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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasının 2011-2012 dönemi kayıtları başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, H 

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, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, İM 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...
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“Borusan Mannesman’ın 
ruhsat talebi Belediyeden 

kaynaklanmamaktadır”
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, dün yaptığı 
açıklamada Gemlik Belediyesi’nin Borusan 
Mannesman firmasının ek binalar için ruhsat 
talebini geciktirmediğini aksine kolaylaştırmak 
istediğini söyledi. Yılmaz, Borusan Mannesman’ın 
Şubat ayında ruhsat için başvurmasına karşın, 
daha sonra dilekçesini geri aldığını, Nisan ayında 
ikinci kez başvuru yapıldığını, noksan evrak 
nedeniyle işlemlerinin başlamadığını, 31 Mayıs 
2011 tarihinde üçüncü kez inşaat ruhsatı istediğini 
belirterek, eksikliklerin belediyeden değil, ilgili fir
madan kaynaklandığını söyledi. Haberi syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri quler@hotmail.com

Güne Bakış

Yılmaz ile 3 saat
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, 

dün Gemlik basınıyla biraraya geldi.
Konu son günlerde yerel basında 

çıkan haber başlıklarıyla ilgiliydi.
Bunların başında Borusan Mannes 

man’a ruhsatsız inşaat yaptığı için 
kesilen 450 bin lira para cezası yanında, 
Borusan ilgililerinin gazetemize yaptığı 
açıklama geliyordu.

Borusan Mannesman’ın iddiasına 
göre, 7 bin 800 metrekarelik alanda yapı 
lacak müşteminat ile ilgili olarak Şubat 
2011 de Belediye’ye ruhsat için başvu
rulmuş ama bu iş Belediye de geciktiril 
miş. Kısacası belediye görevini yap
mamış. Devamı sayfa 4’de

Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şutıesi 
baaıin acılıyor

Türk Metal Sendikası’nın Gem 
lik Şubesi 1 Temmuz 2011 saat 
10.30 da düzenlenecek törenle^ 
açılacak. Haberi syf 4 ’de

Kahotaj Bayramı 
kutlanıyor

Kabotaj hakkının 
Türk gemilerine 
geçtiği gün olan 
Denizcilik ve 
Kabotaj bayra
mı’nın 85. nci 
yıldönümü bugün 
törenlerle kut
lanacak. 
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı 
bugün saat 
lO.oo’da Atatürk 
Anıtı’na çelenk

sunması ve saygı 
duruşuyla başlaya
cak. Buradaki 
törenden sonra 
saat 16.30’da su 
sporları şenlikleri 
düzenlenecek.
Şenlikte 100-200 
metre yüzme 
yarışları, 300 metre 
motor yarışları ile 
ördek kaplama ve 
yağlı direk yarışları 
yapılacak.

|| || ...............

TAYTMYWII
Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

İçkisiz balık evimizde günlük farkımız Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir.
< v . .. i. • i i <ı . t L'p • ' Düğünlerde kredi kartına

içerken, gun batınımın en güzelim bahçemizden izleyebilirsiniz. taksit jmkanı

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır
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Benim gözümden Bosna Hersek
Bosna Hersek gezisiyle ilgili izlenimleri uzat

mak istemiyorum. Çünkü, herkes gördüğü 
kadarını yazar; dahası herkes kendi gözüyle 
görmeden ikna olmak da istemez.

Saray Bosna’da beni ilk şaşırtan rehberimiz 
Berina’nın anlatımı oldu.

Savaş başladığında henüz 9 yaşında olan 
Berina, anlatımını birinci tekil şahıs olarak yaptı.
“Şuradan silah taşıdık, şurada 800 metrelik 

tünel yaptık, şehitlerimizi bulduğumuz her boş 
yere gömdük gibi...”

28 yaşındaki bu genç kız anlatırken, ninelerimiz
den dinlediğimiz savaş öykülerinin benzerini duy
mak şaşırttı bizi...

Saray Bosna’da kuşatmayı kırmak için açılan 
tünelin başlandığı evde askere su veren yaşlı 
kadını gördük. Yine dimdik ayaktaydı. Sırplar evin 
tünel olarak kullanıldığını anladıkları anda bom
balar yağdırmışlar ve çok sayıda Boşnak orada 
şehit düşmüş. Tünel yine de kapanmamış... O 
evin içinde Türk bayrağı ve Türk askerinin izini 
gördük. Hani şu Abdullah Gül’ün eşine selam 
durmadı diye eleştiri oklarının hedefine alınan 
Aslan Güner Paşa, evin oğlunu alıp Türkiye’de 
okutmuş ve subay yapmış...

Saray Bosna’da iki kez tramvaya bindik. Gece 
vakti başta Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe olmak üzere ekibin bir kısmıyla otelimiz
den Baş Çarşı’ya tramvayla indik. İlkel, her an 
raydan çıkacakmış gibi duran bir tramvaydı. 
Ancak rehberimiz Berina, Saray Bosna’daki tram
vayın Viyana’dan bile önce yapıldığını anlattı. 
Hayır hayır, AvrupalIlar Boşnakları çok sevdiği 
için değil, önce Saray bosnaâa ütme nen tramvay, 
baktılar iyi, güzel bir ulaşım aracı, sonra onu 
Viyana’da uyguladılar.

Fethullah Gülen Hareketi’nin okullarından 
mezun olan Berina, Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün de rehberliğini yapmış bir süre önce...

Berina Tito’nun sosyalist dönemini anlatırken, 
“Herkesin yeterince her şeyi vardı. Yoksul yoktu, 
zengin de yoktu” dedi o yönetimi överek...

Saray Bosna’da tam 204 cami var.
Bu konuda da Bursa’ya benziyor.
OsmanlI döneminde yapılan evler dahil, hiçbir 

ev diğerinin manzarasını kapatmıyor bu 
şehirde...

Keşke hep böyle kalabilse...
Bosna Hersek’te her yerde, Türkiye Cumhuriye 

ti Ziraat Bankası var.
Türk paramızı Bosna “kaymesine” orada dönüş 

türdük.
İyi ki varsın kırmızı beyaz Ziraat Bankası...
Gümüş demek olan SebrenitSa kentinde 

yaşayanların'başına gelenler Bosna’da hiç 
unutulmayacak sanırım.

11 Temmuz 1995 tarihinde BM askerlerinin 
gözetimi altında gerçekleştirilen katliam son
rasında, Sırp Kasabı Mladiç, “Bu şehri Sırp mil
letine hediye ediyorum. Türkler’den 500 yıl sonra 
intikam aldık” demiş.

Bosna’da Konitz diye küçük bir kent var.
1953 yılmda başlayan inşaat gizli bir şekilde 

1979 yılında bitirilmiş. Tito ve yakın çalışma 
arkadaşları için nükleer saldırıya karşı sığınak 
olarak yapılmış* Küçük bir evin içinden geçilerek 
yapılan sığınak ancak savaş sonrasında ortaya 
çıkmış. Daha önce bilinebilseymiş, BosnalIların 
çok işine yarayacakmış.

225 kilometre uzunluğundaki Neretva nehri bu 
ülkenin yeşil doğa örtüsünün içine bir başka 
yeşil katıyor.

Üzerine şiirler yazılan, filmler çevrilen, türküler 
söylenen Neretva, gerçekten çok güzelmiş...

Orada gördüğümüz İstanbul köprüsü, küçük bir 
boğaz köprüsü özelliğini taşıyordu.

