konusunda uyardı. 
Şehir içi ve şehirler 
arası trafiğin, yaz 
tatili dolayısıyla 
yoğunluk 
kazanacağını belirten

Topçu, şoför 
esnafının ve trafiğe 
çıkacak olan vatan
daşların yollarda çok 
dikkatli olmaları 
gerektiğini vurguladı. 
Topçu, "Özellikle 
trafik seyrinin arttığı 
tatilin ilk günlerinde

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

;■ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

sürücülerimizden 
kurallara gereken 
hassasiyeti göster
melerini ve daha 
dikkatli olmalarını 
bekliyoruz. Her yıl 
yaşanan üzücü 
tabloların bu yıl 
tekrar etmemesi için 
herkesin daha 
dikkatli olması 
gerekiyor. " dedi. 
Vatandaşların bu tatil 
döneminde diğer 
dönemlerde 
karşılaşılan kötü 
manzaralara şahit 
olmaması için 
herkesin trafikte 
daha dikkatli 
olmaları gerektiğine 
dikkat çeken Topçu, 
şunları kaydetti: 
"İlimizde trafiğin 
yoğun olduğu yer
lerde ve şehirler 
arası kara yollarında 
Emniyet Müdürlüğü 
tarafından alınan 
trafik önlemleri 
artırılmıştır. Araç 
sürücülerinin de her
hangi bir can ve mal 
kaybı gibi üzüntü 
verecek kazalara 
sebebiyet ver
memeleri ve 
karışmamaları için 
trafik kurallarına 
titizlikle uymalarını 
istiyoruz.
Sürücülerin uykusuz, 
yorgun, dalgın ve 
alkollü olarak araç 
kullanmamaları, aşırı 
hız, hatalı sollama, 
yakın takip ve şerit 
ihlali yapmamaları, 
araçlarında 
karşılaşabilecekleri 
aksiliklere karşı 
çekme halatı gibi 
malzemeleri bulun
durmaları büyük 
önem arz etmekte
dir."

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 Aptj Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKERve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memur ajanları ıtikkat! Emekliler için önemli uyarı!
Türkiye'de 2.5 
milyon memur adayı 
için tercih maratonu 
başladı.
KPSS'ye giren aday
lar için doğru tercih 
yapmak çok önemli 
bilinenin aksine 
memurluğa girişte 
70 puan zorunlu
luğu bulunmuyor. 
ÖSYM tarafından 17 
bin 91 kadro ve 
pozisyona yönelik 
memur yerleştirme 
başvuruları başladı. 
Kamuda memur ya 
da sözleşmeli per
sonel olmak isteyen 
memur adaylarını 
tercih yapmanın 
heyecanı sardı.
* Kimler tercihte 
bulunabilecek! 
Memur adaylarının; 
KPSS-2011/1 
Kılavuzunda yer 
alan kadro ve 
pozisyonlardan ter
cih yapabilmek için, 
10-11 Temmuz 2010 
tarihlerinde yapılmış 
olan 2010-KPSS 
Lisans veya 28 
Kasım 2010 tari
hinde yapılmış olan 
2010-KPSS 
Ortaöğretim/önlisan 
s'a girilmiş ve 
ortaöğretim mezun
ları için KPSSP94, 
ön lisans mezunları 
için KPSSP93 ve 
lisans mezunları 
için KPSSP3 
puanının alınmış 
olması gerekmekte. 
Adaylar öğrenim 
seviyesine göre 
sözkonusu puan 
türlerini kullanacak
lar.
* Dikkat! Son gün 1 
Temmuz!
Memur adaylarının 
tercihlerini 1 
Temmuz 2011 gece
si saat 00.00'a kadar 
internet yoluyla

göndermesi 
gerekiyor. 
Yerleştirme için 
başvurular sadece 
internet üzerinden 
yapılmakta. 
ÖSYM’ye posta 
yoluyla gönderilen 
veya elden verilen 
tercih listeleri 
geçerli değil.
* Puan barajı yok 
İlk defa tercihte 
bulunacağım. 
KPSS'den 70 puanın 
altında aldım. Tercih 
yapabilmek için 70 
puan almış olmak 
şart mı? Belli bir 
taban puan, alt sınır 
puanı var mı? T. K. 
Tercih kılavuzunda 
tercih yapabilmek 
için asgari bir taban 
puan bulunmamak
tadır. 70 puanın 
altında puanı olan 
memur adayları da 
tercihte bulunabilir. 
Tercih klavuzunda 
böyle bir sınırlama 
bulunmuyor. Bu 
yüzden tercih 
yaparken, puanınız
dan önce 
mesleğinizi göz 
önünde bulundurun. 
* Yerleştirmelerde 
torpil veya şifre var 
mı?
Tercihler dışında 
ÖSYM'nin beni 
resen bir kuruma 
yerleştirmesi 
mümkün mü?
Memur yerleştirmesi 
nasıl yapılıyor? 
Türkiye'nin her 

yerinde görev yapa
bilirim. Öğretmen 
atamalarında MEB 
tercihlere bağlı 
kalmaksızın talep 
halinde puan 
çerçevesinde öğret
men ataması yapıy
or. Yerleştirmelerde 
torpil ve YGS 
sınavlarındaki 
matematiksel bir 
şifre var mı? A.Y. 
ÖSYM tarafından 
yapılan yerleştirme 
işleminde adaylar 
puanlarına ve tercih 
sıralarına bakılmak 
suretiyle yerleştir
iliyor. Yerleştirme 
işlemleri şöyle 
yapılıyor; daha yük
sek puanlı adaylar 
yerleştiği için birinci 
tercihine yerleşe
meyen bir aday ikin
ci tercihine, ikinci 
tercihine yerleşe
meyen aday üçüncü 
tercihine yerleştir
ilmeye çalışılacak, 
yerleştirme işlemi 
bu şekilde devam 
etmekte. Bir adayın 
son tercihinde daha 
yüksek puanlı aday
lardan biri yerleştir
ildiği takdirde bu 
aday yerleşememiş 
oluyor.
*15 Adet tercihte 
bulunabilirsiniz 
ÖSYM tarafından 
yapılan memur yer
leştirmesinde 
memur adaylarının 
15 adet tercih hakkı 
bulunmakta.

Maaşınızı 6 aydan 
fazla bankada tut
mayın. Maaşınız 
SGK tarafından 
'öldü' sanılarak 
kesilebilir.
Konya'nın Beyşehir 
ilçesinde yaşayan 
Bağ-Kur Emeklisi 
Ömer Çimen'in, hac 
parası biriktirmek 
için bankada birik
tirdiği emekli 
maaşının SGK 
tarafından 'öldü' 
sanılarak kesildiğini 
iddia etmesi üzerine, 
SGK Beyşehir 
Merkez Müdürü 
Yahya Çelik, 
emeklilerin aylık
larını uzun süre 
bankada birik
tirmemeleri konusun 
da uyarıda bulundu. 
Çelik, yaptığı yazılı 
açıklamada, 10 
Mayıs'ta Beyşehir 
Sosyal Güvenlik 
Merkezine başvuran 
Ömer Çimen'in, 
dilekçe ve eklerinin 
kendisinden ahna 
rak aynı gün postay
la Konya Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlü 
ğü emeklilik işlem
leri servisine gön
derildiğini belirtti. 
Ömer Çimen ile ilgili 
işlemin yapılarak 
sonucun postayla 
kendisine gönder
ildiğinin tespit 
edildiğini bildiren 
Çelik, açıklamasında 
şunlara yer verdi: 
“Konuyla ilgili 
olarak, 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık

NÖBETÇİ 
ECZANE

22 Haziran 2011 Çarşamba 
DEMİRİZ ECZANESİ

Sigortası 
Kanunu'nun 97. 
Maddesi 'Bu kanuna 
göre bağlanan gelir 
ve aylıklarını 
tahakkuk ettirildiği 
tarihlerden itibaren 
aralıksız 6 ay 
sonuna kadar tahsil 
etmeyenlerin gelir 
ve aylıkları, gelir ve 
aylık bağlanma şart
larının devam edip 
etmediğinin tespiti 
amacıyla durdurulur' 
hükmü içermektedir. 
İade edilen aylıkların 
tekrar ödenmesi 
işlemleri ancak 
emekli ve hak sahip
lerinin talepte 
bulunmaları halinde 
yapılmaktadır. Diğer 
taraftan, aylık 
hesapları üzerinden 
yürütülen otomatik 
ödeme talimatları 
hareket olarak 
değerlendirilmemek
tedir. Aylıklarınızın 
kesilip mağdur 
olmamanız için PTT 
ve bankalara gön
derilen aylıklarınızı 6 
ay geçmeden tahsil 
etmeniz gerekmek
tedir.”
PTT ve bankalardan 
aylıklarını 6 aylık 
sürede almayıp, 

aylık hesapları 
Sosyal Güvenlik 
Kurumuna iade 
edilen emekli veya 
hak sahiplerinin 
aylık ödeme işlemini 
tekrar başlatmaları 
için ilgili Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
birimine yazılı olarak 
başvuruda bulun
ması gerektiğini vur
gulayan Çelik, bu 
kişilerin yaşayıp 
yaşamadıklarına 
ilişkin olarak nüfus 
kayıt belgelerinin 
istendiğini, bunun 
üzerine durdurulan 
aylıkların, emekli 
veya hak sahibinin 
yazılı başvurusu 
üzerine takip eden 
aydaki ödeme 
gününde hak ettiği 
aylığı ile birlikte 
gönderileceğini 
kaydetti.
Konya’nın Beyşehir 
ilçesinde yaşayan 
Bağ-Kur Emeklisi 
Ömer Çimen, dün, 
hac parası birik
tirmek için emekli 
maaşını aylarca çek
meyince, maaşının 
SGK tarafından 
'öldü' sanılarak 
kesildiğini iddia 
etmişti.

I
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513,14 14 
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 51.3 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

R 
E

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 0163

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hestanesi • 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 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

RELEOİYE

Santral 51345 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BÜSKİ 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 K°rfez
GEHLfK’İN İLK GOüLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 3998 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iNiMii
VEIWS SİNEMASI 

ÇINAR AĞACI 
IISI4.l5-l6.30- 

20.30
KANKOKUSU 

Il.30-I00-I6.30- 
20.30

Rezervasyon 
(Tel: 5I3 33 21)





2002

ta meri iwmon winft fit W 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 eu yakın özel okuluz

m frü y J* r !

■ ffîSr'” *
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 İle 
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...

*T V

W If ' ft .f

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

8.00Ö TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretîm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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KAYALAR KAFE’DE 
KIR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en öze/ günlerinizde I 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz.

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler 
______ Kayalâr Sok. No : 15W Tel : 525 06 16 UMURBEY 

GSM . 0 541 261 25 53

mum emekli hekühi halli löiarkeınahlam
Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nde bekçilik 
yapan ve emekli olan Mehmet Ordu(60) 
sandalda balık tutarken, geçirdiği kalp 
krizi sonucu öldü. Arkadaşının “İSA” 
adlı 4 metre uzunluğundaki içten takma 
botu ile dün sabah balık yakalamaya 
çıkan Mehmet Ordu’dan haber alın
mayınca yapılan araştırmalarda tekne 
İlçe girişindeki Balıkçı Barınağı yakın
larında kıyıdan 100 metre uzaklıkta 
bulundu. Balıkçı Barınağı’na çekilen 
tekne, polis ekipleri tarafından inceleme 
ye alındı. Ordu’nun balık yakalarken 
kalp krizi geçirmesi nedeniyle tekne 
İçinde Öldüğü saptandı. Sayfa 2’de_____

MUııent 
yenisavcı 

ve yargıçlar 
alandı

Hakimler ve Savcı 
lar Kurulunun yaz 
kararnamesi kap
samında ilçemize 
yeni 3 savcı ve 2 
yargıç atandı. 
İlçemizde görev 
yapan 2 savcı ise 
değişik yerlere 
tayin edildi.
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
_________________________ J

Sınırlar değişecek
Arap dünyasında başlayan yönetim 

karşıtı eylemler, giderek ayaklanmaya 
dönüşünce, çıkan çatışmalarda kan 
döküldü.

Mısır’da başlayan olaylar, dış güçlerce 
de yönlendirilince iş çığrından çıktı.

40 yıldır, iktidarı elinden bırakamayan 
teokratik yöneticiler, demokrasiyi 
ülkelerine getirmeyince, çıkan yangın 
büyüdü.

Bugün Libya ve Irak’ta devam eden 
çatışma ortamı, yönetimlerin muhalifleri 
susturmak için güç kullanmasına neden 
oluyor.

Essat yönetiminden kaçan muhalifler, 
Türkiye’ye sığınıyor. Devamı sayfa 4’de

TAYTÜYPÜI Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenleme siyle h izmetj_nize girdi

B—
İçkisiz balık evimizde günlük 

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Parkımız 
mevcuttur

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçenidir,

içerken, gün batanının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Menlerde ı^red^kartma 

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72; Paket servisimiz vardır

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İtiBilHİ
ÎT

Dış politika da tutarlılık...
Son seçimlerle parlamento yenilendi. 

Milletvekilleri de mazbatalarını aldı.
TBMM açıldığında yeminlerini edecek* 

ler ve önyargılardan uzaklaşarak ulus 
devletin çıkarları için yasama görevleri 
ne başlayacaklar.

Önlerinde çözüm bekleyen yığınla 
sorun var.

Öncelikli olarak da dış politika...
Suriye ile ilişkiler.
AB ve ABD ile ilişkiler.
Biz Türkler ne hikmetse -kuşkusuz 

haklı ya da haksız nedenlerimiz de 
vardır- oldu bitti ABD’ye düşmanızdır.

Batı’ya ise hayranızdır.
Oysa; ne ABD’ye düşman olmaya 

gerek var ne batıya hayranlık duymaya...
Aslında her ikisi de ülkelerinin zengin

liği ve yurttaşlarının geleceği için yerine 
gore saldırgan ve yayılmacı, duruma 
göre de mutedil ve paylaşımcı politikalar 
izliyor olabilirler.

Kı, öyledir de.
Gerçi dönem dönem ipin ucunu kaçırıp 

iç işlere müdahale etmeye kadar da 
vardırıyorlar ya..

Libya’da, Suriye’de olduğu gibi...
Bize düşen, durumdan haberdar olan 

ve bulunulan coğrafyanın hakkını veren 
bir dış politika izlemektir.

Ne ABD’nin, ne batının uydusu ya da 
payandası olmadan, Atatürk’ün göster
diği “yurtta barış dünyada barış” hede
fine uygun, kararlı ve inançlı adımlarla 
yürümek bizi saygın bir ülke kılar.

Ancak, Türkiye’nin özellikle 50’li yıllar
dan bu yana uyguladığı dış politika 
İsa’ya da Musa’ya da yaranamadı.

Çünkü sağlam, tutarlı, bir dış politik 
yapı ne yazık ki oluşturulamadı.

Oysa;
Dış politika hassas dengeleri kollama, 

kırmızıçizgileri koruma sanatıdır.
Söz konusu sanat icra edilirken “haklı 

gerekçeler”e dayandırılacak.
Dolayısıyla düşman kazanılmayacak.
Bizim yöntem, politik eyyamcılık biçi

minde gerçekleşince doğal olarak 
içeride hayranlar ve düşmanlar yarattı.

Ve bu hayranlarla düşmanların çatış
ması ülkenin dengelerini ciddi ölçüde 
bozdu.

Dış müdahaleleri körükledi.
Buna ABD’nin sanayisinden kay

naklanan nedenlerle ortaya çıkan 
“savaşçı” yapısıyla, Avrupa’nın “dinsel” 
etkilerden arındırılamamış “kulüpçü 
’’niteliği eklenince gerçekleşen sonuç 
kaçınılmaz oldu.
Türkiye’nin üzerine düşen hedefini 

belirlemiş, ulusal çıkarları hiç tartışmak- 
sızın ön planda tutan bir dış politika izle
mek olmalıdır.

Gerektiğinde uyarıcı, dünya barışını 
bozmaya kalkışanlara sesini yükselte- 
bilen sağlam zeminli dış politika Türki 
ye’ye çok ciddi ölçüde itibar kazandıra
caktır.

Ancak bunu yapmak için, 
Sosyo-ekonomik yapısını güçlendirmiş, 

akıllı üreten, bilinçli tüketen bir toplum
sal yapıyı gerçekleştirmek şart.

Söz konusu hedefin yolu da, gerçekten 
yurdunu, ulusunu özünden çok seven, 
ülküsü yükselmek, ileri gitmek olan 
insan ve politikacı profilini yaratabilmek
ten geçiyor.

Çok zor değil.
Çünkü biz bunu başarabildiğimiz! daha 

önceden kanıtladık.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü’nde 
bekçilik yapan ve 
emekli olan 
Mehmet Ordu(60) 
sandalda balık 
tutarken, geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
öldü.
Olay dün saat 
12.30 sıralarında 
ortaya çıktı. 
Bekir adındaki 
arkadaşının 
“İSA” adlı 4 
metre uzunluğun
daki içten takma 
botu ile dün 
sabah balık 
yakalamaya 
çıkan Mehmet 
Ordu’dan haber 
alınmayınca, 
bot sahibi tekneyi 
araması için 
Kadir Sakartepe 
adlı gençten 
yardım istedi. 
Sakartepe, ilçe 
girişindeki 
Balıkçı Barınağı 
yakınlarında, 
kıyıdan 100 
metre uzaklıkta 
tekneyi buldu. 
Tekneye yaklaştık
larından içindeki 
şahsın uyuduğunu 
sandılar.
Tekneye yaklaşan 
Kadri Sakartepe, 
içindeki şahsın 
öldüğünü 
anlayınca, 
durumu babasına 
bildirildi.
Balıkçı Barınağı’na 
çekilen tekne, 
olay yeri inceleme 
polis ekipleri 
tarafından 
incelenmeye alındı. 
Emekli Bekçi 
Mehmet Ordu’nun 
çalıştığı dönem
lerde iki kez 
kalp krizi geçirdiği 
öğrenildi. 
Ordu’nun balık 
yakalarken kalp 
krizi geçirmesi

İH

Sj «öiip»--M.... — HIMjlIHIfa

Polis olay yeri 
inceleme rıntımal 
çekilen sandalda 

inceleme yaptı

Mehmet 
Ordu 
balık 
tutarken 
öldü

nedeniyle tekne 
içinde öldüğü 
saptandı.
Emniyet ve Cumhu 
riyet Savcılığı 
olayla ilgili soruş
turmaya başlarken, 
emekli bekçinin 
cesedi Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Ölümün gerçekleşti 
ği teknede, 
Mehmet Ordu’ya ait 
ruhsatlı silahını 
oturduğu yerin 
yanına koyduğu, 
üzerindeki pantaio- 
nunu çıkarmak 
istediği anlaşıldı.

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yardım simsarı yakalandı YazıYORUM
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, yaşlı 
vatandaşları 
"Kaymakamlıktan 
geliyorum, size 
yardım edeceğim" 
diyerek dolandıran 
bir kişi yakalandı. 
Çeşitli suçlardan 
sabıkası bulunduğu 
öğrenilen H.B.(40),

ılmadı, sürücü ölümden dündü
Bursa'da orta 
refüjdeki demirleri 
aşarak karşı yöne 
geçen otomobilin 
sürücüsü 3 araca 
çarptı.
Otomobilin ön kısmı 
hurdaya dönerken, 
açılmayan airbag 
yüzünden sürücü 
ölümden döndü. 
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Santral Garaj 
Mahallesi Ulubatlı 
Hasan Caddesi

Tatil yolunda kaza: 5 varalı
Bursa'nın Karacabey 
İlçesi yakınlarında 
meydana gelen 
trafik kazasında 5 
kişi yaralandı.
Kazaya Bursa Sağlık 
Müdürlüğü'nün ve 
Çanakkale'den hasta 
getiren 2 helikopter 
ambulans müdahale 
ederek, yaralıları 
Bursa'ya taşıdı.
Kaza, saat 12. 30 
sıraları Zeytinbağı 
yolu Hürriyet Köyü 
yakınlarında mey
dana geldi. Tatil için 
Mudanya istikame-

Maiki cinayetinde çifte tutuklama
Bursa'daki Nesim 
Maiki cinayeti davası 
kapsamında hakkın
da verilen müebbet 
hapis cezası kesin
leşen Burhanettin 
Türkeş ve Mücahit 
Çakal tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di. Türkeş 11 ay 6 
gün, Çakal ise 3 yıl 
hapis yatacak. 
Bursa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafın
dan cinayetin 
tetikçisi olduğu iddi
asıyla hakkında 
"cinayet" suçundan 
müebbet, "yağma"

Çiçekli köyünde otu
ran Fatma A'nın (80) 
kapısını çaldı. Kapıyı 
açan yaşlı kadına, 
"Ben kaymakamlık
tan geliyorum, size 
yardım edeceğim. 
Evinizi prosedür 
gereği görmem 
lazım" dedi. Resmi 
kurumdan geldiğini

Almira Oteli önünde 
meydana geldi.
Yusuf A.'nın (55) kul
landığı 16J 6451 
plakalı otomobil, 
İzmir yoluna doğru 
seyrederken orta 
refüj demirlerini 

tine seyreden Okan 
O. (33) yönetiminde
ki 34 FZ 0046 plakalı 
otomobil aşırı hız ve 
dikkatsizlik sonucu 
taş ocağı için açılan 
toprak yola girdi. 
Kontrolden çıkan 
araç takla atarak 
uçuruma yuvarlandı.* 

suçundan ise 11 yıl 
4 ay 3 gün hapis 
cezası verilen 
Burhanettin Türkeş 
ile "tasarlayarak 
adam öldürmek" 
suçundan müebbet 
hapis cezasına çarp
tırılan Mücahit 
Çakal'ın cezasının 
Yargıtay 1. Ceza 
Dairesi tarafından 
onanmasıyla kesin
leşti. Bunun üzerine 
polis Türkeş ve 
Çakal'ı gözaltına 
aldı. Haklarındaki 
kesinleşmiş hapis 
cezalarından dolayı 

sanan zanlıya evini 
gezdiren yaşlı kadın, 
bir süre sonra altın 
ve bir miktar 
parasının kayıp 
olduğunu fark etti. 
Durumu jandarmaya 
bildiren Fatma A'nın 
verdiği eşkal üze 
rine, aynı gün zanlı 
H.B., Sakarya- 

kırarak karşı yola 
geçti. 3 araca 
çarpan otomobilin 
ön kısmı hurdaya 
dönerken, sert bir 
cisim Yusuf A.'nın 
boğazına saplanarak 
yaralanmasına

Hurdaya dönen 
araçtan Okan O. 
(33), Suat Torun (32), 
Ufuk Sanal (35), 
Derya Azim Yılmaz 
(52) ve Serdar Tat 
(32) yaralı olarak 
çıkarıldı. Kazanın 
haber verilmesi 
üzerine alarma 

yakalama kararı 
bulunan sanıkların 
cezaevinde yattıkları 
süre cezalarından 
düşülerek hesapla
ma yapıldı. Türkeş'in 
11 ay 6 gün, Çakal'ın 
ise 3 yıl hapiste yat
acağı öğrenildi.
Bu arada Zeytin kralı 
Erol Evcil'in aldığı 
cezanın yattığı 
süreyi karşıladığı, 
geçtiğimiz günlerde 
tutuklanan Oğuz 
Işıkh'mn ise 3 yıl 3 
ay 15 gün hapis yat
acağı öğrenildi. 
Geçen yıl karar

Pamukova 
sınırında jandarma 
tarafından kıskıvrak 
yakalandı. Gözaltına 
alınan H.B., 
çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuk
lanırken, çok sayıda 
dolandırıcılık 
vakasına karıştığı 
öğrenildi 

CHP’

sebep oldu. 
Otomobilin hava 
yastıklarının açılma
ması dikkat çek
erken, Arslan ve 
hafif yaralanan 
Ferhat Gölcük, olay 
yerine sevk edilen 
ambulanslarla has
taneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi.

geçen 112 Acil 
Servis ekipleri 3 
kara ambulansı ve 
helikopter ambulans 
ile müdahale etti. 
Çanakkale'den hasta 
getiren helikopter 
ambulans da kaza 
yerine inerek yaralı 
aldı. Yaralılar, 
Bursa'daki Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi

* altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

veren Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
tutuksuz sanık Erol 
Evcil'i "cinayetin 
azmettiricisi" olduğu 
iddiasıyla müebbet 
hapse, "yağma" 
suçundan da 10 yıl 
hapse çarptırmıştı. 
Tetikçi olduğu iddi
asıyla tutuksuz 
yargılanan 
Burhanettin 
Türkeş’e ise 
"cinayet" suçundan 
müebbet, "yağma" 
suçundan ise 11 yıl 
4 ay 3 gün hapis 
cezası verilmişti.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

oz&anvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog7özcan vural

li delegeler!...
Olağanüstü kurultay girişimine 

öncülük eden iki isim, iki kanat var: 
Eski Genel Başkan Deniz Baykal ve 
Önder Sav ve arkadaşları.

Yani CHP’nin eski sahipleri...
Baykal-Sav İkilisi, Kılıçdaroğlu’nun 

Genel Başkan seçildiği Mayıs 2010 
kurultayında yaşananlar nedeniyle düne 
kadar değil ortak hareket etmek, birbir
lerinin yüzüne dahi bakamayacak 
durumdaydılar.

Ama şimdi aynı safta birleşmiş 
gözüküyorlar.

Görün, koltuk hırsı düşmanları bile bir 
araya getiriyor..

Pekiii ... Niye bu ısrar?..
Seçim sonuçlarının sağlıklı bir değer

lendirmesinin hesaplaşmasının yapıl
ması için mi?..

Tabii ki hayır.
Baykal ve Sav’ın kontrolündeki muhalif 

hareket önce Kılıçdaroğlu’nu baskı altı
na alıp kolay ve garantili yoldan sonuca 
gitmek istedi.

Kılıçdaroğlu’nu bunaltıp kurultay 
çağrısı yaptırabileceklerini umdular. 
Ama Kılıçdaroğfu. “Bulun 630 imzayı" 
diyerek rest çekti.

Düşman kardeşlerin istediği olmadı.
“Ey Deniz Baykal siz niye Antalya’da 

başarılı olamadınız ?..
Önce bunun hesabını verin ..Ondan 

sonra sıkılmıyorsanız ortaya 
çıkın.”.derim...

Şimdi imza toplama aşamasındalar. 
Toplayabilirler mi?.,

Muhalif hareketin önde gelen isimlerine 
bakılırsa, CHP’de aday listelerinin oluş-' 
turulmasına ve yüzde 26 oyla alınan 
seçim başarısızlığına yönelik olarak 
delegelerde büyük bir tepki 
varmış. ..mış...

Gemlikli delegeler imza verirse onlara 
da söyleyeceklerim var..

Tekrarlıyorum kavga, bu ısrar niye?,.
Olağan kurultaya bir yıldan kısa bir 

süre kalmış.
Kozlar 2012 yılı Mayıs ayında yapılacak 

olan olağan kurultayda paylaşılsa ne 
olur?..

Bu yönetim o zamana kadar CHP’yi 
batırır mı?

İşte sorun da tam bu noktada. CHP 
Mayıs 2012’de olağan kurultaya gidecek. 
Ama bu arada önümüzde sonbahar 
aylarında ilçe kongreleri sonra da il 
kong releri yapılacak, kurultay delegeleri 
yenilenecek.

Yani şu andaki delegeler Baykal-Sav 
İkilisinin tayin ettiği isimler, 

O yüzden CHP’nin eski sahipleri 
(Baykal -Sav) açısından partiyi geri ala
bilmek veya en azından Kılıçdaroğlu’nu 
etrafını kuşatarak kendilerine mahkum 
tutabilmek için olağanüstü bu kurultay 
son şans !...

Delege yapısı değiştikten sonra 
Kılıçdaroğlu’nun elinden partiyi ala
bilmelerinin hemen hemen imkansız 
olduğunu biliyorlar.

Sayın okurlarım; Bugünkü mücade
lenin asıl nedeni bu.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog7%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sınırlar değişecek..
Görülen o ki, İslam dünyasında 

yönetimlerin yanında ülkelerin 
coğrafyası da değiştirilecek.
Nato’yu hiç ilgilendirmediği halde, 

Libya’ya müdahele etmesi, Kaddafi 
yönetimine karşı saldırı düzenlemesi 
anlamlıdır.
Libya’dan bir süre sonra Suriye’de 

muhaliflerin ayaklanması, Esat yöne
timine karşı başkaldırması ise birer 
tesadüf olamaz.
Libya çöllerindeki İslamcı kabineler 

ile bazı şehirlerdeki yönetim muhalif 
lerinin silahlı ayaklanması Kaddafi 
yönetimini zor duruma soktu.

Batılı emperyalist devletlerin de 
baskısı ile Libya aynı Yugoslavya gibi 
parçalanacak.

Sıra Suriye’de.
Gelişmeler, Suriye’nin Türkiye sini 

rında yeni bir Kürdistan kurulması ve 
Suriye’nin de parçalanmasına doğru 
gidiş yar.

Libya ya müdahele eden dış güçler, 
bu gidişle Esat yönetimini de baskı 
altına alacak.

Esat yönetimi elini çabuk tutup, yeni 
demokratik reformlara yönelmezse 
sonu kötü olacak.

Başbakan Erdoğan’ın düne kadar 
kan kası olan Baser Esat, nedense 
şimdi gözden düştü.

Türkiye Esat yönetiminden kaçanları 
bağrına basıyor.

Esat yönetimi ise sığınmacıların geri 
dönmelerini istiyor.

Çevremizde yaşanan bu olayların 
Türkiye’yi etkilememesi düşünülemez.

Biz ne kadar halkı ayaklanan İslam 
ülkeleri gibi değiliz desek de, bizim de 
başımızda 30 yıldır devam eden bir 
Kürt sorunu var.

Bu sorunu çözemezsek, Türkiye’nin 
de kaçınılmaz olarak başı ağrıyacak.
Kuzey Irak’ta ABD’nin oluşturduğu 

yeni coğrafya ve bölünmüş Irak, 
ileride bölünmüş bir Türkiye’nin doğ
masına neden olabilir.

Türkiye’de bugün için bu koşullar 
uzak görülse de, işin hafife alınacak 
yanı yok.

Önümüzdeki TBMM dönemi ve yeni 
Anayasa’nın hazırlanması çok önemli.

Bu anayasada Kürtlerin aidiyetlerine 
ilişkin özel haklar tanınırsa işin içinde 
nasıl çıkılır bilinmez.

İslam dünyasını parçalayıp küçük 
devletçikler kurmaya çalışan bir orga
nizasyon işini iyi yapıyor.
Aynı coğrafyada bulunan Türkiye 

için planlanların ne olduğunu bilmi 
yoruz ama, bu ülkeyi başkanlık ve 
eyalet sistemine götürmek isteyen
lerin olduğu bilinen bir gerçek.

52 hemşire diplomalarını alili
2010-2011 eğitim ve 
öğretim yılının sona 
ermesi üzerine, 
Umurbey Celal 
Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’nden 52 
hemşire diploma 
alarak mezun 
oldular.
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi, 
bahçesinde düzen
lenen diploma töre
nine İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, il Genel 
meclis üyesi Ömer 
Aslan, okul müdür
leri, öğretmenler, 
Okul Aile Birliği 
Başkanı, öğrenci 
velileri öğrenciler 
katıldılar.
Tören Okul Müdürü 
Hüseyin Arkıl’ın 
konuşmasıyla 
başladı. Törende 
konuşan Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, öğren
cilere seslenerek, 
“Mesleğinizi seviniz. 
Hastalara ve hasta 
yakınlarına iyi 
davranınız, inanın 
mesleğinizde 
daha zirveye 
çıkarsınız” dedi. 
Bayrak teslim 
töreninden sonra 
okul birincisi Elif 
Dağtaş okul 
kütüğüne plaket 
çaktı. Dağtaş konuş-

masında, “Başarılı 
olmak için gece 
demeden, gündüz 
demeden çalıştım. 
Ve başarılı oldum. 
Başarının yolu pro
gramlı çalışmaktır. ” 
dedi.
Okul birincisine İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura diplomasını ve 
ödülünü verdikten 
sonra babası da 
kızına çiçek ve kol 
saati hediye etti. 
Öğrencilere başarı 
belgelerinin dağıtıl
masından sonra 52 
hemşire keplerini 
havaya atarak, 
mezuniyeti kutladı. 
Gemlik Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi’nden 
6 erkek 46 kız öğren 
ci diploma aldı.

Atlliveve yeni savcı 
ve yargıçlar alandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz karar
namesi kapsamında ilçemize yeni 3 savcı ve 
2 yargıç atandı.
İlçemizde görev yapan 2 savcı ise değişik 
yerlere tayin edildi.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 
2011 yılı İdari ve Adli Yargı Yaz Kararnamesi 
ile 2 bin 230 yargıç ve savcının görev yerini 
değiştirdi.
Kararnameye göre Afşin Cumhuriyet Savcı 
sı Osman Kılıçaslan, Narman Cumhuriyet 
Savcısı Ömer Oğuzhan Acar, Erciş 
Cumhuriyet Savcısı Okan Kökçi ile Afşin 
Hakimi Hacer Kılıçaslan ve Çermik Hakimi 
Hicran Yıldız ilçemize atandılar.
Gemlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Sayar 
Ankara Merkez, Gemlik Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Bağcı Diyarbakır Çüngüş 
Cumhuriyet Savcılığı’na atandılar.

Umurbey Celal Bayar Sağlık Meslek 
Lisesi’nden 52 hemşire diploma alarak 
mezun oldu. Okul birincisi Elif Dağtaş 

birincilik plaketini çaktı.

BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTERMİSİNİZP

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica oluhur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

mailto:kadri_guler@hotmail.com


"Gemlik Körfez" Bir Yaşına Daha Bastı

İnsanoğlu yaşlan
maya görsün.

Geçmişi bugün 
gibi anımsıyor da, 
yaşam sürecinde 
ise; bugünün bazı 
meselelerini hiç 
olmamış, yaşan- 
mamışcasına 
unutuyor.
Aklımda 

yapacağım bir iş 
vardı. Neydi o ? 
diye mütemadiyen 
hafızamı yokladım. 
Yapacağım iş bir 
türlü aklıma gelme
di. Ta kiii sevgili

Kadri Güler'in bir 
konu hakkında 
telefonla beni ara
masına kadar. 
Kafam dank etti.

16 Haziran 
gazetemiz Gemlik 
Körfez'in kuruluş 
günüydü. Bu yazıyı 
gecikmeli olarak 
yazmak kaderde 
varmış.

Gemlik Körfez 
artık 39 yaşında.

Gemlik'in gözü, 
kulağı, sesi.
Gemlik’in en çok 

okunan, sorunları

na parmak basan, 
ilgilileri uyaran, 
ses getiren gazete* 
si.

Gemlik Körfez, 
Gemlik'in dünyaya 
açılan penceresi. 
Dünya’nın dört bir 
yanına eğitim için, 
hayatını kazanmak 
için giden Gemlikli 
hemşehrilerimiz 
internet üzerinden 
gazetemizi günü 
gününe okuyarak 
ilçemiz hakkında 
bilgi alıyor, izliyor.

Gemlik Körfez 

haberde objektiftir, 
Cumhuriyete bağlı, 
demokrasiyi benim 
seyip savunan, 
Atatürkçü, laik, 
sosyal hukuk 
devletini ve ülkenin 
bölünmez bütün
lüğünü savunan bir 
gazetedir.

Tüm yazarları ve 
çalışanları 
gazetenin ilkelerini 
benimsemiş, bu 
ilkelerin doğru
luğuna inanmış, 
düşüncelerini kork
madan ve yılmadan 
dile getiren, toplum 
çıkarlarını gözeten, 
insanın onuruna 
saygı duyan, cesur 
kişilerdir.

Haksızlığa 
uğramışların, hor
lanmışların, 
ezilmişlerin dost
ları ve yardım
cılarıdırlar.

Hiçbir makam, 

mevki ve çıkarın 
peşinde değildirler.

Uğraşlarının ana 
kaynağı insan 
sevgisi, insana 
hizmet, sorunları 
çözmek ve yardım
cı olmaktır.

Yaşadığı şehrin 
her türlü sağlıklı 
gelişimini isterler. 
Bu istekleri doğrul
tusunda fikir üretir
ler, olması 
gerekenleri dile 
getirirler, olumsuz 
lukları ilgililerin 
dikkatine sunarlar, 
çözüm uğraşı verir
ler.
Gemlik Körfez var 

olduğu, yazarları 
sağ olduğu müddet 
çe hep iyinin, 
güzelin, doğrunun 
yanında olacaktır. 
Laik Cumhuriyeti, 
Atatürk ilke ve 
devrimlerini, 
demokrasiyi, 

ülkenin bölünmez 
bütünlüğünü, ihsan 
hak ve özgürlük
lerini emeğin en 
yüce değer olduğu 
inancını benim
seyip, emeğin 
yanında olanları 
destekleyecektir.

Gemlik Körfez, 
hep bu vatan, hep 
bu halk için var.

Durmayacağız, 
durursak düşeriz. 
Çağdaş bir Türkiye 
yaratma uğraşı için 
daima ileriye bakıp 
koşacağız!

Bu vesile ile 
aramızdan ayrılan 
arkadaşlarımız Av. 
Cengiz Göral, Av. 
Ali Aksoy ve 
Yılmaz Akkıhç 
ağabeyimize 
Allah' tan rahmet 
diler, hayatta olan
lara sağlıklı, mutlu, 
uzun ömürler 
dilerim.

Menlin 5/B li öğrencileri mezuniyeı gecesinıle hulustu
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
5/B sınıfı öğrencileri, 
sınıf öğretmenleri 
ve velileriyle 
Mezuniyet Gecesi’n 
de biraraya geldiler. 
Gemlik Gübre 
Sealife Restaurant’ta 
düzenlenen 
Mezuniyet Gecesi’ne 
5/B li öğrencilerin 
sınıf öğretmenleri 
İncisel Tekin ile eşi 
Müfit Tekin de 
katıldı.
Gecede Barış Can 
Güler orguyla, Sena 
nur Yavuz ve 
Nurşah Kantar 
kemanlarıyla, Elif 
Naz Yakupoğlu ise 
gitarıyla geceye 
renk kattılar.
5/B li öğrenciler 
öğretim yılı içinde

enstrümanlarıyla 
öğrendikleri 
şarkıları seslendire 
rek becerilerini 
sergilerlerken, 
öğrenci velileri de 
çocuklarına 5 yıldır 
emek veren ve 
onları yetiştiren 
sınıf öğretmenleri 
İncisel

Tekin’e bir buket 
çiçek armağan 
ederek teşekkür 
ettiler.
İncisel Tekin ise, 
5 yıl boyunca 
öğrencilerine verdiği 
emekten dolayı 
mutlu olduğunu, 
yaşamı boyunca 
onların geleceklerini

sürekli izleyeceğini 
ve başarılarını 
görmek istediğini 
söyledi. Gece 
boyunca öğrenciler 
ve velileri piyanist 
Durmuş’un çaldığı 
müzik eşliğinde 
eğlenirken, mezu
niyet pastası hep 
birlikte kesildi.



Sayfa 6
Gemlik Klrfez

ÖEMLİK'İN İLK ÖZEL OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMU

<zlm& .sekeri
------- KREŞLERİ —-----  

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
_ _ _ _ _ _ _ _ ; KAYITLARIMIZ BAŞLADI
ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fox : 517 19 12

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Stt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 1967 Fax : 517 19 12GEMLİK

erdilli termal
armutlu- y a I ova

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde, mükemmel manzarası, 
kaplıcamı ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu / YALOVA

Tel: O 226 531 41 25
531 44 20 - 531 31 45
Fax: O 226 531 O& 09

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ye 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

GÜVENİLİR I

KaLİteLİ
Hızlı RENAULT

UÇ KARDGŞLGR OTOMOTİV
16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında 

Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin.... MAIS Yetkili Servisi

□j

S

ÜÇKARDEŞLER’DE MÜTHİŞ KAMPANYA

Renault Fix servis paketleri 
ve Elf motor yağlarında 

% 20 i n d iri m

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.

1

- Wbfci ııfln 
mekanik servis

Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotları kullanılarak kesin 
ve hızlı bir hizmet sunulmaktadır.

diaghosytic 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 x-
«:■ M

4 adet Goodyear lastikalana

b i si kİ et h ed iye! Ih
4 adet Michelin lastik alana 
■0O Tl’ye kadar
Mîgros hediye ^ekı

bekleme salonu
Aracınızın kısa süreli bakım ve tamiri için 
beklemek isteyen müşterilerimizi bekleme 
salonunda rahat edebilecekleri bir ortam 
hazırlanmıştır

kaporta
Araçlannız için gelişmiş ekipmanlar 
kullanılarak hasarlı bölgelerin onanını 
yapılarak, fabrika standartlarına 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 yapilir Tel! 0 224 513 89 06 Fax: (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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GEMLİK ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 272 ALBUM NOLU İŞ ATÖLYESİ VE PERİYODİK BAKIM DEPOSU ONABIM» 
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK HV. MEY KLİĞİ YALOVA *

Gemlik Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı 272 ALBÜM NOLU İŞ ATÖLYESİ VE PERİYODİK BAKIM DEPOSU ONARIMI yapım işi 4734 
sayıl Kamu İhale Kanunu’nun 19 ncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE KAYIT NUMARASI : 2011 / 93878
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve Faks numarası

: Hava Meydan Komutanlığı Taşköprü / YALOVA 
: 226 353 31 31- 226 353 32 10
: ILIKCAY_IHSAN@HVKK.TSK.TRc) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin süresi
3- İhalenin

: 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 idari şartnameden ulaşılabilir.

: Gemlik Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

a) Yapılacağı Yer : Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Taşköprü / Yalova
b) Tarihi ve Saati : 04.07.2011 10 30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. 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 Sanatkarlar 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 Odası’ndan, ilk ilah veya ihale tari

hinin 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. İ. 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 bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli 
imza sirküleri

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 % 100 oranından az olmamak 

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgele? :
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri
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:
Benzer İş Grupları listesinin B-IV GRUP İŞLER,
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi ve Mimar Diplomaları geçerli olacaktır.
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 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu 

Başkanlığı Taşköprü / Yalova adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Meydan Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Taşköprü / Yalova adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar tesli

mi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Kat sayısı (N): 1 körfezbasim m

mailto:ILIKCAY_IHSAN@HVKK.TSK.TR
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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‘50. Uluslararası 
Bursa Festivali’, 
Türkiye’nin süper- 
starı Ajda Pekkan’ın 
muhteşem konserine 
ev sahipliği yaptı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) 
tarafından gerçek* 
leştirilen ‘50.
Uluslararası Bursa 
Festivali’, Türk Pop 
Müziği’nin sevilen 
sesi Ajda Pekkkan’ı 
ağırladı.
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
gerçekleştirilen 
muhteşem konsere, 
BursalIlar yoğun ilgi 
gösterdi. Biletleri 
satışa sunulduğu 
günden itibaren kısa 
sürede tükenen ve 
merakla beklenen 
Ajda Pekkan, 
Bursa’da konser ver* 
menin kendisini çok 
mutlu ettiğini söyle
di. Büyükşehir 
Belediyesi’ne konser 
ve festival sebebiyle 
teşekkür eden 
Pekkan, Bursa’yı çok

sevdiğini ve zaman 
zaman burada yaşa
mayı düşündüğünü 
belirterek, “İnanılmaz 
olmuş Bursa, sizlere 
canım feda” dedi.
Usta sanatçının canlı 
sahne performansını 
izlemek isteyen 
sevenleri, Kültürpark 
Açıkhava Tiyatro 
su’nu hıncahınç 
doldurdu. Yaklaşık 6 
bin kişinin izlediği 
konserde, 1,5 saat

boyunca sahnede 
kalan Pekkan’a, dan
sçıları da eşlik etti. 
Bursa için hareketli 
bir repertuar hazır
ladığını söyleyen 
sanatçı, konseri 
öncesinde basın 
mensuplarına yaptığı 
açıklamada, magazin 
dünyasında yaşanan 
polemikleri onayla
madığını söyledi. 
Yeni albüm çalış
malarından

bahseden Ajda 
Pekkan, sonbaharda 
bir yemek kitabı 
çıkaracağını da yine 
sahneden müjdeledi. 
Konserinde sempatik 
tavırlarıyla dikkat 
çeken Ajda Pekkan, 
güzeliğiyle de göz 
kamaştırdı. Bursa’da 
gönülleri fetheden 
Pekkan, konserinde 
en beğenilen 
şarkılarını söylerken, 
sevenleri de 
şarkılara hep bir 
ağızdan eşlik etti. 
Pekkan, megastar 
Tarkan ile birlikte 
seslendirdiği ‘Yakar 
Geçerim’ şarkısını 
söylediği konserinde 
‘Petrol’ şarkısını 
söylerken de 
“Eurovision’a bu 
dönem gitseydim, bu 
şarkıyla daha başarılı 
olurdum” dedi.
Coşkulu gecede hay
vanlar! çok sevdiğini 
hatırlatan ve hayvan
ların korunması 
konusunda çağrıda 
bulunan Ajda 
Pekkan’a konseri 
sonrasında çiçek 
takdim edildi.

ELEMAN aRANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAG€ BROKCR'İ 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

'1 '_ _ _ _ _ _ _ _ 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. Küçiik 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

Kent Konseyi 
Uludağ’ın 
zirvesinde
Bursa Kent Konseyi 
Kent Rehberliği 
Çalışma Grubu üye 
leri, Bursa Masterler 
Atletizm Kulübü 
tarafından Uludağ'da 
düzenlenen yürüyü 
şe katıldı.
Programa katılan 79 
kişi ile Alaçam 
Köyü'nden başlayan 
yürüyüş, Uludağ'da 
Göller Bölgesi'ne 
kadar devam etti. 
Çalışma grubu üye 
leri, zirvede pankart 
açarak hatıra 
fotoğrafı çektirdi. 
Bursa'yı tanımaya 
yönelik programlar 
düzenlediklerini 
söyleyen Bursa Kent 
Konseyi Kent Reh 
berliği Çalışma Gru 
bu Temsilcisi Bülent 
Acar, Uludağ'ın da 
bunun bir parçası 
olduğunu belirterek, 
"Kent Rehberliği 
Çalışma Grubu 
olarak kendi düzen
lediğimiz faaliyet
lerin yanı sıra 
Bursa’da yer alan 
diğer dernek ve spor 
kulüplerinin de orga
nizasyonlarına 
katıldı.

»■İl
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel.'514 78 77 GEMLİK

SAHRETAŞIMACILIK
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

16 ZF 788,16 ZB 797,16 ZM 171, 
16 ZT 623 plakalı araçlarımıza ait 

Ulaştırma Bakanlığı’ndan aldığımız 
taşıt kartları kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
GEMLİK AKTAŞ1 LOJİSTİK LTD.ŞTİ.
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Çotanakspor hükmen yenili sayımı
Seyfettin SEKERSÖZ

Gemlik'te oynanan 
ve 1-1 berabere 
biten Çotanakspor- 
Kerametspor maçın* 
da cezalı futbolcu 
oynattığı gerekçe- 
siyle Çotanakspor İl 
tertip Komitesi 
tarafından 3-0 hük
men yenik sayıldı. 
Çotanakspor'un 
Gemlik'te oynadığı 
ve 1-0 kaybettiği 
Körfezspor maçında 
kırmızı kart gören 
futbolcusu yerine 
maçın orta hakemi 
tarafından raporuna 
başka futbolcuyu 
yazması ile başlayan 
süreçte inanılmaz 
olaylar yaşandı. 
Bir hafta sonra 
oynanan 
Kerametspor maçın
da aslında kart 
görmeyen ancak 
hakemin yanlış 
yazımıyla cezalı 
duruma düşen fut
bolcunun oynaması 
işleri karıştırdı. 
Çotanakspor'lu 
teknik adam ve 
yöneticilerinin de 
gerekli evrakları

hazırlayıp itiraz 
etmemeleri sonucu 
toplanan il tertip 
komitesi hakem 
raporunu tescil 
ederek Çotanak 
spor'u yenik saydı. 
Kerametspor ile 
arasında 3 puan 
olan farkın bir anda 
1 puana düşmesiyle 
ikinci amatör küme 

birinci gurupta 
şampiyonluk 
hesapları yapan 
Körfezspor'u da 
olumsuz etkiledi. 
Ligin son 2 haftası
na girilirken lider 
Körfezspor Pazar 
günü Orhangazi Göl 
tesislerinde Yeni 
Sölöz Gençlerbirliği 
karşısına mutlak 3 

puan için çıkacak. 
Olası puan kaybının 
yaşanmasıyla lider
likten düşecek 
olan Körfezspor'un 
son maçı ise 
Gemlik'te 
Kerametspor arasın
da oynanacak. 
Körfezspor, Pazar 
günü 3 puanla dön
mesi halinde evinde 

oynayacağı 
Kerametspor 
karşısında en az 
beraberlik ile 
sahadan ayrılması 
gerekecek.
Yenilgi halinde ise 
birinci amatör 
kümeye çıkacak 
takım Orhangazi 
temsilcisi 
Kerametspor

olacak.
Hakem hatasına 
gerekli olan 
7 gün içinde 
itirazını yapmayarak 
Körfezspor'un işini 
zora sokan 
Çotanakspor 
yönetiminin bu tutu
mu ise spor cami
asında merak 
konusu oldu.

Bursaspor Carson İle anlaştı
Kaleci Ivankov ile 
yollarını ayıran 
Bursaspor, dış 
transferde ilk somut 
adımını attı. Yeşil- 
beyazh takımın, 
Ingiliz kaleci Scott 
Carson ile prensipte 
anlaştığı ve 
Bursa'ya davet 
ettiği öğrenildi. 
Teknik direktör

Ertuğrul Sağlam'ın 
yeni sezonda 
kalesinde görmeyi 
istediği İngiliz file 
bekçisi Scott 
Carson ile prensipte 
anlaşıldığı öğrenildi. 
Kendisine uçak 
bileti gönderilen 
West Bromwich 
Albion'un kalecisi 
Carson'un yarın ya

da cuma günü yeşil- 
beyazh takımla 
sözleşme imzalaya
cağı öğrenildi.
26 yaşındaki İngiliz 
kaleci, geçtiğimiz 
sezon İngiltere 
Premier Lig'de 32 
maçta forma giydi 
ve bu maçların 
tamamında sahaya 
ilk 11'de çıktı.

KAŞ€D€ ft€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN “s,»-*- a 4 

FİYATLÂSLA GÜN İÇİNDE TESLİM *'

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

2JHaziras2011 Perşembe 
SERİM ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELERAu 
E 
M

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 1.2 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 57L
1

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

513 10 51
513 1<i 53
513. 29 54
5zi3 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md.

513 13 08
513 11 33
513in -3
7,3 37 42

A-a| id Md
a ULAŞIM.

uzeı iu. ıvıw.
Tamı Sic* eU" .» 513 15 07

R 
E

METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanberoğlu-EGadaş 
Anıtur
Kamil Koç

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

lapu »ir,. Mud. 
Mü’.uiük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

H HASTANELER Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

B Devlet Has.tanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 _________RELEDİYE

E
Mar. 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

m TAKSİLER
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md.

513 24 32
513 45 21-122R 

i
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

514 57 96
513 23 25 

513 45 21-182 
513 45 21-111

Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTODÜSÜ

Bursa 256 77 84
1 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) O14 10 20

(22«)3g2 431g
•«ptt ı hisar (262) 665 6Ö 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 ÖÖ
Otobüs Terminali (18 Hatj

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 <4 -3 -1 0 70 i
MAR-PET

513 TU (V
513 30 33 Fİ

Tuncay Otogaz 513 14 25 |
Beyza Petrol 513 01 03 I

imlllhllWii
Gemlik Körfez

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI: 3999

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 BasımYeri :
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklâ'mcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜSSmASI 
ÇINAR AĞACI 

H.J044.15-16.30- 
20.30

RAN KOKUSU 
ll.30l4.00-l6.30- 

20.30
Rezervasyon 

(Td:5l3JJ2l|



TİCARET Ltd.Şti

■ Mobilya
■ Düğün Salonu ■

■ İnşaat
Sektörlerinde sizlerin hizmetindeyim

Tel: 0 224 513 65 00
GemUkgBURSA 
Burhan BÜTÜN

Hürriyet Cad. No :: 
Orhangazi Cad. No

GemlikKKrfez

ıstün hizmet ı
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Özel Aykent ilköğretim 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 ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim İlkesi 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..._______

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Haziran 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Pasabahçeler Mevkii 

Tel: O 224513 50 84 GEMLİK

www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı

L 1. Sınıf
I 2. Sınıf
I 3. Sınıf
R 4. Sınıf 
f 5. Sınıf 
ı: 6. Sınıf
I 7. Sınıf
1 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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek,

KATALAR KAFE’DE 
KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

| en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

mim
Kayalar Sok. No : 15 

Tel : 525 06 16 UMURBEY 
GSM : O 541 26*1 25 53

Belediye Borusan'a
450 bin lira ceza kesti
Gemlik Belediye Encümeni Çarşamba günü yap
tığı toplantısında kaçak inşaat yaptığı gerekçe
siyle Borusan Mannesman Fabrikasına 450 bin 
lira idari para cezası kesti. Borusan Fabrikası 
içinde 7 bin 400 metrekarelik bir alanda yapılan- 
inşaatın ruhsatının bulunmadığı, yapılan denetim
lerde ortaya çıktığı ve görevlilerce firmaya 
tutanak tutulduğu öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

Park
halindeki 
araçların 
lastikleri 
kestiler

Dün sabah, Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Muhtarlığı’nın 
çevresinde yol 
kenarına park eden 
20’ye yakın aracın 
lastikleri kesilmiş 
halde bulundu. 
İşlerine gidemeyen 
araç sahipleri 
durumu polise 
bildirdi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

M Milat 
swiwManaw 
âlını

Gemlik Askerlik 
Şubesi Başkanh 
ğı’ndan yapılan 
açıklamada, 1992 
doğumlular ile 
daha yaşlı doğum 
lu olup geçen yıl
larda askerlikleri 
ertelenen yüküm
lülerin son yokla
maları 24-30 Eylül 
2011 tarihinde 
yapılacağı bildiril
di. Haberi 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Şimdi ne olacak?
Milletvekili seçimleri bitti ama, mil- 

letveki seçilen bağımsız Habip Dicle ile 
CHP’den Mustafa Balbay ve Mehmet 
Haberal’ın durumları YŞK ya ve mahke
meye takıldı.

Dicle’nin milletveki seçilmesini YSK, 
daha önceden kesinleşmiş hapis cezası 
olması nedeniyle, oybirliği ile düşürdü.

BDP’li bağımsız adaylar şimdi kazan 
•kaldırıyor.

“Parlamentoya gitmeyeceğiz.
Dicle’nin seçilmiştik hakkı tanınasıya 

kadar parlamentoyu boykot edeceğiz.” 
diyorlar.

Parlemento açılmdan yeni bir kriz 
doğdu. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İli o M III*
"Usta" ne düşünüyor 

bu hususta?
Çırakdı kalfa oldu.
Şimdi ustalığını ilan etti.
Balkonda yanında hanımefendisiyle 

Başbakan seçim gecesi sonuçlar belli 
olunca çok ılık bir balkon konuşması 
yaptı.

Hesaplaşma'yerine helalleşmeden 
söz etti...

Toplumla kucaklaşacağını vurguladı...
Söyleme bakılırsa ülke barışı adına 

çok olumlu...
Önyargısız ve geçmişte dedikleriyle 

yaptıklarının çelişkisini hiç anım
samadan yerli ve anlamlı bir davranış 
olarak nitelemek gerek başbakanın 
mutedil yaklaşımını.

Benzer yaklaşım önceki gün de 
cumhurun başkanından geldi.

O da milletvekillerine, "temiz bir 
başlangıç" çağrısında bulundu.

Bekleyip göreceğiz.
Demokrasi adına,
Hukuk adına,
İnsanlık adına nasıl bir kucaklaşma 

olacak.
Ya da "temiz başlangıç" ne koşullarda 

ve biçimde yaşama geçecek.
Halkın iradesiyle seçilerek parlamen

toya girmeye hak kazanan;
Mustafa Balbay,
Mehmet Haberal,
Engin Alan’ın önündeki' yargısal engel 

kalkacak mı?
TBMM başkanı tüm siyasal partilerin 

oy birliğiyle seçilecek mi?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

toplumsal uzlaşmayla oluşacak mı?
Siyasal partiler ve Seçim Yasası 

yenilenecek mi?
Toplumsal irade yansımasının önün

deki en büyük engel olan yüzde onluk 
baraj daha aşağı çekilecek mi?
Milletvekillerini her türlü suçtan 

koruyan zırh sadece kürsü boyutuna 
indirgenecek mi?
Sosyal adalet toplumun tüm kesimler

ine eşit olarak yayılacak mı?
Siyaset hukukun üzerinden elini 

çekecek mi?
Eğitim ulusallaşacak mı?
Öğrenci girdiği sınavlarda şifre 

şaibelerinden arınık sonuçlar mı ala
cak?

Devlet çiftçinin yanında olacak mı?
Yurttaşın sağlık sorunu kuşkuları 

ortadan kaldıracak biçimde çözülecek 
mi?
Emekliler rahat nefes alacaklar mı?
İşsizliğin en aza indirilmesi için yeni 

iş olanakları yaratılacak mı?
insanlar sadaka yerine işle buluşturu

lacak mı?
Sanayici sırtındaki ağırlıklardan kur

tulacak mı?
Hammadde alırken,
İhracat yaparken devletin şefkatini 

yüreğinde hissedecek mi?
Gazeteci düşüncelerinde özgür ola

cak mı?
Kişilik haklarına saldırmadığı sürece 

aklindakini yazıya dönüştürebilecek 
mi?

Zaman içinde göreceğiz yaşaya
cağız...

Usta;
Ne düşünüyor bu hususlarda...

Gemlik Askerlik 
Şubesi $ 
Başkanlığından 
yapılan açıklama
da, 1992 doğumlu
lar ile daha yaşlı 
doğumlu olup 
geçen yıllarda 
akerlikleri ertele
nen yükümlülerin 
son yoklamaları 24- 
30 Eylül 2011 tari
hinde yapılacağı 
bildirildi.
Yapılan açıklamada 
son yoklama için 
yükümlülerin yan
larında getirmeleri 
gerekli evrakların 
nüfus cüzdanı ve 2 
adet fotoğraf, 
diploma, çıkış bel
gesi ve tasdikname 
aslı ve bu bel
gelerin 2 adet

flnız yakmalara yasal geldi
Çevre ve orman
lara, tarım alanları
na büyük zarar 
veren anız yakma 
işlemlerinin yasak
landığı açıklandı. 
İl Tarım 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı açık
lamada, tarımsal 
üretimde birim 
alanda daha fazla 
ve kaliteli verim 
almak amacıyla 
gerek üretim 
tekniklerinde, 
gerekse makinah 
tarımda tarımsal 
maliyetlerin önemli 
derecede hız 
kazandığı belirti 
lerek şöyle denildi. 
“Verim artışının 
sürdürülebilirliği 
yanacak doğaya 
zarar vermeyecek 
biçimde eldeki kay
nakların bilinçli 
olarak kullanılması 
ile mümkündür. 
Ürünü hasat ettik
ten sonra Anız 
yakma organik

fotokopisi, 
bonservis, sertifika 
veya kurs belgesi 
asıl ve 2 adet 
fotokopileri, 
sürücü belgesi ve 
2 adet fotokopisi, 
hastalık ve arızalı 
olanların rapor

veya tedavi bel
gelerinin aslı ve 2 
adet fotokopisi, 
Verem Savaş 
Dispanserinden alı
nan verem savaş 
taraması sonuç 
belgesi getirmeleri 
gerekmektedir.

Askerlik yoklaması 
yaptıracakların 
belirtilen günlerde 
Gemlik Askerlik 
Şubesi’ne başvur
maları, başvur
mayanların cezalı 
duruma düşecek
leri bildirildi.

maddelerin yok 
edilmesi sonucun
da, toprağın fizik
sel, kimyasal ve 
biyolojik dengesi 
bozulmaktadır. 
Toprakta organik 
madde oranı 
azalarak su tutma 
kabiliyeti düşmek
tedir. Su ve rüzgar 
erezyonuna ortam 
yaratıldığı için 
önemli toprak kay 
bı meydana 
gelmektedir." 
Açıklamada, “Anız 
yakmanın hasat 
alanı çevresindeki 
ağaç, Sal' ve toprak 
üstü canlılarla,

komşu tarladaki 
henüz hasad 
edilmemiş ürün
lere, meyya ve 
bahçelerine, bun
ların etrafındaki 
çitlere, telefon 
direklerine, yer
leşim bölgelerine 
zarar verdiği, anız 
atıkları ile beslenen 
yaban hayvan
larının ölümüne 
neden olduğu bilin
mektedir." denildi. 
Hasattan sonra 
kalan bitkilerin 
toprağa karıştırıl
ması gerektiğinin 
de hatırlatıldığı 
açıklamada, bu

işlemlerin sap 
parçalamada kul
lanılan rotavatör 
gibi makinalardan 
yararlanıldığı 
toprağın işlen
meden doğrudan 
anıza ekim yapan 
mibzerlerinde kul
lanıldığı belirti 
lerek, “Anız yakıl
masının önlenmesi 
ile ilgili olarak 
Bakanlığın 1998/26 
nolu tebliği uyarın
da 2011 yılı hubu
bat hasadı sezonu 
nedeniyle hazır
lanan yayınlanan 
Valilik tebliğine 
bütün arazi sahip
lerinin uyulması 
gerekmektedir” 
denildi. Bu konuda 
kontrollerin sıkça i 
yapilacağı hatır- a 
latılarak çiftçilerin 
Valilik genelgesine 
uyulması istendi. 
Uymayanlar hakkın 
da cezai işlem 
uygulanacağı 
bildirildi.

KAŞEDE B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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Seri Katillerin Cezasına fargıtan Anayı
Bursa'da 2006 yılın
da başlayarak İzmit, 
Sakarya, Mersin, 
Adana ve Ankara'da 
bir hafta içerisinde 7 
kişiyi öldürüp, 1 
kişiyi yaralayan seri 
katiller Yiğit Bekçe 
ile Mehmet 
Karahasan'a 
Sakarya'nın Hendek 
İlçesi'nde işlediği 
cinayetten verilen 
ömürboyu hapis 
cezası Yargıtay 1'nci 
Ceza Dairesi'nce 
onandı.
Bursa ve Kocaeli'de 
cinayetler işledikten 
sonra, Sakarya'nın 
Hendek İlçesi'nde 
petrol istasyonu

Alçılı a«afliyla araha kullanırken vakalanılı
Bursa'da, alçılı 
ayağıyla araba kul
lanan bir kişi, polis 
kontrolünde yaka
landı. Sağ bacağı 
kırıldığı için alçıya 
alınan sürücünün, 
daha evvel 4 defa 
ehliyetsiz araba kul
lanmaktan yaka
landığı ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sakarya 
Mahallesi Kıbrıs 
Şehitleri Caddesi 
üzerinde 16 CMY 13 
plakalı otomobille 
seyreden Cemal

Hırsızlaman yumurtalı tuzak
İhmal ve doğru sanı 
lan yanlışlar nede 
niyle Türkiye'de her 
gün 234 ev soyulu 
yor. Yeni ortaya 
çıkan yumurta atma 
gibi akla gelmedik 
yöntemlerle evlere 
giren hırsızların 
hedefinde sadece 
sıradan konutlar 
değil, güvenlik ele
manlarıyla korunan 
siteler de bulunuyor. 
Güvenlik uzmanları, 
soygunları önleme 
de en önemli rolün, 
yine bu soygunlar
dan maddi ve mane 
vi en büyük hasarı 
gören ev sahiplerine 
düştüğünü belirti 
yor. Güvenlikte 
doğru sanılan yan
lışları açıklayan 
uzmanlar, böylece 
ihmallerin önüne 

çalışanı Mehmet 
Çakır'ı öldürmek, 
görgü tanığı Dursun 
Dere'yi de yaralamak 
suçundan Sakarya 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesj'nde 
yargılanan sanıklar 
hakkında geçen yıl 
karar verildi.
Kararda Yiğit Bekçe 
Mehmet Çakır'ı kas
ten öldürdüğü 
gerekçesiyle ömür
boyu, cinayeti gizle
mek ve delilleri 
ortadan kaldırmak 
amacıyla Dursun 
Dere'yi yaraladığı 
için de 15 yıl hapse 
mahkum edildi.
Arkadaşı Mehmet 

İ.'nin alçıya alınmış 
sağ bacağıyla araba 
kullandığı polis ekip
leri tarafından fark

edildi. Bunun üzer
ine şahsı 3. Alper 
Sokağı üzerinde dur
duran ekipler gözle

geçerek, daha 
güvenli bir yuvaya 
sahip olmanın müm 
kün olduğuna dikkat 
çekiyor.
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 2010 
faaliyet raporuna 
göre, Türkiye'de her 
gün 234 ve her saat 
10 ev soyuluyor.
Sadece 2010'da 
toplam 89 bin 349 
evde hırsızlık vakası 
nın yaşandığı ülke 
mizde, hırsızlar akla 
gelmedik yöntemler
le sadece sıradan 
konutları değil, 
güvenlik elemanla 
rıyla korunan siteleri 
dahi tehdit ediyor. 
Özellikle ihmal ve 
doğru sanılan yan
lışlar nedeniyle 
yaşanan ve ev sahip 
lerinin travmalar

Karahasan ise, kas
ten adam öldürmek 
suçuna yardımcı 
olmaktan 15, suçun 
gizlenmesi amacıyla 
Dursun Dere'nin 
yaralanmasına 
yardım etmekten 15 
yıl olmak üzere 
toplam 30 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ÖNCE 
BOZDU 
Mahkemenin kararı, 
Yargıtay 1'nci Ceza 
Dairesi'nce, 'sanık
ların yargılama 
süresince kendi 
avukatlarını seçmek 
istediği, ancak 
mahkemenin onlara 

yaşamasına neden 
olan soygunların 
önüne geçilmesinde 
en önemli görev ise 
yine ev sahiplerine 
düşüyor. Güvenlik 
uzmanları; doğru 
sanılan yanlışlar 
konusunda toplumu 
bilinçlendirerek 
ihmallerin önüne 
geçmenin ve böyle 
ce daha güvenli bir 
yuvaya sahip olma 
nın mümkün olduğu
na dikkat çekiyor.

YUMURTAYLA EV 
SOYUYORLAR 
Hırsızlar ev sahip
lerini her gün yeni 
bir yöntemle tehdit 
ediyor. Soyguncula 
rın son olarak geliş 
tirdiği yöntem, 
evlere yumurta at 
mak. Hırsızlar 

avukat bulmaları için 
süre tanımayarak 
barodan avukat 
atadığı' gerekçesiyle 
bozulunca, sanıklar 
yeniden yargılandı. 
Sanıkları, kendi 
seçtikleri avukatların 
savunduğu davada 
Sakarya 1'inci Ağır 
Ceza Mahkemesi 
sanıklara yine aynı 
cezaları verdi.
Bu kez karar, 
Yargıtay 1'inci 
Ceza Dairesi tarafın
dan 12 Mayıs 2011 
tarihinde onanarak 
infaz edilmesi için 
Sakarya 1'inci Ağır 
Ceza Mahkemesi'ne 
gönderildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozc a n v u ra 11933@h ötm a il.com 
www.milliyet/blog/özcah Vural

rine inanamadı. 
Şehrin kalabalık 
trafiğinde alçılı 
bacağını pantolonu 
ile kapatarak sakla
maya çalışan Cemal 
İ.'nin ayağının diz 

üstüne kadar alçıya 
sarıldığı anlaşıldı. 
Cemal I.'ye vatan
daşlar tepki gös
terirken, polis ekip
leri şahsı sağlık 
kontrolüne götürdü. 
Şahsın daha önce 4 
kez ehliyetsiz araç 
kullanmaktan ceza 
kesildiği öğrenildi.

yumurtayı ev 
sahibinin 
görebileceği bir 
noktaya atıyor ve 
bir süre beklemeye 
başlıyor.
Yumurta artıklarının 
birkaç gün boyunca 
temizlenmediğini 
gören hırsızlar, 
evde kimse 
olmadığını düşünüp 
evlere giriyor.
Güvenlik güçleri 
bu yöntemle 
Marmaris te son bir 
hafta içinde çok 
sayıda evin soyul
duğunu belirtiyor’ 
Türki ye'deki hırsı
zlık giri çimlerinin 
önemli bir kısmının 
hane halkı evdeyken 
gerçek leştiğini ve 
bunun da büyük trav 
ma lara yol açtığı 
belirtildi.

Babalar günü....
Babalar Günü, babaların onuruna kut

lanan ve pek çok ülkede her yıl haziran 
ayının üçüncü pazar günü kutlanan özel 
bir gündür. (19 Haziran 2011 Pazar.)

( Bu yazı aslında gecikmiş bir yazı 
oldu.)

Anneler Günü kadar eski olmasa da, 
Babalar Günü'nün de bir geçmişi 

vardır.. Ah.. Ahh..
Herkesin babası, en yakışıklı, en 

kuvvetli, en bilendir.
Artık buralarda olsa da, olmasa da... 
Kalabalık başarılarda, gözler onu arar. 
Yine ancak bir başına yaşanabilen 

büyük hüzünler de, bir tek onun omzu 
her zaman vardır.....

Bir lafı çok önemli hayat dersj olacak, 
sonra da kendi çocuklarına da bırakıla
cak.

Her zaman o kavrayan kocaman el, 
kocaman sarılış hiç onu bırakmayacak.

Zaman zaman çıkarılıp o fotoğrafa 
bakılır..

Hayat ağırlığı, omuzlarına binen sorum
luluklar, Babayı mutlu olarak yaşlandırır.

Yine de; Baba olmak, çok “baba bir 
şey...”

Can Yücelin Babası o zamanın Milli 
Eğitim Bakanı, Yakışıklı, çapkın Hasan 
Ali Yücel için yazdığı şiiri çok beğenirim.

(Bakan Ankara ‘da aile İstanbul’da 
bulunuyor.)

Ben babamı çok sevdim..
Ben hayatta en çok babamı sevdim.. 
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk. 
Çarpı bacaklarıyla -ha düştü ha düşe

cek.
Nasıl koşarsa ardından bir devin..
O çapkın babamı ben öyle sevdim. 
Bilmezdi ki oturduğumuz semti. 
Geldi mi de gidici - hep, hep acele işi. 
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi. 
Atlastan bakardım nereye gitti. 
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.. 
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,? 
Kırkı geçerse ateş, çağırırlar İstan

bul'a..
Bi helalleşmek ister elbet, diğ'mi 

oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu, 
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnu

mu,
En son teftişine çıkana değin..
Koştururken ardından o uçmaktaki 

devin,
Daha başka tür aşklar, geniş sevdalar* 

için..
Açıldı nefesim, fikrim, canevim..
Hayatta ben en çok babamı sevdim... 

(Can Yücel)

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şimdi ne olacak?
BDP’li milletvekilleri yaptıkları toplantıdan 

sonra basın Şerafettin Elçi alınan kararaları 
kamoyuna açıkladı.

Elçi açıklamasında şunları söyledi:
"Bu engellemeler ve barış sürecinin önünü 

tıkama operasyonlarının son halkası Diyarba 
kır milletvekili Hatip Dicle’nin yasal hakkının 
yetkisiz bir kurum tarafından gasp edilmesi 
ile sonuçlanmıştır. Dün bu tarz operasyonlar
dan mağdur iddia edenler, bu gün bu operas 
yonun bizzat mimarlığını üstlenmiş durumda 
dırlar. Halklarımıza barış ve özgürlük sözü 
vermiş olan blokümuzun, bu şartlar altında 
benzeri operasyonları sürekli muhatap olaca 
ğı anlaşılmıştır.

Parlamento ve iktidar bu haksızlığı giderme 
ve demokratik siyasetin önünü açarak, çö 
züm olanaklarını geliştirme yolunda somut 
bir adamı atıncaya kadar, parlamentoya git
meyeceğiz. AKP yönetimi, çalınmış milletve 
kililiğini, hakkı olana derhal iade etmelidir. 
Tüm demokrasi güçlerini barış ve özgürlük 
sürecini baltalayan bu operasyona karşı de 
mokrasiden yana tavır almaya, taraf olmaya 
davet ediyoruz."

KILIÇDAROĞLUNUN SERT AÇIKLAMASI 
Öte yandan Ergenokon davasında tutuklu 

olarak yargılanan gazeteci Mustafa Balbay ve 
Başkent Üniversitesinin kurucusu Prof. Dr. 
Mehmet Haberal’ın milletveki seçilmelerinden 
sonra tahliye olmaları için yapılan girişimler 
önce savcının tutukluluk halinin kalkmasına 
"red" kararı veremesinden sonra, dün de 13. 
Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile tutuklu
luğun devamı yönünde karar verdi.

Çıkın bakalım işin içinden..
Balbay ve Haberal, ergenekon davasında 

birçok tutuklu gibi neredeyse 2 yıldır tutuklu 
olarak yargılanıyorlar.

Balbay ve Haberal ile Dicle’nin milletvekili 
adaylığına itirazlar olmadığı gibi,YSK adaylık 
sürecinde bu kişileri aday olamaz dememiş 
tir.

Şimdi gelinen noktada, halkın seçtiği Dicle 
YSK’na, Balbay ve Haberal da 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi kararına takıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kıhçdaroğlu dün 
yapttığı basın açıklamasında bu kararı sert 
şekilde eleştirdi.

Kıhçdaroğlu şöyle konuştu:’’Haberal ve Bal 
bay, hiçbir zaman dokunulmazlık istemedi, 
’Bizi yargılamayın’ demedi. Eğer siz bunların 
gelip yemin etmelerine engel koyarsanız hal 
kın iradesini yok sayarsınız. Bu yargı kararı 
halkın iradesine vurulan bir darbedir. Hiçbir 
mahkumiyetleri yok. Milletvekili seçilmelerin 
de hiçbir engel yok. Resim Gazete’de yayın
lanmış, TBMM’ye bildirilmiş, bildiren organ 
YSK, o da bir yargı organı, üst yargı organı, 
bunun üstüne başka itiraz edecek makam da 
yok. Şimdi deniyor ki 'efendim belgeler, de 
filler toplanamadı. O nedenle biz bunları ser 
best bırakamıyoruz.’

TBMM yeni dönem milletvekilleri parlemen- 
toda daha yemin etmeden yaşanan bu kriz 
nasıl aşılacak.

Türkiye de bir hukuk zafiyeti yaşanıyor. 
Yargıya karşı gün giderek azahyor.Yargının 
siyasallaşması bu durumu ağırlaştırıyor.

Ülkenini tanınmış onca insanını tutuklaya
caksın, yıllarca içerde tutup suç dellileri daha 
toplanmadı diyeceksin.

Böyle hukuk olur mu?
Bu kişilerin milletvekili seçilmelerinde sa 

kınca görmeyeceksin, seçilince de tutukluluk 
halini kaldırmayacaksın.

Bu ülkede herşeyin, nasıl karma karışık ol 
düğünü bu olay ortaya koyuyor.

Yeni meclis açılmadan yaşananlar vahim. 
Bu iş nasıl çözülecek anlamak mümkün değil.

Belediye Borusan’a
450 bln lira ceza kesti
Gemlik Belediye 
Encümeni Çarşam 
ba günü yaptığı 
toplantısında kaçak 
inşaat yaptığı gerek 
çesiyle Borusan 
Mannesman 
Fabrikası’na 450

bin lira idari para 
cezası kesti.
Öğrenildiğine göre, 
Borusan Fabrikası 
içinde 7 bin 400 
metrekarelik bir 
alanda yapılan- 
inşaatın ruhsatının

bulunmadığı, 
yapılan 
denetimlerde 
ortaya çıktığı ve 
görevlilerce firma 
ya tutanak tutuldu 
ğu öğrenildi. 
Önceki gün

tutanaklar Belediye 
Encümeninde 
görüşüldü ve 
firmaya 450 bin lira 
para cezası kesildi. 
Borusan’ın karara 
itiraz edeceği 
öğrenildi.

Hamsi Koy yıkıldı
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi girişinin 
yanında bulunan 
“Hamsi Köy” 
Balık Restaurant 
yıkıldı.
Hâzineye ait 
arazide kaçak 
yapıldığı öğrenilen 
ve çalışma ruhsatı 
bulunmadığı ifade 
edilen “Hamsi Köy 
Balık Restaurant” 
geçtiğimiz günlerde 
yıkım kararının 
işletmeciye 
bildirilmesi ardın
dan, işletmeci firma, 
restaurant içindeki 
demirbaşları kaldır
masından sonra 
kalan kısımlar da 
belediyeye ait 
araçlarla yıkıldı.
Yerleşke çevresine 
yapılacak çevre 
düzenlemesi 
kapsamında, 
bu alanında yeniden 
düzenleneceği 
öğrenildi.

Haberal «e Balbay şoka
CHP, vekil seçilen 
“Ergenekon” 
sanıkları Mehmet 
Haberal ve 
Mustafa Balbay’ın 
tahliye edilmemesi 
üzerine acil 
olarak toplandı. 
CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun,

İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nin, "İkinci 
'Ergenekon' 
davası kapsamında 
tutuklu olarak 
yargılandıkları 
sırada milletvekili 
seçilen Prof. Dr. 
Mehmet Haberal ile 
gazeteci-yazar

Mustafa 
Balbay'ın tahliye 
taleplerinin reddi" 
konusundaki 
kararını değer
lendirmek üzere 
parti Merkez 
Yönetim Kurulu'nu 
(MYK) topladığı 
bildirildi.
Parti genel

merkezinde 
yapılan toplantıda, 
İstanbul
13. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nin 
ret kararının 
değerlendirileceği 
ve toplantı 
sonunda açıklama 
yapılacağı 
öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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28 bin aracın tralikten taydı silindi
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı bu yılın 
Nisan ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 31.2 artarak 
76 bin 556’dan 100 
bin 479’a çıktı. 
Söz konusu 
dönemde trafikten 
kaydı silinen taşıt 
sayısı yüzde 241.9 
artarak 28 bin 
362’ye, trafikte artan 
taşıt sayısı ise 
yüzde 5.7 artışla 72 
bin 117’ye çıktı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu(TÜİK), 
Nişan 2011 Motorlu 
Kara Taşıtları İstatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı bu yılın Nisan 
ayında geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 31.2 artarak 
76 bin 556’dan 100 
bin 479’a çıktı. Bu 
artış otomobilde 
yüzde 30.4, 
minibüste yüzde 
40.4, otobüste yüzde 
76.2, kamyonette 
yüzde 9.9, kamyon
da yüzde 118.8,

motosiklette yüzde 
37.8, traktörde 
yüzde 68.6 olarak 
gerçekleşti. Özel 
amaçlı taşıtlarda ise 
yüzde 29.2 azalış 
yaşandı.
Trafikten kaydı sili
nen taşıt sayısı ise 
Nisan ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
241.9 artarak 8 bin 
296’dan 28 bin 
362’ye yükseldi. Söz 
konusu dönemde 
trafikte artan taşıt 
sayısı ise yüzde 5.7 
artışla 68 bin 
260’dan 72 bin 
117’ye çıktı.
2011 Nisan ayında 
trafiğe kaydı yapılan 
toplam 100 bin 479 
taşıt içinde otomobil 
yüzde 50.9 pay ve 

51 bin 123 adet ile 
ilk sırada yer aldı. 
Otomobili yüzde 
19.7 pay ve 19 bin 
759 adet ile kamyo
net, yüzde 16.7 pay 
ve 16 bin 794 adet 
ile motosiklet, yüzde 
5.6 pay ve 5 bin 637 
adet ile traktör takip 
etti. Nisan ayında 
trafiğe kaydolan 
araçların yüzde 7.1 
pay ve 7 bin 166 
adedini ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Nisan ayında bir 
önceki aya göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
0.5 arttı. Bu artış 
otobüste yüzde 7.1, 
kamyonda yüzde 
2.5, motosiklette 

yüzde 21.9 olarak 
gerçekleşti. 
Otomobilde yüzde 
0.7, minibüste yüzde 
9.8, kamyonette 
yüzde 7.1, özel 
amaçlı taşıtlarda 
yüzde 62.7, trak
törde ise yüzde 8.3 
azalış oldu.

-OCAK-NİSAN 
DÖNEMİNDE 
TRAFİKTEKİ 
TOPLAM TAŞIT 
SAYISI 359 BİN 422 
ADET ARTTI- 
2011 Ocak-Nisan 
döneminde 
425 bin 239 adet 
taşıtın trafiğe kaydı 
yapılmış, 65 bin 
817 adet taşıtın ise 
trafikten kaydı 
silindi.
Trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı Ocak- 
Nisan döneminde 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 64.2, trafikten 
kaydı silinen taşıt 
sayısı ise söz 
konusu dönemde 
yüzde 98.6 
artış gösterdi.

Protestolu 
senet sayısı 

azaldı
Protesto edilen 
senet sayısı 
bu yılın Mayıs 
ayında, geçen 
yılın aynı 
ayına göre yüzde 
23,7, tutarı da 
yüzde 16 azaldı. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
2010 Mayıs 
ayında 95 bin 
529 adet olan 
protestolu senet 
sayısı, bu yıl 
Mayıs ayında 72 bin 
891 adede, 430 
milyon 775 bin 38 
lira olan protestolu 
senet tutarı da 362 
milyon 70 bin 199 
liraya geriledi.

OCAK-MAYIS 
Bu yılın Ocak- 
Mayıs döneminde, 
protesto edilen 
senet sayısı 
2010'un aynı 
dönemine göre 

yüzde 29 azalarak, 
498 bin 177 
adetten 
353 bin 
740 adede indi. 
Aynı dönemde, 
protesto edilen 
senetlerin 
tutarı da yüzde 
22,6 azalarak, 
2 milyar 398 milyon 
729 bin 891 liradan 
1 milyar 856 milyon 
675 bin 213 liraya 
düştü.

NİSAN-MAYIS 
Mayıs ayında Nisan 
ayına kıyasla, 
protesto edilen 
senet sayısı 
artarken, protesto 
edilen senet tutarı 
ise azaldı. Nisan 
ayında protesto 
edilen senet sayısı 
72 bin 188, tutarı 
ise 367 milyon 992 
bin 387 lira 
düzeyindeydi.
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Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklâm

Serbest Kürsü

Üniversiteler de 
Reklam programı ...

Günümüz hiper rekabet ortamında 
markaların rakipleri arasından sıyrıla 
rak tüketiciye ulaşması, her geçen 
gün zorlaşıyor.

Bu yarışta kilit konumda olan?
Reklam yeni teknolojilerle şekil 

değiştiriyor.
Reklamcılık ve marka yönetimi 

alanındaki son dönüşümleri yansıt
mak hedefiyle yaratıcı yenilikçiliği ve 
teknolojiyi temel alan Reklamcılık 
Programı, öğrencileri mesleğin temel 
bilgileri ile donatırken, alanlarında 
uygulama yapma olanağı sunuyor...
Geniş bir yelpazede zengin bir ders 

listesi sunan Program, öğrencilerin 
reklamcılığın farklı alanlarında kendi
lerini yetiştirmesinin yolunu açıyor.

Strateji, yazmak, reklam filmi yapımı, 
görsel tasarım, dijital iletişim tasarımı 
gibi alanlara yönlenebilen öğrenciler, 
aynı zamanda mezuniyet öncesi 
gerçek bir reklam ajansında gerçek 
reklam verenlerle çalışma deneyimi 
elde ediyorlar.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler 
, dünyanın her ülkesinde özellikli birer 
marka yöneticisi, reklam yazarı, 
stratejik planlamacı, müşteri temsil
cisi, sanat yönetmeni, reklam filmi 
yapımcısı, dijital İletişimci, medya 
planlamacı, pazarlama araştırmacısı 
olma birikim ve vizyonuyla mezun 
oluyorlar.
Çok popüler olan bir alanda Halkla 

ilişkilerdir...
Halkla İlişkiler ders programı, teori 

ve pratik arasında denge sağlayacak 
şekil de tasarlanmıştır.

Halkla ilişkilerin ve toplumdaki 
çeşitli uygulamalarının disiplinler 
arası niteliği nedeniyle, bu program, 
öğrencilere sağlam sosyal ve beşeri 
bilimler öğretimi sunarak entelektüel 
altyapılarını oluşturmayı hedeflemek
tedir.

İşletme ve davranış bilimleri dahil 
geniş bir yelpazedeki disiplinlerin 
teori ve pratiği, öğrencilerin dinamik 
bir ortamda bilgili kararlar vere
bilmeleri için kullanılmaktadır.

Ders dizisi, halkla ilişkilerin kurumlar 
ile bireyleri birbirine bağlayan bir 
köprü şeklinde hareket ettiğini kuvvet 
le vurgulamaktadır.