Yazacak daha çok izlenim var ama ölçüyü de 
kaçırmayalım.

Görmeyenler-gitmeyenler için son sözü söyle
mek gerekirse, Bosna gidilmeye, görülmeye, 
gezilmeye değer bir yer...

Borusan Mannesman’»! 
ruhsat talebi Belediyeden 

kaynaklanmamaktadır”
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, basın toplantısında 
iddialara cevap verdi: “Belediyespor’un sözleşmeye 
uymaması nedeniyle tesisi boşaltmasını istedik.”
Borusan 
Mannesman'ın 
Gemlik Belediyesi' 
ne Şubat ayı içinde 
ruhsat için başvur
duğu, ancak bunun 
geciktirildiği yönün 
de çıkan haberlerin 
doğru olmadığı 
açıklandı.
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
dün makam.odasın
da yaptığı basın 
toplantısında, 
Borusan 
Mannesman’a 
kesilen ceza ve ruh
sat başvurusunun 
Şubat ayında 
yapıldığı yönünde 
çıkan haberler üzeri 
ne açıklamalarda 
bulundu. Yılmaz, 
şöyle konuştu: 
“Borusan 
Mannesman, 11 
Şubat 2011 tari
hinde ruhsat 
istemiyle Belediye 
mize başvurmuştur. 
Ancak eksik evrak 
verilmiş olduğun
dan, bir süre sonra 
da talepleri durdu
rulmuştur. Akabin 
de, 7 Nisan 2011 
tarihinde verilen ve 
Borusan 
Mannesman Boru 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. adına imzalı 
ikinci dilekçe ile 
ikinci kez inşaat 
ruhsatının verilmesi 
talep edilmiştir. Söz 
konusu dilekçe de 
eksiklikler oldu 
ğundan, 22 Nisan 
2011 tarihinde 
Gemlik Belediyesi 
tarafından, Belediye 
Başkan Vekili Av. 
Refik Yılmaz imzalı 
"İlgi dilekçelerde 
belirtilen tapunun 
Hisar Mahallesi 
H22a07c3b pafta, 
953 ada, 35 parsele 
inşaat ruhsatı alma 
talebinde bulun
maktasınız.

Talebinizin değer
lendirilebilmesi için 
ruhsat harcınızı 
yatırmanız gerek
mekte olup, pro
jelerinizin incelen
mesinin akabinde 
inşaat ruhsatınız 
verilebilecektir." 
şeklinde bilgi yazısı 
gönderilmiştir.
Daha sonra ilgili fir
manın Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkanlığı İtfaiye 
Dairesi 
Başkanlığı'ndan 
aldığı 20 Mayıs 2011 
tarihli "Proje 
Uygunluk Görüşü" 
Belediyemize 2T 
Haziran 2011 tari
hinde ulaştırılmıştır. 
Genel Sekreter 
Yardımcısı 
Necmettin Şenocak 
imzalı incelenmesi 
sonucunda, yapıla
cak inşaatın uygun 
olduğu hususunda, 
görüş bildirmiştir. 
Dolayısıyla, ruhsat 
talebinde bulunan 
firma, itfaiye uygun
luk raporunu 
Gemlik Belediyesi' 
ne ancak 22 Haziran 
2011 tarihinde ver
miştir.
Yani, bir ay gecik
meyle bize ulaştır
mıştır.
31 Mayıs 2001 tari 
hinde, Borusan 
Mannesman Boru 
Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. firmasından 
bu kez üçüncü kez 

ruhsat dilekçesi 
verilmiştir.
Bu dilekçe ekinde 
de eksikler bulun
duğundan, gerekli 
belgelerin tamam
lattırılması için 16 
Haziran 2011 tari
hinde Belediyemiz 
tarafından, Borusan 
Mannesman Boru 
Sanayi ve Tie.
A.Ş.'ye “Talebinizin 
değerlendirilebilme
si için Yapı Denetim 
Şirketinin evrakları, 
müteahhidin faaliyet 
belgesi, ruhsat har
cınızı yatırmanız 
gerekmekte olup, 
projelerinizin 
incelenmesinin 
akabinde ruhsatınız 
verilebilecektir." 
şeklinde ilgili fir
maya yazı 
yazılmıştır.
Dolayısıyla ilgili fir
manın ruhsat 
talebinin gecikmesi, 
Belediyemizden 
kaynaklanmamak
tadır.
Belediyemiz tarafın
dan firma 2 defa 
uyarılmıştır.
Ruhsatın gecikmesi 
söz konusu değildir. 
Eksik evrak ibrazın
dan Belediyemizin 
sorumlu tutulması 
mümkün değildir. ” 
Yılmaz, Asım 
Kocabıyık’ın Gemlik 
Belediyesi’nin ruh
sat konusunda 
kesilen ceza üzerine 
kendisine mektup 

gönderdiğini ancak, 
kendisine olayın 
yanlış aktarıldığını 
telefonla bildirmesi 
üzerine bugün 
ilgililer ile bir 
toplantı yaparak 
konuyu değerlendi
receğini kendisine 
söylediğini bildirdi.

BELEDİYESPOR 
SÖZLEŞMEYE 
AYKIRI DAVRANDI 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, bir soru 
üzerine Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü’nün, Gemlik 
Belediyesi ile yap
tığı kira sözleşme
sine uymadığını, 
2010 yılında hiç kira 
ödemediğini ve 
Torba Yasası’ndan 
yararlanarak yapı
landırmaya gittiğini 
söyledi.
Yılmaz şöyle konuş
tu: “2011 yılında da 
kira ödemeyince 
sözleşme hükmü 
işletilerek, tek taraflı 
olarak Belediyemiz 
sözleşmeyi fesh 
etmiş ve Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
boşaltılmasını 
istemiştir.
Bu sözleşme altında 
Belediyespor , 
Kulübü adına 
Gürhan Çetipkaya 
ile Belediye Başkan 
Yardımcısı Cemil 
Acar’ın imzaları 
mevcuttur. Biz yal
nız Belediyespor 
Kulübüne değil, 
belediyeye borcu 
olanların tümüne 
aynı uygulamayı 
başlattık. 
Belediyemizde İcra 
Müdürlüğü oluştur
duk. Bu kuruluş 
başına eski Mali 
Hizmetler Müdürü 
Özcan Soygan 
getirdik." dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsızlık zanlısı çocuk kaçmak 
isterken kazada hayatını kaybetti

YazıYORUM

Bursa'da, bir 
alışveriş merkezinde 
çanta çaldığı iddia 
edilen 12 yaşındaki 
kız çocuğu, kaçmak 
isterken aniden 
çıktığı yolda otomo
bilin çarpmasıyla 
hayatını kaybetti. 
Bursa-İstanbul 
karayolu, 
Osmangazi ilçesi 
Soğanlı Mahallesi

flama 43 hat çıkarıldı, PKK ile 
görüşüldü' diyerek dolandırdılar
Bursa'da, kendisini 
polis olarak 
tanıtan bir kişi, 
cep telefonundan 
aradığı vatandaşı, 
'Adınıza 43 adet 
hat çıkarılmış ve 

törer örgütü PKK 
ile görüşülmüş' 
diyerek dolandırdı. 
İnegöl ilçesi 
Sinanbey Mahallesi

Rüyasında ııasıı edildiğini 
görünce polisi alarma geçirdi
Bursa'da, rüyasında 
evine bıçaklı bir ) 
kişinin girerek ken
disine saldırdığını ve 
bileziklerini çaldığım 
gören 30 yaşındaki 
Güler Korkutan, 
polisi arayarak 
"Gasp edildim" 
ihbarında bulundu. 
Polis ekipleri alarma 
geçti, saatlerce 
kadının verdiği eşkal 
doğrultusunda mavi 
kot pantolonlu, 
beyaz gömlekli 
gaspçı sokak sokak 
arandı. Aramalar 
sırasında bayılınca 
hastaneye kaldırılan 
Güler Korkutan, 
sakinleştirici iğne 
vurulduktan sonra 
gündüz uykuya 
daldığını ve rüyada

Yeni Yalova
Yolu Caddesi'ndeki 
alışveriş merkezi 
önünde meydana 
gelen kazada 
Ömer A. (32) 
idaresindeki 
16 CNH 83 plakalı 
otomobil, aniden 
yola çıktığı iddia 
edilen Kıymet 
Elduran'a çarptı. 
Kazada ağır

Nuri Doğrul 
Caddesi'nde mey
dana gelen olayda, 
Kazım B. 'ı 20) cep 
telefonundan arayan 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi, ken
disini polis olarak 
tanıttı. Sözde 
polisin, "Adına 
çıkartılan 43 adet 
cep telefonu hattı 

gaspa uğradığını iti
raf etti. Çalındığı 
iddia edilen altınlar 
da yatak altından 
çıktı. Güler 
Korkutan, saat 
15. 00 sıralarında 
merkez Yıldırım İlçe
si Kazımkarabekir 
Mahallesi'ndeki 
evinin balkonuna 
çıkıp "Altınlarım 
çalındı" diye bağır
maya başladı. 155 
Polis İmdat telefo
nunu arayan evli ve 
2 çocuk an,nesi 
Korkutan, mavi kot 
pantolonlu, beyaz 
gömlekli bir kişinin 
evine zorla girerek 
kendisine 
saldırdığını ve altın
larını gasp ederek 
kaçtığını söyleyerek 

yaralanan Kıymet 
Elduran kaldırıldığı 
özel bir hastanede 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Kıymet Elduran'ın, 
alışveriş merkezinin 
kafetarya 
bölümünde oturan 
Mehtap Ş. 'nin 
sandalyeye astığı 
çantasını çaldığı 

ile terör örgütü 
üyelerinin görüş 
meler yaptığını 
belirledik. Bu neden
le terör örgütüne 
yardım ve yataklık 
suçu ile suçlanıyor
sun. Şahısların 
tespiti ve hatların 
iptali için para gön
dermen gerekir. ” 
dedi. Bunun üzerine, 

ihbarda bulundu. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, kadını polis 
aracına alarak . 
saatlerce sokak 
sokak gezdirip ken
disini gasp eden 
saldırganı aradı. 
Polis ekipleriyle bir
likte saldırganı 
arayan Güler 
Korkutan, şoka girip 
baygınlık geçirince 
ekipler tarafından 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülüp sakin
leştirici iğne vurul
duktan sonra teşhis 
yapılması için 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü'ne getirildi. 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde kendisine 

ve kaçmak isterken 
aniden yola çıktığı 
ileri sürüldü.
Meptap S. 'in 
çantasını çaldıktan 
sonra yolun 
karşısına geçmek 
isteyen 'açıktan 
hırsızlık' şüphelisi 
Elduran'ın 
ölümüyle ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraİ1’933@hotmaillcom 
www.milliyet/blog/özcan vural

şahsın yönlendirme
siyle değişik 
cep telefonu 
numaralarına 
540 TL'lik kontör 
gönderen Kazım B. , 
bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayarak polise 
müracaat etti.* 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

şüpheliler albümün
den teşhis yaptırıl
mak istenen Güler 
Korkutan, uzun 
süreden beri 
psikolojik tedavi 
gördüğünü,uykusu 
sırasında böyle bir 
rüya gördüğünü, 
bunu gerçek 
zannedip polisi 
aradığını itiraf etti. 
Polis ekipleri, evde 
yaptıkları aramada 
çalındığı iddia edilen 
altınları kadının koy
duğu yatağın altında 
buldu. 'Resmi merci
leri oyalamak, yalan 
beyanda bulunmak 
ve suç uydurmak* 
suçundan hakkında 
işlem yapılan Güler 
Korkutap, serbest 
bırakıldı.

Kılıçdaroğlu kavgası!....
Sayın okurlarım; Arkanıza yaslanın 

ve yavaş yavaş okuyun.
Bakıyorum da dün, “yol arkadaşları” 

nedeniyle eleştirilen Kemal Kılıçdar 
oğlu’nun biletini acil kesmek isteyenler 
var...

Deniz Baykal ve çetesi kımıldamaya 
başladı..

Fakat yüzde 26 oy alan Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu, daha rahat koltuğuna 
oturtmadan, bu beylerin gözü kararmış 
hırsları ve utanmazlıkları rahatsız edi 
yor.

Ey kasetli beyler, dinozorlar;
Hangi nedenle liderlikten alaşağı ede

ceksiniz söyler misiniz?..
Bu partiye 3.5 milyon fazla oy getirdi 

diye mi?..
Yüzde DSP’yle birlikte toplam 21’den 

yüzde tek başına 26’ya çıktı diye mi?..
Televizyon ratinglerinde ilk kez Tayyip 

Erdoğan’ın izlenme oranlarım solladı 
diye mi?.. Yoksa;

CHP’de altı aylık kısa sürede ilk kez 
elle tutulur bir artış oldu diye mi?..

Yüzünü görmek istemediklerimiz, çete 
ye girmediği, fazla halkçı, dürüst mü 
buldunuz onu?..
“Alevi” olması mı oyları donduru 

yor?..
Nedir derdiniz bir söyleşinize...
Seçim kampanyasında Atatürk'ten söz 

etmemiş...
Arkadaş bu kadar yıl sonra koskoca 

CHP ve lideri Kemal Kıhçdaroğlu’nun 
Atatürk’ten söz etmesine gerek mi var 
Atatürkçülüğünü göstermek için?..

Ayıp değil mi bu dediğiniz!..
Atatürkçü olmak demek, 2011 Türki 

ye’sini modernize etmek, hizmet 
getirmek, laiklikle demokrasiyi bir 
arada yaşatmak, Avrupa’nın çağdaş 
uyganlıklarına eriştirmek demektir...

Bunları 2011 Türkiye’sinde savunur
sanız Atatürkçü olursunuz...

Büst açarak, sürekli Atatürk'e vurgu 
yaparak Atatürkçü olunmaz...

Kırk yılda bir lider çıktı CHP’nin 
oylarını makul miktarda artırdı...

Sınırım onu da “oyları artırdı” diye 
göndermeye karar verdiniz...

Eski Grup Başkanvekillerinden birini 
(Bu da Muharrem İnce imiş)

CHP’ye Genel Başkan yapmaya karar 
vermişler...

Hadi gayret...
Anca gidersiniz..
Bizleri enayi mi sandınız ?..

Yarış atını çaldılar
Bursa'da yarış atı 
çalan hırsızlar 
aranıyor.
Osmangazi ilçesinde 
Ivazpaşa Mahallesi 
Taşocağı Sokağı'nda

ikamet eden U.Ç'ye 
(22) ait yarış atı 
bağlı bulunduğu 
ahırdan hırsız ya da 
da hırsızlar tarafın
dan çalındı.