Bu program, öğrencileri organizas 
yonlar ile katılımcıları arasında iki 
yönlü bilgi akışı yaratmak, iletişim 
stratejileri geliştirmek, kurumsal kim
liği oluşturmak ve yerleştirmek, danış
manlık hizmetleri sağlamak, iletişim 
kampanyaları planlamak ve uygula
mak üzere kararlılıkla hazırlamaktadır.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı, 
kentin muhtelif 
yerlerinde bulunan 
marketlerin önlerine 
açılan seyyar 
sergilerle mücadele
sine devam ediyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi 
Başkanhğı'nda 
gerçekleştirilen 
toplantıda, seyyar 
sergilerin kaldırıl
ması için gereken 
önlemler incelendi. 
Kent merkezinin 
düzenlenmesi ve 
modern bir 
görünüme kavuştu
rulması hedefiyle 
yapılan çalışmalara 
önem verildiği vur
gulandı.
Toplantıda, kentin 
muhtelif böl
gelerinde faaliyet 
gösteren market
lerin önlerine açılan 
sebze ve meyve 
reyonlarının kaldırıl

Mm ABONE OLDUNUZ MU?

llisa MIHI IIM Projesi Mil Mi
'İllerimiz AB'ye 
Hazırlanıyor 
Programı' kapsamın
da hazırlanan 'AB 
Sürecinde Etkinlik 
lerle Bursa' konulu 
projeye ilişkin pro
tokol Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ve ABGS Genel 
Sekreter Vekili 
Büyükelçi Haluk 
Ilıcak arasında 
Ankara'da imzalandı. 
AB Genel 
Sekreterliği'nin 
(ABGS) 81 ilde 2 
Şubat tarihli proje 
teklif çağrısı ile 
duyurduğu 'İllerimiz 
AB'ye Hazırlanıyor 
Programı'nda projesi 
kabul edilenlerden 
Bursa Valiliği'nin de 
yer aldığı 25 ilin pro
jeleri için ilk imzalar 
Ankara'da atıldı. 
İmza törenine Devlet 
Bakanı ve 
Başmüzakereci 
Egemen Bağış, İçiş
leri Bakanı Osman 
Güneş, Avrupa 
Birliği Genel 
Sekreter V. Büyü kel. 
çi M. Haluk Ilıcak,

ması ve olası 
olumsuzlükların 
önüne geçilmesi için 
kaldırımları işgal 
eden marketler 
hakkında yasal 
işlem başlatılmasına 
karar verildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçe belediye 
başkanlıkları ile 
gerekli koordinas 
yon sağlandığı ve 
çalışmaların 
başladığı belirtilen 
toplantıya 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanı 
Esat Yalman ile 

Bursa Valisi Şahabet 
tin Harput ve diğer

AB ve Dış İlişkiler 
Koordinasyon

illerin valileri katıldı. 
Vali Şahabettin 
Harput yaptığı açık
lamalarda, "AB 
kurumlarına valil- 
iğimce hazırlanan 
projelerden şimdiye 
kadar reddedilen 
olmadı." dedi. 
Değişik konularda 
Bursa için proje 
çalışmalarının 
devam ettiğini 
aktaran Vali Harput, 
"Nisan 2010'da Vali 
Yardımcısı Ahmet 
Hamdi Usta'yı İl AB 
Daimi Temas Nokta 
sında görevlen 
dirmemin ardından 
Haziran 2010'da 
faaliyete geçirdiği 
miz Bursa Valiliği 

şube müdürleri, 
ilçe belediyelerinin 
zabıta müdürleri, 
Bursa Seyyar 
Pazarcılar Odası 
temsilcisi, Bursa 
Gıda ve İhtiyaç 
Maddeleri 
Perakendeciler 
Derneği (Per-Der) 
yetkilileriyle market
lerin temsilcileri 
katıldı.
Konuyla ilgili 
sorunların ele 
alındığı ve çözüm 
yollarının ince
lendiği toplantıda, 
PERDER üyesi 
marketlerle toplantı 
yapılarak, kaldırım

Merkezi kısa zaman
da büyük mesafe kat 
etti." şeklinde 
konuştu.
Bursa Valiliği olarak 
komşu illere de 
rehberlik ettiklerini 
anlatan Harput, şun
ları söyledi: "Sadece 
AB değil, Ulusal 
Ajans-Kalkınma 
Ajansı-Uluslararası 
kuruluşların çok 
sayıda proje çağrıla 
rında da Bursa'da 
proje üretilmesi için 
özenle çalışıyoruz. 
Bu açıdan 81 il 
arasında ilk defa 
ABGS tarafından 
açılan proje teklif 
çağrısında projesi 
kabul edilen ilk 25 il 

işgallerinin 
15 gün içerisinde 
tamamen kaldır
masına ve market
lerin önlerine açılan, 
kaldırımları işgal 
eden sebze ve 
meyve reyonları 
başta olmak üzere 
yaya yolu işgal
lerinin önlenmesine 
karar verildi. 
Toplantıda ayrıca 
yapılan tüm çalış
malara rağmen 
olumsuzlukları 
gidermeyen işyerleri 
hakkında gerekli 
yasal işlemlerin 
başlatılmasına da 
karar verildi

arasında olmamızı 
önemsiyorum." 
Çalışmalarının 
ABGS tarafından 
diğer illere örnek 
olarak gösterilme
sine .de değinen Vali 
Harput, çalışma 
arkadaşlarını kutladı. 
Önümüzdeki süreçte 
Bursa'daki Siad ve 
Giad temsilci
lerinden Bursa için 
proje hazırlamasını 
isteyeceklerini 
aktaran Vali Şaha 
bettin Harput, "6 ay 
süreli, 64. 022 TL 
bütçeli 'AB Sürecin 
de Etkinliklerle Bur 
sa' konulu proje kap 
samında; 'Rekabet 
Politikası', 'Tarım ve 
Kırsal Kalkınma', 
'Gıda Güvenliği, 
Hayvan ve Bitki 
Sağlığı Politikası', 
'Sosyal Politika ve 
İstihdam' gibi konu
larda paneller, proje 
hazırlama eğitimleri 
ve kadın girişimci- ü 
lerini artırmak amaç 
lı çalışmalar yapıla
caktır." şeklinde söz
lerini tamamladı.

tEUK'll Ut CİIEİI Silili CI1EÎEIİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN Gemlik Körfez www.Bomlifcfcoi'fwBazetesi.com
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BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTEBHI İSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

ELEMflNARAHIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAYVEBAYAN ELEMANLAR 

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Sağlık Bakanlığı'nın 
muhtarlara, doktor 
ya da sağlık 
personeli bulun
mayan köylerde 
ölüm belgelerini 
düzenleme yetkisi

verilebilecek.
Köy muhtarlarına 
önemli sorumluluklar 
yükleyen 'Mezarlık 
Yerlerinin İnşası ile 
Cenaze Nakil ve 
Defin İşlemleri

Hakkında 
Yönetmelik’, 19 Ocak 
2010 tarih ve 27467 
sayılı Resmi 
Gazetede yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Yönetmeliğin

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 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 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

18'inci maddesi 
gereğince hükümet 
ve belediye tabibi ile 
sağlık personelinin 
bulunmadığı yer
leşim yerlerinde 
gömme izin bel- 
geterim fajy* 
muhtarlarının 
vermesine imkan 
tanıyor.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü bu 
çerçevede 253 
muhtara eğitim 
yerdi. Uludağ 
Üniversitesi'nden 
Doç. Dr. Recep 
Fedakar ile Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
Uzm. Dr. Erdinç 
Osman tarafından 
verilen eğitimin 
ardından muhtarlara 
gömme izin belgesi 
verildi.
Türkiye'nin diğer 
illerinde de eğitimler 
devam ederken, 
Bursa'nın tarihi köy
lerinden Kirazlı 
Muhtarı İsmail Kuzu, 
muhtarların ölüm 
belgesi düzen
lemesinin çok 
büyük kolaylıklar 
sağlayacağını 
söyledi.
Köyde ölüm olayı 
gerçekleştiğinde 
özellikle kış ayların
da doktor bekle
menin sıkıntılara yol 
açtığını ifade eden 
Kuzu, eğitimler 
sayesinde, 
cenazenin bir an 
önce defnedilme 
sinin yanı sıra ölen 
insanların kaydının 
doğru tutulmasının 
da sağlanmış ola
cağını dile getirdi.

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. Alii B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından 
Sırena Marine Denizcilik San. ve Tie.

A.Ş. firması adına düzenlenen 
02.08.2007 tarihli 0574644 

sayılı menkul kıymetler alındısı 
kayıp olmuştur. Hükümsüzdür

Bursa Gümrük Müdürlüğü tarafından 
Sırena Marine Denizcilik San. ve Tie. 

A.Ş. firmasına adına düzenlenen 
28.10.2009 tarihli M090000000000450 

nolu alındı belgesi kayıp olmuştur. 
Hükümsüzdür.

Gemlik Gümrük Müdürlüğü tarafından 
BOSPHORUS GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. 
adına düzenlenen 09.06.2011 tarihli 

425976 sayılı menkul kıymetler alındısı 
kayıp olmuştur. Hükümsüzdür.

T IHA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Oiomohilciye önlem Beliyor Sözleşmeliler nasıl memur olacak?
Merkez Bankası 
leasing, faktoring ve 
tüketici finansman 
şirketlerinin yurt- 
dışından sağladığı 
kredilere munzam 
karşılık getirmek 
için harekete geçti. 
Düzenleme en çok 
otomotivcileri 
etkileyecek.
Cari açık önlemleri 
dışında tutulan 
tüketici finansmanı 
şirketlerine düzen
leme geliyor. Merkez 
Bankası finansman 
şirketlerini izlemeye 
aldı. Bu şirketlerin 
takipteki alacak
larından bilançoları
na kadar geniş bir 
çalışma yapılıyor. 
Merkezin tüketici 
finansman şirket
lerinin (faktoring, 
leasing) yurtdışın- 
dan bulduğu 
kredilere zorunlu 
karşılık ayırması 
için düğmeye 
bastığı öğrenildi.
Yetkililer, 
önümüzdeki 
dönemde bu şir
ketlerden de karşılık 
ayrılmasının 
istenebileceğini 
belirtiyor.

SİNYALİ BAŞÇI 
VERDİ
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı geçtiğimiz 
hafta Tüketici 
Finansmanı 
Şirketleri Derneği 
(TÜFİDER)jle 
görüştü. TÜFİDER 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Emre Alkin 
bu ziyarette, banka 
yetkililerinin "Banka

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

harici finansman 
kuruluşlarının yurt
dışı finansmanları 
ile ilgili zorunlu 
karşılık isteyebiliriz" 
dediğini aktardı. 
Alkin, "Merkez 
Bankası banka ve 
banka hariç finansal 
kuruluşların 
bilançoları 
konusunda alarmda. 
Leasing, faktoring 
şirketlerinin de 
karşılık ayırması 
için çalışma yapıla
bileceğini söyledil
er. Bu şirketler daha 
çok yurtiçinden 
kredi kullandığı için 
böyle bir athmm 
olumsuz bir etki 
yaratacağını düşün
müyorum" dedi. 
Munzam karşılık en 
çok otomotiv 
finansman şirket
lerini etkileyecek. 
Çünkü finansman 
şirketleri arasında 
en çok krediyi bun
lar sağlıyor. 
Bankaların kul
landırdığı taşıt 
kredisi mayısta 
yüzde 10 azalırken, 
finansman 
şirketlerinin kul
landırdığı krediler 

yılın ilk çeyreğinde 
1.1 
milyar lirayı buldu. 
Geçen yılın 
tamamında ise 
finansman şirketleri 
3.3 milyar liralık 
kredi kullandırmıştı.

SON ÖNLEMLER 
ETKİLEMİYOR 
BDDK'nın son 
önlemleri 
finansman 
şirketlerini 
etkilemiyor. BDDK 
son yayınlanan 
tebliğde de otomo
tiv ve konutta 
tüketici finansmanı . 
sağlayan şirketlere 
dokunmadı. Sadece 
bu şirketlerin diğer 
tüketici kredileri için 
karşılık oranlarını 
artırdı. Tüketici 
finansman şirketleri 
yurtdışından 
tonlama imkânlarını 
kullanarak kredi 
buluyor. Merkez 
Bankası'nın 
karşılık zorunluluğu 
getirmesi durumun
da şirketlerin 
yurtdışından kredi 
almak yerine yur- 
tiçine yönelecekleri 
belirtiliyor

Memur olmak 
isteyen çalışan 
sözleşmeliler, 4 
Temmuz 2011 tari
hine kadar kurum- 
larına yazılı olarak 
başvuracak.
Memuriyette derece 
ve kademe belir
lemesinde, 
sözleşmelilerin eski 
hizmet süreleri 
dikkate alınacak. 
Maliye Bakanlığı, 
sözleşmeli person
elin memur kadro
larına geçirilmesini 
öngören 632 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 
(KHK) Uygulama 
Tebliğinin ardından, 
kamu kuruluşlarına 
yönelik bir de 
Uygulama Rehberi 
hazırladı.
Sözleşmelilerin 
memur kadrolarına 
nasıl atanacakları ile 
mali ve sosyal hak^ 
lan konusunda 
ayrıntılı açıkla
maların yer aldığı 
rehbere göre: 
-Uygulamadan, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının

• merkez ve taşra 
। teşkilatı ile bunlara 

bağlı döner ser
mayeli kuruluşlarda, 
657 Sayılı Kanunun 
4'üncü maddesinin 
B fıkrası ve 4924 
sayılı Kanun uyarın
ca usulüne uygun 
vizelenmiş veya 
ihdas edilmiş 
sözleşmeli personel 
pozisyonlarında 
planlar yarar
lanacak.
Aynı şekilde 4

24 Haziran 2011 Cuma 
ÖZER ECZANESİ

Haziran 2011 tari
hinde çalışmakta 
olanlar ile, bu tariht
en önce askerlik, 
doğum, milletvekili 
ve mahalli idareler 
genel ve ara seçim
leri ile Kanun 
uyarınca kullanılan 
ücretsiz izin 
nedeniyle bu görev
lerinden ayrılanlar- 
dan ilgili mevzuata 
göre yeniden 
hizmete alınma şart
larını kaybetmemiş 
olanlardan genel 
şartlan taşıyan 
sözleşmeli personel 
de, bu kapsamda 
olacak.
-KİMLER YARAR- 
LANAMAYACAK?- 
-Uygulamadan, y 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 657 
sayılı Kanunun 4 - 
üncü maddesinin 
(B) fıkrası ve 4924 
sayılı Kanun uyarın
ca, yurt dışı teşkilatı 
için vizelenmiş 
sözleşmeli personel 
pozisyonlarında isti
hdam edilenler, ayın 
veya haftanın bazı 
günleri ya da günün 
belirli saatleri gibi 
kısmi zamanlı 

çalışanlar, yük
seköğretim kurulu
larının araştırma- 
geliştirme pro
jelerinde proje 
süreleriyle sınırlı 
olarak çalışanlar, 
sözleşmeli personel 
alımı için sınav ve 
yerleştirme işlemleri 
tamamlanmış 
olmasına rağmen 
4 Haziran 2011 
tarihi itibariyle 
sözleşme yapılarak 
fiilen göreve başla
mamış olanlar ile 4 
Haziran 2011 tarihin
den sonra yeni alı
nacak sözleşmeli 
personel, uygula
madan faydalana
mayacak.
5393 sayılı Belediye 
Kanununun 49'uncu 
maddeşi, 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi 
Kânununun 36'ncı 
maddesinin üçüncü 
ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile 
muhtelif mevzuat 
hükümleri uyarınca 
istihdam edilen 
diğer sözleşmeli 
personel de, memur 
kadrolarına geçe
meyecek.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

L 
1

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

OTORÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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
Hâbaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz . 514 17 00

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi ^5'17"34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 so 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513.45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Gemlik Karfez
GEHLİK'İN İLK gONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4000 

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)

anılııııMü
VENÜS SİMASI 

ÇINAR AĞACI 
11.30-I4.15-I6.30- 

20.30
KAN KOKUSU 

ll.30-l4.00-l6.30- 
20.30

Rezervasyon
(Tel:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Hürriyet Cad. No : 30 
Orhangazi Cad. No : 84 
Tel: 0 224 513 65 00 
Gemlik / BURSA 
Burhan BÜTÜN

. Mobilya
| Düğün Salonu
■İnşaat

Sektörlerinde sîzlerin hizmetindeyiz.

Eny^va

BÜTÜNLER
TİCARET Ltd.Şti.

ıllık t<
A

:leüstünhizmetvek



ösa mbi uöteıin onu
deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

'SSSX Özel Avken İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kasınan başladı
I 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, 
t vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
4 hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, g 

L özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar,
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİÖI ÖĞRENCİLER 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

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

25 Haziran 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

5.400 TL
5.600 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltim-öğretlm, yemek,

KAYALAR KAFE’DE 
KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz,

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kurum 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

Kayalar Sok. No : 15
Tel : 525 06 16 UMURBEY

•aeaaseı GSM . 0 541 261 25 53

Dursun Özbey, yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Kıiıçdaroğlu’na güvenimiz tamdır” dedi 

ÖzUey “Gemlik örgütü 
kurultay istemiyor’’

CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, milletvekili 
seçimleri sonrası parti içinde bazı kişilerin 
kurultay istemesini CHP’li olmayanları bile 
rahatsız ettiğini belirterek, Gemlik örgütü olarak 
yaptıkları toplantıda kurultay istemediklerini 
söyledi, özbey, Gemlik parti tabanının kurultayı 
onaylamadığını, genel başkanları Kemal 
Kıiıçdaroğlu’na güvenlerinin tam olduğunu ve 
"ygun bir zamanda tüzük kurultayının toplan
masını bizlerde istiyoruz" dedi. Sayfa 4’de

Kızılay Derneği 35 
çocuğu sünnet ettirdi

Kızılay Derneği Gemlik Şubesi'nin Gem lik 
Beşiktaşlılar Derneği'n in katkılarıyla düzen
lediği sünnet şöleninin eğlencesi Belediye 
Düğün Salonu’nda yapıldı. Sünnet şöleninde 
35 çocuk erkekliğe adım attı. Haberi syf 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

99 99

TAVTtıym Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi
CHP Gemlik örgütü 
kurultay istemiyor

Milletvekili seçimlerinden sonra 
seçilen adaylar, teşekkür ziyaretlerine 
geliyor.

Dün, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Sena Kaleli ve Bursa milletvekili 
seçilen Ilhan Demiröz ilçe örgütüne 
teşekküre geldi.

İlçe Başkanı Dursun özbey, seçim
lerden sonra oluşan siyasi gelişmeler 
üzerine konuşurken, CHP eski yöneti
cilerinin kurultay istemleri üzerine 
Gemlik örgütünün kurultaya karşı 
olduğunu, Genel Başkanları Kemal 
Kıiıçdaroğlu’na güvenlerinin devam 
ettiğini söyledi. Devamı sayfa 4’de

Wl

Çocuk 
Parkımız 
mevcuttur

ik Sı»
İçkisiz balık evimizde günlük 

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir.

, •> l x ■■ r ■ l l « j > i lt ’ ’ Düğünlerde kredi kartınaiçerken, gun batımının en güzelim bahçemizden izleyebilirsiniz. ° taksit jmkan|

! Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır

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

Bireysel bilinç düzeyinin oranı 
toplumsal gelişime direkt etki ediyor. 
Bilinç düzeyini etkileyen faktörler çok. 
ilki beslenme...

Sonra sırasıyla;
Eğitim, 
Sağlık, 
Kültür, 
Sanat, 
Sosyalizasyon, 
Kanalizasyon, 
Isınma, 
Giyinme, 
Barınma geliyor... 
Bunlardan biri eksik olursa bireyin 

bilinç düzeyi gelişemiyor dolayısıyla 
toplum geriliyor.

İlişkiler zedeleniyor.
Kablolar kopuyor.
Siyasal yapının da, sosyal yaşamında 

cıfkı çıkıyor.
Oysa tarihsel geçmişe dönüp bak

tığımızda...
Değerlerin kutsal ve uygulanır 

olduğunu görüyoruz.
Saygı var... 
Sevgi var... 
İletişim var...
Vefa var...
Cefa da var ama...
El ele gönül gönüle vermek de var. 
Medeniyet...
Teknoloji...
Sanki bir paradoksun iki ayağı... 
Teknoloji gelişiyor.
Medeniyet geriliyor.
Daralan kaynaklar, çoğalan insanları 

birbirine düşürüyor.
21.yüzyıla damgasını vuran iletişim 

devrimi nasıl iletişimse insanı içe kap
atıyor.
Toplumdan uzaklaştırıyor. 
Bilinç düzeyini köreltiyor. 
Oysa insan...
Evrendeki yaratıkların en akıllısı değil 

mi?
Evet, öyle ama...
Mutsuz...
Eminim ormanda yaşayan aslan biz

den çok daha mutludur..
Geleceğinden ûrrrûıibdbr
Gerçi...
Mutlulukla umut insanın elinde...
Yüreğinde...
Olumsuz dış etkenlere yüreğini kap

atan insan sevgisinden de saygısından 
da bir şey kaybetmez.

Çünkü onun vereceği de alacağı da 
sevgi mutlaka vardır.

Ve sevgi insanın yaşamdaki en önem
li dayanağıdır.

lift lifti IS lift Mil İlilIİ

Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi'nin 
Gemlik 
Beşiktaşlılar 
Derneği'nin 
katkılarıyla düzen
lediği sünnet 
şöleninin 
eğlencesi Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapıldı.
Bu yıl 5. ncisi 
düzenlenmiş olan 
sünnet şöleninde, 
bugüne kadar 
185 çocuk sünnet

ettirildi.
Kızılay Derneği 
Gemlik şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, bu yıl 35 
çocuk sünnet 
ettirdiklerini 
söyledi.
Sünnet öncesi 
kuran okunarak 
ardından Üçel 
Pastanesi’nin 
armağanı olan 
pasta kesilerek 
konuklara dağıtıldı. 
Sünnet şöleninde

çocuklara ve ayran, kola meyve
ailelerine pilav ile suyu ikram edildi.

lastikleri kesen 2 kişi hakim karsısında

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
TARKAN BAL 23416492382

11 Eylül İlköğretim 
Okulu çevresinde 
park halindeki 18 
aracın lastiğini 
kestikleri iddia 
edilen 2 kişi polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Eşref Dinçer

Mahallesi Bağcı 
Caddesi'nde park 
halindeki 18 aracın 
lastiğinin kesildiği 
yönünde ihbar alan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Şükrü K. (20) ve 
Uğur O. 'yu (20)

gözaltına aldı. 
Suçlarını itiraf eden 
2 zanlı, suç aletlerini 
kendi rızalarıyla 
polise teslim etti. 
18 araç sahibi zan
lılardan şikayetçi 
oldu.
Olayla ilgili başla

tılan soruşturma 
sonrası şüpheliler 
dün Adliye’ye 
çıkarıldı.
Gazetemiz baskıya 
verildiği sırada 
yargılama devam 
ediyordu.

Gemlik Gümrük
CL» Müdürlüğünden tescilli olan 

09160400EX015390no'lu5 31.03.2009 tarihli beyanname
kaybolmuştur. Hükümüzdür.

İSMAİL KONCA
GÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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Kazada yaralanan asker de şehit oldu YazıYORUM
Bursa'nın İnegöl 

"İlçesi'nde
10 gün önce spor 
yaparken, yağmur
dan korunmak 
için yol kenarındaki 
meyve satıcılarının 
brandasının altına 
sığınan askerlere 
otomobil çarpması 
sonucu yaralanan 
21 yaşındaki jandar
ma er Atilla Gültekin 
10 gündür tedavi 
gördüğü hastanede 
bu sabah yaşamını 
yitirdi.
Aynı kazada er Bilal 
Yücel de şehit 
olmuştu.
İnegöl'ün Eskikara 
cakuyu Mevkii'nde 
13 Haziran günü 
Ankara'dan Bursa 
yönüne giden 60 
yaşındaki Mehmet

Arazi anlaşmazlığı vüzüntfen kuzenini 
ömürdü, amcasını da yaraladı

Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde 46 yaşındaki 
Hasan Çakır arazi 
anlaşmazlığı yüzün
den tartıştığı kuzeni 
36 yaşındaki 
Mehmet Çakır'ı pom
palı tüfekle başından 
vurarak öldürdü, 
amcası 83 yaşındaki 
Ahmet Çakır'ı da 
ağır yaraladı.
Kaçan Hasan Çakır 
jandarma tarafından 
yakalandı.

Villaya girip kasayı soydular
Bursa'da bir villaya 
giren hırsızlar çelik 
kasadaki çok miktar
daki altını çaldı. 
Balat Mahallesi 
Bukle Caddesi'nde 
Y. Ö'ye (46) ait eve 
gece yarısı giren 
hırsızlar, ev özel 
kasayı açtı.

Mavili yönetimindeki 
otomobil, 
Eskikaracakuyu 
Mevkii'nde yağmur 
nedeniyle kaygan
laşan yolda kont 
rolden çıkıp takla 
attı. Otomobil, 
mevye satıcılarının

Olay, akşam saat
lerinde İznik'e bağlı 
Dereköy'de mey
dana geldi. Ahmet 
Çakır ve oğlu 
Mehmet Çakır, arazi 
yüzünden aralarında 
anlaşmalık bulunan 
ve daha önce de 
tüfekle yaraladıkları 
Hasan Çakır ile 
zeytinlikte 
karşılaşınca yeniden 
tartışmaya başladı. 
Kavgaya dönüşen

Kasadaki 100 
cumhuriyet altını, 1 
adet Reşat, 1 pırlan
ta taşlı set, 1 pırlan
ta bilezik, 2 pırlanta 
yüzük, çeşitli 
hediyelik altın 
takılar, bin dolar, 500 
euro ve 300 sterlini 
alarak kayıplara 

kurduğu 
brandaya çarparak 
durdu. Bu sırada 
yağmurdan korun
mak için brandanın 
altına sığınan 
askerlerden Bilal 
Yücel ile Atilla 
Gültekin 

olayda yanında 
taşıdığı pompalı 
tüfekle ateş eden 
Hasan Çakır, amcası 
Ahmet Çakır'ı 
göğüssünden, 
kuzeni Mehmet 
Çakır'ı da başından 
vurdu. Mehmet Çakır 
olay yerinde 
yaşamını yitirirken, 
Ahmet Çakır, olay 
yerine gelenler 
tarafından İznik 
Devlet Hastanesi'ne 

karıştı. Y.Ö., evine 
gelen kişilerden 
şüphelendiğini belir
tirken, polisin soruş
turması devam 
ediyor. Bu arada, 
Atıcılar Mahallesi 1. 
Erikli Caddesi'nde 
bulunan bir eve 
giren hırsızlar, 

otomobil altında 
kaldı.
Bilal Yücel'in şehit 
olduğu kazada, 
arkadaşı Atilla 
Gültekin ile takla 
atan otomobilin 
su kanalına düşen 
sürücüsü 
Mehmet Mavili ve 
eşi Güldane Mavili 
(55) yaralandı. 
Kaza sonrası 
kaldırıldığı Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
yaşam mücadelesi 
veren er Atilla 
Gültekin de bugün 
saat 09. 00'da şehit 
oldu. Şehit erin 
cenazesinin 
İstanbul Pendik'te 
toprağa verileceği 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmaiCcom 
www.milliyet/blog/özcan vural

kaldırıldı. Olay 
yerinden kaçan 
Hasan Çakır, 
Jandarma tarafından 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Geçen yıl aynı arazi 
anlaşmazlığı yüzün
den Ahmet Çakır, 
yeğeni Hasan Çakır 
ve oğlu İbrahim 
Çakır'ı av tüfeğiyle 
yaralamıştı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

H.T.S.(21)'ye ait 16 
bin TL değerinde 
ziynet eşyasını 
alarak kayıplara 
karıştı. Hırsızların 
evin giriş kapısını 
zorlayarak içeri 
girdiği öğrenilirken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Kendini satanlar!....
Sayın okurlarım; Bunları yazmalıyım .. 
İktidar olmanın imkânlarını sonuna 

kadar kullanan, karşı çıkan kim olursa 
olsun sonuna kadar yıldırılabildiği ülke 
ler de, iktidarlara karşı direnmek ‘kolay’ 
değildir.

Bu ülkeler de, iktidarlara karşı direnen
lerin başına nelerin geldiğini, gelebildiği, 
öncelerden de ne türden bedellerin 
ödendiğini biliyoruz.

Bu bedeller arasında geçmişte faili 
meçhullere kurban gitmek de vardı, 
hapis, sürgün, işkence de vardı.

İnsanlar, o veya bu iktidar kurgusuna 
ters düştükleri için gelecekleri karardı. 
Bir çok genç bu ülke için yok oldu gitti.

İktidarlar, zaman zaman solcuların, 
üzerinden silindir gibi geçti.

Onları darmadağın etti.
Ama sadece onlar değil, inandıkları 

değerler adına eğilip bükülmeyi redde
den herkes, bu ülkenin has evlatları, bu 
silindirlerden payını aldı.

Ülke kendi evlatlarını yedi..
Tüm bunlara kıyasla bizim gibi, yazdık

ları, söyledikleri için hiçbir zaman ‘mak
bul vatandaş’ sayılmayanların ödediği 
bedel çok küçük kalır.
Söylemeye, yazmaya değmez..
Ama bizler bulunduğumuz rahat yer

lerde, doğru bildiklerimizi söyleyip yaza
mazsak, haksızlığa uğrayan, büyük 
bedel ödeyenlerin sesi duyulamaz olur. 
Ödedikleri bedeller ağırlaşır.

O nedenle, bizlerin durumunda olan
ların, diğerlerinin ödediği bedeller yanın
da hafif, ama bize ağır gelebilecek 
bedeller karşısında yılgınlığa düşmeme
si hayati bir önem taşıyor.

Diğer taraftan, doğru, adaletli diye 
söylediklerimizin ardında durmak 
sadece sorumluluk değildir..

Akıl ve vicdan sahibi birinin kendisine 
verebileceği onur, en büyük ödüldür.

Bence, onurlu bir insanın içine sin
meyen bir duruma, bir karara, gidişe 
ayak uydurması, sessiz kalması, insanın 
kendine yapabileceği en büyük ayıptır.

Tabii bunu akıl ve vicdan sahipleri için, 
hırsları, akılları ve cüzdanlarının vicdan
larının önüne geçmeyen insanlar için 
söylüyorum.

Yalakalar ve kendini satan zavallılar( 
Sabahın şişmanları), zaten hırslarının, 
‘mahkûmu’durlar..

Bu zavallılara da Allah kurtarsın 
derim...

Kamyon
Çanakkale Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize Suç 
larla Mücadele 
Şubesi ekiplerinin, 
Manisa polisi ile 
ortaklaşa düzen
lediği operasyonda 
organize suç örgütü 
kurup kamyon ve iş 
makinası hırsızlığına

hırsızlarınaTildebaskm
karıştığı ileri sürülen 
31 kişi yakalandı. 
Biga Cumhuriyet 
Savcılığı'nın tali
matıyla üç aydır 
sürdürülen teknik 
takip ardından 
Çanakkale ve Mani 
sa Emniyet Müdürl 
üğü'ne bağlı Kaçak 
çıhk ve Organize

Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
organize suç örgütü 
kurup kamyon ve iş 
makinası hırsızlığına 
karışan şebekeyi 
deşifre etti. Çanak 
kale'nin Biga, Çan 
ve Ezine ilçelerin de 
toplam 8 kamyon ve 
iş makinasını park

halindeyken çalın
ması ayrıca Bahke 
sir, Bursa, Uşak, 
Şanlıurfa, Manisa, 
İzmir ve Çanakkale 
de de benzer suç 
lara karıştığı ileri sü 
rülen 31 kişi 7 ilde 
160 polisin katılımıy
la düzenlenen ope 
rasyonda yakalandı.

K flŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA
OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP Gemlik örgütü 
kurultay istemiyor

Dursun Özbey, seçimlerin hemen ertesin 
de eski CHP yöneticilerinin parti içi kavga 
ve huzursuzluk olarak nitelenen eylemlerin 
yeniden kamu oyunda tartışılmasını eski 
hastalıkların yeniden ortaya çıkması olarak 
niteledi.

Bu duruma CHP’li olmayan vatandaşların 
bile doğru bulmadığını söyleyen Özbey, 
Gemlik örgütünün toplayarak konuyu 
tartıştıklarını ve kurultayın toplanmasına 
karşı olduklarını duyurdu.

Sena Kaleli’nin ve İlhan Demiröz’ün par
tiyi ziyaretinde yapılan bu konuşmadaki 
Gemlik CHP ilçe örgütünün kurultay kararı 
nin Genel başkana iletilmesi istendi.

KALELİ GEMLİK BAŞARILI
Sena Kaleli teşekkür ziyaretinde CHP 

Gemlik İlçe Örgütü’nün milletvekili seçim
lerinde aldıkları oyun Türkiye genelinin 
CHP’nin aldığı oydan yüksek olduğunu 
söyleyerek örgüt üyelerine teşekkür etti.

Kaleli, Gemlik Belediyesinde yaşanan 
olaylardan sonra alınan sonuçların başarılı 
olduğunu söyledi.

Kaleli, Türkiye’nin giderek otoriter bir 
rejime doğru götürüldüğünü, iktidara karşı 
mücadelelerini TBMM içinde demokratik 
kurallarla verecekleri de belirtti.

Ilhan Demiröz ise konuşmasında seçim
lere damgasını kadınların vurduğunu, ba 
şarının mimarı kadınlar olduğunu söyledi.

Demiröz, tüm olumsuzluklara karşın alı
nan oyların küçümsenmemesini, Gemlik ve 
Bursa da CHP nin çok başarılı olduğuna 
inandığını söyledi.

Bir bakıma örgüte moral aşılamaya yöne
lik olan bu sözlere, CHP’nin ihtiyacı var.

CHP genel seçimlerde yüzde 30 ve 
üzerinde oy bekliyorlardı.

Bu oya erişilmedi.
CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey, seçim

lerden sonra gazetelerde Gemlik’te aldıkları 
oy oranını yüzde 29.5 olarak gösterildiğini, 
bunun yanlış olduğunu CHP’nin oylarının 
yüzde 34 olduğunu söyledi.

Aslında CHP’nin Türkiye genelinde 
almasını beklediği oy, Gemlik’te alınmış.

Gördüğüm kadarıyla CHP yerel seçim
lerde Gemlik ’te birinci parti olurken, genel 
seçimlerde -Belediye faktörü de dikkate 
alınırsa- başarılı sonuç almıştır.

Burada kaybeden aslında DP, SP ve diğer 
küçük marjinal partiler olmuştur.

MHP ise durumunu korumuştur.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

[jyrsun Özbey, yaptığı açıklamada “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na güvenimiz tamdır” dedi

Mitil‘Mil örgülü Han iMiııı"
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, yap
tığı açıklamada, 
Gemlik örgütünün 
seçim sonrası yeni 
bir kurultay isteme 
diğini söyledi. 
Dursun Özbey, dün 
partilerini ziyaret 
eden Genel Başkan 
Yardımcısı 
Milletvekili Sena 
Kaleli ve Bursa 
Milletvekili İlhan 
Demiröz’ün 
ziyaretinde yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: "Genel 
seçim sonuçları 
kesinleşmeden 
saygı duyduğumuz 
bazı liderlerinde eski 
hastalıkları nükset
tiğini gör dük. CHP’li 
olmayanları bile 
rahatsız eden Kurul 
tay isteklerinin

Sena Kaleli, “Gemlik, Türkiye 
genelinüen ilaha yüksek oy aldı”

12 Haziran seçim* 
lerinde Bursa mil
letvekili seçilen CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Sena 
Kaleli ve İlhan 
Demiröz, CHP 
Gemlik örgütününe 
teşekkür ziyareti 
yaptılar.
Kaleli, milletvekili 
seçimlerinde alınan 
sonuçların Türkiye 
nin geleceğinin 
otoriter bir yönetime 
götürdüğü görün
tüsünü sergilediğini, 
bağımsız milletvekil
lerinin yemin 
etmeme gibi duru
munun konuşul
duğunu, Suriye’deki 
olaylar nedeniyle 
sınırlarımızda önemli 
gelişmeler yaşandığı 
na, seçilmiş mil
letvekillerinin tutuk

ortaya çıkmasını 
yönetim kurulumuz, 
il genel meclisi üye 
lerimiz eski belediye 
başkanımız, kadın ve 
gençlik kollu başkan 
lan ve belediye mec 
lis üyeleriyle yaptığı 
mız toplantıda ele 
alarak değerlendir 
dik. Parti tabanımı 
zın yeni bir kurultayı 
onaylamadığını gör 
dük. Genel Başkanı 
mız ve yönetiminin 

luluk halinin devam 
ettiğini, Anayasanın 
84. maddesine göre 
bu kişilerin serbest 
bırakılması gerek
tiğini belirterek, 
"CHP olarak biz 
dokunulmazlıkların 
arkasında değiliz. Bu 
durum dokunulmaz 
lıktan yararlanma 
değil. Hak ve hukuk- 
ihlallerinin düzeltil 
meşini istiyoruz. 2 
yıldır tutuklu bulu
nan bu kişilerin hala 
delillerinin toplan
maması yargının 
geldiği durumu gös
teriyor. Türkiye zorlu 
bir döneme giriyor. 
İktidar mecliste 330 
sandalye sorununu 
yaşıyor. HSK yeni 
yapısı Yargıtay üyele 
rinin tamamını seçti 
recek bir duruma

çok yoğun bir seçim 
döneminden çık
tığını, Gemlik örgütü 
olarak bu ortamda 
bir kurultay topla
manın gereksiz 
olduğu kanaatini 
ortaya kondu. 
Gemlik örgütü ola 
rak, Genel Başkanı 
mız Kemal Kılıç 
daroğlu’na güveni
miz tamdır. Genel 
Başkanımızın dediği 
gibi, mevcut tüzü 

gelmiştir. Her türlü 
konuda kılıfına 
uydurup farklı mer
ceğe sürüklüyorlar. 
Mecliste mücadele 
mizi sürdüreceğiz. 
Görülen o ki yüzde 
50 oy alan diğer 
yüzde 50 ye düşün 
çelerini dayatacak
lar. Seçimlerde 
Gemlik oransal ve 
sayısal puanı çok 
iyi. Türkiye’nin 
birçok yerinden ve 
genel orandan daha 
iyi oy aldınız.
Gemlik Belediyesi’n 
de yaşanan olumsuz 
lukların pompalan
masına karşın başarı 
elde ettiniz. Başta 
İlçe Başkanımızı, 
kadın ve gençlik kol
larını tüm örgütümü 
zü kutluyorum.
Bundan sonra

ğün uygun bir 
zamanda toplanaca 
ğı kurultayda 
değiştirilerek yeni 
bir tüzük kurultayı 
toplanmasını bizler 
de istiyoruz. Bu 
düşüncelerimizi 
Genel Başkan 
Yardımcısı olarak 
Genel Başkanımıza 
Gemlik örgütünün 
kararının olarak 
iletilmesini? 
istiyoruz” 1

daha çok çalışmak 
zorundayız. ” 
dedi.
İlhan Demiröz ise, 
konuşmasında 12 
Haziran seçimlerine 
kadınların damgasını 
vurduğunu 
belirterek, 
"Başarının mimarı 
kadınlarımızdır.
Aldığımız oylar alın 
teriyle alınan 
oylardjr. Korkuların 
yaşandığı bir 
seçim yaşadık.
Herkese teşekkür 
ediyorum” 
dedi. CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, Kaleli ve 
Demirören’e birer 
hatıra plaketi sundu. 
Daha sonra Kadın 
kolu ve gençlik kol
larının teşekkür 
plaketleri dağıtıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Haziran 2Ö11 Cumartesi Sayfa 5

SahiMı liMliiji Bihükşehir’de
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
bünyesinde, görev 
yapan 10 itfaiyeci
den oluşan cankur
taran timi yaz 
sezonu için çalış
malarına başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi sınırların
daki sahillerde, özel
likle yaz aylarında 
meydana gelebile
cek olası boğulma 
olaylarına anında 
müdahale edebilmek 
amacıyla 10 itfaiye
ciden oluşan 
cankurtaran timi, 
çalışmalarına 
başladı. İyi derecede 
yüzme bilen cankur
taran timine, 
Mudanya Yelken 
Kulübü eğitmeni 
Murat Kulakaç 
tarafından toplam 56 
saatlik, bronz 
gümüş cankurtaran 
eğitimi verildi. 
Bursa’da sahillerin 
güvenliğini çok 
önemsediklerini 
belirten Büyükşehir

Belediye Başkanı 
İtfaiye Dairesi 
Başkanı Orhan 
Doğan, “Büyükşehir 
Belediye Başkanımız 
Recep Altepe’nin tal
imatıyla, itfaiyemiz 
bünyesinde kur
duğumuz cankur
taran timi ile özellik
le yaz aylarında 
üzücü can kayıpları
na yol açan boğul
ma olaylarını önle
meyi amaçlıyoruz. 
Eğitim programının 
bitiminden sonra 
cankurtaran olarak 

yetiştirilen 
arkadaşlarımız, 
Mudanya, Güzelyalı, 
Kurşunlu, Gemlik, 
Küçük Kumla, 
Büyük Kumla ve 
Karacaaii sahil
lerinde 2 bot ve 
ekipmanlarıyla yaz 
boyunca Cumartesi 
ve Pazar günleri de 
09.00-21.00 saat
leri arasında mobil 
cankurtaran görevi 
yapacaklar” diye 
konuştu.
Doğan, can kayı
plarının önüne 

geçmek için 
itfaiyecileri 
en iyi şekilde 
yetiştirdiklerini de 
sözlerine ekledi. 
Geçen yaz 1 bot 
ile görev yapan 
cankurtaranların, 
bu yıl 2 botla çalışa
cağını vurgulayan 
Doğan, cankurtaran 
timinin 
güçlendirildiğini 
ifade ederek, vatan
daşları da boğul
malara karşı dikkatli 
olmaları konusunda 
uyardı.

Sıcaklık 10 
derece düşüyor
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
hafta sonu hava 
sıcaklığının 
yağışlarla birlikte 6- 
10 derece azala
cağını bildirdi. 
Çağlar, yurdun batı 
bölgelerinin yağışlı 
havanın etkisine 
gireceğini, Trak 
ya'da başlayacak 
sağanak ve gök 
gürültülü yağışların 
26 Haziran Pazar 
günü Marmara'nın 
doğusu (İstanbul, 
Kocaeli, Sakarya, 
Balıkesir, Yalova ve 
Bilecik), Karadeniz, 
İç Anadolu'nun 
doğusu ile Ankara, 
Eskişehir, Afyon ve 
Kütahya çevrelerin 
de etkili olacağını 
söyledi.
Hava sıcaklığının İç 
ve Doğu Anadolu 
bölgelerinde 2 ila 4 
derece artacağını, 
pazar günü ise 
Marmara, Ege, Batı 
Karadeniz ve iç 
Anadolu'nun batı 

sında yağışla birlik
te hissedilir dere
cede (6'10 derece) 
azalacağını belirten 
Çağlar, sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek yağışla 
rın pazar günü 
Kocaeli, Sakarya, 
Düzce, Zonguldak, 
İnebolu, Bartın ve 
Sinop çevrelerinde 
kuvvetli olacağını 
bildirdi.
Çağlar, cumartesi 
akşam ve pazar 
günü rüzgarın, 
Marmara, Ege ve 
Batı Karadeniz'de 
kuzey ve kuzeybatı 
yönlerden saatte 
30'50 kilometre 
hızla kuvvetli şekil 
de, Kocaeli, Sakar 
ya, Düzce, Zongul 
dak, İnebolu, 
Bartın ve Sinop 
çevrelerin de 
kuvvetli yağış anın
da saatte 50'70 kilo
metre hızla, kısa 
süreli fırtına 
şeklinde eseceğini 
kaydetti.

“ W ÜÇ KARDEŞLER OTOMOTİV
■ ■ । İİİlslİiı 16 Mayıs - 25 Haziran 2011 tarihleri arasında h/iAic v^+izîll Q^r\/îel

izi RENAULT Üçkardeşler Yetkili Servislerine gelin, içiniz rahat etsin....

mekanik servis
Mekanik servisimizde Renault’un teknik 
eğitimlerini almış personel görev yapmaktadır. 
Renault onarım metotlan 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 
ve Elf motor yağların 

% 20 indir!

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.