Çalınan yarış atını 
Yıldırım ilçesinde 
Doğugarajı yanında 
otlarken gören 
vatandaşlar polise 
haber verdi. Polis

bölgeye gitmesine 
rağmen atı 
bulamazken, 
olayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

KAŞ€D€ I3€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

ÇjSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

Yılmaz ile 3 saat
Refik Yılmaz, saat 12.oo de Belediyede 

çay içmeye ve çalışmalarla ilgili bil
gilendirmeye çağırdı bizi.

Gemlik Körfez, Gündem, ve Gemlik 
Haber sahipleri ile Belediye Basın büro
sundan Seyfettin Şekersöz, Belediye 
meclisi üyeleri Aslan Özaydın, Necmettin 
Rama ile Fevzi Ayyıldız da başkanın 
makam odasındaydı.

Çaylar içildikten sonra konu güncel olan 
haber başlıklarına geldi.

Başkanvekili Yılmaz, öncelikle Borusan 
Mannesman’a kesilen ceza ve Borusan’in 
gazetemize yaptığı açıklama üzerinde 
durdu.

Borusan Mannesman yetkilileri 
gazetemize yaptığı açıklamada, Gemlik 
Belediyesi’ne ruhsat almak için Şubat ayın
da başvurduklarını ancak, bugüne kadar 
ruhsat alamadıklarından yakınmışlardı.

45 bin metrekarelik fabrika binasının 
ruhsatını almalarına karşın, yaklaşık 5 bin 
metrekarelik binaların ruhsatını alamama 
gibi bir durumun Borusan için söz konusu 
olamayacağını bildirmişlerdi.

Yılmaz dünkü açıklamasında, basının 
yanlış bilgilendirildiği gibi Borusan kuru
cusu Asım Kocabıyık’ın da yanlış bil
gilendirildiğini söyledi.

Belgeler olan ruhsat başvurularının 
fotokopilerini bizlere verdi.

İddialarına göre Borusan eksik evrak 
getirmiş ve bunları tamamlamamıştır.

Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında üç kez 
ruhsat başvurusunda bulunulmuş.

Bu durumu telefonla Asım Koca bıyık’a 
da izah etmiş.

Bu konuda dün Borusan Mannesman da 
toplantı yapılacakmış.

Bir konuda Gemlik Belediyespor 
Kulübü’nün Sosyal Yaşam Merkezi’ni 
boşaltma istemiyle ilgili konuydu.

Yılmaz’a göre Gemlik Belediyespor, eski 
yönetimince yaptığı kira sözleşmesindeki 
hükümleri yerine getirmemişti.

2010 ve 2011 yıllarına ait kira borçlarının 
ödemediği için sözleşme hükümlerine göre 
tahliye tek taraflı isteme hakkını doğuru 
yordu.

Ben, belediyenin yüzlerce, binlerce kişi
den alacağı olduğunu, bugüne kadar kimse 
nin işyerinin tahliyesinin istenmediğine 
dikkat çektim.

Belediyespor’un Belediye adına kent 
gençliğine spor hizmeti ürettiğini söyledim.

Amacın üzüm yemek olması gerektiğini 
hatırlattım.

Üzüm yemek yerine bağcı dövülmemeli 
dedim.

Gemlik Belediye Meclis üyelerinin tümü 
Gemlikspor’un da yöneticisi.

Genel kurul toplantısı yapılıp nedenler 
yöneticilere sorulabilir.

Ama araya siyaset girdimi üzüm yemek 
yerine bağcı dövülebiliyor.

Daha sonra Refik Yılmaz, üçbuçuk aylık 
hizmet dönemlerinde yaptırdıkları hizmet
leri gösterdi bize..

Yeni yollar, piknik yerleri, Gençali Köyü 
yolunun asfalt çalışmalarını yakından 
gördük.

Emekliler Günü kutlandı
Emekliler Günü, 
Türkiye Emekliler 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
kutlandı.
Dün, saat 11.oo de, 
Atatürk Anıtı önün 
de toplanan Gemlikli 
emekliler Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
koyarak saygı 
duruşunda bulundu. 
Emekliler Günü kut
lamalarına, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çelik, CHP 
Yönetim kurulu 
üyesi Ali Kalkan, DP 
İlçe Başkanı Ferhat 
Kurt, Muhtarlar 
Derneği Başkanı 
İdris Kurt ve emekli 
işçiler katıldılar. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konuş saygı 
duruşunda bulunul
masından sonra 
konuşan Gemlik İşçi 
Emeklileri Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, Ulu Önder 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 30 
Haziran 1927 tari
hinde emekliye ayrıl 
dığı günün Türkiye 
İşçi Emeklilerince 
“Emekliler Günü” 
kabul edildiğini belir 
terek şunları söyle
di: "Bugün yurt 
genelinde Emekliler

Günü’nü kutluyoruz. 
Biz, emekliler 
ülkenin kalkınmasın
da, vatanımızın 
gelişmiş ülkeler 
seviyesine gelmesi 
için ve aynı zaman
da çocuklarımızın, 
torunlarımızın gele
ceğini düşünerek 
var gücümüzle 
çalıştık, yürüdüğü 
müz yollarda, kul
landığımız her eşya
da bizlerin alın teri, 
göz nurumuz var. 
Anayasamızın 50 
maddesi ve diğer 
maddelerinde 
emekliler ile ilgili 
bizlerin rahatça 
yaşayabilmemiz için 
devletçe yasaların 
çıkaramayacağı, 
yaşlı vatandaşlarda, 
engellilere, yetim ve

Türk Metal Sendikası 
GemlikSubesi 
bugün açılıyor

Türk Metal Şendi 
kası Gemlik’te Şube 
açıyor.
Uzun zamandır 
Gemlik’te şubesi 
bulunmayan Türk 
Metal Sendikası’ mn 
yeni şubesi 1 
Temmuz 2011 saat 
10.30 da düzen
lenecek törenle 
açılacak.
Şube Başkanlığını 
Kemal Durmaz’ın

getirildiği Türk 
Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi, 
Emin Dalkıran 
Kordonu, 2 Nolu 
Aralık Toka 
Apartmanı’nda 
hizmete açılacak. 
Türk Metal 
Sendikası’nın 
Gemlik’te Borusan 
grubunda ağırlıklı 
olarak örgütlenmiş 
durumda .

dullara kanunlar 
çerçevesinde 
yardımların yapıla
cağı belirtilmiştir. 
Oysa tam tersine 
bizler cezalandırıl 
mış gibiyiz.
Emeklilerimizin % 70 
açlık Sınırının altın
da % 30 da yoksul
luk sınırı altında 
maaş almaktadırlar. 
Bizlere verilen zam
lar yüzdeli değil 
seyyanen verilmesi
ni istemekteyiz. Yeni

seçimlerden çıktık 
seçime katılan bü 
tün partiler tarafın
dan biz emeklilerin 
sıkıntılı ve kötü şart
larda yaşadığımız 
dile getirildi. Bizi 
kurtaracak olan 
İntibak Yasasının 
çıkarılmasını isti 
yoruz. İnşallah söz 
verdikleri gibi bizim 
İntibak Yasası’nı 
çıkartırlar. Arzumuz 
dileğimiz bu 
yöndedir” dedi.