BOYA : Aracınızda boya veya rütuş gerektiren yerlerde yüksek 
kalitede boyalar kullanılır orjinal renk ve kalite elde edilmektedir

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 hasadı 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 yapilir Tel: 0 224 513 89 06 Fax I (0.224) 514 30 89 GEMLİK
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU

elmfcr şekeri
--— KREŞLERİ ---

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

erdilli termal
armutlu - yalova

Erdflli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
kaplıcalar Mevkii Np: 1 

Armutlu / YALOVA
Tel : O 226 5314125 

531 44 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 O& 09

gıglll IKKBl. " '» H

1EL

a» - '

Cumhuriyet Mh. M.Akif Sok. No: 20 GEMLİK 
Tel:517l962 Fox:5l7l9l2

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Sit. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

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

DAVniYE ÇEŞİTLERİMİZİ GÖR
DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

■3mkHhRPİ
II Tcww

f ti

Ve MtwLfler

lERjans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - (MİZA5Y0N VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
5tüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK
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Mimli i! öğlenci ■mm teflerini hıran ataralı Mı
Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu’nu bu yıl 
bitiren 32 öğrenci 
velileriyle birlikte 
mezuniyet sevincini 
yaşadı.
Okul bahçesinde 
düzenlenen mezu
niyet törenine, 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, öğret
menler, Okul Aile 
Birliği yöneticileri ve 
öğrenci velileri 
katıldı.
Törende konuşan 
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, öğren
cilerine bundan 
sonraki eğitim 

hayatlarında 
başarılar dileyerek 
programı 
başlattı.
Okul birincisi Duygu 
Üresin, okul İkincisi 
Aylin Turan ve okul 
üçünçüsü 
Yiğit Örgün sırasıyla 
sahneye çağrıldı. 
Dereceye giren 
öğrencilere ödülleri 
verildi.
Öğrenciler 8 yıllık 
eğitim hayatını 
tamamlamanın ver
miş olduğu mutlu
lukla keplerini 
havaya atarken, 
velilerde 
yemekhanede veri 
len ikramlarını yiye 
rek töreni mutlu bir 
şekilde bitirdiler.

BeledlüesBor judoları Tekirdağ'a 11 madalya ile gidecek
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü judocuları 8- 
9-10 Temmuz'da 
Tekirdağ'da yapıla
cak olan minikler 
Türkiye judo 
şampiyonasının, 
Bursa il seçmesin
den 11 madalya ile 
döndü.
21 Haziran 2011 Salı 
günü Bursa Osman 
gazi Belediyesi 
Hüdavendigar 
Dikkaldırım Spor 
Salonu’nda yapılan 
Türkiye Judo 
Şampiyonasının il 
seçmesine Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 15 
sporcusu ile katıldı.
34 kg'da Emre 
Yıldırım, 38 kg'da 
Bayram Bayraktar 
ve Fatih Can, 42 
kg'da Musa Nairn

Arslan madalya ala
mazken 34 kg'da 
Tolga Ergün, il 
üçünçüsü,30 
Necmettin Karakaya, 
46 kg'da Hüseyin 
Tiryaki, 50 kg 'da 
Mehmet Enes 
Özbağ, 55 kg'da 
Atalay Mevlüt 
Uçkeskin il İkincisi, 
38 kg'da Muhammet 
Karabayır, 46 kg'da 
Mehmet Dumlupınar, 
60 kg'da Kazım 
Demirel, 60 kg. 
erkeklerde (ağır sık
let) Abdulsamet 
Yıldız ve 32 kg 
bayanlarda Melike 
Alanko ile 40 kg 
bayanlarda Melis 
Karataş il şampiyo 
nu olmayı 
başardılar.
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Judo Antre

nörü İsmail Yıldız 
şunları söyledi: 
"Bu sonuçlar 
çerçevesinde 10 
sporcumuzla 
Tekirdağ'da yapıla 

cak olan Türkiye 
Judo 
Şampiyonasına 
katılacağız.
Tekirdağ'da en az iki 
altın olmak üzere 

toplamda beş madal 
ya alıp bu madalya 
lan Gemlik ve Bur 
sa 'ya hediye etmek 
istiyoruz. Sporcuları 
miza başarılar diliyo

rum. Çocuklarına 
destek oldukları için 
başta sporcu aileleri 
ne ve bizlere destek 
olan herkese teşek 
kür ediyorum.”

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

ajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OROATIİZASYÖN VE TAHITIM
iStfHlal Cad. Bora Sok Akbank Arahğı tio: 5/ 6 GEMLİK 

Tel : (G.Z24) 513 96 83 fax : <O 224) 515 55 95
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BİZİM» ÇALIŞMAK 
ISTIR MİSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihath Yolu
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

MUUMIIflI
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

Bursa'ya ramazanıla Arap turist yağacak
Ramazan ayında 
Bursa'ya Arap turist 
yağacak. Bursa 
Valiliği'nin hazırladığı 
proje Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
tarafından onaylandı. 
Vali Şahabettin 
Harput, bu ramazan 
ayında başta Arap

ülkeleri olmak üzere 
turistler için özel 
programlar hazır
ladıklarını söyledi. 
BEBKA ve BESOB iş 
birliğiyle başlatılan 
'Bursa'nın yerel 
lezzetleri' projesinin 
basın toplantısında 
konuşan Vali

Şahabettin Harput, 
ramazan ayında Arap 
turizm hareketini 
Bursa'ya çekmeyi 
hedeflediklerini dile 
getirdi. Dubai'de yap
tıkları Bursa 
gecesinde Arap tur
izmcilere tanıttıkları 
"Ramazanda Bur

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER*!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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

sa'ya" isimli projeye 
olumlu tepkiler aldık
larını belirten Harput, 
geçen yıl yeterince 
verim alamadıkları 
projeden bu sene 
patlama bekledikleri
ni kaydetti.
Bursa'nın güzellik
lerinin Körfez 
bölgedeki turizmci
lerin dikkatini çek
tiğini söyleyen 
Harput, "Ramazanda 
Bursa'ya" projesinin 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
onaylandığını belirtti. 
Harput, "Geçen yıl 
istediğimiz verimi 
alamadık. Bu yıl 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, THY ve 
Turizm Yatırımcılar 
Birliği ile beraber 
gündeme getirdiği 
miz proje bakanlık 
tarafından kabul edil
di. Biz projenin Bur 
sa ayağını resmen 
başlatıyoruz. BursalI 
turizmcilerle bu ko 
nuyu görüştük" dedi. 
Turizmcilerin günü 
birlik Bursa'da 
kalmaması için 
ekonomik paketler 
de hazırladıklarını 
vurgulayan Harput, 
sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:
"4 gün kal 3 gün öde 
ya da 5 gün kal 2 
gün öde gibi slogan
lar hazırladık. Özel 
Uludağ programları 
ve ramazan eğlence 
leri ile turistlerin 
burada kalmasını 
sağlayacağız. Bu yıl 
Arap ülkelerinden 
çok sayıda turisti 
şehrimize getirmek 
istiyoruz. Turistler 
Bursa'nın tarih kim
liğiyle yeşil dokusu 
na aşık olacak"

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

EUMAM ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK TECRÜBELİ 
GRAFİKER ve ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

TEMA* “sSİrcam7-şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Kamuda memur alımı
Sağlık Bakanlığı ve 
Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı personel 
alacak.
Sağlık Bakanlığı 
Avrupa Birliği Koor 
dinasyon Dairesi 
Başkanlığının duyu
rusu Resmi Gaze 
te'nin sayısında, 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının duyu
rusu ise çeşitli 
gazetelerde yayım
landı. Resmi 
Gazete'nin duyu-

* rusuna göre, Sağlık 
Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinas 
yon Dairesi Başkan 
lığında görevlen 
dirilmek üzere sözlü 
sınavla, 10 Avrupa 
Birliği uzman 
yardımcısı alınacak. 
Yalnızca sözlü 
olarak tek aşamalı 
olarak yapılacak 
sınav, 4-5 Ağustos 
2011 tarihlerinde 
saat 10.00'da Sağlık 
Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinas 
yon Dairesi Başkan 
lığında gerçekleştin 
lecek. (Eskişehir 
yoftr 4. km Söğüt* 
özü Mahallesi 2176. 
sokak numara 5, 3. 
kat-Medicana Hasta 
nesi yanı) 
Başvurular, 4-22 
Temmuz 2011 tarih
leri arasında mesai 
bitimine kadar Sağ 
lık Bakanlığı Avrupa 
Birliği Koordinas 
yon Dairesi Başkan 
lığına yapılacak. 
Sınava Tıp, Diş 
Hekimliği ve 
Eczacılık Fakülteleri 
ile en az dört yıllık 
lisans eğitimi veren 
yüksek öğretim 
kurumlarının veya

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

bunlara denkliği 
YÖK tarafından 
kabul edilen, yurt 
dışındaki yüksek 
öğretim kuram
larının Hukuk, Siya 
sal Bilgiler, İktisadi 
ye İdari. Bilimler, 
İktisat, İşletme, 
Maliye, Uluslararası 
İlişkiler, Kamu 
Yönetimi, Çalışma 
Ekonomisi, Sağlık 
Eğitim Fakülteleri, 
Sağlık İdaresi Yük 
sek Okulu, Ebelik ve 
Hemşirelik lisans 
programlarından 
mezun olanlar 
katılabilecek.
Adaylarda ÖSYM 
tarafından, 10-11 
Temmuz 2010 tarih
lerinde yapılan 
Kamu Personel Seç 
me Sınavı'nın 
(KPSS) KPSSP 88 
puan türünden asga 
ri 80 puan almış 
olmaları şartı da 
aranacak. Ayrıca 
İngilizce dilinde ilan 
tarihinden önce 5 yıl 
içinde yapılan Kamu 
Personeli Yabancı 
Dil Bilgisi Tespit 
Sınavından (KPDS) 
en az 70 puan veya 
ilan tarihinden 
önceki 2 yıl içinde 

yapılan "TOEFL 
CBT" Sınavından en 
az 155 puan, 
"TOEFL IBT" 
sınavından en az 65 
puan, "TOEFL PBT" 
sınavından en az 
470 puan almış 
olmak veya ilan tari
hinden önceki 2 yıl 
içinde IELTS sınavın 
dan en az 6 puan 
almış olmakta aday
larda aranacak şart
lar arasında yer alı 
yor.
BAYINDIRLIK VE 
İSKAN BAKANLIĞI 
MÜFETTİŞ YARDIM
CISI ALACAK 
Öte yandan Bayın 
dirlik ve ıskan 
Bakanlığı, toplam 23 
müfettiş yardımcısı 
ahmında bulunacak. 
Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının 
bugünkü çeşitli 
gazetelerde yer alan 
ilanına göre Bayın 
dirlik ve İskan Ba 
kanlığı Teftiş Kurulu 
Başkanlığında boş 
bulunan 5-7 ve 
8'inci dereceler 
olmak üzere toplam 
23 müfettiş yardım
cılığı kadroları için 
yazılı sınav yapıla
cak.

Sigortasını suistimal 
edene 7 yıl ceza

Türkiye'de işsizlik 
oranı geçen yıl 
yüzde 11.9 oldu. 
İşsizliğin en yüksek 
olduğu iller Adana, 
Hakkari ve Van 
olarak sıralandı. 
Adana'da beş kişi
den biri işsiz. 
Sigorta suiistimal
leri ile mücadele 
amacıyla “Yanlış 
Sigorta Uygulama 
larının Tespiti, 
Bildirimi, Kaydı ve 
Bu Uygulamalarla 
Mücadele Usul ve 
Esasları Hakkında 
Yönetmelik “Hazine 
Müsteşarlığı tarafın
dan hazırlanarak 
yayımlandı. 1 
Haziran 2011 
itibarıyla yürürlüğe 
giren yönetmelikle, 
yasal unsurların 
oluşması halinde 
sigorta suiistimalleri 
Türk Ceza Kanu 
nu’nun “Nitelikli 
Dolandırıcılık” 
başlıklı 158’inci 
maddesi kapsamın
da suç olarak 
değerlendirilip, bu 
madde kapsamına 

giren eylemler, 2 yıl
dan 7 yıla kadar 
hapis ve 5 bin güne 
kadar adli para 
cezası ile ceza- 
landırılabilecek. 
Türkiye Sigorta ve 
Reasürans Şirketleri 
Birliği’den (TSRSB) 
konu ile ilgili olarak 
yapılan açıklamada, 
sigorta sektöründe, 
sigorta suiistimalleri 
ile mücadelede yeni

25 Haziran 2011 Cumartesi
ONUR ECZANESİ

bir döneme girildiği 
ve bu alanda yasal, 
teknolojik ve idari 
altyapının “hızla” 
kurulduğu ifade 
edildi.
Yanıltıcı uygula
maların sadece araç 
sigortalarında değil, 
bedeni hasarlar da 
dâhil olmak üzere 
her tür sigorta 
alanında yapıldığına 
dikkat çekilen 
TSRSB’nin açıkla
masında, 
“Türkiye’de sigorta 
suiistimalleri; sigor
ta şirketinin: 
sözleşme şartları 
çerçevesinde öde
memesi gereken bir 
hasarı ödetmek ? 
amacıyla sigorta şir
ketine bilerek yanlış 
bilgi verilmesi 
ve/veya önemli bir 
hususun gizlenmesi 
ya da sigorta süresi 
içerisinde kasıtlı 
olarak bir hasara 
sebep olunması 
veya hasarın mik
tarının olduğundan 
fazla gösterilmesi 
suretiyle yarar 

sağlanması şeklinde 
gözlemlenmektedir. 
Sigorta suiistimal
leri devamlı yükse
len ve 2010 yılında 
8.7 milyar TL’ye 
ulaşan hasar iş ve 
işlemlerinde ortaya 
çıkmaktadır” denil
di. Sigorta suiisti
mali şüphesi bulu
nan kişi ve kuru
luşlara teminat ver
ilmemesi veya yasal 
başka önlemlerin 
alınabilmesi amacıy
la, Sigorta Bilgi 
Merkezi bünyesinde 
Sigorta 
Suiistimalleri Bilgi 
Sistemi (SİSBİS) 
yeri tabanı kuruldu 
ye 201’0 yıfının 
başında test çahş- 
malarına başlanıldı. 
Yeni yönetmelikle 
sigorta şirketlerinin, 
şüpheli durumları 
kanıtlarıyla birlikte 
bu veri tabanına 
girmeleri, Sigorta 
Bilgi Merkezi’nin de 
bu veri tabanını sig
orta şirketleriyle 
paylaşması zorunlu 
hale getirildi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.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
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
Tptalgaz . 514 17 00

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

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 5İ3 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 5131079
MAR-PET 5 «13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4001

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) 4

HİÜHIIİIÜI
vErösmASi 

SATILIKRUH 
1I.30-14.00- 
16.30-20.30 

PAPİDA SİHİRLİ YOL 
ll.45-l4.l5-l6.50

Rezervasyon 
(Tel 15U 55 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Gemlik Körfez
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İile jistün hizm
Hürriyet Cad. No : 30 
Orhangazi Cad. No : 84 
Tel : 0 224 513 65 00 
Gemlik / BURSA 
Burhaj^ÜTÜN

1 '

■ Mobilya
■ Düğün Salonu
■ İnşaat
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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 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.aykentilkogretlm.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
5.600 TL

8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Haziran 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Asım Kocabıyık’ın Borusan Mannesman’s kesilen ceza üzerine Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı aradığı öğrenildi.

Borusan Mannesman ruhsat
için Şubat ayında başvurmuş
Gemlik Belediye Encümeni tarafından geçtiğimiz hafta 7 bin 892 
metrekare kaçak inşaat yaptığı gerekçesiyle, toplam 449 bin 746 
lira para cezasına çarptırılan Borusan Mannesman’ın, 45 bin 
metrekarelik fabrika binası için ruhsat aldıkları, fabrikanın bitmek 
üzere olmasına karşın, 7 bin 892 metrekarelik müşteminat bölüm
leri için Gemlik Belediyesi’ne ruhsat için başvurdukları, ancak
ruhsatı 4 aydır alamadıkları öğrenildi. Haberi sayfa 4’de

KAYALAR KAFE’DE 
KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün & Nişan & Kokteyl & Kuranı 
Yemekleri & İş toplantıları ve seminerler

mm
Kayalar Sok. No : 15 

Tel : 525 06 16 UMURBEY 
GSM : O 541 261 25 53

Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Amaç üzüm yemek mi, 
Bağcı’yı dövmek mi?

Gemlik Belediyesi Borusan Mannes 
man’a yaklaşık 450 milyon liralık kaçak 
inşaat yapma cezası kesmiş.

450 bin lira, belki rakam olarak 
Borusan Mannesman gibi bir kurumu 
sarsacak bir para değil.

Ama, sorun para değil.
Yaptığım araştırmada Borusan 

Mannesman olarak, 45 bin metrekarelik 
fabrika inşaatı için ruhsat almış, geriye 
kalan 7849 metrekarelik depo, VVC, 
soyunma odaları gibi eklentiler için 
Şubat ayında Belediye’ye ruhsat için 
başvuruda bulunmuş.

Devamı sayfa 4 de

http://www.aykentilkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com
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Buluşma
Resmi Açılış 15 Temmuz 2011 Cumartesi günü yapılacak

Gürhan ÇETİNKAYA

Bakan" konuşuyor!
İnsanlar politik yaşamın içinde neden 

aktif rol üstlenmezler?
Yıllardan bu yana dillerde pelesenk 

olmuş bir sitem...
Neden girsinler?
Sistem sakat...
İyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu ayırt 

edemiyor ki...
Fırsatlar ve fırsatları iyi değer

lendirmeyi becerebilenler üzerine 
kurulmuş.

Seçerken de...
Seçim sonuçları sayılırken de...
Yığınla defo var.
Seçim öncesinde tüm partilerin ortak 

kaygısı "sandığa sahip çıkmak"
Utanılacak bir söylem.
Ne demek sandığa sahip çıkmak...
Sandık başlarında görev üstlenen 

partililer gözlerini dört açmak zorunda.
Neden?
Yoksa sandık güvencede değil mi? 
Korunmaya mı muhtaç?
Bu işin "sandık" tarafı...
Dahası o sandıktan çıkanlar.
korunmaya muhtaç haldeki sandıktan 

tavşan çıkacak değil ya...
Çıkanların hal-i pür melali ortada... 
İlkeler havada uçuşuyor...
Çıkarlar ceplere doluşuyor.
Koltuk uğruna yarab 3 30 paraya kişi

likler satılıyor.
İlkeli, tutarlı, dürüst adamlar ise türlü 

çeşitli entrikalarla "iş göremez" hale 
getiriliyorlar.
Türkiye'de siyaset kurumu toplum 

eksenli olarak yeniden yapılanmalı.
Ülke yönetimini laik, demokratik, 

hukukun üstünlüğüne inanmış, erdemli 
kişiliklere emanet edecek bir ’’kültür" 
oluşturulmalı.

Ne yazık ki;
Ülkemizde hala "feodal" yapı ege

men...
Ahbap çavuş ilişkilerini iyi beceren

ler, çoğunluğun hoşuna gidecek 
"lafları edenler ülke yönetiminde söz 
sahibi olabiliyor.

Hukuk...
İki dudak arasına sıkıştırılmış tümüyle 

cibilliyete bırakılmış.
Kurallar evrensellik ilkesinden çık

mış...
Özgürlüğe giden yollar kesilmiş.
Ve o yolları kesenlerden» medet umu

lur hale gelinmiş.
Hukuka giden yolları tıkayan engel 

taşlarını kim koydu üst üste...
Hükümetin bakanı eleştiriyor. 
Haklı da...
Ama liderine gücü yetmiyor.
Son dokuz yıldır Türkiye’yi idare eden 

hükümet;
Yurttaşın dileklerini karşılayacak, 

özgürlükleri sağlayacak bir anayasayı 
gerçekleştiremedi...

Seçim Yasası'nı ,
Siyasal Partiler Yasası'nı nicelik ye 

rine niteliği ön plana çıkaracak biçimde 
düzenlemedi.

Şimdi hükümetin bakanları ahkâm 
kesiyor...

Siz önce sanatçıya ve sanat eserler
ine sahip çıkınız.

Geçin bunları geçin...
Heykel'! yıktırdınız bir kere...

•KİMİMİ
Alya Petrol Turizm Ltd. firması tarafından Gemlik Belediyesi’nden 
kiralanan CiuS AVM de, Edirne Ciğercisi, Polaris Ayakkabı, Sultan 
Ahmet Köftecisi, Kumpir Backs, Şok Mağazacılık, Adil Işık, Funny 
Day, Hangar Ayakkabı mağazaları gelecek.
Ahmet Dural 
Meydanı’nda bulu
nan “Cius AVM” 
kapılarını 2 Temmuz 
2011 Cumartesi 
günü Gemliklilere 
açıyor.
Ocak ayında ihale 
ye çıkarılan Alış 
veriş Merkezi’ni 
aylık 40 bin 500 
liraya Alya Petrol 
Ltd.Şti. işletmeci 
olarak kiralamıştı. 
Belediye dükkan
larında kiracı olan 
esnafa ayrılan Alış 
Veriş Merkezi’nin 
adının, Gemlik’e ilk 
yerleşen Argona 
ut’lu Cius (Sius)’un 
adı verildi.
Cius AVM’nin 2 
Temmuz 2011 
Cumartesi günü 
kapılarını 
Gemliklilere aça
cağını söyleyen 
işletmeci’firma 
ilgilileri, resmi 
açılışın ise 15 
Temmuz 2011 günü 
yapılacağını 
söylediler.

ÜNLÜ MARKALAR 
GELİYOR
İşletmeci Alya Petrol 
Ltd. Şti. firması 
yetkilileri, Şubat 
ayından bu yana 
AVM içinde düzen
leme yaptıklarını, bir 
yandan da tanınmış 
markaları Gemlik’e 
getirebilmek için 
çaba harcadıklarını 
söylediler.
Burger Kings, 
Ankara 
Lahmacuncusu, 
Edirne Ciğercisi, 
Sultanahmet 
Köftecisi, Kumpir 
Backs, “Şok” 
Mağazası, Venüs 
Çocuk, Adil Işık 
Bayan giyim, 
Hangar Ayakkabı; 1 
Polaris Ayakkabı, 
Cafe Bursa, Burger 
King’s, çocuk 
eğlence mağazası

YAKINDA™ 
^GTİNİZDEYİZ

ile anlaşma sağ
landığını, Alışveriş 
Merkezi’nde açılış 
hazırlıklarına başla 
dıklarım söyledi. 
İlgililer, alışveriş 
mağazasının güven
lik işini ise Real 
Güvenlik’in 
yapacağını 
bildirirken, kişilere 
ait işyerlerinden 
bazılarını da kirala 
dıklarım, bazı tanın
mış markalarla da 
görüşmelerin 
sürdürüldüğünü 
belirttiler.
Yapı Kredi 
Bankası’nın

mağazanın açılışı 
beklenmeden taşı
narak hizmet verme 
ye başlayacağını da 
belirten ilgililer, 
Gemlik’e alternatif, 
güvenli, huzurlu, 
tanınmış markaların 
bulunduğu, içinde 
sineması, kuaförü, 
cafesi ve eğlence 
birimlerinin bulun
duğu bir alışveriş 
merkezi kurduk
larını, bundan böyle 
uzak yerlere 
alışveriş için 
gitmeye gerek 
kalmayacağını 
söylediler.

İlgililer, “Burger 
Kings, Cafe Bursa, 
Venüs Çocuk, 
Funny Day, Sultan 
Ahmet Köftecisi, 
Edirne Ciğercisi, 
Polaris Ayakkabı 
gibi tanınmış 
mağazaları Gemlik’e 
getirdik. Gemlik 
esnafının da bulu
nacağı Alışveriş 
Merkezi’nin ilçenin 
büyük bir eksikliğini 
gidereceğini 
sanıyoruz.
Alışveriş merkezi 
akşam saat 22.00 ye 
kadar açık kalacak. ” 
dedi.
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Sllalı alışverişini MOBESE görü mü ledi YazıYORUM
Silah alışverişini 
Mobese görüntüledi 
Bursa'da iki kişinin 
yaptığı silah 
alışverişi MOBESE 
kameralarına 
takıldı. Zanlıların 
evinde yapılan ara

Çarpmadığı yaya bıçakladı
Bursa'da bir 
otomobil sürücüsü, 
aniden önüne çıkan 
şahsa çarpmamak 
için fren yaptı. Son 
anda duran otomo
bilin sürücüsü

Kamyonette bıraktığı sattığı 
dairenin parasını çaldırdı

Bursa'da, bir kamyo
nete anahtar uydu
rarak giren hırsız, 
sürücünün sattığı 
dairenin parası olan 
50 Bin TL ile senet
leri alarak kaçtı. 
Olay, Fatih Mahallesi

Kımitençıkmıomolıilagacacarptiıiölii
Bursa'da kontrolden 
çıkarak orta refüjde- 
ki ağaca çarpan oto
mobilde bulunan 
2 kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye göre 
Orhangazi'de ikamet 
eden 44 yaşındaki 
Yılmaz Yanık, dün

Kiraz ağacından düşerek öldü
Bursa'da kiraz 
yemek için çıktığı 
ağaçtan düşüp ağır 
yaralanınca has
tanede tedavi altına 
alınan yaşlı adam 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre 

Bayii 
talan ettiler

mada iki adet ruh
satsız tabanca ele 
geçirildi.
Olay, Vatan 
Mahallesi Bafra 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
MOBESE kameraları 

yaya tarafından 
bıçaklandı.
Olay, Arabayatağı 
Mahallesi çevre 
yolu üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre,

Güçlü Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, dâire 
satan S.D. (50), 
50 bin TL parayı 
kamyonetinde 
bıraktı. Geri 

gece saat 01.00 
sıralarında yeni 
Yalova yolu üzerinde 
kullandığı 16 VG 361 
plakalı otomobilin 
direksiyon 
hakimiyetini kaybet
ti. Savrularak yoldan 
çıkan araç, orta 
refüjdeki ağaca

10 gün önce merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mimarsinan 
Mahallesi Eğitim 
Caddesi'nde bir 
sitenin bahçesindeki 
kiraz ağacına çıkan 
61 yaşındaki Hasan

Bursa'da, bir tekel 
bayiine giren hırsız 
lar çok miktarda 
sigara ve 1 bilgisa
yarı çalarak kaçtı. 
Olay, Sırameşeler 
Mahallesi Ormanlar 

sokak üzerinde 
E.C. (20) ve E.Y.’yi 
(25) bir birlerine 
silah verirken 
görüntüledi. Mobese 
merkezinde 
görevli polislerin 
sevk ettiği ekipler, 

çalıştığı işyerine ait 
otomobille seyreden 
E.Ş. (30), aniden 
önüne çıkan yayaya 
çarpamamak için 
fren yaptı. Ancak 
sinirlenen yaya, 

döndüğünde 
parasının olmadığını 
fark eden S.D. . 
polise haber verdi. 
Yapılan incelemede, 
zanlıların anahtar 
uydurarak kamyo
nete girdikleri 

çarparak durdu. 
Otomobilde bulunan 
47 yaşındaki Gürsel 
Saltan olay yerinde 
hayatını kaybed
erken, Yılmaz Yanık 
ise ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı Devlet 
Hastanesi'nde kur
tarılamadı.

Genç, meyve 
toplarken dengesini 
kaybetti. Asfalta 
düşerek ağır 
yaralanan Genç, 
önce Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne, 
ardından da Bursa

Yolu'nda bulunan 
İ.K.'ye (30) ait Tekel 
bayiinde meydana 
geldi. Çatı katının 
penceresini sök? 
erek içeri giren 
hırsız ya da hır 

iki şahsın üst ara
masında suç unsu
runa rastlamadı.
Evde yapılan arama 
da ise 2 adet 7,65 
çapında silah ele 
geçirildi. İki zanlı 
gözaltına alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca n v ura11933@h otma H .com 
www.milliyet/blog/özcan vural

E.Ş.'yi sol karın 
bölgesinden 
bıçakladı. Yaralı 
hastaneye 
kaldırılırken, polis, 
kaçan kimliği meç 
hul yayayı arıyor.

tespit edildi. 
Kamyonette ayrıca 
müşterilere ait

9 bin TL Tık senedin 
de çalındığı öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Sürücünün ve 
123 promil alkollü 
olduğu iddia 
edilen Gürsel 
Saltan'ın 
oesetleri, otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı soruşturma 
sürüyor.

Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Günlerdir tedavi 
gören Hasan 
Genç kurtarılamadı. 
Savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

sızlar çeşitli marka 
larda 98 paket 
sigarayı ve laptop 
bilgisayarı alarak 
kayıplara karıştı. 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Cari açık!....
Cari açık... Yani aldığınızla, sattığınız 

arasında ki fark.
Ekonomistlerimizin vazgeçilmez tartış

ma konusu..
Cari açık sadece ekonomistlerin ve 

ekonomi yönetiminin tekelindeki bir 
kavram gibi görünse de, aslında yediden 
yetmişe herkesin derdi...

Bizlerde bilmeliyiz..
Çünkü aldığın Çin malı oyuncak bile 

ülkenden döviz çıkışı anlamına geliyor.
Sofralarımıza konan binbir çeşit ithal 

gıdadan tutun, lüks otomobillere, içki 
lere uzanan dev bir liste var karşımızda.

Ve bunların hepsine dolar ve euro 
yetiştirmek gerekiyor.

Dıştan aldığımız mal ve hizmetler için 
gereken döviz ise ne tarlalarımızda 
yetişiyor ne de matbaalarımızda basılı 
yor.

Bu dövizi kazanmak gerekiyor...
Ülkece çalışarak kazanmak..
Bunun yolları; Türk malı ve hizmetini 

dünyaya satmak, turistleri Türkiye’ye 
çekip ellerindeki dövizi kapmak.

Ne var ki ithalatımız ucuz kredi ve 
düşük kur dönemlerinin bir "nimeti" 
olarak, ihracat yapanların da katkısıyla 
ele avuca sığmaz vaziyete gelmiş 
durumda. Gittikçe büyüyor.

Haliyle ne ihracat ne turizm yetiyor bu 
değirmeni döndürmeye.

O zaman da devreye “taşma su” giri 
yor. Yani sıcak para.

Döviz gelir ve giderimiz arşındaki farkı 
küresel kriz haricinde dıştan gelen ve 
piyasa oyunlarıyla Türkiye’den 
kazandığı büyük rantla giden, anlık 
yabancı sermaye ile kapatır olduk.

Bu ele avuca sığmaz parayla bu işlerin 
yürüyemeyeceği ortada.

Taşıma bu su ile Türkiye’nin dev 
ekonomiler ve büyük güçler arasına 
girmesi mümkün değildir..

Cari açığımız milli gelirin yüzde 10’una 
yaklaşıyormuş\

Dıştan sıcak para gelmediği anda, kriz 
le yüzleşmek kaçınılmaz hale gelebilir
miş...

Sonuçta herkesin az ya da çok sorum
lu olduğu döviz açığı gelir yine vatan
daşı vurur! Onu perişan eder.

İşte o nedenle artık haddimizi bilip 
oturmamız gerekir..

Döviz açığını frenlemek için Merkez 
Bankası başta,

Hazine operasyon seferberliği başlat
mış vaziyette.

Vatandaşın kredi kullanımı daraltılıyor.
Özellikle ithal mallar üzerindeki fiyat 

avantajının azaltılması için hazırlıklar 
yapılıyor.

Zamanla devreye girecek tedbirlerle 
risk kısmen azaltılacak.
Ancak tamamen yok edilemeyecek..
Bunlar doğru şeylermiş..
Büyüme ihtiyacındaki Türkiye’nin hızı 

kesilecek.
Burada önemli olan hızı aşırı düşürme

den ve enflasyonu patlatmadan kalıcı bir 
çözüm bulmak.

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

Asım Kocabıyık’ın Borusan Mannesman’a kesilen ceza üzerine 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı aradığı öğrenildi.

Borusan Mannesman ruhsat
için Şubat ayında basuurmuş

Amaç üzüm yemek mi, 
Bağcı’yı dövmek mi?

Şubat ayında Belediye Yönetiminde Fatih 
Mehmet Güler vardı.

Bir süre sonra İç İşleri Bakanlığı Başkan 
Güler’i ve yardımcılarını görevden uzak
laştırdı.

17 Mart günü ise yapılan Belediye meclis 
toplantısında başkanlık koltuğu CHP den ve 
MHP den birer üyenin AKP’nin saflarında oy 
kullanmasıyla koltuk AKP’ye geçti.

17 Mart gününden sonra tam üç ay geçti.
Borusan Mannesman tarafından istenen 

inşaat ruhsatı savsaklandı.
Yalnız iki ay itfaiye raporu beklenmiş.
Bir sürede Başkanın odasında evraklar bek

letilmiş.
Neden?.
Borusan Gemlik’te 45 bin metrekarelik bir 

fabrika yapıyor.
En az bu fabrikada bin kişi çalışacak.
Nakliyecisinden, taşımacısına, gıdacısın- 

dan, temizlikçisine onlarca sektör bu fabrika 
dan yararlanacak.

İzmit Belediyesi bu fabrikanın kendi bölge 
sinde kurulması için karşılıksız 400 dönüm 
araziyi Borusan’a teklif etmiş.

Bizimkiler ne yapıyor.
45 bin metrekarelik fabrika saha inşaatı bit

mek üzereyken, sanayicinin işini kolaylaştı 
rıp, önünü açacaklarına, oyalayarak, önünü 
tıkıyorlar.

Dünya ekonomik krizini aşamamışken, 
yatırımcı, fabrika kuruyor, ülke ve bölge 
ekonomisine katkı koyuyor, işsizliğin yüzde 
20’lere tırmandığı bir dönemde, istihdam ya 
ratıyor, vergi veriyor, siz ne yapıyorsunuz?

Adamların önünü tıkıyorsunuz.
Belediye İmar İşleri Müdürlüğü neden bu 

evrakları zamanında inceleyip sonuçlandır
madı?

Cevap bekleyen konu bu?
Fabrika açılmasına gün sayıyor.
Siz ne yapıyorsunuz?
Borusan’ın dosyasını bir çeşit sümen altı 

yapıyorsunuz.
Kaba tabirle buna, “Kucağımıza düştüler, 

birşeyler isteyelim. Yoksa daha çok bekler
ler” mantığı ile sanayiciden kent için 
birşeylere koparmak belediyeciliğini bilinen 
yöntemleridir.

Borusan Grubu Gemlik’e neler yaptı burada 
yazsam köşem almaz.

Yalnız Asım Kocabıyık Eğitim ve Kültür 
Vakfı’nın Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi’ne 
yaptıklarını düşünün.

Gemlik olarak biraraya gelsek onun yaptık
larını yapabilir miydik?

Ematullah Hatun Camii, Borusan İlköğretim 
Okulu, Dörtyol üst geçit köprüsü, Belediye 
Kültür Merkezi, benim hemen aklıma gelen 
birkaç önemli eser.

Hükümet Konağının asansörü, Kaymaka 
mın makam arabası bile Borusan’ın armağa 
nı.

Borusan’dan son olarak Çarşı deresinin 
çevresinde bulunan Halı Sahaların bulun
duğu yere bir Anadolu Lisesi yapması isten
miş belediyeden.

Bu konuda Borusan hayır da dememiş.
Ama bundan sonra ne derler bilmem.
Görevini zamanında yapmayıp, sanayiciyi 4 

ay ruhsat için bekleyen bir belediye olur mu?
Olmamalı.
Belediye yatırım yapan sanayiciyi ceza

landıracağına önünü açmalı.
Anlaşılan Gemlik Belediyesi’nin amacı 

üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek.

Gemlik Belediye 
Encümeni tarafın
dan geçtiğimiz hafta 
7 bin 892 metrekare 
kaçak inşaat yaptığı 
gerekçesiyle, 
toplam 449 bin 746 
lira para cezasına 
çarptırılan Borusan 
Mannesman’ın, 45 
bin metrekarelik 
fabrika binası için 
ruhsat aldıkları, fab
rikanın bitmek 
üzere olmasına 
karşın, 7 bin 892 
metrekarelik 
müşteminat bölüm
leri için Gemlik 
Belediyesi’ne ruhsat 
için başvurdukları, 
ancak ruhsatı 
4 aydır alamadıkları 
öğrenildi.
Gemlik’e büyük 
katkıları bulunan 
Borusan Mannes 
man Fabrikası’nın 
Nobuko boru 
hattına büyük çaplı 
boru üretmek için 
başlattığı 45 bin 
metrekarelik fab
rikanın bitmek 
üzere olduğu 
öğrenildi.
Yaklaşık bin işçinin 
çalışacağı yeni fab
rikanın hazırlanan 
programa göre 
tamamlanması için 
müşteminat bölüm
leri ile ilgili inşaat 
ruhsatlarının alın
ması için Proje 
Yapımcısı Arca 
Mühendislik 
tarafından, Şubat 
ayında Gemlik 
Belediyesi’ne 
başvuru yapıldığı 
anlaşıldı.
Arca Mühendislik 
ilgilileri, inşaatların 
zamanında tamam
lanabilmesi için 
ruhsat almak için 
yapılan başvurunun 
4 aydır alamadık
larını, Belediye de 
soruşturma 
olduğunu gibi 
mazeretler ileri 
sürüldüğünü, itfaiye 
ye evrakların 2 ayda 
gönderilebildiğini,

45 bin metrekarelik 
ruhsatı alan 
Borusan 
Mannesman’ın 
7 bin 892 
metrekarelik birim
ler için başvuru 
yaptığını ancak, 
ruhsatın çeşitli 
birimlere takıldığını 
söyledi.
Yeni kurulan Boru 
Fabrikası’nın 
Gemlik’in ve 
ülkenin ekonomi
sine büyük katkılar 

sağlayacağını 
belirten ilgili, 
inşaatın biran önce 
bitirilmesi için hızlı 
bir çalışma 
yürütüldüğünü, 
Belediye de 
bekleyen projenin 
gecikmesi 
nedeniyle temelin 
atıldığını söyledi.

ASIM KOCABIYIK 
BAŞKANLA 
GÖRÜŞTÜ 
Borusan

Mannesman ilgilileri 
ise Boru 
Fabrikası’nın 
Gemlik’e kurulma 
sının ilçedeki işsiz 
liğin çözümüne 
katkı sağlanaca 
ğım, bölge eko 
nomisine büyük 
katkı sağlayacağını 
belirtiler.
İzmit Belediyesi 
Borusan 
Mannesman’a 400 
bin metrekarelik 
araziyi fabrika 
kurulması için 
ücretsiz verileceği 
belirtildi.
Ancak, Borusan 
grup, fabrikayı 
Gemlik’te kurma 
kararı aldı.
“Borusan fabrikanın 
bitirilmesi için 
zamanla savaşıyor. 
Şubat ayında 
ruhsat başvurumuz 
Belediye de 
bekletiliyor.
Belediye’nin 
önümüzü açacağına 
bize ceza yazması 
düşündürücüdür.n 
diyen ilgililer, 
cezanın Borusan 
camiasında 
üzüntü yarattığını 
söylediler.
Öte yandan, 
Borusan Kurucu 
Onursal Başkanı 
Asım Kocabıyık’ın 
da cezayı 
öğrendiği ve 
üzüldüğü bildirildi. 
Kocabıyık’ın 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı arayarak 
konu hakkında gö 
rüştüğü öğrenildi.
Ayrıca, Bülent 
Demircioğlu’nun da 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
giderek konu ile 
ilgilerle görüştüğü 
ve Belediye Başkan 
vekili Yılmaz’ın “Biz 
vatandaşa 5 bin lira 
ceza kesiyoruz. Bu 
kadar para cezası 
Borusan’a bir şey 
yapmaz” dediği ileri 
sürüldü.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Fotoğrafın Man Bursada Bulusun
Uluslararası, ulusal 
ve yerel birçok ünlü 
fotoğrafçıyı 
Bursa'da buluştura
cak festival, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi'nde gerçek
leştirilecek.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, Bursa 
Kent Konseyi olarak 
sanata değer verdik
lerini ve sanat 
faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılmasına 
tüm gücüyle destek 
olacaklarını ifade 
etti. Pala, "Birçok 
alanda olduğu gibi 
fotoğraf sanatında 
da bir ilki gerçek
leştirerek, 
Türkiye'nin ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivalini düzenliyoruz. 
Toplumsal denge 
çizgisinde herkese 
ve her kesime açık 
olan Bursa Kent 
Konseyi, fotoğraf 
bilincini Bursa'da 
halkımıza aşılamak 
için çalışmalarına 
devam edecek"

679 hin 639 aıla» ter döktü
Üniversite aday
larının katıldığı 
Lisans Yerleştirme 
Sınavı'nın (LYS) 
Edebiyat-Coğrafya 
Sınavı (LYS-3) 
yapıldı.
Türkiye'de 81 il 
merkeziyle 
Lefkoşa'da gerçek
leştirilecek LYS-3 
saat 10.00'da 
başladı. Edebiyat- 
Coğrafya Sınavı'na 
679 bin 639 aday 
girdi.
LYS-3.tek oturumda 
uygulanacak ve 
toplam 120 dakika 
sürdü. Sınavda 
adaylara 80 soru 
yöneltildi.
LYS-3'te Türk Dili ve 
Edebiyatı ile 
Coğrafya-1 testleri 
yer aldı. Türk Dili ve 
Edebiyatı testinde 
56 soru bulunacak 
ve 85 dakika süre 
verildi.
Coğrafya-1 testinde 
ise 24 soru soruldu, 
35 dakika süre veril
di. Testler ayrı soru

dedi. 
Festival hakkında 
teknik bilgiler 
veren Bursa Kent 
Konseyi Yürütme 
Kurulu Üyesi Dr. 
Ceyhun İrgil, birçok 
usta fotoğrafçıyı 
Bursa halkı ile 
buluşturacaklarını 
söyledi. Festival 
bünyesinde halka ve 
öğrencilere yönelik 
atölye çalışmaları 
gerçekleştirecekleri
ni ifade eden İrgil, 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi'nde 
açık hava sergileri 
organize edecekleri
ni vurguladı. Ayrıca 

kitapçıklarında bulu
nacak ve tek cevap 
kağıdı kullandı.
Adayların sınava 
gelirken yanlarında 
mutlaka "2011-LYS 
Sınava Giriş ve 
Kimlik Belgesi" ile 
"Nüfüs Cüzdanı" 
veya "Pasaport" 
bulundurmaları 
istendi. Her aday, 
sınava gireceği yer 
bilgisini gösteren 
"Sınava Giriş 
Belgesini", T.C.

İrgil, "Fotofest, 
Bursa için büyük bir 
kazanım olacak. 
Uluslararası, ulusal 
ve yerel düzeyde 
birçok fotoğrafçıyı 
Bursa'da ağırlaya
cağız. Aynı zamanda 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi'nin 
ulusal ve ulus
lararası platformlar
da tanıtımına destek 
sağlamış olacağız" 
dedi.
Bursa Uluslararası 
Fotoğraf Festiva 
li'nin gerçekleştiril 
meşinde, hazırlıkları 
yürütmek amacıyla 
Bursa Kent Konseyi

Kimlik Numarası ve 
şifresiyle ÖSYM'nin 
internet adresinden 
temin edebilecek. 
Sınav binalarında 
hiçbir eşya sınava 
alınmayacağından, 
adayların sınav 
binalarına bu belgel 
er dışında herhangi 
bir eşya 
getirmemeleri 
konusunda uyarılar 
yapıldı. Sınavda 
kullanılacak kalem, 
silgi, kalemtıraş,

Genel Sekreteri 
Enes Battal Keskin, 
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
Üyesi Dr. Ceyhun 
İrgil, Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
Başkanı Utku 
Kaynar, Bursa 
Fotoğraf Sanatı 
Derneği Yürütme 
Kurulu Üyesi Murat 
Karaman ve 
Eğitmen Zekiye 
Sayar, Bursa Kent 
Konseyi Fotoğraf 
İmece Çalışma 
Grubu Temsilcisi 
Hüseyin Ceylan ve 
Temsilci Yardımcısı 
Serap Yavuz, Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi Yerel 
Gündem Şube 
Müdür Neslişah 
Kuşku, Bursa Kent 
Konseyi Sekretarya 
ve İdari İşler Ofisi 
Sorumlusu Yasemin 
Tatlı ve Bursa Kent 
Konseyi İletişim ve 
Organizasyon Ofisi 
Sorumlusu Murat 
Başlar'dan yürütme 
kurulu oluşturuldu.

saat gibi gereçlerle 
şekerleme ve peçete 
bütün adaylara 
ÖSYM tarafından 
sağlandı. Adaylar 
sınava şeffaf pet 
şişe içinde su 
getirebildi. 
Sınavların yapıldığı 
binalara girişte, 
adayların ve sınav 
görevlilerinin üstleri 
emniyet görevlileri 
tarafından elle ve 
dedektörle arandı 
Bina girişinde yığıl
maya yol açılma
ması için adayların, 
çanta ve benzeri 
eşyalarını sınava 
girecekleri binalara 
getirmemeleri, sına
va metal aksesuar 
içermeyen sade bir 
kıyafetle gelmeleri, 
sınavdan en az 1 
saat önce sınav 
yapılacak bina 
önünde bulunmaları, 
sınav salonlarına 
zamanında alın- 
abilmeleri 
açısından son 
derece önem taşıdı.

Her aileye 
özel 'Aile

diş hekimi' 
geliyor

Sağlık Bakanlığı, 
aile hekimliğinden 
sonra aile diş 
hekimliği için de 
düğmeye bastı. Diş 
sağlığı periyodik 
olarak kontrol 
edilecek. Amaç, diş 
hastalıklarını başla
madan önlemek. 
Gece başlayan diş 
ağrısına "Nöbetçi 
diş hekimi" arama 
devri sona eriyor. 
Aile hekimliği uygu
lamasını Türkiye 
genelinde yaygın
laştıran Sağlık 
Bakanlığı, şimdi de 
Aile Diş Hekimi sis
temini başlatma 
hazırlığında. 
Dünyada sadece 
gelişmiş bazı 
ülkelerinde uygu
lanan Aile Diş 
Hekimleri 
sayesinde herkesin 
ağız ve diş sağlığı 
periyodik olarak 
kontrol edilecek, 
çocukların diş 
bozuklukları 
önlenecek, yatalak 
hastalar evde diş 
tedavisi hizmeti ala
cak. Kişisel değil 
toplumsal bir diş 
hekimi fobisi 
yaşandığına dikkat 
çeken Bakanlık, 
önümüzdeki 4 yıl 
boyunca koruyucu 
ağız ve diş sağlığı 
hizmetlerini 
Stratejik Eylem 
Planı çerçevesine 
aldı. En geç 2016'ya 
kadar Aile Diş 
.Hekimliği sistemi

T MA A “sSmT n M RUM IV İM

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

HM ABONE OLDUNUZ MU?
—I ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

nin ülke geneline 
yaygınlaştırılması 
hedefleniyor. 
Sistemin devreye 
girmesiyle birlikte 
tıpkı aile hekim
liğinde olduğu gibi 
ailelerin kendilerine 
ait diş hekimleri 
olacak ve ailenin 
tamamının ağız-diş 
sağlıkları kontrol 
altına alınacak.

6 AYDA BİR 
MUAYENE DAVETİ 
Aile hekimlerinde 
olduğu gibi birinci 
basamak ağız diş 
sağlığı merkezleri 
Olarak hizmet vere
cek Aile Diş 
Hekimleri, Bakanlık 
ile anlaşma 
karşılığında çalışa
cak. Adrese dayalı 
nüfus sayımına 
göre her vatandaş, 
yaşadığı bölgedeki 
aile hekimine 
otomatik kayıt 
olacak.
Aile Diş Hekimi 6 
ayda bir listesinde 
kayıtlı vatandaşı 
çağırarak muayene 
edecek. Sistem, 
sağlık sorunlarının 
başlamadan.veya 
başlar başlamaz 
engellenmesini 
sağlayacak. Bu 
yolla, özellikle 
küçük çocukların 
daimi dişlerinde 
oluşabilecek estetik 
bozuklukları ve 
sağlık sorunları da 
büyük ölçüde 
engellemiş olacak.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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 .

erdilli termal
armutlu- y a I o v a i

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 büfeyemek & Bayanlara özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Center 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu
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Orhangazi Gençlerbirliği genç takımını kendi sahasında 5-0 yenen Çotanakspor Genç Takımı, 8 galibiyet 2 beraberlik ile namağlup şampiyon oldu.

Genç Gotanaklar namağlup şampiyon oldu
Bir yıl önce kurulan
Çotanakspor 
genç takımı, 
namağlup olarak 
şampiyon oldu. 
Bir puan farkla lider 
durumda çıktığı 
Orhangazi 
Gençlerbirliği maçını 
5-0 kazanarak 
şampiyonluğunu 
ilan eden genç 
Çotanaklar, 
kupalarını düzenle
nen törenle aldılar. 
Orhangazi Göl 
Tesislerindeki U-19 
Gemlik Çotanakspor 
-Orhangazi Gençler 
birliği maçını, 
Gemlik Belediye 
Başkan vekili Aslan 
Özaydın, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
Meclis üyeleri 
Necmettin Rama ve 
Fevzi Ayyıldız, 
Gemlik Çotanakspor 
Başkanı Cemil 
Karataş, yöneticiler

ve futbolseverler 
izledi.
Namağlup olarak 
Orhangazi Gençler 
Birliği maçına çıkan 
Gemlik Çotanakspor, 
iyi başladığı maçta 
Selim’in üç, İsmail 
ve Sefer’in birer 
golüyle 5-0 sahadan 
galip ayrıldı. 
Maç bitiminde 
taraftarıyla birlikte

şampiyonluklarını 
kutlayan genç 
Çotahaklar, şampi 
yonluk kupasını 
amatör Futbol 
Federasyonu ‘ 
Temsilcisi 
Volkan Öztürk’ün 
elinden aldı. 
Gemlik Belediye 
Başkan V. Aslan 
Özaydın, genç 
Çotanakların

şampiyonlukların 
kutlayarak, 
gelecek yıllarda da 
başarılarının 
devamını diledi. 
Yönetici arkadaşları
na, hocalara, futbol* 
culara ve taraftarları
na teşekkür ederek 
sözlerine başlayan 
Gemlik Çotanakspor 
Başkanı Cemil 
Karataş, “ilk yılında 

bir kupayla 
sezonu kapatan 
gençlerimiz gelecek 
adına bizlere umut 
veriyorlar.
Gelecek sezonda da 
aynı başarıyı göstere 
ceğinize yürekten 
inanıyorum" dedi.
Çotanakspor 
Teknik Direktörü 
Alpaslan İlgin ise 
oyuncularını 

kutlayarak emeği 
geçen herkese 
teşekkür etti.
Bursa U-19 Ligi 
2.Küme 1.Grupta 
8 galibiyet ve 
2 beraberlikle 
namağlup 
şampiyon olan genç 
Çotanaklar, 44 gol 
attıkları grupta, 9 
gol yediler.
Gelecek sezonda 
birinci kümede 
oynamaya hak 
kazanan ve Gemlik’i 
temsil edecek olan 
Çotanaksporlulara 
Gemlik Emlak İş 
ortaklığı tarafından 
Orhangazi Kasap 
Muammer de yemek 
verildi.
Gemlik’e girişte ve 
Çotanakspor Kulübü 
Önünde taraftarıyla 
birlikte tezahüratlar 
eşliğinde oyuncular 
şampiyonluk 
coşkusunu doyasıya 
kutladılar.

t ursaswr Taraltartar fltnwil üıeleri tatwaitida hulusa
Gemlik Bursaspor 
Taraftar Derneği 
Orhangazi 
Kerametspor maçı 
öncesi Umurspor 
lulara moral kahval 
tısı düzenledi. 
Cem Güler 
Umurspor adına 
yaptığı konuşmada; 
“Gemlikte amatör 
kulüplerin durumu 
iyi değil, gerek saha 
şartları, gerekse des 
tek açısından 
zor dürümdalar. 
Bazı kulüpler ise ka 
panma noktasına gel 
m iş durumda." dedi. 
Gemlik Bursaspor

Taraftar Derneği 
basın sorumlusu 
Mustafa Turan 
konuşmasında 
“Bizler Dernek 
olarak özellikle 
amatör kulüplere 
destek verilmesin
den yanayız. Bursa 
spor için oyuncu 
havuzu oluşturması 
bir yana, amatör 
kulüplerimiz genç
lerimizin dışarıda 
edinebileceği kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutulması açı 
sından da gereklidir. 
Orhangazi Keramet 
spor karşısında

Umurspor’a başarı 
lar dilerim." dedi. 
Dernek Başkanı 
Ferhat Orhan, 
“22 Temmuz günü, 
Gemlik Belediyesi’ 
nin de desteği ile 
Sünnet Şöleni 
yapacağız.
Şölenimiz, Gemlik 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde gerçek
leşecek ve 30 ihtiyaç 
sahibi ailenin 
çocuğunu sünnet 
ettireceğiz.
Gemlik halkını 
sünnet şölenimize 
davet ediyoruz.” 
dedi.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK?- REKLAMCILIK - ÖROAHİZASYON VE TANITIM
istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı Flor S/ B GEMLİK 

Tel S (0.224) 513 96 Ö5 Fax : (O 224) 513 35 95

l€l ajans
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BİZİMLE CMISIMIK 
İSTER MİSİNİZP

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 64

MM»
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

ELEMftNlftRftRANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

43 İldeki Turizm Tesislerine Klima 
Bulundurma Zorunluluğu Gelirildi

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, iklim 
koşullarına göre 43 
ildeki turizm tesisle

rine klima bulundur
ma zorunluluğu 
getirdi Kültür ve 
Turizm Bakanlığı,

iklim koşullarına 
göre 43 ildeki turizm 
tesislerine klima.
bulundurma zorunlu

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 İlknür 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

luğu getirdi. Kış 
turizmi ve yayla 
turizmine yönelik 
faaliyet gösteren asli 
Konaklama tesis
lerinde ise klima 
şartı aranmayacak. 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın Turizm 
Tesislerinin 
Belgelendirilmeşine 
ve Niteliklerine İlişkin 
Yönetmeliğin 
Uygulanmasına Dair 
Tebliğ'i Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Tebliğe göre, 
Adana, Adıyaman, 
Amasya, Ankara, 
Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Batman, 
Bursa, Çanakkale, 
Denizli, Diyarbakır, 
Düzce, Edirne, 
Elazığ, - Gaziantep, 
Giresun, Hatay, 
İğdır, İçel, İstanbul, 
İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kilis, Kocaeli, Konya, 
Malatya, Manisa, 
Mardin, Muğla, Ordu, 
Oşmaniye, Rize, 
Sakarya, Samsun, 
Siirt, Sinop, 
Şanlıurfa, Şırnak, 
Tekirdağ, Trabzon, 
Yalova ve 
Zonguldak'ta yer 
alan turizm işlet
melerine klima 
bulundurma zorunlu
luğu getirildi. Kış 
turizmi ve yayla 
turizmine yönelik 
faaliyet gösteren asli 
konaklama tesis
lerinde ise klima 
şartı aranmayacak.

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

TASFİYE İLANI
SİCİL NO : GEMLİK/2712
TİCARET ÜNVANI: TASFİYE HALİNDE 

NASTAŞ ZEYTİNCİLİK GIDA İNŞAAT 
TAŞIMACILIK OTOMOTİV MAKİNA 
PETROL ÜRÜNLERİ İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ

TASFİYE MEMURUNUN ADRESİ: 
Cumhuriyet Mah. 397. Sk. No : 12/8 
Gemlik - BURSA

Yukarıda ticaret ünvanı ve Ticaret Sicil 
numarası yazılı şirketin 31.05.2011 tari
hinde tasfiyeye geçtiği Tasfiye 
Memurluğuna

Hasan KAPLAN (15041065192)
atanmasına karar verildiği, durumun 

Gemlik Ticaret Sicil Memurluğunda 
10.06.2011 tarihinde tescil edildiği, ala
caklıların ellerindeki belgelerle birlikte bir 
yıl zarfında yukarıda adresi yazılı tasfiye 
memurluğuna müracaatları ilan olunur.

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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illlilWlMlHIlililllllllll Otomobilciye önlem geliyor
KEY hesaplarının 
tasfiyesine ilişkin 
son listede, hak 
sahiplerinin çoğun
da, TC vatandaşlık 
numarası ve sicil 
numaralarındaki 
eksiklik olduğu için 
bu bilgilerle ödeme 
yapılması mümkün 
görülmedi.
Sorunun giderilmesi 
için çalışılıyor, yeni 
bir kanun çıkarıl
ması bile söz 
konusu olabilecek. 
Vatandaşların konut 
sahibi olmasına 
yardımcı olmak 
üzere 1986 yılında 
çıkarılan kanun ile 
başlatılan ve daha 
sonra bir sorun 
haline gelen Konut 
Edindirme Yardımı 
(KEY) hesaplarının 
tasfiyesinde yine 
sorun yaşanıyor. 
KEY hesaplarının 
tasfiyesine ilişkin 
2009 yılında 
çıkarılan son kanun 
çerçevesinde 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası KEY 
Birimi tarafından 
hazırlanan son liste, 
Haziran ayı başında 
Emlak Konut 
Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklığı'na 
(EKGYO) gönderildi. 
Ancak, hak sahip
lerinden büyük bir 
kısmının T.C kimlik 
numaraları ve sigor
ta sicil numara 
larının olmadığı 
veya sicil numar
alarının aynı olduğu 
tespit edildi. Bunun 
üzerine, söz konusu 
eksikliklerin gideri 
lerek, bu durumdaki 
kişilerin hak kaybı
na uğramaması için

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yeniden çalışma baş 
latıldı. Söz konusu 
eksiklikler yanında, 
yasa uyarınca 31 
Mart'a kadar gön
derilmesi gereken 
listenin daha geç 
gönderilmesinin de 
ödemeler açısından 
risk oluşturduğu 
kaydedildi. EKGYO, 
söz konusu sakın
calar nedeniyle 
ödemelerin yapılıp 
yapılmayacağı 
konusunda Hazi 
ne'ye yazı ile görüş 
sorarken, Hazine 
Müsteşarlığı yetki 
lileri, sorunun gider
ilmesi için ortak 
çalışma yapıldığını 
belirtti.
Özellikle kurumların 
düzeltilmiş listeleri 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası'na 
geç göndermesi 
nedeniyle bu birimin 
hesaplamaları yapıp 
EKGYO'ya listeleri 
göndermesi yasada 
öngörülen 31 Mart 
2011 tarihini geçme
si nedeniyle, yeni 
bir yasal düzenleme 
daha gerekebileceği 
görüşü dile getirili 
yor. Çalışmaların 
tamamlanması ve 
çözüm bulunabilme
si halinde son 
ödemeler yapılabile
cek. Ödeme listeleri
ni hazırlayan Tasfiye 
Halindeki Emlak

Bankası'nın Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Zeki Sayın, kendi
lerinin kanun çer 
çevesindeki sorum
luluklarını yerine 
getirdiklerini ve KEY 
konusundaki çalış
malarına artık son 
verdiklerini söyledi. 
Sayın, artık bundan 
sonra herhangi bir 
yeni liste hazırlan
masının söz konusu 
olmadığını belir
tirken, buna karşın, 
KEY ödemeleri 
nedeniyle mahke 
melere başvuran 
vatandaşlardan 
dolayı, personelin 
bu işle uğraşmaya 
devam etmek 
zorunda kaldığını 
bildirdi.
KEY hak sahibi 
olduğunu düşünen 
veya ödemeleri 
düşük bulan çok 
sayıda vatandaşın 
çalıştıkları kurumu 
dava ettiğini anlatan 
Sayın, ancak mahke 
melerin mevzuatı 
okumadan, incele 
meden, sadece 
kurumların bildirdiği 
çalışma süreleri 
üzerinden ödenmesi 
gereken KEY para 
sim hesaplamakla 
yetkili bulunan 
Tasfiye Halindeki 
Emlak Bankası'nı da 
taraf olarak kabul 
ettiği belirtildi.

Merkez Bankası 
leasing, faktoring ve 
tüketici finansman 
şirketlerinin yurt- 
dışından sağladığı 
kredilere munzam 
karşılık getirmek 
için harekete geçti. 
Düzenleme en çok 
otomotivcileri 
etkileyecek.
Cari açık önlemleri 
dışında tutulan 
tüketici finansmanı 
şirketlerine düzen
leme geliyor. Merkez 
Bankası finansman 
şirketlerini izlemeye 
aldı. Bu şirketlerin 
takipteki alacak
larından bilançoları
na kadar geniş bir 
çalışma yapılıyor. 
Merkez'in tüketici 
finansman şirket
lerinin (faktoring, 
leasing) yurtdışın- 
dan bulduğu 
kredilere zorunlu 
karşılık ayırması 
için düğmeye 
bastığı öğrenildi.
Yetkililer, 
önümüzdeki 
dönemde bu şir
ketlerden de karşılık 
ayrılmasının 
istenebileceğini 
ıtoMyur

SİNYALİ BAŞÇI 
VERDİ
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı geçtiğimiz 
hafta Tüketici 
Finansmanı Şirket 
leri Derneği 
(TÜFİDER)Jle 
görüştü. TÜFİDER 
Genel Sekreteri 
Prof. Dr. Emre Alkin 
bu ziyarette, banka
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yetkililerinin "Banka 
harici finansman 
kuruluşlarının yurt
dışı finansmanları 
ile ilgili zorunlu 
karşılık isteyebiliriz" 
dediğini aktardı. 
Alkin, "Merkez 
Bankası banka ve 
banka hariç finansal 
kuruluşların bilanço 
ları konusunda 
alarmda. Leasing, 
faktoring şirket
lerinin de karşılık 
ayırması için çalış
ma yapılabileceğini 
söylediler. Bu şir
ketler daha çok yur- 
tiçinden kredi kul
landığı için böyle bir 
adımın olumsuz bir 
etki yaratacağını 
düşünmüyorum"; ’ 
dedi". Munzam 
karşılık en çok oto
motiv finansman 
şirketlerini etkileye
cek. Çünkü finans
man şirketleri 
arasında en çok 
krediyi bunlar 
sağlıyor. Bankaların 
kullandırdığı taşıt 
kredisi mayısta 
yüzde 10 azalırken, 
finansman şirket
lerinin kullandırdığı 

krediler yılın ilk 
çeyreğinde 1.1 mil
yar lirayı buldu. 
Geçen yılın 
tamamında ise 
finansman şirketleri 
3.3 milyar liralık 
kredi kullandırmıştı.

SON ÖNLEMLER 
ETKİLEMİYOR 
BDDK'nın son 
önlemleri 
finansman 
şirketlerini etk
ilemiyor. BDDK son 
yayınlanan tebliğde 
de otomotiv ve 
konutta tüketici 
finansmanı 
sağlayan şirketlere 
dokunmadı. Sadece 
bu şirketlerin diğer 
tüketici kredileri için 
karşılık oranlarını 
artırdı. Tüketici 
finansman şirketleri 
yurtdışından tonla
ma imkânlarını kul
lanarak kredi bulu 
yor. Merkez Banka 
sı'nın karşılık zorun
luluğu getirmesi 
durumunda şirket
lerin yurtdışından 
kredi almak yerine 
yurtiçine yönelecek
leri belirtiliyor.

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

VAPUR - FERİBOT

A
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

G 
E 
M

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 57L 

1■ BM
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

yut ı Qirl RA 11rl

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.

k W ULAŞIM

R 
Em

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

ıapu oıcı. ıvıuu. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

H HASTANELER
nam tgııım wıua. ıoto
İŞ-KUR 513 71 66

n Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

RELEDİYED 
E

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.'R 

i
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 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

Gemlik Körfez
GEKLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

HIİIIMIİİ

(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

Yalova 
Topçular 
Eskihisar

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
mar-pet 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol________ 513 Ol 03

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4002 

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)

MİS SİNEMASI 

SAMRUH 
11.30-14M 
16.30-20.J0 

PANDA SİHİRLİ YOL 
ll.45-l4.l5-l6.J0

Rezervasyon

(Tel:5l3332I)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


TİCARET Ltd.Şti

Sektörlerinde sizlerin hizmetindeyiz)

Tel: O 224 513 65 00 
Gemlik / BURSA 
Burhan BÜTÜN

Mobilya
Düğün Salonu
İnşaat

Hürriyet Cad. No : 30
Orhangazi Cad. No : 84

mwı

kalite anlayışıyla

njgR şık ürünlerle hizı^ 

bütünler



’ 2002

teMMiutöteinaMi Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.

www.avkentilkoaretim.k12

ite façtevı"
ttzel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları haşladı

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 İle 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini İspatlar, 
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

5.600 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 eğltim-öğretim, yemek,

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Haziran 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Şubat ayında ilçemizde yayınlan
maya başlayan ‘Gazete Gemlik’ 
kapandı. Yaklaşık 4 ay süren yayın 
yaşamında 92 sayı yayınlanan 
“Gazete Gemlik”in imtiyaz sahip
leri Ulaş-Çakır Ortaklığı hafta 
sonunda aldığı kararla gazetenin 
yayın yaşamına son verdiler.

2. Gemlik Denizcilik Yelken yarışları yapıldı KOSGEB ve Gemlik Ticaret Sanayi Odası işbirliği ile açılan 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu” sona erdi

M girisinıci helıelerini allı

2. Gemlik Denizcilik Yelken Yarışlarında birincilikleri değişik kulüpler
den yelkenciler aralarında paylaştılar. 25 -26 Haziran 2011 tarihlerinde 
Gemlik Körfezi’nde bu yıl 2.si Gemlik Yelken Kulübü ve Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanlığı’nca düzenlenen Yelken Yarışlarına 8 kulüp, 50 
yelken sporcusu ile 15 yelkenli teknenin katıldığını söyledi. Sayfa 2’de

KOSGEB ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası arasında yapılan protokol 
sonucu, KOSGEB kredilerinden yararlandırılacak girişimciler için açılan 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu”na katılan 30 kursiyer, dün TSO 
Toplantı Salonu’nda düzenlenen törende başarı belgelerini aldı. Syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Girişimcilik ruhu ve 
KOSGEB kredisi

İş kurmak isteyen ancak maddi ola 
nakları bulunmayan girişimcilere des 
tek sağlamak için KOSGEB tarafından 
başlatılan bağış ve faizsiz kredi sağlan
ması, girişimcileri heyecanlandırdı.

KOSGEB Bursa Müdürlüğü ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası, “Uygulamalı 
Girimcilik Eğitimi Kursu” açmaya karar 
verildiğinde, ‘ilgi olacak mı’ diye düşünü 
İtiyordu.
’ Ama o kadar çok başvuru oldu ki, 
KOSGEB ve TSO ilgilileri adaylar arasın
da seçme yapmak zorunda kaldı.

Devamı sayfa 4’de

http://www.avkentilkoaretim.k12
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2. Gemlik Denizcilik Yelken yarışları yapıldı

yelkenciler kupaları paylaştılar

2. Gemlik Yelken 
Yarışlarında 
dereceye girenlerin 
isimleri ise şöyle :

2. Gemlik Denizcilik 
Yelken Yarışlarında 
birincilikleri değişik 
kulüplerden 
yelkenciler aralarında 
paylaştılar.
25 -26 Haziran 2011 
tarihlerinde Gemlik 
Körfezi’nde bu yıl 2.si 
Gemlik Yelken Kulübü 
ve Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanlığı’n 
ca düzenlenen
Yelken Yarışlarına ilgi 
geçtiğimiz yıla göre 
büyük oldu.
Gemlik Yelken, İstan
bul Yelken, Karamür 
sel Yelken, Şişecam 
Çayırova Spor Kulu 
bü, Körfez Yarımca 
Yelken, Bayramoğlu 
Yelken kulüplerinin 
katıldığı yarışların 
ödül töreni, Pazar 
günü Gemlik Yelken 
Kulübü’nde yapıldı. 
50 YELKENCİ
KATILDI
Ödül töreninde konu 
şan Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Nilüfer Toprakçı, bu 
yıl ki yarışlara 8 ku 
lüp, 50 yelken spor 
cusu ile 15 yelkenli 
teknenin katıldığını 
söyledi.

Toprakçı, yarışların 
yapılması için destek
lerini esirgemeyen 
Borusan Mannesman, 
Borçelik, Borusan 
Lojistik, Gemport, 
Roda, Eker Süt ve Süt 
ürünleri ile Sirena 
Marine firmalarına 
teşekkür etti. 
Daha sonra konuşan 
Gemlik Yelken Spor 
Kulübü Başkanı 
Koray Yaşar, geçen yıl 
yapılan yarışlara 
sadece 2 külübün 
katılmasına karşın bu 
yıl 8 kulüp ve 15 
yelkenli teknenin 
Gemlik Körfezi’nde 
yarıştığına dikkat 
çekerek, "Bu tablo 
Gemlik’teki deniz 
sporlarının gelişmesi 
bakımından yararlı 
oldu. Gemlik Körfezi’n 
de daha çok yelkenli 
görmek istiyoruz. 
Gemlik Yelken Kulübü 
olarak çocuklarımıza 
denizi ve yelkeni sev 
dirmeye çalışıyoruz. 
Geçtiğimiz yıl 2 spor 
cumuzu milli takıma 
gönderdik. Amacımız 
daha fazla sporcuyu 
milli yapmak. Biz, mil
let olarak dört bir yanı 

mız denizle çevrili 
olsa da denize önem 
veren bir millet deği 
Hz. Denize karşı şiir 
okur, rakı içeriz ama 
denizle ilgilenmeyiz. 
Bu yıl 12 sporcumuz 
ile çalışmalarımızı 
sürdürdük. Yaz okulla 
rı başladı. Sporcu 
sayımızı çoğaltmayı 
amaçlı yoruz." dedi. 
Daha sonra yarış
malarda derece alan
lara ödülleri törenle 
dağıtıldı ve desteğini 
esirgemeyen kurum 
ve kuruluşlara 
teşekkür plaketi 
verildi. Daha sonra, 
‘Yabancı Değiliz’ 
gurubunun çaldığı 
müzik eşliğinde 
eğlenildi.

OPTİMİST GENEL 
1- Mert Köse 
Şişecam Çayırova 
Spor Kulübü 
2- M.Sıtkı Çorbacı 
Karamürsel Yelken 
Kulübü 
3- Hürcan Büber 
Gemlik Yelken Kulübü 
4- Ege Turan Şişecam 
Çayırova Spor 
Kulübü, 
5- Çağatay Alan 
Körfez Yarımca 
Yelken Kulübü 
OPTİMİST KIZLAR 
1- Şeyma Coşkun 
Şişecam Çayırova 
Spor Kulübü

2- Melisa Pak 
Şişecam Çayırova 
Spor Kulübü
3- N.Nur Tetik Gemlik 
Yelken Kulübü 
OPTİMİST JUNIOR 
1- M. Sıtkı Çorbacı 
Karamürsel Yelken 
Kulübü
2- Ege Turan Şişecam 
Çayırova Spor Kulübü 
3- Berkecan 
Uzunkaya Şişecam 
Çayırova Spor Kulübü 
LASER 4.7 GENEL 
1- Hasan Sal Gemlik 
Yelken Kulübü
2- Y. Doğan Arıbaş 
İstanbul Yelken 
Kulübü
3- Can Obuter İstan
bul Yelken Kulübü 
LASER 4.7 KIZLAR
1- Tuğba Öksüz 
Gemlik Yelken Kulübü

2- Bedriye Köse 
Şişecam Çayırova 
Spor Kulübü
3- Melis Palas 
Karamürsel Yelken 
Kulübü
LASER 4.7 JUNIOR 
1- Can Obuter Istan- 
bul Yelken Kulübü 
2- Enes Topkaç 
Gemlik Yelken Kulübü 
3- Ö. Halit Olgaç 
İstanbul Yelken 
Kulübü
LASER RADIAL 
GENEL
1- Cengiz Beliç 
Gemlik Yelken 
Kulübü
EN KÜÇÜK SPORCU 
Sertay Budak 
Karamürsel Yelken 
Kulübü
Atacan Coşkun 
Gemlik Yelken Kulübü
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flTM'den para çekerken yardım 
istediği kişi tarafından soyuldu Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall933@hotmail.com 
www.rhilliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Bursa'da, banta- 
matik (ATM) 
cihazından para 
çekmek isterken bir 
kişiden yardım 
isteyen vatandaş, 
dolandırıldığını 
belirterek polise

Sahte istirahat raporu alındığı iddiası
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, sahte 
istirahat raporu 
hazırladığı iddia 
edilen 13 lise 
öğrencisi, ifadeleri 
alınmak üzere 
savcılığa götürüldü. 
Alınan bilgiye

Kurt köpeği tarafından ısıtıldı
Bursa'da kurt 
köpeği tarafından 
ışınlan genç 
hastanelik oldu. 
Olay, Esentepe

Paraşütçü inişte duvara çarptı
Bursa'da, Uludağ'ın 
eteklerinden 
atlayan yamaç 
paraşütçüsü, 
inişte duvara 
çarpınca yaralandı.

Çalılığı ııeııi ayakkabının yerine eslisini bıraktı
Bursa'da, kimliği 
henüz belirlene
meyen hırsız, bir 
evin önünden 
çaldığı yeni spor 
ayakkabının yerine 
eskisini bırakıp 
kayıplara karıştı.

Farelere liifeMe ateş edince gözalıına alındı
Bursa'da iş yerinin 
önündeki farelere 
tüfekle ateş ettiği 
iddia edilen bir 
şahıs gözaltına

müracaat etti.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Kemerçeşme 
Mahallesindeki bir 
bankanın ATM'sinde 
meydana gelen 
olayda Yıldız T. (75) 
isimli kişi, 

göre, İnegöl'deki 
bir lisenin 
yöneticileri, 
raporları bilgisayara 
girdikleri sırada 
bazılarının 
numaralarından 
şüphelendi.
Yapılan inceleme

Mahallesi Çamlık 
Parkı içinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, park içinde 
gezen N.Ö. (57),

Olay, Değirmen 
likızık Mahallesi 
Çiçek Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. Paraşüt ile 
Zeyniler kpyü

Merkez Nilüfer 
ilçesi İhsaniye 
Mahallesi Mercan 
Caddesi'nde ikamet 
eden Hüseyin Ö. 
'nün (35) evinin 
önündeki bir çift 
spor ayakkabısı, 

alındı. Olay, 
Esenevler Mahallesi 
Erikli Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 

para çekmek istedi. 
Bu sırada tanımadığı 
bir kişiden kartla 
para çekip kendisine 
vermesini isteyen 
Yıldız T. , 200 TL 
parayı alarak 
bankamatikten 

sonucunda, 52 isti
rahat raporunun, 
sahte olduğunu 
tespit eden okul 
yönetimi, durumu 
savcılığa bildirdi. 
Savcılığın talimatıyla 
harekete geçen 
İnegöl Emniyet

E.T.'ye (28) ait kurt 
köpeğinin saldırısı
na uğradı. Yaralanan 
N.Ö. hastanede 
tedavi altına alındı.

civarından atlayan 
Recep A. (30), inişte 
apartmanın duvarına 
çarparak yere düştü. 
Yaralanan paraşütçü 
hastanede tedavi 

kimliği belirsiz 
kişi tarafından 
çalındı.
Hüseyin Ö. , çalınan 
ayakkabının yerine 
eski bir çift spor 
ayakkabı 
bırakıldığını

H.A. (46), 06.30 
sıralarında dükkanı 
nın önünde dolaşan 
farelere tüfekle ateş 
etti. Silah sesi üzer

ayrıldı. Bir süre 
sonra hesabından 
560 TL para çek
ildiğini belirleyen 
Yıldız T. , polise 
müracaat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Müdürlüğü Çocuk 
Büro Amirliği 
ekipleri, raporlarda 
ismi geçen 
13 lise öğrencisini, 
sabah saatlerinde 
evlerinden 
alarak adliyeye 
götürdü

Şahsın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı 

alındı.
Recep A.'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

görünce şaşkınlığını 
gizleyemedi.
Ev sahibinin 
müracaatını değer
lendiren Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Başımıza derd arıyoruz!...
Mehmet Haberal ile Mustafa 

Balbay’ın tahliyelerinin reddine ait 
karar ülkede şok tesiri yaptı..

Davaya bakan Özel Yetkili Mahke 
me’nin verdiği karar, hukukçu olma
mama rağmen rahatça söyleyebilirim 
ki siyasidir.
Silivri Mahkemelerinin, yargılamanın 

başından beri sürdürdüğü, sanıkların 
tutukluluklarını infaza dönüştürme ve 
onlara cezaevinde çile çektirme ceza
sını herkes görüyor..

Milletvekili seçilmelerinden sonra 
da, inatla sürdürmesi hukuk adına 
herkes korkunç diyor..
Oysa tutuklulukların bu kadar uzatıl

masının, demokrasi ile yönetilen tüm 
ülkelerin hukuk anlayışına da, vic
dana da, insan haklarına da, Avrupa 
Birliği ilke kurallarına da aykırı 
olduğu kesindir.
Ama Mahkeme ta başından beri hep 

ikiye bir tahliye taleplerini reddediyor
du.

Bu nedenle bu mahkemeden yine 
ikiye bir ret kararı çıkması şaşırtıcı 
olmadı.
İktidarın bağımsızlığını yok ettiği bir 

yargının tahliye kararı vermeşi zaten 
sürpriz olurdu.

Hem Mehmet Haberal, hem de 
Mustafa Balbay için yapılan itirazların 
sonuç vermesini, hukukçular bile bu 
yargıdan beklemiyordu.

Büyük olasılıkla öteki 6 tahliye 
isteminin de reddedilme olasılığı çok 
güçlü diyorlar..

Yani kaos daha da büyüyecektir. 
Ülkem karışacak..

Böyle bir ortamda meclisin verimli 
bir çalışma yapabilmesini düşünmek 
bile olası değildir.

Meclis oturumlarının aşırı gergin, 
kavgalı gürültülü geçeceğini söyle
mek falcılık olmaz.

İktidar, yargıyı siyasallaştırmayın 
uyarılana aldırmadı ve yargıyı tama
men iktidara bağımlı hale getirdi.

Hakimler Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun son yaptığı atamalara 
baktığınız zaman bunu anlamak hiç 
de zor değil.
Atamaların tamamen iktidarın isteği 

doğrultusunda yapıldığı tartışılmaya
cak kadar net.

Bu durum nasıl düzelir derseniz.?.. 
Ben bu işlerden anlamam.
Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim 
“Bu iktidarla bu durum düzelmez

ine olay yerine 
polis ekipleri H.A.'yı 
gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

25.06.2011 tarihinde kaybettim. 
Hükümsüzdür. HATİCE YÜREKLİ

Gemlik Anadolu Teknik ve Kız 
Meslek Lisesi’nden aldığım 

diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. FATMA BUDAK

mailto:ozcanvurall933@hotmail.com
http://www.rhilliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Girişimcilik ruhu ve 
KOSGEB kredisi

KOSGEB ve Gemlik Ticaret Sanayi Odası işbirliği ile açılan 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu” sona erdi 

30 girişimci belgelerini aldıKursun limiti 30 kişiydi, tamamı doldu.
Kursa bay-bayan değişik girişimciler katıl 

dılar.
Nasıl girişimci olunacağı yönünde kurs 

süresince kursiyerler bilgilendirildiler.
Dün sona eren kursa katılanlar belge 

dağıtım töreni vardı.
İşin ucunda KOSGEB’in yüzde 27 hibe, 

yiızde 70 de faizsiz kredisi olunca bu ilgi 
çok oldu.

Normalde ucunda hibe ve faizsiz kredi 
sağlanması bu kursa bu kadar ilgi olmazdı.

KOSGEB’in de amacı ilgiyi arttırmak için 
iş kurmak isteyen, ama maddi olanağı 
bulunmayanların önünü açmaktı.

KOSGEB, başvuran herkese hemen kredi 
sağlamıyor.

Kuracağın işin projesini hazırlayacaksın, 
işyerine tutup, makinalarını alacak, büro
sunu tanzim edecek, işçi bulacaksın.

Aranan tüm özellikler tamamlandığında 
kredi girişimciye veriliyor.

Gördüğüm kadarıyla kursa katılanlara ne 
iş yapacaksın diye sorulduğunda, zeytin 
pazarlamadan, yufka börek imalatına, 
güzellik salonundan, büro malzemeleri 
imalatına kadar çok değişik iş kollarında iş 
kurmak isteyen girişimci adayları gördük.

Kaymakam Bilal Çelik yaptığı konuş
masında çok güzel örnekler verdi.

Girişimcilik aslında helva yapmaya ben
ziyor.

Elinde her türlü malzemen bulunur ama 
bir türlü helvayı yapamazsın.

Bilgi çağının yaşandığı dünyamızda artık 
aklın ve bilginin on plana çıktığı bir gerçek
tir. .

Sânayi Devrimi ile ortaya çıkan gelenek
sel zenginler sınıfı artık değişti.

General Motor, Ford Otomobil, Shell, BP, 
gibi dünya devlerinin sermayelerinden 
daha güçlü yeni bir sermaye sınıfı doğdu.

Bilgisayarın gelişmesi, bilgisayar 
programlarının bulunması bu sektörü 
devleştirdi.
Bill Gates beş parasız sektöre girdi.
Bilgi ile bugün dünyanın en zenginleri ara 

sında baş sırayı çekiyor.
Sanal alemde bir buluş ortaya koyan giri 

şimci, buluşunu dünya ile paylaşıp onu 
satarken milyon dolarlar kazanıyor.

Google, Facebook gibi bilgisayar iletişim 
sistemlerinin kurucuları dünyanın en zen
gin insanları arasında yer alıyorlar.

Herkes bir Bill Gates olma imkanı yok 
ama, bir çok genç girişimcinin maddi 
olanaksızlıklardan iş kuramadıkları da bir 
gerçek.

Bir yerden başlamak gerektiği düşünce
sine KOSGEB destek sağlıyor.

Bundan yararlanmak isteyenlerin ön 
eğitim alması bu eğitime Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın destek vermesi çok önemli.

Bu kurslar sürecek.
Önümüzdeki günlerde 50 kişilik yeni bir 

kurs başlıyor.
Kayıtlar Ticaret ve Sanayi Odasında alını 

yor.
Oda Başkanı Kemal Akıt yaptığı konuş

mada şöyle dedi: "Bir girişimci hep ileriye 
bakmak zorundadır. Bizlere düşen görev 
onlara bu yolda gereken imkanları sunmak, 
biliçlendirmek ve yol göstermektir.

Fikrini eyleme dönüştüren her girişimci 
hem ilçemize katma değer sağlayacak, 
hem de yarını daha aydınlık olacaktır."

Doğru söze şapka çıkarılır.
Genç girişimcilere hayırlı olsun diyorum.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, İlçe 
Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. NAHİT ALTAY

KOSGEB ile Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası arasında 
yapılan protokol 
sonucu, KOSGEB 
kredilerinden yarar
landırılacak girişim
ciler için açılan 
“Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
Kursu”na katılan 30 
kursiyer, başarı bel
gelerini aldı. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Toplantı 
Salonu’nda yapılan 
belge törenine, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın vekili Aslan 
özaydın, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Yönetim Kurulu 
üyeleri Paşa Ağdemir, 
Nurullah Ozaydın, 
Genel Sekreter Ağah 
Arda, Meclis Başkan 
vekili Ahmet Atalar, 
Meclis üyeleri Ersin 
Erenoğlu, Salih 
Üngör, KOSGEB 
Bursa Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
Akdağ, Ticaret ve 
Sanayi Odası eski 
Başkanı Tevfik Solak 
subaşı, kursiyerler ve 
kurs öğretmeni Tülin 
Tüzen katıldı. 
GİRİŞİMCİLİK EN 
ÖNEMLİ İS 
Belge dağıtım törenin 
de konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, dünyada önemi 
en az anlaşılan işlerin 
başında girişimciliğin 
geldiğini belirterek, 
"Un var, şeker var, 
yağ var helvayı yap
mak girişimcilik işidir. 
Elinde her malzemen 
var ama helvayı yapa 
mıyorsan girişimci 
değilsindir. Bilgi ve 
bilimin toplumlarda 
sermayeden daha 
önemli duruma geçti 
ği bir çağda yaşıyo 
ruz. Hiçbir maddi ser
mayesi olmayan 
sanal alemde yaratı 
lan değerler günümüz 
de ön plana çıktı. 
Google gibi bir sanal 
varlık, el değiştirirken 
milyon dolarlara 
satılıyor. Dünyanın en 
zengini sayılan motor 
sanayicileri, petrol 
kralları, maden mil- 
yarderlerinin yerine

sanal varlık sahipleri 
alıyor. Microsoft’un 
sahibi Bil Gates iş 
hayatına atıldığında 
bir kuruş sermayesi 
yoktu. Bilgisi sayesin 
de bugün dünyanın 
en zengin kişisi oldu. 
Bu girişimciliğin en 
güzel örneğidir." 
dedi. Çelik, daha 
sonra bu projeye 
emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

FIRSATI İYİ 
DEĞERLENDİRİN 
Daha sonra konuşan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, KOSGEB 
ile birlikte düzenle
nen kursun ilkinin 
başarı ile sonuç
landığını ve 30 kur
siyerin başarı belgesi 
almaya hak kazandığı 
nr belirterek,

"Bilindiği gibi işsizlik 
ülkemizin en önemli 
sorunlarından biridir. 
Bunu bertaraf etmek 
için önlemler alın
makta, projeler gelişi- 
tirilmektedir.
Araştırmalara göre, 
2010 yılında işsizlik 
oranı 2009’a göre 2.1 
puan azalarak yüzde 
11.9’a gerilemiştir.
Fakat bu hala yüksek 
bir orandır. Bir ülke 
nin kalkınması ancak 
girişimcilerini ve giri 
şimlerin desteklen
mesiyle mümkün ola
caktır. Bu nedenle iş 
fikri olan, kendi işini 
yapmak isteyen, 
ancak bunu yapacak 
maddi imkanı bulun
mayanlara sunulmuş 
fevkalede güzel 
imkan bu. Bu eğitim 
onlara hem bir giri 
şimci olarak izleme 
leri gereken yolu 

çizmede ışık tutacak, 
hem de alacakları 
maddi destek iş 
hayatına atılmaları 
yolunda ivme kazan 
dıracaktır." dedi. 
Akıt, KOSGEB’in 
girişimcilere projeleri 
karşılığı 27 bin lira 
geri ödemesiz hibe, 
70 bin lira da faizsiz 
kredi imkanı 
sağladığını belir 
terek, “Bu imkanı iyi 
değerlendirin.
Bu imkan size hem iş 
sağlayacak, hem de 
başkalarına iş sağla
yarak istihdama katkı 
sağlayacaksanız." $ 
şeklinde konuştu. 
Akıt, girişimcilerde 
merak, cesaret, lider
lik, kararlılık ve 
dayanıklılık özellik
lerinin bulunmasının 
gerektiğini belir terek, 
"Önlerinize elbette 
engeller ve zorluklar 
çıkacaktır. Ancak 
hedefe ulaşmayı 
amaç edinmiş bir 
girişimci hep ileriye 
bakmak zorundadır. 
Bizlere düşen görev 
onlara bu yolda 
gereken imkanları 
sunmak, biliçlendir 
mek ve yol göster
mektir. Fikrini eyleme 
dönüştüren her 
girişimci hem ilçe 
mize katma değer 
sağlayacak, hem de 
yarını daha aydınlık 
olacaktır. KOSGEB 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ve kurs 
öğretmenimiz Nilgün 
Durmaz ile emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Belediye Başkan 
Vekili Aslan Ozaydın, 
kendinin nasıl girişim 
ci olduğunu anlattı. 
Daha sonra KOSGEB 
Hizmet Müdürü 
Ahmet Âkdağ da 2011 
yılının Mart ayı döne
minde Türkiye’de 
işgücünün katılma 
oranının bir önceki 
yıla göre 0.8 puan 
artış gösterdiğini ve 
yüzde 49 olarak 
gerçekleştiğini 
söyledi.
Akdağ, KOSGEB 
kredilerini hakkında 
bilgi verdi.
Daha sonra kursa 
katılanlara belgeleri 
törenle dağıtıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KALE 
ARKASI 
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

14 maçlık bir sezon 
yarın oynanacak tek bir 
maçla son bulacak.