Emekli Başçavuşa
askeri tören

Gemlik Askeri 
Veteriner 
Enstitüsü’nden 
Tank Kıdemli 
Başçavuş olarak 
emekli olan Alaattin 
Terzi, yakalandığı 
amansız hastalıktan 
kurtulamayarak 
vefat etti.
Dün, Çarşı 
Camiinde kılınan 
öğle namazından 
sonra Terzi’nin 
cenâzesi askeri 
törenle ilçe 
mezarlığında

toprağa verildi. 
Cenaze törenine 
Garnizon Komutanı 
Kıd. Alb. Mehmet 
Ali Toroslu ile 
dönem arkadaşları 
ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

mailto:kadri_guier@hotmail.com


1 Temmuz 2011 Cuma Sayfa 5Gemlik KŞrfez
• AÜLİK'İH İLK «0HL0K AIVASI KAZITASI

Gemlik İrtibat Bürosu’nun açılmasına destek veren Kaymakam ve Belediye Başkanvekilini ziyaret ettiler

Muharip Gazilerden teşekkür ziyareti

Bursa Muharip 
Gaziler Derneği ile 
Gemlik irtibat 
Bürosu yönetimi 
kendilerine büro 
tahsisinde bulu
narak destek verdiği 
için Kaymakam Bilal 
Çelik ile Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
plaketi Verdiler. 
Bursa Muharip 
Gaziler Derneği 
Başkanı Nurettin 
Çakıcı, ikinci 
Başkan Şevket 
Günaydın, Muhasip 
Ergin Altındiş ve 

dernek delegesi 
Salih Yandaş ile 
birlikte önce 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaret eden 
heyet, Kaymakam 
Çelik’in her 
zaman yanlarında 
olmasından büyük 
mutluluk duyduk
larını söyledi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, konuş
masında, “Gaziler 
bizim önemli bir 
değerimizdir. 
Kendilerine elimiz
den geldiğince 
desteğimizi sürdüre 

ceğiz. Onların sorun
larını çözmek ise 
görevimizdir.” dedi.

BELEDİYE 
BAŞKANINI 
ZİYARET ETTİLER 
Muharip Gaziler, 
daha sonra 
Belediye 
Başkan Vekili

Yılmaz'a nezaket 
ziyaretinde bulun
dular. Ziyarette, 
Gemlik İrtibat 
Bürosu Başkanı 
Kadir Tan, ikinci 
Başkan Çetin 
Dizdaraoğlu ve 
İsmail Özdemir 
Belediye Katlı 
Otoparkı altında 

büro tahsis etmesi 
nedeniyle nezaket 
ziyaretinde bulu
narak teşekkür 
plaketi verdiler. 
"Vatanımızın her 
karış toprağı şehit 
ve gazilerimizin kan- 
larıyla yoğrularak 
bize bırakıl mıştır" 
diyen Başkan Vekili 
Yıl maz, teşekkür 
plaketini alırken 
desteklerinin her 
zaman süreceğini 
söyledi. Yılmaz, 
gazilere yer tahsis 
etmenin kendilen 
için bir görev 

olduğunu da 
belirterek, 
"Bu vatanı bizlere 
gazilerimiz ile 
şehitlerimiz 
armağan etmiştir. 
Bu vatan toprak
larında yaşayabifi 
yorsak bunu onlara 
borçluyuz" dedi. 
Muharip Gazilerle 
sohbet edip onların 
geçmişlerinde 
yaşadıklarını 
dinleyen Başkan 
Vekili Yılmaz, 
kendilerine her 
zaman destek olma 
sözü verdi.

Ticaret vt Sanayi Adası başkanlan Orhanaazi'ıle buluşlu
Orhangazi Ticaret ve 
Sanayi Odası, önce
ki akşam bölgedeki 
tüm oda ve borsa 
başkanlan ve meclis 
başkanlarını 
Orhangazi'de topla
yarak geniş katılımlı 
bir toplantı gerçek
leştirdi. Rahmi 
Baba'da gerçek
leştirilen ve TOBB 
Yönetim Kurulu 
üyesi ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı İlhan 
Parseker, Genel 
Sekreter Nihat 
Balkan, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Gemlik 
Ticaret Borsası 
Başkanı Ilhan Acar, 
Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan, 
İnegöl Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Metin Anıl, 
Meclis Başkanı 
Kenan Kender, İznik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası başkanı 
Mahmut Dede, 
Meclis Başkanı O.

Nuri Koyutürk, 
, Karacabey Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı S.Tarık 
Tezel, Karacay 
Ticaret Borsası 
Başkanı Murat 
Bertan, Meclis 
Başkanı Halit Elbir, 
M.Kemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Şenol Önal, 
Meclis Başkanı 
Nasuh Aysar, 
M.Kemalpaşa Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu başkanı 
Hasan Yılmazoğlu, 
Meclis Başkanı 
İsmail Terakye, 
Yenişehir TSO 
başkanı Halil 
Büyükkardeşler,

Meclis Başkanı 
Süleyman Çelik, 
Yenişehir TSO 
Yönetim Kurulu 
Başkan yardımcısı 
Saim Bolaca, Meclis 
Başkanı Mehmet 
Şen, Bilecik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Ahmet 
Özünlü, Meclis 
Başkanı Erdal Ersan, 
Bozüyük TSO 
Başkanı Habi Esel, 
Meclis Başkanı 
Osman Tekeli, 
Yalova TSO Başkanı 
Celal Özel ve Meclis 
Başkanı Mehmet 
Gürel katıldı.

BÖLGESEL
DAYANIŞMA ÖNE

ÇIKTI
Rahmi Baba 
Restoran'da düzen
lenen ve Orhangazi 
TSO Yönetiminin de 
tam kadro katıldığı 
toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
ev sahibi Orhangazi 
TSO'nun yönetim 
kurulu başkanı 
Ergün Efendioğlu, 
“Bölgedeki tüm oda 
ve borsa başkan
la rını Orhangazi'de 
ağırlamaktan dolayı 
mutlu olduğunu 
belirterek, hepimizin 
ortak sorunları ve 
çalışmaları var. 
Bölgesel sorunların 
tespiti ve tüm 
odaların işbirliği ile 

bu sorunlardan arın
mak için bu şekilde 
birlik ve beraberliğin 
pekiştirilmesi gerek
tiği kanaatindeyim” 
dedi. Efendioğlu, 
“Orhangazi'nin 
Otoyolun ilçeden 
geçecek olması ile 
birlikte özellikle 
geleceğe dair Turizm 
ve Tarıma dayalı 
sanayi ve tarımın 
geliştirilmesi nok
tasında tedbirler 
alması gerektiğini 
belirterek, biz de oda 
olarak bu konuda 
çalışmalarımızı 
yürütüyoruz” dedi. 
Orhangazi TSO 
Başkanı Ergün 
Efendioğlu,

“Otoyolun Yalova ve 
Gemlik'i de yakından 
ilgilendirdiğini 
belirterek, otoyolun 
yapımı ile birlikte bu 
bölgenin gelecek 
için kaderi de 
değişecektir. 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları olarak bu 
konuda hepimizin 
bölgemizin gele
ceğine ilişkin ciddi 
projeler üretmemiz 
gerekiyor” diye 
konuştu.
Daha sonra tüm oda 
ve borsa başkanlan 
sırası ile söz alarak 
bölgelerindeki çalış
malar ve beklentiler 
ile ilgili konuşmalar 
yaptılar.
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GEMLİK'lri İLK ÖZEL 0KUCÖIÎCE5İ EĞİTİM KURUMU :

Ielmte şekeri
-------- KREŞLERİ ---------

20H-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 Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12GEMLİK

erdilli termal
armutlu - ya I ova

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu / YALOVA

Tel: O 226 53141.25 , 
531 44 20 - 53131 45 
Fax : O 226.531 Ob 09 '■

Erdilli 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
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Körfez in dalgası şaınpiyonlıık getirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

35 yıllık maziye 
sahip Gemlik temsil
cisi yeşil beyazlı 
Körfezspor, 
şampiyonluk için 
çıktığı maçta 
Kerametspor'u 1-0 
yenerek mutlu sona 
ulaştı.
İkinci Amatör Küme 
Birinci Gurupta 
oynanan ve 
kazananın birinci 
kümeye çıkacağı 
maça seyirci 
desteğini de arkası
na alarak başlayan 
Körfezspor beraber
liğin kendisine yete
ceği maçtan gali
biyetle ayrılarak 
şampiyonluk 
coşkusunu 
taraftarıyla bütün
leşerek kutladı. 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ile Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'ın 
da takip ettiği maçta 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü üst 
düzeyde güvenlik 
önlemi alarak maçın 
olaysız geçmesini 
sağladı.
Maça galibiyet için 
başlayan ve rakip 
kalede gol arayan 
Kerametspor, 2.nci 
dakikada geliştirdiği. 
atakta Necmi ile 
yakaladığı pozisyon
da öne geçme fır
satını deığerlendi- 
remedi. 8. dakikada 
bu kez Körfezspor, 
da Ahmet topa iyi 
vuramayınca 
takımını golden etti. 
17. dakikada Erdi'nin 
geliştirdiği atakta 
Şali topa ayak koya
mazken 19. Necmi 
ve 29. da Erdi'yle 
pozisyonları değer
lendiremedi. 37. 
dakikada

Körfezspor'da Onur 
yere düşerek iyi 
vuramadığı pozis 
yonda golü kaçırır 
ken, 42. dakikada 
ceza atışından gelen 
topu kısa yumruk
layan Körfezspor 
kalecisi Serkan ikin
ci kez üzerine gelen 
topa bu kez hakim 
olarak gole izin ver
medi ve ilk yarı gol
süz kapandı.
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan ve rakip 
kalede gol arayan 
Körfezspor'da 63. 
dakikada Onur 
müsait pozisyonda 
topa vuramadı, 68'de 

ise Emrah'ın aşırtma 
vuruşu üstten dışarı 
çıkarken 76. dakika
da beklenen gol 
geldi. Bu dakikada 
göbekte Onur'la 
verkaç yapan Ahmet 
ceza sahasına girdi 
ğinde topu kalecinin 
solundan ağlarla 
buluşturarak Körfez 
spor'u 1-0 öne 
geçiren golü atarak 
takımını rahatlattı. 
Golden sonra rahat
layan Körfezspor 
karşısında oyundan 
tamamen düşen ve 
sertliğe bşvuran 
Kerametspor 
beraberlik golünü 

bulamazken, maçın 
90. dakikasında 
daha önce sarı kartı 
bulunan Keramet 
spor'da Yusuf bu 
kez direk kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalırken maçı uzat
ma dakikalarında 
Necmi Güler ikinci 
sandan kırmızı kartla 
oyun dışında kalınca 
Kerametspor sahada 
9 kişi kaldı. Maçın 
bitiş düdüğüyle bir
likte Kerametspor 
kalecisi Özay'da 
maçın orta hakemi 
tarafından direk kır
mızı kartla ceza
landırıldı.

Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
bir sezonun mutlu
luğunu yaşayan 
Körfezspor seyir
cisiyle mutluluğu 
birlikte yaşarken 
İkinci Amatör Küme 
Birinci Gurup Şampi 
yonluk Kupasını 
Körfezspor takım 
Kaptanı Orhan 
Türkmen'e Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik ile Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
birlikte verdiler. 
Şampiyonluk 
kupasını alan yöneti
ci, teknik heyet ve 

futbolcular sevinç 
yumağı oluştururken 
yıllar sonra gelen 
başarı kulüp cami
asında büyük sevinç 
yarattı.
SAHA : Gemlik 
HAKEMLER: 
Cem İyihuylu 8, 
İhsan Topsakal 8, 
Can Ural 8, 
KÖRFEZSPOR : 
Serkan Hümaşalar 7, 
Özcan 6, Lütfü 6, 
Serkan Tahtalı 7, 
Cihangir 7, Serkan 
Ayyıldız 7, Emrah 8, 
(Çağdaş 2) Sercan 7, 
Ahmet 8, Orhan 8, 
(Nihat 1) Onur 7, 
(İbrahim 1) 
KERAMETSPOR : 
Özay 5, Gencay 5, 
(Mustafa 2) Ömercan 
5, Niyazi 5, Yusuf 6, 
Necmi Güler 5, 
Levent 5, Ali 5, 
Necmi Öksüz 5, Erdi 
5, Şali 4, (Ufuk 2) 
GOL : Dk. 76. Ahmet 
Al (Körfezspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 90. Yusuf, Dk. 
90+1 Necmi Güler, 
Dk. 90+4 Özay, 
(Kerametspor)
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İlkokul meaınlarına ehliyet kapısı kananiiitr
Sürücü ehliyeti için 8 
yıllık temel eğitim 
şartı, hayata geçiyor. 
İlkokul mezunları 
artık ehliyet alamaya
cak. Ehliyet için 5 yıl
lık ilkokul eğitim 
şartı, 8 yıllık temel 
eğitim olarak 
değiştirilmişti. İtira
zlar, yasanın uygu? 
lanmasını üç kez 
erteletti. Milli 
Eğitimin, ilkokul 
mezunlarına 2006'da 
tanıdığı süre 5 
Temmuz'da doluyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun verile 
rine göre ülkede hâlâ 
18 milyonun 
üzerinde ilkokul 
mezunu bulunuyor. 
Bu durum tartış
maların devam ede
ceğini gösteriyor. 
Sivil toplum örgütleri 
ise uygulamanın 
insan haklarına 
aykırı olduğunu öne 
sürüyor. Konuyla 
ilgili açıklama yapan 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim 
Kurumlan Genel

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac ide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE 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. Ku mla’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

Müdürlüğü yetkilisi, 
yeni bir ertelemenin 
gündemde 
olmadığını vurguladı. 
Yeni bir erteleme için 
kanunun değişmesi 
veya kanun hük
münde kararname 
hazırlanması gerek
tiğini anlattı. Motorlu 
Taşıtlar Sürücü 
Kursları Birliği 
Derneği Genel 
Başkanı Vedat Şahin, 
Avrupa Birliği 
ülkelerinin birçoğun
da ehliyet almak için 
okuryazar Olmanın 
yeterli olduğuna 
değinerek uygula
manın insan hakları
na aykırı olduğunu 
öne sürüyor.