İkinci Amatör Küme 
Birinci gurupta Gemlik'te 
oynanacak olan 
Körfezspor ile 
Kerametspor arasındaki 
maç birinci kümeye çıka
cak takımı belirleyecek.

Beraberlik Körfezspor'a 
yarıyor.

Ancak beraberliğe 
yatan takım her zaman 
kaybeder.

Bunu bilerek tüm spor
severlerin yarın saat 
18.00 de oynanacak olan 
maça gelerek 
Körfezspor'u destek

lemeleri lazım.
Yüzdük yüzdük 

kuyruğuna geldik derler 
ya, işte onun gibi.

Olmuş ya da olmamış 
tüm olayları geride 
bırakarak Gemlik'ten bir 
takımın birinci kümeye 
çıkmasına destek ver
meliyiz.

Maçlara baktığımızda 
nedense Körfezspor'un 
taraftarı yok gibi.

Halbuki önceki yıllarda 
taraftarları büyük ses 
getirirdi Körfezspor'un.

Neyse Pazar günü 
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde oynanan 
maçta Körfezspor 3-0

BİR MAÇLIK 
KOCAMAN 

BİR SEZON (!)

önde götürdüğü maçta 
büyük riziko alarak zor 
da olsa 3-2 kazanmayı 
bildi.

3-0 ya da 1-0 bir şeyi 
değiştirmez. Önemli olan 
3 puandı ve alındı.

Rakiple aradaki 1 puan
lık fark Körfezspor'a 
beraberlik durumunda 
şampiyonluk avantajı 
sağlıyor.

Takımda bildiğim 
kadarıyla sakat yâ da 
cezalı topçu yok.

Yarın maça tam kadro 
ile çıkılacak.

Yani futbolcular istim 
üstünde diyebiliriz.

Geçen hafta alınan

Umurspor yenilgisi 
onları kamçılamış.

Hırslandırmış.
Gerçi yenilgi olmasaydı 

yarın ki maç formalite 
jolacaktı.

Yine de sporseverlerin 
tribünleri doldurmaları 
gerekir.

Çünkü keramet köyü 
yarın Gemlik stadına 
akacak.

Şampiyonluğa şartlan
mışlar.

Biz de ayağımıza kadar 
gelen bu şansı kaybet
meyelim.

Geçen yıl Umurspor 
son maçta yenilerek 
şampiyonluğu kaçırmıştı.

Unutmayalım.

ÇOTANAKSPOR'LU 
GENÇLERİMİZİ 
KUTLUYORUM
U19 İkinci küme 

gençler ligi birinci gurup
ta Umurspor'un 1 puan 
önünde 26 puanla gurup 
birincisi olan 
Çotanakspor'lu gençler 

büyük başarı kazandılar. 
A takımlarına futbolcu

yetiştirme ligi de denilen 
U19 AG 2'de başarılı 
olarak gelecek yıl 
takımın A kadrosunda 
bazılarını görebileceğiz.
Alt kadroları iyi 

yetiştiren takımlar sonra
ki sezonlarda rahat edi 
yorlar.

Umurspor ve 
Çotanakspor takımları bu 
yıl gençlere verdikleri fır
satlarla onları kazanmayı 
bildiler.
Alt kadrosu olmayan 

takımlar ise sezona gir
ilirken hangi takımdan 
kimi alalımın peşinde 
koşuyorlar.

Çünkü yetiştirdikleri 
futbolcuları yok.

Dışa bağımlı hale 
gelebiliyorlar.

Bu da harcanan boşuna 
para oluyor.

Çotanakspor'lu ve 
Umurspor'lu yöneticile 
rîmizi bu başarılarından 
dolayı kutluyorum.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Gemlik halkının Miraç Kandilini 
kutlar, sağlık ve huzur dolu 

günler dileriz

Oztlilek
bir1 tidendi

Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : O 224 513 68 00 -513 32 46 GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Haziran 2011 Gemlik Körfez Sayfa 6

erdilli -termal
armutlu- yal ova

Erdilll Termal Otel olarak ?' 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No: 1

, Armutlu / YALOVA - i
Tel: O 226 531 4125 
53144 20-5313145 
Fax : O 226 531 O& 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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Körfezspor liderli nini korudu

Seyfettin SEKERSÖZ

Körfezspor, 3 farklı 
öne geçtiği maçta 
arka arkaya yediği 
gollerle maçı zora 
sokmasına rağmen 
sahadan 3-2 galip 
ayrılarak liderliğini 
korudu.
İkinci Amatör Küme 
birinci gurupta maça 
en yakın takipçisi 
Kerametspor'un 1 
puan önünde lider 
çıkan yeşil beyazhlar 
Yeni Sölöz 
Gençlerbirliği 
karşısında 3-0 öne 
geçtikleri maçta' 
Çarşamba günü 
Gemlik'te oynaya
cakları şampiyonluk 
maçını düşünerek 

gol ayaklarını oyun-, 
dan alınca arka 
arkaya yediği goller
le zorda olsa 
sahadan 3 puanla 
ayrılmasını bildi. 
Maça iyi başlayan 
yeşil beyazhlar 
henüz birinci dakika
da gole çok yaklaştı, 
soldan yapılan orta
da Ahmet Al'ın kafa 
topunu kaleci İrfan 
iyi yer tutarak gole 
izin vermedi. Golü 
erken bulmak için 
ataklarını sıklaştıran 
Körfezspor 9.

dak î kaoa' cezeT 
sahasına giren 
Onur'un kalecinin 
üzerinden aşırtma 
vuruşla attığı golle

1-0 öne geçti. 24. ve 
26. dakikalarda Onur 
net pozisyonlardan 
faydalanamazken 40. 
dakikada kaleciden 
dönen topu tamam
layarak takımını 2-0 
öne geçirdi ve ilk 
yarı bu skorla 
tamamlandı.
İkinci yarıya farkı 
açmak için rakip ka 
leye yüklenen yeşil 
beyazhlar, 51. 
dakikada faul atışın
dan gelen topu 
Emrah'ın kafayla 
âğlara gönderme-

ve iyice rahatladı. 
Gole itiraz eden 
kaleci İrfan sarı kart 
görürken, itirazlarını 

devam ettirince bu 
kez ikinci sarıdan 
kırmızı görerek 
takımını 10 kişi 
bırakırken Tuncay'ın 
çıkmasıyla kaleye 
Hüseyin girdi. 69. ve 
70. de Onur'la 
pozisyonları 
cömertçe harcayan 
Körfezspor, skor 
avantajı ve Çarşam
ba günü oynayacağı 
Kerametspor maçını 
da düşünerek yap
tığı değişikliklerle 
maçı zora soktu. 79. 
dakikada çaprazdan

juixfil yutan 
Hasan skoru 3-1 
yaptı. 85. dakikada 
kaptığı topu yaklaşık 
25 metreden köşeye 

gönderen Hasan 
kaleci Şerkan'ın 
müdahalesine rağ
men farkı bire 
indirerek takımını 
umutlandırdı ancak 
kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Körfezspor sahadan 
3-2 galip ayrıldı.

SAHA : Orhangazi 
Göl Tesisleri 
HAKEMLER: 
Kasım Mutlu 7, 
Hakan Bilbay 5, 
Serkan Dağ 5,

YENİ SÖLÖZ 
GENÇLERBİRLİĞİ : 
İrfan 3, (Hüseyin 3) 
Baki 3, (Ömür 4) 
Nurullah 5, Özay 5,

Tacettin 5, Halil 
Göksu 5, Tuncay 4, 
Faruk 5, Yahya 5, 
Ümit 5, Hasan 7, 
KÖRFEZSPOR : 
Şerkan Hümaşalar 5, 
Özcan 5, Lütfü 5, 
Serkan Tahtalı 5, 
Cihangir 5, Serkan 
Ayyıldız 6, (Nihat 3) 
Emrah 7, (Yusufcan 
3) Sercan 6, Ahmet 
6, (Mevlüt 4) Orhan 
7, Onur Balaban 7, 
GOLLER : Dk. 9-40 
Onur Balaban, Dk. 
51. Emrah 
(Körfezspor) Dk. 79- 
85 Hasan (Yeni 
Sölöz Gençlerbirliği) 
KIRMIZI KART : Dk. 
51. İrfan (Yeni Sölöz 
Gençlerbirliği)

Kerametspor dewam dedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geriye düştüğü 
maçta arka arkaya 
bulduğu gollerle 
Umurspor engelini 
2-1'le geçen Kera 
metspor, şampiyon
luk umudunu son 
maça taşıdı.
İkinci Amatör Küme 
birinci gurupta li 
derin 1 puan gerisin
den gelen yeşil 
beyazhlar 35. dakika
da yenik duruma 
düştüğü maçta 40. 
ve 45 dakikalarda 
kazandığı 2 golle 3 
puanı alarak 

umudunu Çarşamba 
günü lider Körfez 
spor'la Gemlik'te 
oynayacağı son 
maça taşıdı.
Maça iyi başlayan 
Umurspor, 5. dakika
da Şerkan'ın 
kalecinin üstünden 
aşırdığı topun dışarı 
çıkmasıyla gole çok 
yaklaştı. Rüzgara 
karşı oynayan ve 
rakip kaleye gitmek
te zorlanan 
Kerametspor, Necmi, 
Şali ve Erdi ile gol 
ararken 35. dakikada 
sağdan gelişen atak

ta penaltı noktası 
üzerinde topun 
gelişine vuran 
Ufuk'un şutunu kale
ci Özay çeldi ancak 
topa yetişen Ufuk 
topu ağlara gönder
erek Umurspor'u 1-0 
öne geçirdi. Yenik 
duruma düşen 
Kerametspor gol için 
baskısını artırırken 
40. dakikada Erdi'nin 
kullandığı faul atışın
da kaleciden önce 
topa müdahale eden 
Necmi kafayla skoru 
1-1 yaptı. İlk yarının 
bu sonuçla bitmesi 

beklenirken uzatma 
dakikalarında Şali 
durumu 2-1 yaptı ve 
devre Keramet 
spor'un üstün
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan 
Kerametspor'un 52. 
ve 53. dakikalarda 
yakaladığı pozisyon
larda kaleci Ömer 
gole izin vermezken 
60. dakikada Erdi'nin 
altı pas içindeki 
pasında Ufuk topa 
ayak koyamadı. 
76'da Umurspor 
kalecisi Ömer üst 

direğe gelen topu 
dışarı tokatlayarak 
farkın açılmasını 
önledi. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
Kerametspor 
sahadan 2-1 galip 
ayrılarak 3 puanın 
sahibi oldu.

SAHA : Orhangazi 
Göl Tesisleri 
HAKEMLER: 
Arda Kardeşler 6, 
Osman Aslan 6, 
Volkan Yıldıran 6, 
KERAMETSPOR : 
Özay 4, Gencay 4,

(Ozan 3) Ömercan 5, 
Niyazi 5, Yusuf 5, 
Ufuk 5, Levent 4, 
(Oktay 3) Ali 5, 
Necmi 6, Erdi 7, 
Şali 6, 
UMURSPOR : Ömer 
4, Mustafa 5, Recep 
5, Emrullah 5, Halil 
6, Yavuz 5. Mehmet 
3, (Ömer Ozsoy 2) 
Murat 5, Serkan 2, 
(Onur 3) Nuri 5, 
Ufuk 4, 
GOLLER : Dk. 35. 
Ufuk, (Umurspor) 
Dk. 40. Necmi, 
Dk. 45. Şali, 
(Kerametspor)
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Ustalardan müzik ziyaieti
Türk müziğine uzun 
yıllardır emek veren 
usta sanatçılar 
Ayşegül Aldinç, İlhan 
Şeşen, Neco ve 
Zuhal Olcay, *50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’nde 
Bursa’da coşkulu 
konser verdi. 
Büyükşehir ■ 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV) 
tarafından gerçek* 
(eştirilen ‘50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’nde aynı 
sahneyi paylaşan 
Ayşegül Aldinç, İlhan 
Şeşen, Neco ve 
Zuhal Olcay, 
BursalIları tadına 
doyulmaz bir müzik 
yolculuğuna çıkardı. 
Gecede ilk olarak, 
‘O kız’ şarkısıyla sah
neye çıkan Ayşegül 
Aldinç, anne tarafının 
BursalI olduğunu 
söyleyerek, "Sîzleri 
hemşehriniz olarak 
selamlıyorum. Baba 
tarafım Boşnak, anne 
tarafım BursalI.

Bursa’yı çok sever
im. Ancak ilk kez 
burada sahneye 
çıkıyorum. Bugün 
başlayan dostluğu
muz bundan sonra 
da devam etsin" 
dedi.
BursalIların keyifle 
izlediği konserde 
Aldinç, ‘İçim bir hoş’, 
‘Sorma’, ‘Karasevda’ 
gibi şarkılarını vatan
daşların arasında 
söyledi. Açıkhava 
Tiyatrosu’nu baştan 
başa dolaşan Aldinç,

‘Rüzgar’ şarkısında 
da İlhan Şeşen ile 
düet yaptı.
Şeşen, daha sonra 
‘Aşk Layık Olanda 
Kalmalı’, ‘Neler 
Oluyor Bize’ ve 
‘Sarılınca Sana’ ve 
‘Ellerimde Çiçekler’ 
gibi en sevilen 
şarkılarını seslendir
di. Sempatik tavır
larıyla da dinleyici
lerini mest eden 
Şeşen’in şarkılarına 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nu doldu

ran hayranları da hep 
bir ağızdan eşlik etti. 
Şeşen de daha sonra 
sahneye gelen Neco 
ile ‘Tek Başına’ 
şarkısında düet 
yaptı. BursalIları 
özlediğini söyleyen 
Neco, “O kadar güzel 
bir şehirde yaşıyor
sunuz ki, burada 
sizlerle beraber 
olmak büyük mutlu
luk" dedi.
Programında Türkçe 
ve İngilizce şarkılar
dan oluşan bir reper-

muMim
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel : 514 20 21

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 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:5132474 Fax:5141021

tuara yer veren 
Neco, Zeki Müren’in 
‘Ağlama Değmez 
Hayat’ şarkısını da 
BursalI sevenleriyle 
birlikte seslendirdi. 
Neco’dan sonra sah
neye Zuhal Olcay 
çıktı. Olcay, pro
gramına ‘Yine Aşk 
Var’ şarkısıyla 
başladı. Bursa’da 
usta yorumcularla 
birlikte konser ver
menin kendisini 
sevindirdiğini 
söyleyen Olcay, ‘Sen 
Bana Fazla İyisin’, 
‘Güller ve Dudaklar’, 
‘Dünden sonra yarın
dan önce’, ‘Halka 
Açık’ ve ‘Pervane’ 
gibi şarkılarını keyi
fle söyledi. Neşeli 
tavırlarıyla dikkat 
çeken Olcay, seven
lerinden bol bol alkış 
aldı. Konserin 
sonunda hep birlikte 
sahneye çıkan 
sanatçılar, ‘O gemide 
ben de olsaydım’ 
şarkısını söyleyerek 
eğlenceli anlara imza 
attılar. Sanatseverle 
rin yoğun ilgisiyle 
kaşılaşan sanatçılar 
bis yaparak 
‘Arkadaş’ şarkısıyla 
geceyi noktaladılar. 
Gürol Ağırbaş 
orkestrasının eşlik 
ettiği sanatçılar, 
Bursa’da gönülleri 
fethettiler.

MIII11I1IIM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahseri 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11

Tel: 514 78 77 GEMLİK

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
MEHBR0 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

TEMA A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Esnafa"verailevtıasrcwsı Emekliye zam müjdesi!
30 Haziran'a kadar 
işyeri vergi lev
hasını barkodlu 
yenisi ile 
değiştirmeyen 
esnaf, her bir dene
tim için 170 TL ceza 
ödemek zorunda 
kalacak.
İstanbul Serbest 
Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası 
(İSMMMO) Başkanı 
Yahya Arıkan, 
Türkiye genelinde 2 
milyonu aşkın esnaf 
ve sanatkarın vergi 
levhalarını 30 
Haziran’a kadar yeni 
barkodlu levhalarla 
değiştirip, tasdiklen- 
meleri gerektiğini 
anımsatarak, 
mükellefleri cezalı 
duruma 
düşmemeleri 
konusunda uyardı. 
Arıkan, 408 sayılı 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği’ne 
göre 1 Haziran 2011 
tarihinden önce alı
nan ıslak imza ya da 
mühür ile tasdik 
edilmiş tüm vergi 
levhalarının 
geçerliliğini 
yitirdiğini anımsattı.

Petrol fiyatları geriliyor
Euro bölgesinin 
borç sorununa 
ilişkin endişeler ve 
ABD dolarında 
yaşanan yükseliş 
petrol fiyatlarını 
düşürüyor.
Euro bölgesinin 
borç sorununa 
ilişkin endişeler ve 
ABD dolarında 
yaşanan yükseliş 
ham petrol fiyat

Arıkan, esnaf ve 
sanatkarların işyer
lerinde bulundur
ması zorunlu olan 
vergi levhalarının 30 
Haziran’dan sonra 
yasa gereği barkod
lu yeni vergi lev
halarıyla değiştir
ilmemesi ve dene
timde ibraz edile
memesi durumunda 
her bir tespit için 
yasa gereği 170 TL 
özel usulsüzlük 
cezası ödeneceğini 
vurguladı.
Mayıs ayı itibariyle 
Türkiye’de 567 
meslek grubunda 2 
milyon 21 bin 348 
esnaf ve sanatkarın 
bulunduğunu ifade 
eden Arıkan

herkesin serbest 
muhasebeci ve mali 
müşavirlerine danış
maları çağrısında 
bulunarak; internet 
şifresi bulunan 
vergi mükelleflerinin 
Gelir İdaresi 
Başkanlığının inter
net vergi dairesi 
sistemi üzerinden 
işlemlerini yaptıra
bileceklerini de 
kaydetti.
İSMMMO Başkanı 
Yahya Arıkan yeni 
yasa ile artık işyer
lerine vergi levhası 
asma zorunluluğu
nun kaldırıldığını da 
belirterek, bulun
durulmasının ise 
mecburiyetine 
dikkat çekti.

larının haftaya 
düşüşle başlaması
na neden oldu. 
New York türü 
petrolün ağustos 
vadeli sözleşmeleri 
şu sıralarda 52 sent 
düşüşle 90.64 dolar
dan ve brent türü 
petrol 19 sent 
düşüşle 104.93 
dolardan işlem 
görüyor.

Temmuz ayında 
emeklilerin 
maaşlarına yan
sıtılacak olan zam 
oranı belli oldu. 
Temmuz ayında 
emeklilerin 
maaşlarına yan
sıtılacak olan yüzde 
4'lük zam oranı ile 
emekli maaşlarında 
bir miktar artış 
yaşanacak.
Temmuz'da işçi 
emeklisinin maaşına 
28.5 TL, SSK tarım 
emeklisinin maaşına 
22.2 TL, Bağ-Kur 
esnaf emeklisine 23 
TL ve Bağ-Kur tarım 
emeklisinin maaşına 
ise 17.4 TL zam 
yapılacak.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu'ndan gelir 
ve aylık alan 4/a 
(SSK) ve 4/b (Bağ- 
Kur) kapsamındaki 
emekli, dul ve 
yetimlere 2011 yılı 
Temmuz ödeme 
döneminde TÜFE 
oranına bakılmak
sızın yüzde 4 
oranında zam 
yapılacak. Buna 
göre yüzde 4'lük 
zam ile işçi emek
lisinin maaşına 
Temmuz’da 28.5 TL 
zam yapılacak. İşçi 
emeklisinin bu ayda 
eline 739 TL geçe
cek. SSK tarım 
emeklisine ise 22.2 
TL zam yapılacak. 
SSK tarım emek
lisinin eline Temmuz 
ayında 577.5 TL 
geçecek. Bağ-Kur 
esnaf emeklisinin . 
ise maaşı 
Temmuz'da 23 TL

28 Haziran 2011 Salı 
ÇAĞLAR ECZANESİ

artışla 597 TL'ye 
ulaşacak. Bağ-Kur 
tarım emeklisinin 
maaşı ise 17.4 TL 
artışla 451.5 TL'ye 
yükselecek.
506 Sayılı Kanun 
çerçevesinde emekli 
maaşı alan bir 
işçinin Ocak ayında 
710.5 TL olan 
maaşı, Temmuz'da 
ise 739 TL'ye çıka
cak. Bu rakamla işçi 
emeklisi maaşının 
yılsonu artış tutarı 
90.8 TL’yi, yıl sonu 
artış oranı ise yüzde 
14'ü bulacak.
2925 sayılı Kanun 
çerçevesinde aylık 
alan SSK tarım 
emeklisinin ise 
Ocak'ta 555,3 TL 
olan maaşı 
Temmuz'da 577,5 
TL'ye yükselecek; 
Yılsonu itibariyle 
artış oranı yüzde 
17.3, artış tutarı ise 
85,2 TL olacak. 1479 
Sayılı Kanun kap
samında Bağ-Kur 
esnaf emeklisinin 
Ocak ayında aldığı 

574 TL, 
Temmuz'da 597 
TL'ye ulaşacak. Yıl 
sonu itibariyle artış 
oranı yüzde 16.8, yıl 
sonu artış tutarı 86 
TL'ye ulaşacak. 
2926 Sayılı Kanun 
kapsamında Bağ- 
Kur tarım emek
lisinin Ocak'ta 434,1 
TL olan maaşı 
Temmuz'da 451,5 

- TL'ye yükselecek.
Yılsonu itibariyle 
artış oranı yüzde 
21,7 oranında, 
yıl sonu artış 
tutarı yüzde 
80,4 TL olarak 
uygulanacak. 
2011 yılı ek ödeme 
dahil asgari aylık
ların seviyesi 
Yılsonu 2011 artış 
Aylıklar Ocak 
Temmuz tutarı(TL) 
SSK-işçi 710, 
5 739,0 90,8 
SSK-tarım 555,3 
577,5 85,2 
Bağ-Kur-esnaf 574,0 
597,0 86,0 
Bağ-Kur-tarım 434,1 
451,5 80,4

B 
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R 
I

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye ">10
Polis imdat 1i>5
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

HASTANELER

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 Tİ 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 51371 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
Esklhisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 ,ğ 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 8o 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4003 

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)'

«MİMİ
VENÜS SİNEMASI 

SATILIK RUH 
IIMOO* 
16.30*20.30 

PANDA SİHİRLİ YOL 

11.45*14.15*16.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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TİCARET Ltd.şti

| Mobilya
■ öüğün Şatonu
■ İnşaat

Sektörlerinde sizlerin hizmetindeyiz.

Hürriyet Cad. No - 30 
Orhangazi Cad. No : ( 
Tel : 0 224 513 65 0q 
Gemli^V BURSA 
Burhan BÜTÜN
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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 kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... ■

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

İstiklal Caddesi Fırın Sokak Bayraktar Apartmanı B Blok 5. katında çocuk 
ağlaması duyan kat sakinleri battaniyeye sarılı bir erkek bebek buldular

Bir haftalık bebeni 
kapı önüne bıraktılar
İstiklal Caddesi Fırın Sokak B Blok 5. 
katta oturan polis Yusuf Galip ve 
ailesinin oturduğu apartmanın 
kapısında ağlayan bebek sesi duyan 
kat sakinleri, bir sürprizle karşılaştı.
Dün, saat 10.oo sıralarında Bayraktar 
Apartmanı B Blok 5. katında bebek 
ağlaması sesini duyan polis Yusuf 
Galip’in eşi kapıyı açınca, pembe 
bahtaniyeye sarılı yeni doğmuş bir 
bebekle karşılaştı. Haberi syf 2’de

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
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-öğretlm, yemek,

KAYALAR KAFE'DE 
KİR DÜĞÜNÜ KEYFİ
Muhteşem manzarası ile birlikte en özel günlerinizde 

en güzelini yaşatmak için hizmetinizdeyiz

Düğün A .Nişan A Kokteyl A Kur tını 
Yemekleri A İş toplantıları ve seminerler

içkisizdir
Kayalar Sok. No : 15 

Tel : 525 06 16 UMURBEY 
ĞSM : O 541 261 25 53

24. dönem milletvekilleri ant içti

Meclisle femin krizi

Meclis'te 24. dönem, geçici Meclis Başka 
nı Oktay Ekşi'n in açılış konuşması ve mil
letvekili yemini ile başladı. CHP Mec is'te 
ama yemin etmedi. Diyarbakır'dan Meclis'i 
takip eden BDP destekli bağımsız vekil
lerin "boy kot" kararı aldı. Haberi syf 7*de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Suç arama kompleksi
Gemlik Belediyesi’nin CHP’li yönetici

lerinin Cumhuriyet Savcısı’nın isteği ile 
görevlerinden İçişleri Bakanhğı’nca alın
ması sonrası, Belediye Başkanlığı 
koltuğunun da AKP’lilerce dışarıdan 
ikame birer oyla ele geçirilme sonrası 
yaşananları dikkatli izliyorum.

Belediyenin yeni yöneticileri, koltukta 
uzun süre kalabilmelerini, eski yöne
timin neredeyse tüm icraatlarını kötüle
mek, yolsuzluğa bulaştırmak temeline 
oturttu.

Hergün yeni bir idda ile ortaya çıkıyor
lar..

Akıl almayacak bir şekilde, eski yöne
timin bir buçuk yılını didik didik ediyor
lar. Devamı sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sanat...
Sanat toplumların gelişmişlik çizgi 

sinde en önemli mihenk taşı...
Tarihsel eserler ve uygarlıklar dünya 

durdukça yaşıyor. Hitit uygarlığı...

Roma uygarlığı...
Mimar Sinan...
Leonardo Da Vinci,
Mikelanj (Michelangelo)’ı unutmak 

olanaklı mı?

Değil tabiî ki ancak yaşamaları için de 
değer verilmesi, sahip çıkılması 
gerekiyor.
Günümüzde ve dahi ülkemizde;
Bir belediye başkanı çıkıyor “heykel 

yıkıyor”.
Bir başbakan ise ucube diye niteleye 

rek “heykel yıktırıyor”.
Sonra da...
Haktan hukuktan, insana saygıdan, 

sevgiden dem vuruluyor.
Önce sanat özümsenecek...*****
Osman Hamdi Bey’i duymuşsunuz

dur.
Ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” 

yapıtının yaratıcısı...
O Osman Hamdi Bey Türk müzeci 

liginin kurucusudur da aynı zamanda...
Güzel Sanatlar Akademisi Sanayi-i 

Nefise Mekteb-i Âlisi’nin ve İstanbul 
Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu da olan 
Osman Hamdi Bey, Nemrut Dağı, 
Lagina ve Sayda'da arkeolojik kazılar 
gerçekleştirdi.

Sayda da yaptığı kazılarda, arkeoloji 
dünyasının başyapıtlarından sayılan, 
aralarında İskender Lahiti'nin de bulun
duğu bir dizi antik eser çıkardı.*****

Osman Hamdi Bey bir gün Sultan 
Abdülhamit’in huzuruna çıkar.

Eski eserlerin yağma edildiğini her 
şeyin yurt dışına götürüldüğünü 
söyler.

Tam o sırada içeriye İngiliz Büyükel 
çişi kabul edilir.

Elçi Osman Hamdi Bey’in yeni keşfi 
ve bu gün İstanbul Arkeoloji 
Müzesi’nin en kıymetli eseri olan İsken 
der Lahdi’ni ister.

Padişahın huzurunda kellesinin gide
ceğini bile umursamadan üstelik 
Abdülhamit Han gibi bir padişahın 
huzurundayken Osman Hamdi Bey, 

İngiliz büyükelçiye “küstah hırsız” 
diye hitap eder.

Elçi dışarı çıkarılır.
Abdülhamit Osman Hamdi Bey’e 

dönerek “Bir eski taş parçası için bizi 
İngiltere’yle savaşa sokacaksın paşa” 
der.
Ardından da ekler;
“Al ne yaparsan yap şenindir.”*****
Sultan Abdülhamit’i ve Osman Hamdi 

Bey’i saygıyla anarken yukarıda 
okuduğunuz “anı”yı da ülkemizi 
yöneten başbakan’a ve heykel yıkan 
belediye başkanına ithaf ederiz.

İstiklal Caddesi Fırın Sokak Bayraktar Apartmanı B Blok 5. katında çocuk 
ağlaması duyan kat sakinleri battaniyeye sarılı bir erkek bebek buldular

Bir haftalık bebeği 
kapı önüne bıraktılar

İstiklal Caddesi Fırın 
Sokak B Blok 5. 
katta oturan polis 
Yusuf Galip ve 
ailesinin oturduğu 
apartmanın kapısın
da ağlayan bebek 
sesi duyan kat 
sakinleri, bir 
sürprizle karşılaştı. 
Dün, saat 10.oo 
sıralarında 
Bayraktar Apartmanı 
B Blok 5. katında 
bebek ağlaması 
sesini duyan polis 
Yusuf Galip’in eşi 
kaoıvı acınca, 
pembe bahtaniyeye 
sarılı yeni doğmuş 
bir bebekle 
karşılaştı.
Apartman merdiven
lerinde bebeğin 
sahibini arayan 
Galip ailesi, kimseyi 
göremeyince 
bebeğin kapı önüne 
bırakıldığını anladı. 
Durum emniyete 
bildirdi.

DEVLET 
HASTANESİNDE 
BAKIMA ALINDI 
Polisin apartman 
sakinlerinin 
ifadesini almasından 
sonra bebeğin 
yeni doğmuş bir 
erkek olduğu 
belirlendi.
Savcılığın talimatıyla 
bebek Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi, 
Acil Servisi’ne 
kaldırıldı.
Burada ilk bakımı 
yapılan bebeğin 
yeni doğduğu,

göbeğinin 
düşmediği saptandı. 
Bebek daha sonra 
bakımı için 
Hastanenin Çocuk 
Bakım Servisine 
alındı.

YUSUF MİRAÇ 
ADI KONDU 
Muammer Ağım 
Devlet 
Hastanesi’nde ilgi

odağı olan küçük 
bebeğe, bebeği 
getiren polisin adı 
ve dün Miraç kandili 
olması nedeniyle 
“Yusuf Miraç” adı 
kondu.
Polis, bebeği 
kimin bıraktığını 
araştırıyor.
Dün, Gemlik’in 
pazarı olması 
nedeniyle apartman

da kapı önüne 
terk edilen bir 
haftalık bebeği 
köylerden getirilip 
bırakılma ihtimali 
üzerinde de 
durulurken, 
Sağlık 
Merkezleri’nden 
gebelik ve doğum 
yapacakların 
incelemesine de* . 
başlandı.

KRŞW€ 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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Feribot iskelesi nde unutulan 
bavul paniğe neden oldu Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1i933@hotmâii.cöm 
www.miliiyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Bursa'dan gelen 
bomba imha ekip
lerinin müdahale 
edeceği sırada bir 
otelden kayıp valiz 
ihbarı geldi. İskeleye 
gelen Dubaili turist 
Ali İbrahim Elali 
unuttuğu bavulunu 
teslim aldı.
İstanbul-Güzelyalı 
arasında sefer 
yapan İDO'ya ait 
hızlı feribot iskelesi 
yolcu ve araç çıkışı

WıWIiMiMilaı;iılıiılaıi
Bursa'da, lavabolar
da kullanılan naftalin 
tabletlerinden yutan 
engelli genç 
zehirlendi.
Hastaneye kaldırılan 
engelli gencin sağlık 
durumunun cid

Hırsızlık Zanlıları Gözaltına fllınınca 
At Arabasını Polis Kullandı

Bursa'da, rögar 
kapağı çaldıkları 
iddia edilen hırsızlık 
zanlılarının kul
landığı at arabasına 
polis el koydu.
Zanlılar gözaltına * ’ 
alınınca at 
arabasını nrıerkeze 
götürmek de 
polis memuruna 
düştü. At arabasına 
binen polis atlara 
'deh' deyince, 
Bursa trafiğinde 
ilginç görüntüler 
oluştu.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer 
ilçesinde Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
rögar kapağı 
çalan kişilerin 
olduğu yönündeki 
ihbar üzerine 
harekete geçen 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Mudanya Yolu'nda 
seyreden at arabalı 
şahısların durumun
dan şüphelendi. 
Polis ekiplerinin 

yakınındaki otobüs 
durağı yakınında 
saat 20. 30 sıraların
da unutulan kırmızı- 
siyah renkli valiz 
polise ihbar edildi. 
İhbar üzerine 
bölgeye gelen polis 
çevrede güvenlik 
önlemleri alarak 
Bursa'dan bomba 
imha ekibi istedi. 
Gelen bomba ekibi 
valize müdahale 
etmeye hazırlanırken 

diyetini korudıiğu 
öğrenildi.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Üçevler Mahallesi 
Gümüşdere 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Cem İ. 27) isimli

'dur' ihtarına 
kaçarak cevap 
veren 2 şüpheli 
kadın, durmamakta 
ısrar etti. Bölgeye 
gönderilen takviye 
ğolis ekipleri at 
arabasını takibe 
aldı. Duyarlı bir 
vatandaşın 
kamyonetiyle yol 
ortasında seyreden 
at arabasının 
önünü kesmesi ile 
şüpheliler yakayı 
ele verdi.
Polis tarafından 
yakalanan 2 bayan 
şüpheli, polis ekip
lerine rögar kapağı 
çalmadıklarını 
söyledi. Polis, at 
arabasındaki 
eşyaları arasında 
rögar kapağı aradı. 
Trafiğin kilitlenmesi 
sebebiyle at 
arabası, yol kenarın
daki bir inşaat 
alanına çekilerek 
arandı. Uzun 
uğraşlar sonunda 
inşaat alanına 

feribot içindeki taksi 
durağına Bursa'daki 
bir otelden tercüman 
aracılığıyla gelen 
kayıp valiz ihbarı ile 
gergin olan hava 
yumuşadı ve bavu
lun sahibi beklen 
meye başladı.
Bu arada valizin 
bulunduğu 
bölgedeki tüm 
işyerleri kapatılarak, 
çok sayıda kişi olay 
yerinden uzak

epilepsi hastası 
ve engelli genç, 
lavabolarda kul
lanılan naftalin 
tableti yuttu. Bir 
süre sonra rahatsı
zlanan genç hastan 
eye kaldırıldı.

gelen şüpheliler 
suçlu olmadıklarını 
anlatmaya çalıştı. 
Yaklaşık 
15 dakikada at 
arabasını boşaltan 
polis ekipleri, 
bazı eşyalardan 
şüphelendi.
Çok sayıda kablo 
ve bazı eşyaları 
araçta gören 
ekipler, şahıslara 
eşyaları nereden 
aldıklarını sordu. 
Malzemeleri çal
madıklarını ve 
çöpten topladıklarım 
belirten şahısların 
hal ve hareketleri 
polisi şüpheye 
düşürdü. Polis„ 
şahısları gözaltına 
almak istedi. Israrla 
karakola gelmeye
ceklerini belirten 
şahıslar, ekiplere 
zorluk çıkarttı.

AT ARABASINA 
3 POLİS ARACI 
ESKORTLUK 
YAPTI

laştırıldı.
Bursa otobüsleri 
ve küçük araçların 
terminalden 
çıkışlarına emniyet 
güçleri tarafından 
güvenlik nedeniyle 
izin verilmedi. Daha 
sonra gelen Dubaili 
turist Ali İbrahim 
Elali bavulunu 
yetkililerden 
teslim alıp olay 
yerinden hızla 
uzaklaştı.

Zehirlendiği belir
lenen Cem İ. 'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor

Polis ekipleri, 
2 bayanı gözaltına 
alarak karakola 
götürdü.
At arabasının 
başına geçen bir 
polis memuru 
polis merkezine 
kadar sürdü.
Otobüs bekleyen 
vatandaşların? 
'Ehliyetiniz var mı?' 
sorusuna 'E sınıfı 
ehliyetim var' •. 
cevabını veren 
polis memurunun 
kullandığı at* 
arabası, 3 polis * 
aracının eskortunda 
polis merkezine 
götürüldü. Bursa 
trafiğinde ilginç 
görüntülerin 
oluşturan polis. \ 
memurunun kul
landığı at arabası, 
vatandaşlar 
şaşkın bakışldrı 
arasında merkeze 
götürüldü: *
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor..

‘Gemlik Körfez’ www-9ernlikkorfezgazetesi.cprn

Kara çete göründü!....
Başbakan Tayyip Erdoğan işini bitir

miş tatile çıkarken, muhalefet partileri 
kurultay tartışmaları içine girdiler.
Adettir “seçimlerde umduğunu bula

mayan” partiler bjr iç muhasebe, 
hesaplaşma süreci yaşarlar.

MHP‘de de bir şeyler olacak gibi.. 
Ama, CHP’deki şaşmaz fırsatçılığı 
göstermiyorlar.

CHP’de ise tam bir kaos ortamı 
yaratıldı.

Bugüne kadar 33’ü olağan, 15’i 
olağanüstü olmak üzere

48 kurultay geçirerek “Kurultaylar 
Partisi” diye anılan ana muhalefet par
tisinde hemen yeniden Deniz Baykal ve 
Sav ile adamları sahneye fırladılar..

Her kafadan bir ses çıkıyor.
Ben Yalovalı Muharrem İnce ‘nin yük

selen bir grafik çizeceğini beklerken, o 
da çetenin adamı imiş. Yazık.

Sayın okurlar, özet olarak, 
Kılıçdaroğlu’nun daha ilk günden “uzun 
yıllar kendi malları gibi gördükleri” par
tiyi Baykal-Sav ve adamlarının elinden 
almış olması, Kıhçdaroğlu’nu onlar için 
tahammül edilmez ve “ilk fırsatta gön
derilmesi gereken” kişi yapmıştır.
Deyim yerindeyse, kendi partilerine 

karşı adeta “pusuya yatmış” gibiydi ler 
fırsat avcıları..

Referandumda aralarından “rakip par
tinin yönünde” çalıştığı görülenler 
oldu..

Seçimde de aynını yapmışlar.
Düşünün koltuk hırsı insanı nasıl 

küçültüyor.
Seçim öncesi çoğu partilerine zarar 

vermek için “eylem ve söylemleriyle^ 
çabaladılar ...

Buna eski genel başkanları Deniz 
Baykal'da dahildir.
Antalya’da niye Baykal kaybetti. 

Sevilmiyor artık..
Şimdi de; Yeniçeriler gibi kazan kaldır

ma yapıyorlar.
İşin ucunda Baykal, Sav ve onlara 

yakın isimlerin tekrar gücü ele 
geçirmesinden başka bir şey yatmı yor.

Baykal genel başkan olamasa da 
(rezafet kaseti unutma) ona yakın biri 
olsun, mesele bu..
Ayni yolun adamlar!..
Ama Kemal Kılıçdaroğlu halkın dilin

den anlayan ve o dili konuşan, her 
konuda dürüstlüğüne güvenilen, 
değişimci bir isimmiş, bu özellikleri bir 
arada bulmak kolay değilmiş, bunların 
onlar için önemi yok.

Şunu bilmeleri iyi olur, Deniz Baykal’ın 
ve Dinozor adamlarının yapacağı hata 
partilerinin oylarını eritir ve geriye 
dönüşü de olmaz. Bunlar bir koltuk 
çetesi idiler.

Koltuk hırsı ve intikam duyguları göz
lerini kör etmiş...
Yanlıştan zaman varken dönmezlerse, 

isimsiz mevtalar gibi, çukurlarında kay
bolup giderler.

Hem de arkalarında bir kara leke 
bırakarak..

http://www.miliiyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şefik Ünal, Tokat Merkez 

Komutanlığı’na Binbaşı olarak atandı. Veda ziyaretleri sürüyor

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Suç arama kompleksi
Bence bu durum, adeta bir kompleks hali

ni almış.
1.5 yıllık CHP döneminin her icraatının 

altında yolsuzluk, usulsüzlük, rant, çıkar 
aramaları bundandır.

Koltuğa oturur oturmaz, imar planlarıyla 
ilgili rand iddialarını ortaya attılar.

Ardından 2010 yılı encümen raporlarının 
kaybolduğu, disklerin silindiği iddiaları 
ortaya atıldı.

Peki, 2010 yılına ait kıymetli evrakların 
konduğu dolap, kilitli tutulmuyor muydu?

Bu evraklardan sorumlu Yazı İşleri değil 
midir?

Bir resmi dairede evraklar başka bir daire 
ye giderken, imza karşılığı zimmet ile veril 
diğ i ne göre, alan daire belli değil mi?

Değilse, hırsızlık mı yapılmış!
Ne karartılmak istenmiş.
Bunlarla ilgili haberleri hep aynı kaynak 

üzerinden kamuoyuna duyurmak neyin 
nesidir?

Yoksa psikolojik bir ortam yaratmak, 
kafaları karıştırmak için yeteri kadar soru 
var.

Evrakların yok olması, disketlerin silin
mesi eski yönetim döneminde mi yapılmış, 
yoksa yeni yönetim döneminde mi?

Bunlar belli değil.
Ama tek bir basın organı aracılığı ile yapı 

lan yayınlar ile kamuoyu yaratılmak isten
miyor mu?

Eski yönetimin yaptığı işler ile ilgili sis
tematik iddialar atılıyor ortaya..

Son olarak dün de Belediyespor ile ilgili 
haberi dikkatli okuyun.

Belediye Spor Kulübü Gemlik Belediyesi 
nin bir spor kulübü.

Bir yılda 10 binin üzerinde Gemlikli gence 
hizmet vermişler.

Spor yaptırmışlar.
Yapılan hizmetler bir kamu yararı...
Sorun, Sosyal Yaşam Merkezi tesislerini 

CHP’lilerin yönetiminden almak.
Bunun için ya savcılığı devreye sokuyor

lar, ya polisi..
Belediye Spor Kulübü’nün depolarında 

arama yaptırıyorlar..
Kafalarını içkiyle bozmuşlar..
Ama Belediyeden attıkları teknik eleman

lara yerine aldıkları kişilere bir bakın. 
Belediye türbanlılarla dolmaya başladı.

Girişte sizi türbanlı bayan karşılıyor.
İmar İşlerinde türbanlı bayanlar görev 

yapmaya başladı.
Kamu kurumlarında kamu çalışanlarının 

işlerine nasıl giyinip geleceği ilgili yönet
melikte açıkça belli olduğu halde, görev 
den attıklarının yerine, aldıklarına bakın ne 
olduğunu anlarsınız.

Belediye de partizanlık tüm şiddetiyle sü 
rüyor.

Çarşı Deresi’nin ihalesini alan müteahhit 
firmasının, duvar örgü işlerini kime yap
tırdığını bir araştırın.

Bakın karşınıza kim çıkacak!
Diyecekler ki, bunda hukuksuzluk yok, 

müteahhit işini istediği kişilere yaptırır.
Yaptırmasına yaptırır ama, kenti yöneten

lerin birinci derece yakınlarına iş verilirse, 
bunun altında başka nedenler aranır.

Aynı s izlerin aradığınız gibi..

Muhtarlar Komutanı uğurladı

Tokat Merkez 
Jandarma 
Komutanlığı’na 
atanan Gemlik 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal’ı 
ilçemizden ayrıl
madan önce Gemlik 
Muhtarlar Derneği 
Başkanı ve üyeleri 
ziyaret ederek, yeni 
görevinde başarılar 
dilediler.
Gemlik Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt 
Başkanlığında koy 
ve bazı mahalle 
muhtarları, Tokat’a 
ataması çıkan 
Yüzbaşı Şefik Ünal’ı 
ziyaretlerinde, 
Gemlik’te geçen 
sürede yaptıkları 
başarılı çalış
malarından ve

muhtarlara karşı 
gösterdiği yakın 
ilgiden dolayı 
kutladı.
Kurt, "Yeni 
görevinizde Gemlik

muhtarları olarak 
size başarılar dili 
yoruz. Ayrıca 
Binbaşılığa terfi 
etmenizden dolayı 
da kutluyoruz.

Bize her konuda , 
yardımcı oldunuz, 
sıkıştığımız konular
da yol gösterdiniz. 
Sizi unutmayaça 
ğız" dedi.
İdris Kurt daha 
sonra Binbaşı Şefik 
Ünal’a teşekkür 
plaketi sundu. 
Binbaşı Şefik Ünal 
ise konuşmasında, 
5 yıllık görev 
süresinde muhtar
ların kenedilerine en 
yakın yardımcıları 
olduğunu belirterek, 
"Çalışma döne
mimde, sorunsuz 
bir 5 yıl geçirdik. 
Devlet olarak bizim 
hep yanımızda 
oldunuz. Teşekkür 
ediyorum. Sizleri 
ben de unutmaya
cağım." dedi.

Belediye işçisi sandığa gitti

Gemlik Belediye 
si’nde çalışan 133 
işçi işyeri temsilci
lerini belirlemek 
üzere sandığa gitti. 
Düğün salonunda 
yapılan seçimde 94 
İŞÇİ oyunu kullandı. 
DİSK’e bağlı Genel 
İş Bursa Şube

Başkanı Selahattin 
Atak ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Ahmet 
Aslan ve Disiplin 
Kurulu Üyesi Yılmaz 
Ali Altın'ın da 
katıldığı seçimlerde 
Belediye işçileri 
kendilerini bir yıl 
boyunca temsil ede

cek 3 kişiden oluşan 
işyeri temsilcilerini 
seçti.
Yapılan seçimlerde 
44 oy alan Ahmet 
Kaynatma ile 39 oy 
alan Sami Kara 
seçilirken 38'er oy 
alan Osman Deliçay 
ile Ahmet Dursun

arasında kura çeki
mi yapılmasına 
karar verildi ancak 
Ahmet Dursun 
kuraya katılmaya
cağını söylemesi 
üzerine Osman 
Deliçay üçüncü tem
silci olarak seçimi 
kazanmış oldu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dilimizin kirliliği.
Bir Türk olan 

Osmangazi’nin kur
duğu devlet bir 
Türk boyunun 
teşkil ettiği devlet
ti.

Devlet güçlenip, 
genişleyip 
yayıldıkça egemen
liği altına giren 
diğer milletler ben
liklerini yitirmemek 
için tabi oldukları 
aslında bir Türk 
devletine OsmanlI 
devleti adını vere 
rek Türklük şuuru
nun yitirilmesini bir 
noktada 
sağlamışlar hatta 
Osmanlılıkla 
öğünüp Türklüğü 
aşağılamışlardır.
Azınlığı teşkil 

eden ırklar devlet 
yönetiminde söz 
sahibi olmuşlar, 
kendilerini OsmanlI 
olarak 
nitelemişlerdir, 
Türklüğü yok 
saymışlardır.

Büyük Atatürk,

Sayın Erhan İzgi 
hocam, 16 Haziran 
tarihinde gazete 
mizdeki yazısında 
güzel Türkçemizin 
büyük kirliliğe ve 
erezyona 
uğratıldığından 
haklı olarak 
yakınıyor.
Yıllar önce ben de 

“Gemlik Körfez” 
gazetemizde bir 
kaç kez dil kirlen
mesi üzerinde tep
kilerimi dile getir
miştim.
Bir ulusun yok 

edilme uğraşı 
diline saldırı ile 
başlar. Dilini yitiren 
Uluslar yok olup 
gitmişlerdir.

Karamanoğlu 
Mehmet Bey, 
Anadolu’da resmi 
dilin Türkçe 
olduğunu ferman 
buyurması, 
Türklüğün yok 
edilmek istenme
sine tanıklığın- 
dandır.

Türkiye 
Cumhuriyetini 
kurarak Türklüğün 
tarihten silinmesini 
önlemiştir. Atatürk 
asla ırkçı değildi. 
Osmanlılıkla 
güdülen amacın 
bilincinde olarak 
Türklüğün varlığını 
sağlamış, yok 
olmasını önlemiş 
21. asrın Türk asrı 
olacağını 
söylemiştir.
Türkiye 

Cumhuriyetinin 
kuruluşu sonrası 
dış güçler ve şen 
odakları boş dur
mamış yabancı x 
dillerle saldırıya 
devam etmişlerdir. 
Önceleri Arapça, 
Farsça dilleri 
lugatımıza girmiş, 
daha sonraları da 
ilerici, bilgili, entel 
lik gösterisi*olarak 
İngilizce kelimeler 
yaygınca olarak 
yayın vasıtalarında, 
ticari işletmeler 

tabelalarında, 
markalar üreti
minde egemen 
kılınır olmuştur.

1950’li sonrası 
hükümetler döne
minde 
Cumhurbaşkanı 
(Cumhur 
Reisliğine), 
Başbakanlık (Baş 
vekilliğe), Bakan 
(Vekile), Genel 
Kurmay Başkanlığı 
(Erkan-ı Harbiye 
Umumiye 
Reisliğine) Savcılık 
(Müdde-i Umumiye) 
Yargıçlık (Hakimli 
ği) Milletvekilliği, 
(mebusluğa) 
başkanlık reisliğe 
vs. resmen devlet 
dili kılınmıştır.

27 Mayıs devrimi 
bu gezi gidişi 
önlemiştir. 27 
Mayıs onun içindir 
ki; devrimdir.

Geri götürüleni 
ileriye özbenliğe 
taşımıştır.

Son yıllarda 
iletişim araçlarının 
gelişimi ile dilimize 
saldırı daha da art
mıştır.

Yabancı dillere ait 
kelimeler bilgili 
olmanın güngör- 
müşlüğün teknolo
jik gelişmişliğin 
belirgisi olarak 
yazılıp söylenir 

olmuş, işyerleri 
tabelalarında müş
teri getirebilmenin 
bir aracı kılınmıştır.
Hiçbir makam 

böylesi bu ülkenin 
varlığının belirleyi
cisi diline aykırı 
tabirleri yasak
layıcısı bir girişim 
de bulunmamakta 
yabancı kelimeler 
ve uydurma hiçbir 
mana ifade 
etmeyen ibareler 
gün geçtikçe art
maktadır.

Durum böyle 
olunca ülkede 
yabancı dil ve 
kelime kullanımı 
arttıkça uzun yıllar 
ülkemizde 
hakimiyet tesis 
etmiş Arapça ve 
Farsça kelime kul
lanımının gerilediği 
görüldüğünden söz 
de Türk dilinin 
dünyada yaygın- 
laştırılmakta 
olduğunun bir nok
tada ispatı için yur
dumuzda Türkçe 
Olimpiyatları 
düzenlenmekte 
genellikle Türkiye 
Cumhuriyeti 
çocukları öğrendik
leri şarkılarla çat 
pat konuştukları 
Türkçe kelimelerle 
konuşturulmak- 
tadır.

Acaba dünyanın 
çeşitli yerlerinde 
kurulan Türk 
okullarının arkasın
daki gücün kimler 
olduğu asıl 
güdülen amacın ne 
olduğu üzerinde 
hiç kafa yoran var 
mı?

Erhan İzgi 
hocamın belirttiği 
gibi Türkçemizin 
büyük bir kirlen 
meye ve erezyona 
uğratılmâsından 
seyirci kalınmasın
dan ötürü hepimiz 
suçluyuz.

Esas suçlu, bu 
ülkede söz sahibi 
olmuş, üst düzey 
mevkilerde sorum
luluk almış, 
ülkesinde geleceği
ni de belirleyen
lerdir.

Sayın Erhan İzgi 
soruyor:
“Gelecek kuşak

lara kirletilmiş bir 
dil bırakmaktan 
utanç duyacak 
mıyız?”

Utanma duygusu 
olan kirletir mi 
Sayın Hocam?
Kirletenler lanet 

lenmeyi göze 
almış, kabullenmiş 
olduktan sonra 
utanmak pek hafif 
kalmaz mı Sayın 
Hocam?

TeM Üniversiteye Biiyültşelıir desteği TO»™
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’ndeki 
makamını Bursa 
Teknik Üniversite- 
si’ne devreden 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Merinos 
AKKM’de de üniver
siteye verilen alan
larda incelemelerde 
bulundu.
Bursa’nın her yön
den kalkınması ve 
gelişmesi için eğiti 
me önem veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Bursa Teknik 
Üniversitesi’ni 
kentin merkezinde 
yapılandırmak hede
fiyle çalışmalarına 
başladı. Daha önce 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
bulunan Başkanlık 
makamını Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali 
Sürmen’e devre 
derek, idari çalış

malara hız kazan 
dırılmasını sağlayan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi’nin her 
konuda Bursa Tek 
nik Üniversitesi’ne 
destek vereceğini 
söyledi.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, 
Başkan Danışmanı 
ve Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
Genel Koordinatörü 

Mehmet Semih Pala 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Altın ile bir
likte yaptığı incele 
melerde, Bursa 
Teknik Üniversite
si’ne Merinos 
AKKM’den 1500 
metrekarelik alan ve 
20 ofis tahsis 
edildiğini kaydetti. 
Bursa Teknik 
Üniversite’nin 
Bursa'ya yakışan 
güzel bir üniversite 
olacağını belirten 
Başkan Altepe,

“Bursa, her yönden 
gelişiyor. Bursa’nın 
üniversite şehri 
oluşu noktasında 
önemli adımlar 
atılıyor. Bursa 
Teknik Üniversitesi, 
başarılı çalışmalarıy
la Bursa’nın gururu 
olacak. Kentin 
merkezinde ‘Bursa’ 
âdını taşıyan bir 
üniversitenin 
oluşturulması bize 
de heyecan veriyor. 
Bu oluşumun şehir 
merkezini de 
hareketlendire
ceğine ve kentin 
daha da çağdaş bir 
hale getirileceğine 
inanıyorum” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
üniversitenin 
oluşum sürecinde 
her türlü fedakarlığı 
yapmaya hazır 
olduklarını da 
vurguladı.

İSTER MİSİNİZ?
ÖZEL AYKENT 

İLKÖĞRETİM OKULU VE 
ANAOKÜLU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84
T MA “SUYUNU BOŞA 

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

GemlikKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU

elrnte sekeri
------- KREŞLERİ ——

ERKEM KAYIT AVANTAJLARINDAN 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

Erdilll Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii Nöf 1

. Armutlu/YALOVA
Tel: O 226 531 41 25 • 

, 531 44 20 - 531 3145
Fax : O 226 531 03 O0.

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

erdilli termal
armutlu- ya l ova

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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Mecliste yemin krizi
r Meclis'te 24. dönem, 

geçici Meclis Başka 
nı Oktay Ekşi'nin 
açılış konuşması ve 
milletvekili yemini ile 
başladı. CHP Mec 
lis'teydi ama yemin 
etmedi.
Diyarbakır'dan 
Meclis'i takip eden 
BDP destekli bağım
sız vekiller "boy kot" 
kararı aldı. , 
TBMM Genel Kurulu, 
24. Yasama Döne 
mi'nin ilk birleşimi 
yemin töreniyle 
başladı.
Genel Kurul, saat 
15.00’te Geçici 
Başkan Oktay Ekşi 
başkanlığında top
landı. Geçici Başkan 
lık Divanına, en genç 
milletvekilleri İstan
bul Milletvekilleri 
Bilal Macit ile Meh 
met Muş katip üye 
olarak oturdu.
Geçici Başkan 
Ekşi'nin açış konuş
masının ardından 
istiklal Marşı okun
du. Daha sonra 

milletvekilleri and 
içmeye başladı. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül de, 
TBMM'ye geldi. 
Meclise gelişinde, 
eski TBMM Başkan 
vekili Nevzat Pakdil 
tarafından askeri 
törenle karşılanan 
Gül tören kıtasını 
selamladı. Gül, daha 
sonra, protokol loca 
sındaki yerine geçti. 
Meclis tarihinde ilk 
kez, yemin töreninde 
38 milletvekili eksik 
oldu. Tutuklu vekiller 
ve Meclis'i boykot 
kararı alan BDP 
destekli bağımsızlar 
Meclis'te olmadı. 
CHP'nin kararı da 
yemin etmeme 
yönünde oldu. Bu 
durumda 550 mil
letvekilinden, 168'i 
yemin etmemiş oldu. 
Bir milletvekili tutuk
lu olan MHP ise 
tavrını açıkladı: 
"Meclis'e gelip, 
yemin edeceğiz" 
Son mesajlarını

sosyal paylaşım 
sitesi Twitter üzerin 
den veren Bahçeli; 
"Atacağımız adımlar
la, vereceğimiz 
kararlarla ileride piş
man ve perişan ola
cağımız olaylara 
vesile olmamalıyız" 
dedi.
Yemin töreninin 
ardından, Meclis Baş 
kanlığı için başvuru-, 
lar başladı. Meclis, 
4 Temmuz pazartesi 
günü, Meclis 
Başkam'm seçmek 
için toplandı.
Milletvekillerinin 
kayıtları ise son ana 
kadar devam etti. Şu 
ana kadar 442 vekil 
kayıt yaptırdı. BDP'li 
bağımsızlardan kayıt 
yaptıran olmadı.

Bu arada, yeni mil
letvekilleri yemin 
töreninin ardından 
ilk maaşlarını da ala
cak. Bu milletvekil
lerine 1 ay 3 günlük 
ödeme yapılacak. 
Önceki dönemde 
milletvekili olanlara 
ise daha önce 3 
aylık maaşlarını 
aldıkları için bir 
aylık söz konusu 
olmayacak. 
Tüm milletvekilleri 
15 Temmuz'dan 
itibaren 3 aylık maaş 
almaya başlayacak. 
Kayıt yaptırmayan 
ya da yemin törenine 
katılmayan mil
letvekilleri de bu 
özlük haklarından 
yararlanabilecek.

Yeni hükümete 
güvenoyu 
Bu süreçte yeni 
Hükümetin kurul
masına ilişkin 
takvim de işleyecek. 
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, 
Anayasa gereği bir 
milletvekilini 
(teamüllere göre 
seçimde çoğunluğu 
sağlayan partinin 
liderini) Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 61. 
Hükümeti'ni kurmak
la görevlendirecek. 
Cumhurbaşkanlığını 
n; Bakanlar 
Kurulunun isti
fasının kabul 
edildiğine ve yeni 
hükümet kurulun
caya kadar görevine 
devamına, Bakanlar 
Kurulunun yeniden 
kurulması için 
görevlendirmesine 
ve yeni Bakanlar 
Kurulunun atandığı
na ilişkin tezkereleri 
Genel Kurulda oku
nacak.
Yeni Bakanlar

Kurulunun programı, 
hükümetin kuruluş 
tarihinden itibaren 
en geç 1 hafta sonra 
TBMM'de okunacak. 
Bunun üzerinden iki 
tam gün geçtikten 
sonra program 
üzerinde görüşme 
açılacak; 
görüşmelerin biti
minden bir tam gün 
geçtikten sonra 
güven oylaması 
yapılacak.
Öte yandan, 24. 
Dönem TBMM'de 
görev alacak mil
letvekilleri, parti
lerinin grup 
başkanvekillerini 
seçecekler.
Ayrıca, TBMM 
komisyonlarında 
görev alacak 
üyelerin de belirlen
mesi bekleniyor. 
Hükümetin kurul
masından sonraki 
süreçte, aksi yönde 
bir karar alınmaması 
halinde Meclisin 1 
Ekim'e kadar tatile 
girecek.

BUSKİ’nin alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümleri asfalt kaplandı

Manastır asfaltı tamamlandı
BUSKİ tarafından 
uzun süredir 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
sürdürülen temiz su, 
yağmur giderleri ile 
ilgili alt yapı çalış
maları nedeniyle 
bozulan yollar

asfaltlandı.
Çevre Yolu’nda da 
yağmur suları için 
yapılan çalışmaların 
bitirilmesi sonrası 
başlayan asfalt 
çalışma işini 
Göçay İnşaat 
Taahhüt Firması 

yapıyordu. 
Bu sırada Manastır 
Kumla yolunda 
başlayan altyapı 
çalışmalarında 
temiz su hattı ile 
yağmur giderleri 
yenilenirken, 
bozulan asfalt yolun 

yeniden asfalt 
kaplanması işine 
dün hız verildi. 
Can Alışveriş 
Merkezi’ne kadar 
olan bölüm yeniden 
sıcak asfalt 
kaplanırken, 
trafik bir süre üst 

yoldan sağlandı. 
Asfalt çalışmalarının 
büyük bir kısmının 
tamamlandığını 
belirten ilgililer, 
önümüzdeki gün
lerde asfalt şerit
lerinin de 
çekileceğini.

söylediler.
Temmuz ayında 
yoğunlaşması bekle' 
nen Gemlik Küçük 
Kumla yolunur} 
sezon öncesi 
asfaltlanması, 
trafik sıkışıklığını 
önleyecek.

www.gemlil korfezgazetosl.com

http://www.gemlil
korfezgazetosl.com
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Bursa, Bölgesinin SaalOeriıezi Olacak
İl Sağlık Müdürü Dr. 
Özcan Akan, Bursa 
için planladıkları 
sağlık yatırımları ile 
kenti bölgesinin 
sağlık merkezi hâline 
getireceklerini söyle
di. Kent merkezine 
sağlık kompleksi ve 
yeni hastanelerin 
yanı sıra ilçe has
tanelerinin de 
yenileneceğini ifade 
eden Dr. Akan, 6 bin 
100 olan yatak kapa
sitesini de 2015 yılın
da 8 bine çıkartacak
larını kaydetti.
Dr. Akan, İl Sağlık 
Müdürlüğü'nde 
düzenlediği basın 
toplantısında sağlık 
planlamaları, sosyal 
projeler ve hastane 
yatırımlarını 
konusunda bilgi 
verdi. Birinci 
basamak sağlık 
hizmetlerinde aile 
hekimliğini hizmete 
soktuklarını ve kısa 
sürede örnek il 
seviyesine

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. Kuml a ’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

ulaşıldığını dile 
getiren Dr. Akan, 
ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık 
hizmetleri konusun
da da önemli yatırım
lar yaptıklarını ifade 
etti.

BÖLGESEL 
GÜÇLENDİRİLMİŞ 
HASTANELER 
GELİYOR
Sağlık hizmetlerinin 
yerinde verilmesi 
açısından İnegöl, 
Mustafakemalpaşa 
ve Gemlik'e 
'Bölgesel 
Güçlendirilmiş 
Hastaneler* yapacak

larını vurgulayan Dr. 
Akan, bunlara 
ilaveten Mudanya'da 
yapılacak hastanenin 
de ihalelerinin 
yapıldığı bilgisini 
verdi. Akan, bu has
tanelerin 2- 3 sene 
içerisinde bitirilerek 
hizmete sokulacağını 
kaydetti.
Ayrıca Orhaneli, 
Orhangazi, İznik, 
Keleş'e hastane, 
İnegöl'e de Ağız Diş 
Sağlığı merkezi 
yapılacağına dikkat 
çeken Akan, 
Bursa'nın sağlık tur
izmi açısından da 
merkez yapılması 

doğrultusunda çalış
malar yapıldığını 
ifade etti. Hastaları 
hastane hastane 
dolaştırmamak için 
uzman doktor eksiği 
olan bölgelere has
tane takviye yaptık
larını anımsatan 
Akan, ilçelerdeki 
uzman hekim 
sayısını da artırdık
larını belirtti.

"ÇEKİRGE DEVLET 
HASTANESİ ENTE
GRE ŞEKİLDE 
YENİDEN
YAPILACAK" 
Dr. Akan, kent 
merkezi için hazır
lanan projeleri ise 
şöyle açıkladı: 
"Samanlı bölgesinde 
bin 200 yataklı sağlık 
kompleksinde bir 
Bölge Eğitim ve 
Araştırma, Onkoloji, 
Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, 
Yüksek Güvenlikli 
Adli Psikiyatri has
tanelerinin yapılması 
öngörülüyor. Çekirge 
Devlet Hastanesi'ni 
yeniden yapacağız. 
Çekirgedeki Çocuk 
Hastanesi, Zübeyde 
hanım Doğumevi ve 
Çekirge 
Devlet Hastanesi'nin 
bir arada olacağı 
enteg re bir 
hastane yapacağız. 
Bunu Çekirge 
Devlet Hastanesi'nin 
yerinde de 
yapabiliriz, başka bir 
yerde de ama bu 
bölgede olacak. 60 
milyonluk bir finans
mana ihti yacımız 
var. Ayrıca Nilüfer 
Devlet Hastanesi, 
Nilüfer Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi 
çalışmalarımız 
sürüyor."

"YATAK 
KAPASİTESİ 
10 BİNE ÇIKACAK" 
Yapacakları çalış
malarla Bursa'yı 
sağlıkta hak ettiği 
noktaya çıkartacak
larını dile getiren 
Dr. Akan, "Şu an 
6 bin olan yatak 
kapasitemizi 2015 
yılında 8 bine, 2023 
yılında ise 10 bine 
çıkartacağız. Şu an 
10 bin kişiye 24 
yatak düşüyor. Biz 
bunu 28'e çıkarta
cağız. " diye 
konuştu.

naım
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 51'4 20 21

MM İMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

MONTAJ ELEMANI VE 
ŞOFÖR ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GENÇ EV MOBİLYA
Gazhane Cad. No: 11 

Tel: 514 78 77 GEMLİK

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: 0 536 813 08 36

T MAâ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Memur ve emekliye zamlı maaş
Ulaştırma Bakanı 
Mehmet Habib 
Soluk, 3. Boğaz 
Köprüsü ve Kuzey 
Marmara projesinin, 
23 Ağustos’ta tek
liflerini alacaklarını 
ve projenin yap- 
işlet:<levret mod
eliyle yapılacağını 
bildirdi.
Ulaştırma Bakanı 
Soluk, kamu kay
nakları ile bir yere 
varmanın oldukça 
zor olduğunu ifade 
ederek, ‘yap-işlet- 
devret’ konusunda 
ülke ve özellikle de 
bakanlık olarak çok 
başarılrolduklarmı 
söyledi.
KKTC’de temas ve 
incelemelerde bulu
nan Soluk “Şu anda 
kara yollarında 
İstanbul-İzmit 
Körfez geçişi.ve 
İzmir bağlantısı 
kendi sınıfında 
Avrupa’nın bir 
numarası. Dünyanın 
iki numarasına otu
ran 11 buçuk katrily
onluk bir projeyi 
yap-işlet-devret 
olarak ihale ettik. 
Sözleşmesini yap
tık, çalışmalara 

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı ile SRC Belgesi, Piskçteknik Belgemi 

kaybettim. Hükümsüzdür. ZIYA OKTAY

W
 057084 seri nolu (56031484) gider pusulası 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
__ Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş.

başladık. Kuze^ 
Marmara diye 
adlandırdığımı^ ve 
3. Boğaz 
Köprüsü’nü de 
bünyesinde bulun
duran ve üzerinde 
raylı sistemi de ihti
va edecek 3. Boğaz 
Köprüsü’nün ve * 
Kuzey Marmara pro-' 
jesinin 23 
Ağustos’ta, 
yanılmıyorsam, tek
liflerini alacağız. 
Bu projemiz de 
bizim yap-işlet- 
devret modeliyle

diye konuştu. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve 

eski Uriaştırina 
Bakanı Binalı * 
Yıldırım’ın 
talimatlariile 
‘insanların mutlu
luğu; can ve mal 
güvenliği için ne 
gerekiyorsa önu 
yapmaya hazırız’ 
diye yola çıkıldığını . 
belirten Soluk 
“Bunlara karşı 
çıkanlar yok mu? 
Çok. Ama biz 
sadece selam veriy
orum, yeri geldiğinde 
de gülüyoruz ve 
geçiyoruz. Çünkü 

biz.'.*??
insanımızın geleceği 
için, refahı için” 
diye konuştu.

Önümüzdeki ay, 2,5 
milyon memurun 
yanı sıra 9 milyon 
emekli ile asgari 

4 ücretle çalışan mil 
yontanca kişi zamlı 
maaş aJacâk.
Temmuz ayı, geçimi
ni maaşla sağlayan 
birçok kesim için 
zşni dönemi.
Kamuda çalışan 
memurlâr için zam 
orarjı yüzde 4 ola
cak Eşi çalışmayan 

* mâmurlara ise 20 
lifa ailâ yardımı 
zammı verilecek.
Böylece halen 1.460 
lira olan hizmetli 
maaşı,*58 lira 
artarak önümüzdeki 
ay 1*518»TL'ye çıka- 
eak.'Eşl çalışmıyor
sa aile yardımı ile 
bg miktar 1.538 
lirayı bulacak.
Memur maaşlarında
ki artış, memur 
emeklisine de-aynı 
şekilde yansıtılacak. 
SSK ve Bağ-Kür 
emeklilerinin**, 
maaşlarında da 
önümüzdeki ay 
yüzde 4'lük »artış ’• 
yapılacak. Buna ' 
göre halen 710 lira - 
alan en düşük SŞK 4 
emeklisinin eline * 
739 Hra geçecek.. 

'434 lira alan en* - ; 
düşük Bağ-Kur 
emeklisi ise 451 lira, 
alacak.
Türkiye'de her yıl üç 
ücretli grup için . 
zam heyecanı 
yaşanıyor Bunların 
başında kamu 

, çalışanları olarak da 
nitelenen memurlar 
geliyor. Memurları 

temsil eden 
sendikalarla 
hükümet, zam 
pazarlığı için her yıl 
ağustos ayında 
masaya oturuyor. 
Verilen zam, ocak 
ve temmuz olmak 
üzere iki dönem 
halinde ücretlere 
yansıtılıyor. 
Emeklinin alacağı 
zammı ise hükümet 
tek.taraflı olarak 
belirliyor. Asgari 
ücretlinin zammı da 
sendikalar ile 
hükümet temsilci
lerinden oluşan 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu tarafın
dan her yıl kasım- 
aralık döneminde 
belirleniyor. Emekli 
ve asgari ücretlinin 
maaş artışı da, f 
memurlarda olduğu 
gibi ocak ve tem-’ 
muzda maaşlara 
ekleniyor..
Yaklaşık 2,5 milyon 
memur, 2011 yılının 
ikinci zammını tem
muz maaşıyla ala
cak. Memur 
maaşlarında yüzde 
4 artış sağlanacak. 
Ayrıca aile yardımı 
20 TL artacak.
Zamla birlikte 1.460 
lira olan hizmetli 
’maaşı, 58 lira >

artarak önümüzdeki 
ay 1.518 TL'ye çıka
cak. 13/1'deki 
memurun 1.496 lira 
olan maaşı da 60 
lira artarak 1.556 
liraya yükselecek. 
Eşi çalışmayanlar 
için 20 TL'lik aile 
yardımı ile maaşı 
1.576 TL olacak. 
Müsteşarın maaşı 
ise 5 bin 
144 TL'den 
5 bin 350 TL'ye 
çıkacak.
Temmuzda aylık
larını zamlı alacak 
bir diğer grup da 
emekliler. Memur 
emeklilerine 
memurlara yapılan 
oranda zam yapıla
cak. 5 milyon 580 
bin kişilik SSK 
emeklisi ile 2 milyon 
169 bin kişilik Bağ- 
Kur emeklisinin 
maaşı ise yüzde 4 
artacak. Böylece 
halen 574 lira olan 
Bağ-Kur esnaf 
emeklisinin maaşı 
temmuzda 597 
liraya çıkacak.
Maaşı 23 lira artmış 
olacak. En düşük 
maaş alan SSK 
tarım emeklisinin 
555 lira olan aylığı, 
temmuzda 577 
TL'ye çıkacak.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
21/09/2010 tarih ve J0223482 numaralı 
Gümrük Vezne Ahndısı zayi, olmuştur. 

Hükümsüzdür ’’ÇOMPÖNENTA 
DÖKÜMCÜLÜK TIC.VE SAN.A.Ş.
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İNCİ ECZANESİ
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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
Gan Kom. 513 12 06

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

, DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz , 513 12 95
Habaş 513 1637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Oçağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5*13 55 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

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 5-13 10 79
MAR-PET S13 3O33
Tuncay Otogaz 513 14 25 I
Beyza Petrol 513 01 03 |

Gemlik Körfez
GEMLİK’İM İLK OONLOK IİYAIİ OAZITUİ

YEREL SÜRELİ YAYIN . . 
YIL : 39 SAYI : 4004

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 ıncıhk-Reklamcıhk Teşişi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ulııkııAıiü
VEfemASl 

SATILIK RUH 
ILJO-IOO- 
I6.30-20.J0 

PA1WA SİHİRLİ TOL 
ll.W-lll5-l6.J0

Rezervasyon 
(Iel:5U3J2l)
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lifli

TİCARET Ltd.Şti

Hürriyet Cad. No : 30 
Orhangazi Cad. No : 84 
Tel: 0 224 513 65 00 
Gemlik / BU RS A 
Burhan BÜTÜN

. Mobilya ■
■ Düğün Salonu
"İnşaat

Sektörlerinde sizlerin hizmetindeyiz.



mtMwWMeaM
4*. *

2002

8.000 TL

8.000 TL

8.000 TL

5.600 TL
6.800 TL

•Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretlm.k12. t r

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

özel Aykent İlköğretim olulu 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,

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Haziran 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

“Emekliler fiiinii” 
kutlanıyor

Türkiye Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Yener, emekli 
terin 30 Haziran Emekliler 
Günü’nü kutladı. Sayfa 4’de

Güvenli ve Katırlı Köylerine yapılacak 500 er tonluk havuz ihalesini Denk İnşaat kazandı

Sulama sum ihalesi lapıllı
Katırlı ve Güvenli Köyleri 
ne İl Özel İdaresi tarafın
dan yaptırılacak olan 500 
er tonluk sulama suyu 
havuzu ihalesini Derk 
İnşaat Mehmet Arı kazan 
dı. Kaymakam Bilal 
Çelik, ihaleyi kazanan fir
mayı kutlayarak, hemen 
işe başlamasını, sürenin 
iki ay olduğunu, iş bitimi 
hak edişlerin ödeneceği
ni söyledi. Haberi 2’de

Sulama ihalesi, Kaymakam 
Bilal Çelik başkanlığında yapıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yemin Krizi
12 Haziran seçimleri geride kaldı.
Seçimin galibi AKP oldu.
Sıra, seçilen milletvekillerinin maz- 

batalannı almaya geldi.
Mazbatalar alındı.
Sonra yeni dönem meclisin toplanarak 

TBMM de and içmeye sıra geldi.
Ancak, milletvekili seçilen tutuklu 

adaylar serbest bırakılmadı.
CHP’de Mustafa Balbay ve Mehmet 

Haberal,
MHP’den Engin Alan ile bağımsız 5 

milletvekili cezaevlerinde..
İlgili mahkemeler tutuklu milletvekil

lerinin tutukluluk halinin devamına 
karar verdi. Devamı sayfa 4’de

Vergi Borcu olanlar yapılanmadan 
yararlanarak borçlarını ödüyorlar 

Mükellefler vergi 
ödeme kuyruğunda

Torba Yasası olarak adlandırılan yasa ile 
birlikte çıkan kamu borçlarını yeniden 
yapılandırılmasında bugün ilk taksidin 
ödenmesinde son gün. Haberi sayfa 4’de

http://www.aykentilkogretlm.k12
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


30 Haziran 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

Kurultayların partisi...
Kurultayların partisi 

CHP’de zaman zaman 
sertleşen rüzgarlar 
esiyor. Şimdi de yeni 
bir süreç başladı.

17 Temmuz’da il 
kongresi toplanıyor. 
Ardından da büyük 
kurultay... Sık kurul
tay hem iyi hem kötü.

İyi çünkü partiyi en 
iyi yöneteceklerin 
arayışı...

Kötü çünkü parti 
kedi kovalamaktan et 
yemeye fırsat 
bulamıyor. Aslında 
Kemal Kıhçdaroğlu 
nun yönetimindeki 
CHP toplumda bir 
heyecan uyandır
mıştır. Projeleriyle 
desteklenen söylem
leriyle toplumu umut- 
landırmıştır.

Eğer yeni genel 
seçimlere kadar 
geçecek olan süreci 
doğru yönetir ve pro
jelerini iyi anlatırsa, 
CHP’li belediyelerde 
de uygulayabilirse 
iktidarın tek alternatifi 
olabilir.

Sevgili Dost İhsan 
Orak doğru tespitleri 
olan bir yurttaş.

Seçimlerin hemen 
ardından yazdıkları

iradesiyle yeni genel 
başkanı Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu’na 
oyların tamamını ver
erek göstermiştir. 
Genel seçimlerden 
sonra Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu'na tam 
destek veren dele
genin, bir liderlik 
sorunu olmadığı, 
fakat bir MYK sorunu 
olduğu iddiasıyla 
büyük kurultay topla
mak istemesi gayet 
doğaldır. Sn. 
Kılıçdaroğlu’na tam 
destek veren aynı 
delegenin, bu kez 
MYK ve PM den 
hesap sormak 
istemesi kadar doğal 
ne olabilir?

Bu partiye oy veren
lerin iktidara olan 
açlıklarını kullanarak, 
parti üst yönetimin- 
dekilerin biz değiştik, 
biz yenilendik deme
si, biz artık yeni CHP 
siyiz, diyerek her 
sıkıştıkları noktada 
geçmişi reddetmesi, 
Deniz Baykal'ı, Bülent 
Ecevit’i, İsmet 
İnönü’yü, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü red
detmek değil midir?

Yenilenmeyi sadece

da, sonraki süreçte 
aktardığı düşünceleri 
de “somut” ...

Hayal dünyasında 
gezinmiyor yani.

Şimdi de CHP’deki il 
kongresine dair diye
ceklerini yazıya dök
müş. Bize de gönder
miş;

“Değerli 
Atatürkçüler, değerli 
sosyal demokratlar, 
değerli yoldaşlar, 

Sn. Deniz Baykal ve 
takım arkadaşlarının 
bu güne kadar parti 
içinde ve dışında sert 
eleştirilere maruz 
kaldığını bili yoruz. 
Bunun haklı ve hak
sız yönlerinin olması 
ayrıca tartış ma 
konusudur. Fakat 
eski yönetimin bu 
partiyi Sn. Kemal 
Kılıçdaroğlu'na yüzde 
23 lerde teslim ettiği
ni kimse inkâr ede- 
mez.Bu süreçte sürek 
li olarak Sn. Deniz 
Baykal ve Sn. Önder 
Savın oluşturduğu ve 
üzerlerinde etkili 
olduğu savunulan 
kurultay delegeleri, 
rüştünü ispat etmiş, 
hiçbir kimsenin kul, 
köle olmadığını özgi

isyanımıza, kırgın
lığımıza ve üzgün
lüğümüze rağmen; 
bütün bu uygula
malar içimize sin
mese de CHP’sine 
sahip çıkacağız.

CHP’sine yıllar 
sonra siyasi ikbal için 
gelenlerin, gün gelip 
başka ikballer için 
partiyi terk edecek
lerini bilerek, hayatın
da partimize hiç oy 
vermemiş, temel 
değerlerimizi öğren
meden tepeden inen 
yöneticilerin zaman 
içinde geçmişi 
öğreneceğini umarak, 
çalışmalı ve başarılı 
olmalıyız.

Bu başarıyı da 
ancak partisini yuvası 
gibi gören, emek ver
miş, acısını, kıvancını 
paylaşmış, gecesini 
gündüzüne katmış, 
miting gecelerinde 
meydanlarda 
sabahlamış, boş 
kalmış sandıklara 
eşini, çocuklarını 
oturtmuş gerçek 
örgüt emekçileri 
sağlar. Dışarıdan taşı
ma suyla değirmen 
dönmez.

Gerisi hayaldir, 
yalandır, köşe kap
macadır. Sadece 
seçimden seçimedir.

Biliriz ki kişiler, 
mevki ve makamlar 
gelip geçicidir. 
Kurumlar sahip 
çıkıldığı sürece 
kalıcıdır.

partiyi, bugünkü kon
umuna taşıyan eski
lerin tasfiyesi olarak 
gören ve yeni politik 
projeler olarak 
algılayamayan mil
letvekili adayları ve 
bazı üst düzey yöneti
ciler, maalesef kendi
leri de partide çok 
yeni oldukları için 
geçmişi okuyup, 
öğrenip çalışmak yer
ine kolaycılığı 
seçerek, her köşeye 
sıkıştırdıklarında 
geçmişi reddetmeyi 
seçmişlerdir.

Sayın 
Kılıçdaroğlu’nun lid
erliği toplumda heye
can, tabanda ise 
büyük bir rüzgâra yol 
açmıştır. Toplumdaki 
heyecan değişim 
talebinden, partideki 
rüzgâr ise solun ikti
dar beklentisinden 
ortaya çıkmıştır. Bu 
durumun iyi okuna- 
madığı milletvekili lis
teleriyle ortaya çık
mıştır. CHP lis
tesinde, eskilerin tas
fiyesi dışında, neyin 
amaçlandığı pek 
anlaşılmamıştır.

Parti programımız
dan yararlanılarak 
hazrrfaoan proje fer, 
tabanımızda yarattığı 
heyecanı halkımızda 
yaratamamıştır. 
Bunun sonucunda 
anlamlı bir oy artışı 
da sağlanamamıştır.

Bizler örgütün tem
silcisi olarak,

Gazi Mustafa 
Kemalin bizlere 
emanet ettiği 
cumhuriyeti ve par
tisini sonsuza dek 
korumak ve savun
mak görevini unut
madan, gelecek 
nesillere bunu aktar
mak partimizin ve biz- 
lerin asli görevidir. 
Bizlerin seçildiği gün
den beri azimle 
çalışan Sayın Genel 
Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu'yla bir 
sorunumuz olamaz. 
Sadece kendisini 
yanlış yönlendiren ve 
bilgi verenlere sora
cak sorularımız 
vardır. Bursa 
delegelerinden de 16 
ila 20 delegenin imza 
vereceği tahmin 
edilmektedir. Şu ana 
kadar imza verenlerin 
600 civarında olduğu 
bilgisi gelmiştir.

Kurultay isteyenleri 
aşağılayarak, küçük 
görerek, öteleye rek, 
tehditle yıldırmaya 
çalışmak, partimize 
ve Genel Başka 
nımıza sahip çık
mamıza engel ola
mayacaktır.”

CHP’nin üst yöne
timine düşen tüm 
düşünceleri değer
lendirerek doğruya 
erişmektir. Sen ben 
kavgalarıyla bir yer
lere varılmayacağı 
açıktır. Toplum kavga 
değil uzlaşma ardın
dan da “iş” istiyor.