Yasanın, köydeki 
vatandaşa 'aracınla 
şehire inemezsin' 
demek anlamına 
geldiğini öne süren 
Şahin, "Ehliyet ala
bilmek için önemli 
olan araç kullanma 
becerisini kazanmış 
olmak, trafik işaret 
ve levhalarını tanı
mak ile kuralları 
biliyor olmaktır. Eğer 
Milli Eğitim Bakanlığı 
yetkilileri direksiyon 
sınavlarını hakkıyla 
yaparsa ilkokul 
mezunu olan ile 
üniversite mezunu 
olan arasında bir fark 
olmaz." değer
lendirmesinde bulun
du. Şahin'e göre 

yasanın uygulamaya 
girmesiyle 'ehliyet 
ticareti' sektörü 
oluşacak. Yasanın 
2004-2005 yıllarında 
18 ay uygulandığını 
hatırlatan Şahin, bu 
süre içerisinde 
Türkiye'de ehliyet 
alamayanların yurt- 
dışından ehliyet alma 
yoluna başvur
duğunu dile getirdi.

SÜRÜCÜ KURSLARI 
RAHATSIZ
Sürücü Kursları 
Federasyonu 
Başkanı Musa Ayan 
ilkokul mezunlarının 
sürücü belgesi 
almasını engelle
menin bir mantığı 
olmadığını ifade 
ediyor. Sürücü 
kurslarına başvuran
ların yaklaşık yüzde 
5'inin ilkokul mezunu 
olduklarını vurgu
layan Musa Ayan, 
"İlkokul mezunlarını 
engellemenin ne 
anlamı var?" diye 
soruyor

Öğrenciye 
büyük müjde
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nın yayımladığı 
son genelgeye göre, 
lise öğrencileri 
eğitimleri sürerken, 
seçtikleri alanı bira 
kıp başka bir alana 
geçecebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı 
Sadettin Sabaz, 
Bakan Nimet Çubuk 
çu adına bir genelge 
yayımladı. 2010-2011 
eğitim-öğretim yılın
da 11. sınıflarda 
öğrenim görmekte 
olan öğrencilerden 
alan değişikliği 
yönünde Bakanlığa 
talepler geldiğini 
bildiren Sabaz, 
konuyla ilgili Talim 
ve Terbiye Kurulu’n 
dan görüş alındığını 
ifade etti. Sabaz, 
buna göre, 2010-2011 
eğitim-öğretim yılın
da 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 yapabile
ceklerini kaydetti.

HMM
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 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihath Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

SAHRE1AŞIMACIUK 
; 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 Köıfeı Gazetesi:
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MBİİlİHİllliilIlrtlIllillll Kredi kartına aylık limit geliyor
Jfürkiye ekonomisi 
Fyılın ilk çeyreğinde 
yüzde 11 büyüyerek 
dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomisi 
oldu.
Türkiye ekonomi 
sinde büyüme hızı 
ilk çeyrekte de 
devam etti.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, ekono
mi ilk çeyrekte 
yüzde 11 büyüme 
kaydetti. CNBC-e 
anketinde büyü
menin yüzde 
9.6 olması 
bekleniyordu.
Türkiye böylece ilk 
çeyrek itibariyle 
dünyanın en hızlı

SGK'dan yeni uygulama!
T.C. kimlik numarası 
ile yapılan usulsü
zlükleri engelleye
meyen Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), yeni bir 
güvenlik sistemini 
devreye sokuyor. 
2012’den itibaren 
tüm hastane ve 
sağlık birimlerine 
gelen vatandaşlar, 
sağlık hizmet
lerinden yararlan
abilmek için kimlik
lerini ‘avuç içi izi 
damar tanıma’ sis
temiyle kanıtlamak 
zorunda olacak. 
SGK yeni dönemde 
73.7 milyon vatan
daşın şifresini 
çıkaracak. Kamunun 
en büyük harcama 
kalemlerini oluştu
ran tedavi ve ilaç 
harcamalarının 
önlenemez yük
selişi, usulsüzlükleri 
ortadan kaldıracak

büyüyen ekonomisi 
oldu. Türkiye'yi 
yüzde 9.9'la Arjantin 
ve yüzde 9.7'yle Çin 
takip etti.
Ekonomi yılın son 
çeyreğinde yüzde 
9.2, 2010'un 

yeni bir güvenlik 
sistemini devreye 
sokuyor. T.C. kimlik 
numarası ile yapılan 
usulsüzlüklerden 
yorulan ve sağlık, 
ilaç harcamalarında
ki artışı sınıriaya- 
mayan SGK, yeni 
dönemde 73.7 mily
on vatandaşın 
şifresini çıkaracak. 
Uzun süredir 
sürdürdüğü çalış
maları tamamlayan 
SGK, Türkiye’de ilk 
kez tüm ülke 
ölçeğinde temel 
güvenlik önlemi 
olarak kişilerin 
avuçiçi izi-damar 
yapısı üzerinden 
kişisel biyolojik 
şifrelerini çıkar
tarak, bu şifrelerle 
işlem yapacak. Yeni 
sistemi önce kendi 
sanal hastanesinde 
deneyen, ardından 
da Ankara’da 

tamamında ise 
yüzde 8.9 büyü 
müştü. Yılın ilk 
çeyreğinde dönem 
de, cari fiyatlarla 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla 284 milyar 
868 milyon lira oldu 

küçük ölçekli bir 
özel hastanede 
test eden SGK, 
bugünden 
itibaren Keçiören 
Araştırma, Ankara 
Tıp Fakültesi ve 
Dışkapı Yıldırım 
Beyazıt Hastanele 
ri’nin bazı polikli 
niklerinde pilot 
uygulamayı başla 
tıyor. Plana göre, 
uygulama tüm 
Türkiye’de 2012 
yılında zorunlu 
olarak uygulanmaya 
başlanacak.
T.C. kimlik 
numarasına ek 
olarak zorunlu 
tutulacak uygula
maya göre, tüm 
hastane ve sağlık 
birimlerine gelen 
vatandaşlar, kendi
lerini “avuç içi izi 
damar tanıma” 
sistemiyle tanıtmak 
zorunda olacak.

BDDK, işi daha da 
sıkı tutmak için 
düğmeye bastı. 
BDDK, ekonomideki 
ısınmaya karşı 
aldığı önlemleri 
kredi kartına taşıyor. 
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu 
(BDDK), bankaların 
kredilerini ve kredi 
kartları risklerini 
yeniden ölçüp 
değerlendirecekleri 
Kredi Riski Yönetimi 
Tebliği’ni sektörün 
görüşüne açtı. 
Tebliğ taslağında en 
çok dikkat çeken 
düzenleme kredi 
kartlarına ilişkin 
düzenlemeler oldu. 
Çünkü halen toplam 
limit uygulaması 
bulunan kredi kart
larına şimdi bir de 
aylık limit getiriliyor. 
Böylece örneğin 3. 
bin lira toplam kredi 
kartı limiti olan 
vatandaşın aylık 
harcama limiti 
yarıya inebilecek. 
Taksitlerle fazla 
borçlanmış kişiler 
ay içinde borçlan
mak istediğinde 
toplam limiti 
aşmasa bile aylık 
limite takılacak.
Ya da toplam limiti 
herhangi bir beyaz 
eşyayı almaya 
uygunken bu 
alışverişi yaptıktan 
sonra aylık taksit 
tutarına göre aylık 
kredi kartı kullanım 
limiti de düşecek. 
BDDK aylık limitin 
toplam limite

NÖBETÇİ 
ECZANE

1 Temmuz 2011 Cuma 
BAYER ECZANESİ

oranını bankaların 
görüşünü aldıktan 
sonra belirleyecek. 
Ancak aylık limitin 
oranı her müşteriye 
göre değişecek. 
Burada da müşteri
lerin ödeme alışkan
lıkları ve gücü 
dikkate alınacak.