Güvenli ve Katırlı Köylerine yapılacak 500 er tonluk havuz ihalesini Denk İnşaat kazandı

Sulama suyu ihalesi yapıldı
Katırlı ve Güvenli 
Köylerine İl Özel 
idaresi tarafından 
yaptırılacak olan 
500 er tonluk sula
ma suyu havuzu 
ihalesini Derk İnşaat 
Mehmet Arı kazandı. 
15 gün önce 
Köylere Hizmet 
Götürme Birliği 
tarafından ihaleye 
çıkarılan havuz 
yapım işine 4 firma 
katılmış, ancak ve 
rilen teklifler, 
Bayındırlık Birim 
fiyatlarının üzerinde 
olduğu için iptal 
edilmişti.
Dün, saat 10.oo da 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
Kaymakam Bilal

Çelik Başkanlığında 
toplanan Köylere 
Hizmet Götürme 
Birliği, ihale 
Komisyonu üyeleri 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Yazı İşleri 
Müdürü İbrahim Ay, 
il Genel Meclisi 
üyeleri Ahmet

Hulusi Aydın, 
Barutçuoğlu, 
Hamidiye Köyü 
Muhtarı Ayhan 
Gündoğdu, 
Şahinyurdu Köyü 
Muhtarı Hüseyin 
Meriç’in 
huzurunda yapılan 
Katırlı ve Güvenli 

Köyleri sulama suyu 
havuzu ihalesine 
Yıldız inşaat ve 
Denk inşaat 
firmaları katıldı. 
Kapalı Zarf usulü 
yapılan ihalede 
Güvenli Köyü 
havuzuna Yıldız 
inşaat, 32 bin 544 

lira, Denk İnşaat 
ise 32 bin 323 lira 
teklif verdi.
Katırlı Köyü Havuzu 
yapım ihalesine 
Yıldız İnşaat 345 bin 
844 lira, Denk inşaat 
ise 34 bin 6123 lira 
teklif verdi.
İhale Denk inşaat 
Mehmet Arı fir

masında kaldı. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, ihaleyi 
kazanan firmayı 
kutlayarak, hemen 
işe başlamasını, 
sürenin iki ay 
olduğunu, iş 
bitimi hak edişlerin 
ödeneceğini 
söyledi.
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Kadın canla hırsızı suçüstü ^kalandı YazıYORUM

Bursa'da, 
Kapalıçarşı'ya 
alışverişe gelen 
Arap turistlerin 
çantalarını çaldığı 
iddia edilen kadın, 
suçüstü yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Kuveytli bir ailenin 
içinde çeşitli

Hint Keneviriyle yakalandı
Bursa'da, Hint 
keneviriyle yakala 
nan bir kişi gözaltı
na alındı. Bir ihbarı 
değerlendiren polis,

Sazlıklarda hırsız avı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, bir eve 
giren hırsız, 
komşuların ihbarı 
üzerine saklandığı 
sazlıkların arasında 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Güzelyah 
Mahâllesi'nde ben
zinlikler arkasındaki 
bir eve girip 
ortalığı talan eden 
D.A'yı1 (21) çevre 
sakinleri fark edip

tcalan'ın avulıatları adaya giıtemetfi
Terörist başı 
Abdullah Öcalan ile 
görüşmek için 
Bursa'ya gelen 4 
avukatı, gemi arızası 
sebebiyle İmrah 
Adası'na gidemedi. 
Terör örgütü

Kanalda can pazarı: 4 yaralı
Uludağ'dan dönen 
tekstilci 4 kardeşin 
içinde bulunduğu 
otomobil, takla atıp 
ağaca çarptıktan 
sonra kanala uçtu. 
Can pazarı yaşanan 
kazada yaralanan 
kardeşleri itfaiye 
kurtardı.
Edinilen bilgiye göre 
tekstil işiyle uğraşan 
Seyhan kardeşler, 
Uludağ'ın Hüseyin 

,ziynet eşyaları, pas
aport ve paraları 
bulunan ve bebek 
arabasına asılı olan 
çantası, Bursa 
Kapalıçarşı'nın 
girişinde çalındı. 
Bu sırada, 65 ayrı 
hırsızlık suçundan 
sabıkası bulunduğu 

hakkında yakalama 
kararı bulunan Z.A'yı 
(30), merkez Yıldırım 
ilçesi Davutdede 
Mahallesi 2. Zümrüt 

polisi aradı. Zanlı, 
olay yerinden 
kaçarak bir müddet 
izini kaybettirdikten 
sonra, emniyet güç
lerinin ısrarlı takibi 
neticesinde sak
landığı yazlıkların 
arasında ele geçiril
di. Evin bütün 
odalarının dağıtıldığı 
öğrenilirken, mahke
meye sevk edilen 
D.A. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi 

elebaşısı Abdullah 
Öcalan'ın avukatları
Meral Atasoy, 
Muharrem Şahin, 
Muhti Öztüzün 
ve Mehmet 
Ayatan, dün sabah 
saatlerinde Gemlik 

alan bölgesindeki 
yazlıklarından 
Bursa'ya dönmek 
için yola çıktı. Emin 
Seyhan idaresindeki 
16 LAL 95 plakalı 
otomobil, Yiğitali gir
işinde kontrolden 
çıktı. Takla atan oto
mobil, ağaca çarp
tıktan sonra kanala 
uçtu. Kazada, 
sürücü Emin (25), 
Emrah (26), Edip 

öğrenilen Sevda 
Karasöğüt'ü takip 
eden polis ekipleri, 
zanlıyı olay yerinden 
kaçarken yakalandı. 
Sevda Karasöğüt'üri 
polise verdiği 
ifadesinde, Bursa'ya 
gelen turistlerin 
arasında sadece

Caddesi üzerinde 
yakaladı. Şahsın 
üzerinden 25.5 gr 
Hint keneviri çıktı. 
Hakkında, kullanmak

İlçe Jandarma 
Komutanlığına 
geldi. Avukatlar, 
Gemport 
Limam'ndan 
kalkması beklenen 
geminin arızalı 
olduğunun

(22) ve Emir Sultan 
Seyhan (17) yara
landı. Kazaya ilk 
müdahaleyi çevrede
ki vatandaşlar ve 
jandarma ekipleri 
yaptı. Daha sonra 
kaza mahalline 
gelen itfaiye ve sivil 
savunma ekipleri, 
yaralıları kanala 
uçan araçtan 
çıkardı.
Olay yerine gelen 4

Arapların para 
taşıdığını, bu 
nedenle onların çan 
talarını çaldığını 
söylediği öğrenildi. 
"Yankesicilik" 
suçundan adliyeye 
sevk edilen 
Karasöğüt, tutuk
landı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

için uyuşturucu 
bulundurmak suçun 
dan işlem yapılan 
zanlı adliyeye sevk 
edildi.

bildirilmesi 
üzerine İstanbul'a 
geri döndü.
Avukatların 
görüş için cuma 
günü tekrar 
gelmeleri 
bekleniyor.

ambulansla 
yaralılar çeşitli 
hastanelere 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Seyhan 
kardeşlerin başın
dan babası ve yakın
ları bir an olsun ayrıl 
madı. Trafiğe kapa 
nan Uludağ yolu, 
yaralıların hastaneye 
kaldırılmasının 
ardından yeniden 
açıldı

Meclis de ki yemin....
Öğle sonrası başlayıp, geç saatlere 

kadar ‘Devletin varlığı ve bağımsı
zlığı...’ diye başlayan yemin metnini 
yüzlerce kez dinleyince insan, sıkılıyor 
ama bazı hususlarda da uzman kesiliy
or!

Yemini ezberden okuyanlar dikkat 
çekiyor..

Kağıda bakmadan, kafaları yukarda 
yemin ederken gözlerindeki sevinci, 
kıvancı okuyabiliyorsunuz!
‘Bu kadarcik şeyi ezberlemiyorlar..
Ben sular seller gibi okuyorum.’’ 

dercesine, pek gururluydular...
Meclise ilk dakikada havalarını attılar..
Bunlara ben ezberciler diyorum...
Bir de vurgucular var..
vurgucuiar dediğim, metnin nerele 

rinde ses yükseltilecek, nerelerde 
kısılacak, bunların taliniini yaparak 
gelenler..

Bunları diğerlerinden ayıran yegane 
özellik, bir demeç veriyormuşcasına 
yemin etmeleriydi..

Hele de arada kafayı kaldırıp sağa 
sola da bakarak konuşmaları yok mu, 
seçmenlerini muhakkak mest etmiştir.

Sonra Bursa milletvekilleri sıra sıra 
arz-ı endam ettiler..

İnanın tek tanıdık yoktu... İyi mi? ,, 
Doğrusu, Bülent Arınç dışında tek 

tanıdık yoktu.
(Keşke onu da tanımasâydım. Kanım 

ona ısınamadı.
Isınamadım fazla oldu, Sevmiyörum.
Keşke başka ilin adayı olsaydı.).
Sizlere soruyorum okurum, oluyor mu 

böyle?..
Bizler; yani işi gereği bildiklerini 

vatandaşa anlatmakla görevli bizler, 
yani gazeteciler kendi vekillerimizi bile 
tam kadro tanımıyoruz.

Hiçbir zamanda tanıyamadık..
(Ey okurum; Gazeteci dediğin bütün 

vekilleri tanır diyorsan, gel buyur sen 
tekmilini say da göreyim ..)

Şuç biraz Tayyip Erdoğan Bey de, 
biraz da biz de.

Halkın, bizlerin hakikaten tanımadığı 
tiplerden kurmuş kadroyu...

İçinde bir tane dahi Gemlikli yok. 
Büyük ilçeyiz, sayımız yüz bin .

Hepsi fasa fiso.Yüz bin olacağına 
Tayyip Erdoğan’a yakın ol daha iyi.

Hiç değilse bir iki koltuk kaparsın ...
Ee.. burası da Tunceli (2 milletvekili 

var) değil ki arkadaşım, tek hareketle 
ezberle bütün Bursa vekillerini!..
Artık zaman içinde, zoraki 

ezbörleyeme çalışacağım isimlerini...

K6ŞCDE B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
___________Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Yemin krizi
BDP’li bağımsızlar, mecliste yemin 

etmeyeceğini baştan açıklamıştı.
İstanbul 12.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 

Balbay ve Haberal’ın serbest kalmasına 
“Red” kararı vermesi üzerine CHP de 
mecliste yemin etmeyeceklerini açıkladı.

Önceki gün AKP ve MHP’li üyeler ile 
yeni meclisin en yaşlı üyesi gazeteci Oktay 
Ekşi, ant içerek parlamentonun çalışmasını 
başlattılar.

Cumhuriyet tarihinde böylesi bir krizle 
ilk kez karşılaşılıyor.

CHP Genel Başkanı Kıhçdaroğlu, mil
letin seçtiği vekillerin tutuklu olsalar bile 
cezaları kesinleşmemişse serbest bırakıl
maları gerektiğini, yaptıklarının bir demok 
rasi mücadelesi olduğunu söylüyor.

Bağımsızlar ise, Anayasa değişikliğinde 
kürtlerle ilgili ödünler koparmak ister
lerken, Hatip Dicle’nin kesinleşmiş hapis 
cezası bulunması nedeniyle YSK tarafın
dan milletvekilliğinin düşürülmesi 
Bağımsızların da mecliste yemin etmeme 
ye ve meclis çalışmalarına katılmama 
kararı aldı.

MHP ise, seçilmiş bir milletvekillerinin 
serbest bırakılmamasına sessiz kalarak, 
yemin törenine katılarak yemin ettiler.

MHP'nin tutumu, bağımsız kürt mil
letvekillerinin yaptığını yapmamak mantığı
na dayanıyor.

Onlar gibi görünmek istemiyorlar.
CHP’nin iki tutuklu milletvekilinin 

arkasında durmaları gibi demokratik bir 
tavır sergileyemediler.

Yazımı yazarken, CHP’lilerin bir üst 
mahkemeye yaptıklarını itiraz da red 
edildiği haberleri geldi.

Kıhçdaroğlu, "Amacımız kriz çıkarmak 
değil” diyor ama yaşanan krizdir.

Balbay ve Haberal iki yıldır tutukludur.
Ergenekon davasından tutuklanmışlar 

ama iki yıldır, haklarındaki savcılık soruş
turması bitirilmiş değildir.

Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal, bu 
ülkede iki tanınmış kişidir.

Kaçma ihtimalleri çok zayıftır.
Delilleri karartma gibi bir durumları söz 

konusu olamaz.
Öyleyse, bu insanların tutuklu yargılan

maları için neden nedir?
Bence neden, yargının siyasallaş

masıdır.
Bu krizi çözecek kurum yine parlamen

todur.
Cumhurbaşkanı Gül, dün Erdoğan’a 

hükümeti 3. kez kurma yetkisini verdi.
Bu dönemini ustalık dönemi olduğunu 

iddia eden Recep Ttayyip Erdoğan, krizi 
çözecek kilit isimdir.

Kriz, Erdoğan’ın halk iradesine karşı 
meydanlarda söylediklerini şimdi yerine 
getirmesiyle belli olacaktır.

Kriz basit bir şekilde çözülür.
Yemin eden milletvekilleri, meclis 

başkanlığına verilecek bir yasa değişikliği 
ile bu sorunu aşabilirler.

CHP’nin aylar süren bir krizin içinde 
kalacağını sanmıyorum.

BDP’lilerin amaçları başka.
Bu sorun bir an önce seçilmişlerin par- 

lementoda yerlerini almaları ile çözülür.
Ondan sonra meclisin asıl görevi başlar. 

Hedefte sivil çağdaş bir anayasa var.

Vergi Borcu olanlar yapılanmadan yararlanarak borçlarını ödüyorlar

Torba Yasası olarak 
adlandırılan yasa ile 
birlikte çıkan kamu 
borçlarını yeniden 
yapılandırılmasında 
bugün ilk taksidin 
ödenmesinde son 
gün.
Yapılandırma için 
30 Haziran 2011 
gününe değin kamu 
kurumlarına borcu 
olanlar yaptıkları 
başvurular sonucu 
kamuya olan 
borçlarını peşin 
veya taksitlendirme 
ile ödeme konusun
da kurumlarla 
sözleşme yap
mışlardı.
Bugün borçların ilk 
taksitlendirmesinin 
son günü olması 
dolayısıyla bankalar 
başta olmak üzere 
Vergi Dairelerinde 
uzun kuyruklar 
oluştu.

İlgililer ödemelerin 
son güne bırakılma
masını istemişler 
ancak vatandaşlar 
her zamanki gibi 
ödemelerini son 
güne bırakmışlardı. 
SSK ve Vergi 
Dairelerine borcu 
olanların anlaşmalı 
bankalara ödeme 
yapabilecekleri 
belirtildi.

“Emekliler fiiinii’1 kutlanıyor
Atatürk’ün 30 
Haziran 1927 tari
hinde emekli oluşu 
nedeniyle, Türkiye 
Emekliler 
Konfederasyon unca 
bugün “Emekliler 
Günü” ilan edildi. 
Yıllardır kutlanan 
Emekliler Günü 
nedeniyle 
gazetemize yazılı 
açıklama gönderen 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesr Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Yener, “30 
Haziran gününü Ulu 
önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
emekli oluşu nede

niyle biz emekliler 
de Emekliler Günü 
olarak kabul ederek, 
yurt genelinde 
başta Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı

olmak üzere etkin
liklerle kutlamak
tayız. Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi olarak tüm 
Emeklilerin Gününü

kutluyoruz.
Başta Atatürk ve 
silah arkadaşları 
olmak üzere bütün 
şehitlerimizden, 
ağabeylerimizden 
ve üyelerimizden 
ahirete intikal eden 
kardeşlerimize 
Allah’tan rahmet 
diler, hayatta olan
lara sağlık uzun bir 
hayat dileriz. 
Bu nedenle bütün 
emeklilerimizin 
emekliler gününü 
bir daha kutlar, bu 
anlamlı günümüzde 
bütün emeklilerimizi 
etkinliklerimize 
katılmalarını 
bekliyoruz.”

KRŞ€D€ B6KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Türkülerle Kolu muhteşem gece
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi 
tarafından düzenle
nen “Türkü 
Gecesi”nde dinleyi
ciler müzik dolu bir 
gece yaşadılar. 
Gemlikli Türk Halk 
Müziği sanatçısı 
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi 
öğrencileri ile Kutsal 
Evcimen, Kerim 
Yağcı, Ahmet 
Gültekin’den oluşan 
müzisyenler Kültür 
Merkezi Salonu’nda 
verilen konserde, 
coşkulu bir gece 
geçirdiler.
Konserin ilk 
bölümünde Ahmet 
Gültekin Müzik 
Merkezi keman 
öğrencileri, Eğitmen 
Pelin Derin eşliğinde 
“Buruk Acı”, 
“Kardeşim”, 
“Turnalar”, “Artık 
Sevmeyeceğim”, 
“Neşeye Şarkı” ve 
“Üç ayak” adlı 
şarkıları entrümantei 
olarak 
seslendirdiler.

Velilerin kayıt çilesi sona erdi
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, ülke genelin
deki resmi ilköğre
tim okullarına 2011- 
2012 eğitim öğretim 
yılında birinci 
sınıflar için öğrenci 
kayıtlarının, ulusal 
adres veri tabanın
daki adres ve nüfus 
bilgileri esas alı
narak, il ve ilçe 
öğrenci yerleştirme 
komisyonlarının 
belirlediği kayıt alan
ları doğrultusunda 
e-kayıt sistemi iie 
yapıldığını bildirdi. 
Bursa'da da mecburi 
öğretim çağına giren 
44 bin 194 çocuğun 
ikametlerine en 
yakın ilköğretim 
okullarına yerleştiril 
diğini açıklayan 
Gülsar, "Velilerimiz 
bakanlığımızın 
http://www.meb.gov. 
tr internet adresinde 
yer alan veli bilgilen 
dirme sisteminden 
çocuklarının T.C. 
kimlik numaralarını 
yazarak, yerleştir
ildiği okulu ve oku
lun adresini 
öğrenebilecekler. Bu 
yerleştirme aynı

Daha sonra gitar 
öğrencileri eğitmen
leri Süleyman Güney 
eşliğinde 
“Caddelerde 
Rüzgar”, “Tuana”, 
“Anlaşana”, 
“Fabrika Kızı” 
şarkılarını çalıp 
okudular.
Konserin birinci 
bölümü sonunda 
bağlama öğrencileri 
eğitmenleri Ahmet 
Gültekin eşliğinde 
“Sürüler içinde 
sürmeli koyun”, 

zamanda kesin kayıt 
anlamına gelecek. 
Velilerimizin ek her
hangi bir evrak te 
min etmeden, kayıt, 
katkı ve zorunlu 
bağış yapmadan 
okullarımız açıldığın
da çocuğunu okula 
götürmesi yeterli 
olacaktır. Okula 
kayıt edilen öğrenci 
listeleri okullarda 
velilerin rahatça gö 
rebilecekleri şekilde 
asılacak, okulların 
web sayfalarında 
yayınlanacak veya 
telefonla sorul
duğunda bilgi verile
cek" dedi.
Özel eğitime ihtiyacı 
olan fertlerle şehit 
ve muharip gazi 
çocuklarının isteme 
leri ve durumlarını 

“Çiğdem der ki ben 
alayım”, “Aman 
tabip”, “Karaduta 
yaslandım” türkü
lerini çalıp okudular. 
Konserin ikinci 
bölümünde ise 
Ahmet Gültekin 
türküleriyle salonu 
coşturdu.
Daha sonra sahneye 
gelen Kutsal 
Evcimen ile Kerim 
Yağcı da okudukları 
birbirinden güzel 
türkülerle geceyi 
noktaladı.

belgelendirmeleri 
halinde eğitim ve 
öğretim yılı başında 
istedikleri okullara 
nakledilebileceğini 
hatırlatan Gülsar, 
"Bunlar dışındaki 
hiçbir kişiye ayrı
calık tanınmamak
tadır. Okula 
kaydedilen, ancak 
bedenen yeterince 
gelişmemiş olan 
çocuklar, velisinin, 
kaydı yapılan okula 
yazılı müracaatı 
üzerine okul öncesi 
eğitim kurumlarına 
devam edebilecek 
veya kayı tları bir yıl 
ertelenebilecektir. 
Görev yeri değişen 
kamu görevlileri ile 
ikameti değişen 
va tandaşlarımızın 
çocuklarının nakli

Konserin sonunda 
sahne alan 
sanatçılara teşekkür 
plaketi verildi. 
Ahmet Gültekin 
Müzik Merkezi sahibi 
Ahmet Gültekin, 
yaptığı konuşmada 
öğrencilerine, 
velilere ve ders 
veren eğitmenler ile 
Gemlik halkına 
teşekkür ederek, 
Gemliklilere müzik 
dalında hizmet ver
meyi sürdürecekleri
ni söyledi.

yeni adresine uyum
lu okula eylül ayı 
başında yapılacak. 
Gerçeğe aykırı 
beyanda bulunarak 
okulu değiştirilen 
öğrencilerin tespiti 
halinde adreslerine 
uygun okullara 
kayıtları ve nakil
lerinin yapılması 
sağlanacaktır. Yurt 
dışından gelen, 
ikametgahı belir
lenip nüfus cüzdanı 
yeni düzenlenen 
çocuklarımızın kayıt
larının hiçbir okula 
çıkmaması duru
munda, velilerimiz 
öncelikle İlçe Nüfus 
Müdürlüğünde adres 
kontrolü yapacak, 
ardından İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
giderek çocuğunun 
adresinin bir okulla 
ilişkilendirilmeşini 
talep edecek. Özel 
ilköğretim okullarına 
kayıt yaptırmak 
isteyen öğrencilerin 
kayıt ve nakilleri 
okul yönetimleri 
tarafından adres 
uygunluğu kontrolü 
yapılmadan gerçek
leştirilecek" diye 
konuştu

MEB'den liselilere
alan değişiklisi hakkı

Milli Eğitim 
Bakanlığı, liselerin 
11. sınıflarından bir 
üst sınıfa geçen 
öğrencilere alan 
değişikliği hakkı 
tanıdı.
Alınan bilgiye göre, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Sadettin 
Sabaz, Bakan 
adına bir genelge 
yayımladı.
Sabaz, genelgede, 
ortaöğretim kurum
lan haftalık ders 
çizelgesinin yeni 
lerek, 2010-2011 
eğitim-öğretim yılın
dan itibaren 9. ve 
10. sınıflardan 
başlamak üzere 
kademeli olarak 
uygulamaya konul
duğunu anımsattı. 
11. ve 12. sınıflarda 
ise Talim ve Terbiye 
Kurulunun 2009 
tarihli haftalık ders 
çizelgesinin uygu
landığını belirten 
Sabaz, lisede 11. 
sınıflarda sınıf 
tekrarına kalan 
öğrencilerin gele
cek eğitim-öğretim 
yılında yenilenmiş 
olan haftalık ders 
çizelgesine tabi ola
caklarını kaydetti. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğ 
retim Kurumlan 
Sınıf Geçme ve 
Sınav Yönetmeli 
ğine eklenen geçici 
maddede, "2009- 
2010 öğretim yılı 
sonunda 11. ve 12. 
sınıflara geçen 
öğrencilerde alan 

WkW internette m.gemlikkorfezgazetesi.com

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

BM ABONE OLDUNUZ MU?
mıuıııınııııııııııuM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

uygulaması devam 
eder. Bunlardan 
alanlarını 
değiştirmek isteyen 
öğrenciler alanlarını 
değiştirebilirler" 
hükmü yer aldığına 
işaret eden Sabaz, 
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılında 11. 
sınıflarda öğrenim 
görmekte olan 
öğrencilerden alan 
değişikliği yönünde 
Bakanlığa talepler 
geldiğini bildirdi. 
Konuyla ilgili Talim 
ve Terbiye 
Kurulundan görüş 
alındığını ifade eden 
Sâbâz, biinâ gore, 
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılında 
genel ortaöğretim 
kurumlarının 11. 
sınıfında öğrenim 
görmekte olan 
öğrencilerden bir 
üst sınıfa devam 
etmeye hak 
kazananlardan 
isteyenlerin, 
daha önce alan 
değişikliği 
yapıp yapmadığına 
bakılmaksızın, 
alan değişikliği 
yapabileceklerini 
kaydetti.
Sabaz, alan değişik
liği başvurularının 
2011-2012 eğitim- 
öğretim yılının 
başlamasına kadar 
yapılabileceğini, 
alan değişiklik
lerinin yeni öğretim 
yılının ilk iki haftası 
içerisinde e-okul 
sistemi üzerinden 
gerçekleştirileceğini 
belirtti.

http://www.meb.gov
m.gemlikkorfezgazetesi.com
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Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No: 1 

Armutlu/YALOVA
Tel : O 226 531 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

MM

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR HH
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MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No : 5/B GEMLİK
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Millet İradesi.
Türkiye'de eski

den beri tartışılan 
ve gündemden 
düşmeyen önemli 
bir konu millet 
iradesi. Bunu 
algılayabilmek için 
önce milletin ne 
anlama geldiğine 
bir bakalım. Gerçi 
millet sözcüğü 
Arapça'dır. Türkçe 
karşılığı ulus 
sözcüğüdür. 
Arapça'yı çok se 
venler Türkçe'yi 
hep ikinci plâna 
itmişlerdir.

Ulus: Çoğunlukla 
aynı topraklar 
üzerinde yaşayan, 
aralarında dil, 
duygu, ülkü, 
gelenek ve 
görenek birliği 

olan insan toplu
luğudur.

Ülkemizde ulus 
kavramını oluştu
ran 70 milyon 
vatandaşımız var. 
Bu vatandaşların, 
kültür, eğitim ve 
ekonomik durum
ları birbirinden 
farklı olduğu için 
dünyaya bakışları 
ve siyasi görüşleri 
de ona göredir. % 
60-70'inin doğru 
dürüst bir siyasi 
görüşü oluş
mamış, binlerinin 
yönlendirmesiyle 
oy kullanan 
bireylerdir.

Yıllardan beri 
ülkeyi yönetenler 
toplumun eğitim 

sizliğini kendileri 
ne sorun etselerdi 
bugün cahillik ve 
bilgisizlik 
kalmazdı.

Millet iradesi bil
inçli toplumlarda 
yani ne yaptığını, 
niçin yaptığını 
bilen toplumlarda 
geçerlidir. Bizim 
gibi yüzünü karan
lığa arkasını aydın
lığa dönmüş 
toplumlarda geçer
li değildir.

Hâlâ ülkemizde 6 
milyon yurttaş 
okuma yazma 
bilmiyor. Okuma 
yazma bilenler de 
ne acıdır ki oku
muyor.
Anayasamıza 

göre 8 yıllık temel 

eğitim zorunludur. 
Her Türk vatan
daşının 8 yıllık 
eğitimden geçiril 
mesi yasa 
gereğidir. Peki bu 
6 milyon okuma 
yazma bilmeyen 
vatandaş neyin 
nesidir?

Gerçekten siyasi 
iktidarlar yasalara, 
hukuka uysaydı 
bunca cahil 
insanımız bu 
ülkede varlığını 
sürdürür müydü? 
İnsanoğlunun en 
temel haklarından 
biri de eğitim hakkı 
değil midir?
Öyleyse niçin 

gereken yapılmaz? 
Çünkü bu durum 
ikticharların işine 
gelir. 'Bindikleri 
eşeğin akıllı ol 
masını istemezler."
Bir mankenimiz 

ne diyordu: 
"Dağdaki okuma 
yazma bilmeyen 
çobanın oyuyla 
üniversitedeki pro
fesörün oyu aynı 
olur mu?" Olur; 
ancak bir şartla.

Çobanı da adam 
gibi eğitip 
yetiştirirsek 
gözündeki perdeyi 
kaldırırsak işte o 
zaman olur.

Ulusu meydana 
getiren bireylerin 
% 60'ının gözüne 
mil çekilmiş ve 
karanlığa mahkum 
edilmişse siz o 
ülkede millet 
iradesinden 
bahsedemezsiniz?

Ekonomik durum
ları gezip görmeye 
de elverişli değil. 
Görsel ve işitsel 
medya bunlar için 
yeterli. Hele hele 
binlerinin 
söylediği sözler 
yerine getirilmesi 
gereken bir 
emirdir. Böyle bir 
ortamda yapılan 
seçimler ve 
sonuçları nasıl mil
let iradesini temsil 
edecektir?

Millete günlük' 
ekmek verip kendi
nize köle yapmak 
yerine, onlara 

ekmek yapmayı 
öğretip onların 
birey olmasını 
niçin gerçekleştir
miyorsunuz?
Çevremize bir 

bakalım hangi 
gelişmiş ülkede ya 
da Avrupa 
ülkesinde bizde 
yaşananların binde 
biri yaşanmak
tadır?

Gerçekten millet 
iradesinden bah
setmek istiyorsak 
önce milleti eğitip 
orta çağ karan
lığından kurtar
mamız gerekir. 
Bunun dışında 
yaptığımız eylem
ler ve söylemler 
hiçbir işe yaramaz, 
sadece kendimizi 
aldatmamıza 
neden olur. 
Sorunun 
çözümünü şair 
bakınız nasıl t 
anlatıyor:
"Bu denklemin 

bir çözümü olacak 
/ Ben diyemiyo
rum- Oysa sonucu 
öyle kısa-öyle 
kolay" (Türkan İldeniz)

s
I #>.Gücümspor spor okullarına Bursaspor Genel Kurulunun 

iniali Dauası Yeniden Başlaılı

kayıtlar devam ediyor
Gemlik Gücümspor 
Kulübü spor okulları 
ve sosyal faaliyetleri 
devam ediyor. 
Gemlik,Gücümspor 
Kulübü 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
basketbol, voleybol, 
futbol, aıkıdp, bale, 
gitar, piyano, 
keman, halk oyun
ları ve yaratıcı 
drama branşlarında 
eğitim Verdikleri 
belirtildi.
Açıklamada, 
2003-1996 doğumlu
ların, basketbol 
(kız-erkek) Kapalı 
Spor Salonu, 
voleybol (kız), 
futbol (erkek) 
Olimpik Halı Sahada 
yapılan kurslara 
isteyenlerin katıla
bileceği belirtilirken, 
diğer dallarda

sucu) SPOA” 
XQ0P

BAŞARI ÖYKÜNÜZDE BİZ DE VARIZ..

wwiumwmBSW
BRANŞ 

basketbol 
VOLEYBOL 
FUTBOL 
AİKİDO 
BALE 
GİTAR ■ 
PİYANO 
KEMAN 
HALK OYUNLARI

CİNSİYET

KIZ - ERKEK 
KIZ
ERKEK

. ERKEK 
KIZ 
KIZ-ERKEK 
KIZ -ERKEK 
KIZ - ERKEK 
KIZ - ERKEK

YAS 
>2003-1996 
2003-1998 

■2003-1998

YARATICI DRAMA KIZ-ERKEK

YAPILAÇAĞIYER

Kapalı Spor Salonu 
Kapalı Spor Salonu. 
Olimpik Halı Saha 
Kapalı Spor Salonu 
Gücümspor kulüp Binası 
Gücümspor Kulüp Binası 
Gücümspor Kulüp Binası 
Gücümspor Kulüp Binası 
Gücümspor Kulüp Binası 
Gücümspor Kulüp Binası

Hhtame ve Seıvs Kulübümüze aitlif,^J

Orhangazi Cd. No:7 (İstikbal Showroom karşısı) 
Gücümspor Kulüp Binası * GEMLİK

0.533 721 73 13 -0.536 892 92 79 - gUCUmSpOLCOm

ise kız ve erkek 
çocuklarının katıla-

bileceği, kursların
Orhangazi Caddesi

İstikbal Showroom 
karşısındaki 
Gücümspor Kulüp 
Binasında yapıldığı 
bildirildi.
Gemlik Gücümspor 
Kulüp Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
başvuruların Kulüp 
binasına yapılabile
ceğini, isteyenlerin 
0 533 721 73 13 - 
0 536 892 92 79 nölu 
telefonlardan bilgi 
alabileceklerini 
söyledi.
Malzeme ve servisin 
kulüplerine ait 
olduğunu belirten 
Büyükbaşaran, 
amaçlarının çocuk
ların yaz tatilini hem 
eğlenerek hem spor 
yaparak geçirmeleri
ni sağlamak 
olduğunu söyledi.

Bursa 1'înci Asliye 
Hukuk Mahkeme 
si'nin Bursaspor'un 
9 Haziran 2009'da 
yapılan kongresinin 
iptaline ilişkin 
verdiği iptal kararı 
nın Yargıtay 7'nci 
Hukuk Dairesi 
tarafından bozul
ması üzerine dava 
nın görülmesine 
yeniden başlandı. 
Bursaspor'un 
geçtiğimiz ocak 
ayında yapılan 
genel kuruluna bazı 
üyelerin alınmadığı, 
bazılarının da hak
sız yere üyelik
lerinin iptal edilerek 
genel kurulda oy 
kullanmalarının 
engellendiği gerek 
çesiyle, eski başkan 
lardan Recep 
Günay tarafından 
genel kurulun iptali 
ve kulübe kayyum 
atanması için açılan 
davada, Bursa vinci 
Asliye Hukuk 
Mahkemesinin ver
miş olduğu genel 
kurulun iptaline 
ilişkin karar 
Yargıtay tarafından

usulden bozuldu. 
Kararın 
gerekçesinde, üye
liklerin iptalinin tek 
başına genel kuru
lun iptali için yeterli 
olmadığı, varsa 
başka delillerinde 
mahkeme tarafın
dan araştırılıp 
değerlendirilmesi 
ve yeniden karar 
verilmesi istendi. 
Bozma kararının 
alınmasından sonra 
yeniden görülmeye 
başlanan duruş
maya davacı olan 
eski başkan Recep 
Günay ve avukatı 
Yücel Akgül ile 
Bursaspor Kulubü 
avukatları Öztürk 
Yazıcı, Jale Demir 
ve Serkan Sılacı 
katıldı. Recep 
Günay, iki yıl önce 
yapılan genel kurul
da üyelikler ve ge 
nel kurulun yapıl
ması için gerekli 
diğer şartların yeri 
ne getirilmediğini, 
bu nedenle davanın 
kabul edilerek 
yeniden görülmesi
ni istedi.

mbmi

wiMW.gemlikkorfezgazetesl.com

wiMW.gemlikkorfezgazetesl.com
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Bursa'da geleneksel 
olarak düzenlenen 
Uluslararası Aşıklar 
ve Şairler Şöleni'nin 
7. si, 2 Temmuz tari
hinde yapılacak. 
Aşıklık geleneğini 
yeni nesillere aktar
mak amacıyla 
gerçekleştirilen 
şölene, 11 ülkeden 
65 şair ve aşık 
katılacak.
Yıldırım Belediyesi 
tarafından Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde düzenle
nen etkinliğe, bu yıl 
da yoğun bir izleyici 
katılımı bekleniyor. 
Şölen çerçevesinde 
yapılacak yarışmalar
da, aşıklar leb- 
değmez, türkü, 
atışma dallarında 
yarışacak.
Şairler de şiir

a='mvimk af

okuma ve yazma 
dalında mücadele 
edecek.
Şölen, yarışmaların 
ardından saat

töreni 
gerçekleştirilecek. 
Törende, sanatçı 
Gülay da konser 
verecek.

21.00'da Kaplıkaya 
Cazibe Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
aşık ve şairlerin din
letisi ile son bulacak. 
3 Temmuz Pazar 
günü ise Bayrak 
Alanı'nda ödül

Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin, bu proje ile 
amaçlarının Türk dili 
ve sanatına katkı 
sağlamak olduğunu 
belirtti. Keskin, bu 
amacı gerçekleştir

mek için aşıklar ve 
şairler şölenini 
düzenlediklerini ve 
şölehe olan ilginin 
her geçen yıl 
arttığını kaydetti. 
Keskin, 
"Dede Korkut'tan, 
Yunus Emre'den, 
Karacaoğlun 'dan 
beri devam eden bu 
güzel geleneği, bu 
gibi organizasyonlar
da geleceğe taşıy
oruz. Uluslar arası 
Aşıklar ve Şairler 
Şöleni ile aşıklık 
geleneğini yaşatmak 
ve gelecek nesillerin 
bu güzel geleneği 
görmelerini sağla
mak amacındayız. 
Tüm BursalI 
hemşehrilerimizi 
beklediğimiz prog 
ram bu yıl da dolu 
dolu geçecek. " dedi.

10 million araban 2 milııonu lllo aracı
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 RROK€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 ırietre - 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 

, 1 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

Türkiye'deki 10 mil 
yon aracın, 2 milyon 
unun şirket filolarına 
ait olduğu bildirildi. 
TEB, BNP Paribas ve 
Arval'in kurumlara 
operasyonel kirala
ma ve filo yönetimi 
çözümleri sunan şir
keti TEB Arval 
desteğiyle, Türki. 
ye'de filo yönetimi 
konusunda bu yıl 
İkincisi hazırlanan 
"CVO Barometre 
2011" sonuçları 
basın toplantısıyla 
açıklandı. Toplantı 
TEB Genel Müdürü 
Varol Civil, araştır
manın ortaya koy
duğu sonuca göre 
2010 yılı sonunda 
Türkiye’de binek ve 
ticari araç toplamı 
içinde 1,8 milyon 
adet şirket aracı 
bulunduğunu, bunun 
içinde operasyonel 
kiralamanın payının 
125 bin adet olduğu 
nu söyledi.
Operasyonel kirala
ma işinin istikrarlı 
şekilde büyüdüğünü, 
bu büyümenin şir
ketlerin filo yöneti
minde dış kaynak 
kullanımına önem 
verdiğini gösterdiği
ni kaydeden Civil, 
bunun da operasyo 
nel kiralamanın 
sağladığı tasarrufa 
bağlı kardan kay
naklandığını söyledi.

İM Milli W
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK
SINIF ÖĞRETMENLERİ U 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.corr!

http://www.gemlikkorfezgazetesi.corr
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Borcu olanlara yeni fırsat! Otomotivıle Avrupa pazarını solladık
Maliye Bakanlığı 
Gelir İdaresi 
Başkanlığı, devlete 
olan borçların yak
laşık 60 milyar 
liralık bölümünün 
yeniden yapılandırıl
ması sırasında 
ortaya çıkan aksak
lıkları telafi edecek. 
Bilgi eksikliğinden 
veya internet 
üzerinden yapılan 
yanlış başvurular
dan dolayı 
borçlarını yapı- 
landıramamış vatan
daşlara 30 Eylül 
2011 tarihine kadar 
yeni bir hak sağ
landı. Gelir İdaresi 
Başkanı Mehmet 
Kilci pazartesi günü 
il ve ilçelerdeki tüm 
vergi dairesi 
başkanlıklarına bir 
iç genelge yayınladı. 
Genelgede, vergi, 
gümrük vergisi, 
motorlu taşıtlar ver
gisi, trafik para 
cezaları ve diğer 
bazı idari para 
cezalarıyla ilgili 
başvurularda yanlış 
anlamalardan veya 
eksik bilgiden kay
naklı olarak 
mükelleflerin 
borçlarının yapı- 
landırılamadığı 
belirtildi.

PEŞİNDE 
ÖDEMELERDE 1 
AĞUSTOS SON 
Mali af düzen
lemesinden yarar
lanmak için 
süresinde bağlı 
olduğu vergi daire
sine yazılı olarak 
müracaat eden 
mükelleflerin, 30 
Eylül 2011 tarihine 
kadar borçlu olduk
ları diğer vergi 
dairelerine yazılı 
başvurmaları 
halinde bu başvuru-

lan kabul edilecek. 
İnternet üzerinden 
başvuruda bulunan 
ve borcu bulun
masına rağmen 
eksik bilgi girmeleri 
nedeniyle kendile 
rine ‘yapılandırıla
cak borç buluna
madı’ mesajı gön
derilen mükelleflerin 
borçları çıkartılarak, 
30 Eylül tarihine 
kadar ödemeleri 
istenecek. Söz 
konusu diğer 
mükelleflere de 30 
Eylül’e kadar başvu
ruda bulunarak 
borçlarını yapı
landırma imkânı 
sağlanacak. İhtilaflı 
veya dava aşa
masındaki borçlar 
için yapılan başvu- 
i*uid<*ucT yeıTı'ueıT 
yapılandırma 
hakkından yararlan
abilmek için 
mükelleflerin 
davalarından 
vazgeçmeleri 
istenecek. Borcunu 
peşin ödemek 
isteyen mükellefler, 
peşinatı 1 Ağustos 
2011 tarihine kadar 
yatırmak zorunda 
olacaklar.
- Birden fazla vergi 
dairesine borcu 
olduğu halde 
sadece bir daireye 
başvuruda bulunan
lar.
- İnternet üzerinden 
başvuru hakkı tanı
nan trafik cezası ve 

idari para cezalarıy
la diğer bazı borçlar 
için eksik bilgi 
girmeleri nedeniyle 
‘yapılandırılacak 
borç bulunamadı’ 
mesajı alanlar.
- Motorlu Taşıtlar 
Vergisi ve trafik 
cezası ödemek için 
internet başvu
rusunda araç plaka 
bilgisini girmeyen; 
birden fazla aracı 
olup da araçların 
tamamına ilişkin bil
gileri girmeyen; 
araç sahibi olma
ması nedeniyle T.C. 
kimlik numarası 
girerek trafik 
para cezası 
borçlarını yapı- 
landıramayanlar.
- Başvuruda 
A'eıTuf uJıTebi'ıTı’ 
yazan ancak 
başka vergi daire
sine de borcu bulu
nanlar.
- Ortağı ya da 
sorumlusu olduğu 
şirketin borcunu 
yapılandırmak için 
kendi T.C, kimlik 
numarasıyla başvu
ranlar.
- Kesinleşmiş 
borçları için yazılı 
başvurmaları 
gerekirken internet 
üzerinden başvu
ranlar. - Dava 
safhasındaki 
borçları için sadece 
kesinleşmemiş 
borçları için 
başvuranlar.

Avrupa otomotiv 
pazarı mayıs ayında, 
2010 yılının aynı 
ayına göre yüzde 
9,6, Türkiye ise 
yüzde 37,7 büyüdü. 
Türkiye bu oran ile 
büyümede Avrupa 
pazarını geride 
bıraktı.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneğinin 
(ODD) açıklamasına 
göre, ocak-mayıs 
döneminde 
Avrupa’da (AB27 
EFTA) toplam 
satışlar önceki yılın 
aynı döneminde 
yüzde 1,4 artarak 6 
milyon 942 bin 565 
adede ulaştı. Mayıs 
ayında satışlar 2010 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 9,6 
oranında artarak 1 
milyon 437 bin 628 
adede yükseldi. 
Avrupa’da mayıs 
ayında otomotiv 
pazarında geçen 
yılın aynı ayına göre 
en sert düşüş yüzde 
23,9 ile Portekiz’de 
gerçekleşirken, onu 
yüzde 22,2 ile 
Ispanya ve yüzde 
16,1 ile Yunanistan 
izledi. Geçen ay, 
2010 yılın aynı ayına 
göre satışlarını en 
çok artıran ilk üç 
pazar ise sırasıyla; 
yüzde 170,3 ile 
Letonya, yüzde 
164,5 ile İzlanda ve 
yüzde 105,3 ile 
Estonya oldu.
Türkiye, Avrupa oto
motiv satışları 
sıralamasında 
mayıs ayında ve 
ocak-mayıs döne

30 Haziran 2011 Perşembe 
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sıradaki yerini 
korudu.

minde 6. sırada yer 
aldı. Geçen ay 
satışlarını 2010 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 37,7 
artırarak 84 bin 862 
adede çıkaran 
Türkiye, büyümede 
Avrupa pazarını 
geride bıraktı. Ocak- 
mayıs dönemindeki 
satışlarda da 
Türkiye yine 
Avrupa’nın üzerinde 
büyüme göstererek 
2010 yılına göre 
yüzde 59 pazar 
artışı sağladı.
Avrupa ülkeleri oto
mobil pazarında 
geçen ay, 2010 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 7,6 
büyüme yaşanırken, 
mayıs ayında 1 
milyon 252 bin 599 
adet otomobil 
satıldı. 5 aylık 
dönemde ise oto
mobil satışları bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 0,4 daralarak, 
6 milyon 76 bin 60 
adede geriledi.
Türkiye, Avrupa oto
mobil satışları 
sıralamasında 
mayıs ayında 6. 
sırada yer alırken, 5 
aylık dönemde ise 8. 

HAFİF TİCARİ 
ARAÇ PAZARI 
YÜZDE 22 BÜYÜDÜ, 
TÜRKİYE 2. SIRADA 
YER ALDI 
Avrupa’da mayıs 
ayında hafif ticari 
araç pazarı geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 22 artış kay 
dederek, 152 bin 
373 adede yükseldi. 
Ocak-mayıs döne
minde ise hafif ticari 
araç satışları 2010 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 11,7 
artarak, 715 bin 700 
adede ulaştı.
Türkiye, Avrupa 
hafif ticari araç 
satışları sırala
masında geçen ay 
2., ocak-mayıs 
döneminde ise 3. 
sıradaki yerini 
korudu.
Avrupa ağır ticari 
araç pazarında 
satışlar geçen ay 
yüzde 45 oranında 
artarak 32 bin 656 
adede çıkarken, 
yılın 5 aylık döne
minde ise satışlar 
yüzde 42’lik artışla 
150 bin 805 adede 
ulaştı.

GEREKLİ TELEFONLAR

Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

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

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

RESMİ DAİRELER

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

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

513 15 07
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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
.Otobüs işlet. 513 45 21-122
BUSK) 514 57 96
itfaiye 513 23 25

DENİZ OTOBÜSÜ

İDO İmam Aslan

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yalova (226) 811 13 23

VAPUR - FERİROT
Yalova 
Topçular 
Eskihlsar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 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

Gemlik Karfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4005 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

illlllllllH
VENÜS SİHEHASI 

$ AM RUH 
I130-14.00- 
16.30-20.30 

PANDA SİHİRLİ YOL 

ll.45-l4.l5-l6.30

Rezervasyon 
(Td :51553 2i)



TTlFia

TİCARET Ltd.Şti

■ Mobilya
■ Düğün Salonu

V fi■ İnşaat
Sektörlerinde sîzlerin hizmetindeyiz.

■Mk a M ukABF* ' jdwfflKifc. 
Hürriyet Cad. No : 30 
Orhangazi Cad. No : 84 
Tel: 0 224 513 65 00
Gemlik / BURSA 
Burhan BÜTÜN

üstün hizrru
«a
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