ASGARİYİ 
ÖDEYENİN 
LİMİTİ KISILACAK 
Habere göre, taslak
ta ayrıca bankaların, 
kredi kartı hesapla 
rım risklilik seviye
sine göre (örneğin 
yüksek, makul, 
düşük gibi) sınıflan 
dıracak hesap siste
mi oluşturacakları, 
risklilik seviyesine 
göre yapılacak 
Sınıflamada limit 
kullanım düzeyi, 
nakit çekim sıklığı, 
asgari ödeme tutarı 
düzeyinde ödeme 
yapma sıklığı, 
ödemelerde 

gecikme sıklığı ve 
ödenmemiş 
borçların varlığının 
esas alınacağı belir
tiliyor.
Risk seviyesi yük
sek bulunan vatan
daşların da uygun
luğu ölçüsünde 
dönem borcu limiti 
ile kredi kartı kul
lanım limitlerinin 
azaltılacağı, kalan 
limitlerinin donduru
lacağı veya kredi 
kartının kullanımının 
durdurulmasını 
sağlayacak etkin 
yönetim mekaniz
malarının işletile
ceği ifade ediliyor. 
Böylece ödemesini 
geciktiren, asgari 
tutarı ödeyen veya 
fazla nakit para 
çekenler riskli 
grubu oluşturduğu 
için bu kişilerin lim
itleri azaltılacak. 
Daha da ilerisi kredi 
kartları dondurula- 
bilecek.

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

Sahil Dav. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı
Tomokay Tomografi

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

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

513 12 12
513 20 77
51210 72
514 45 49

512 01 63

HASTANELER

TAKSİLER

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
514 80 88

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

TEK Arıza <
TEK İşletme i
Statyum <
Orm.Böl.Şef. ■
Milli Eğt. Md. i
Halk Kütüphane > 
Askerlik Şb. (
Karayolları (
Liman Baş. <
Mal Müd. !
Nüfus Md. !
özel id. Md. I
Tapu Sicl. Müd. I
Müftülük ,, 
Gümrük Md. . ! 
Ver. Dairesi Md. I
İlçe Tarım Müd. I
ilçe Seç. Md. !
Halk Eğitim Müd. I
İŞ-KUR ______ I

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BÜSKI 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
5İ3 10 92
513 10 45
513 77 73
513 1.8 46
513 71 66

Mudanya 
Yenikapı 
Yalova
İDO imam Aslan

544 30 60

(226) 811 13 23

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhisar

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

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
SEKLİK’İN İLK 80NLOK SİYASİ SAZITSSİ

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21/122
514 57 96 

' '513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Ay gaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgâz

MAR-PET
Tuncay Otogaz 
Bayza Petrol

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 ÖÖ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4006 

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)

mssimsı
SATILIKRUH 
H.30W 
16.30-20.30

PANDA SİHİRLİ YOL 
11M1546.ÎÖ

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



._____________________ --------------------------------------------------------—-

TİCARET Ltd.Şti
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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 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...OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

2002

' Özel Avkent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

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

5.400 TL4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek,
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Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay’ın eşi Hatice Ay (47) yaşa 
mini yitirdi. Hatice Ay’ın cenazesi dün 
Keleş’in Kavacık Köyü’nde öğleden 
sonra düzenlenen cenaze namazından 
sonra toprağa verildi. Cenazeye İlçe 
Kaymakamı Bilal Çelik ve Kaymakam 
lık daire müdürleri de katıldı.

Kabotaj Bayramı'nın en sevilen yarışmalarından biri olan ördek kapma yarışında denize salınan ördek yakalanamadı 

Denizcilik Bayramı coşkuyla Mı 
Kabotaj hakkının Türk 
Bayrağı ve Milletine tanın 
dığı 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı'nın 
85. nci yıldönümü Gem 
lik'te düzenlenen törenle 
kutlandı. Atatürk Anıtı’n 
da başlayan törenler, Iske 
le Meydam’nda yapılan 
yarışmalarla devam etti. 
Atatürk ve şehitlerimiz 
adına denize çelenk bira 
kıldı, yarışmalarda dere 
ceye girenlere ödülleri 
verildi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Denizcilik Bayramı
1 Temmuz tarihi çocukluğumdan beri 

bana Denizcilik Bayramını hatırlatır.
Dün, eski Denizcilik Bayramı kutlama 

lan yapılırken eski günlere gittim.
Yarışların yapılacağı program saati 

geldiğinde, protokol masasında da 
gazinoda da yeterli kalabalık yoktu.

Zaman ilerledikçe başta, iskelede 
olmak üzere, gazinodaki masalar da 
doldu.

Yıllar öncenin Denizcilik Bayramlarıyla 
bugünkünü karşılaştırınca, arada dağlar 
kadar farkın olduğunu söyleyebilirim.

Nüfusu 15 bin olan küçük bir kasa
banın, belki de en güzel eğelencesiydi 
Denizcilik Bayramı yarışmaları. Dv. 4’de

Gazetemizin Sorumlu Müdürü 32. yıl 
önce haince öldürülmüştü 

Mehmet Cengiz
Göral ı yarın anıyoruz
Gazetemizin eski 
Sorumlu Müdürü ve 
köşe yazarlarından 
Avukat Mehmet 
Cengiz Göral, yarın 
saat 11.oo’de Adliye 
Köyü’ndeki mezarı 
başında anılacak. 
CHP İl Yönetim 
kurulu üyesi olan 
Göral’ı anma törenine 
Bursa Barosu, CHP 
Bursa ve Gemlik

örgütleri ile gazetemiz 
yazarları katılacak.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kabotaj Bayramı’nın en sevilen yarışmalarından biri olan ördek kapma yarışında denize salınan ördek yakalanamadı

Denizcilik Bayramı cûşkuııla kutlandı
Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve 
Milletine tanındığı 1 
Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj 
Bayramı’nın 85. nci 
yıldönümü Gem 
lik'te düzenlenen 
törenle kutlandı. 
Saat 10.oo’ da 
Atatürk Anıtı'nda 
başlayan törene 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Denizcilik Müsteşar 
lığı yetkilileri, siyasi 
parti başkanları, İl 
Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeleri, kurum ve 
kuruluşlar, sivil 
toplum örgüt temsil
cileri ile vatandaşlar 
katıldı.
Gemlik Liman 
Başkanı Serkan 
Karataş tarafından 
Atatürk Anıtı'na 
çelengin sunul
masının ardından 
saygı duruşu ve 
İstiklal marşı okun
du. Gemlik Liman 
Başkanı Serkan 
karataş, günün 
anlam ve önemini 
belirten konuşma 
sında; günümüzde 
Türk deniz ticareti 
faaliyetlerinin hem 
limanlarımız ve 
gemi inşa sanayisi, 
hem de yük ve 
yolcu taşımacılığın
daki büyük tonajlı 
gemi filomuzla 
dünya denizciliği ile 
rekabet eder hale 
geldiğini belirterek, 
"Türk denizciliği 
ticaret filosu, liman
ları ve tersaneleriyle 
ulusal ekonomiye 
katkısını her geçen 
gün artırarak sürdür 
mekte ve ülkemizin 
Ulusal ve Uluslar 
arası ekonomik 
alanda güçlenmesi
ni ve çağdaş uygar

lık seviyesine yük
selme gayretini hız
landırmıştır" dedi. 
Karataş, ülkemizde 
yapılan gelişmelerin 
"Denizci millet, 
Denizci ülke" olma 
yolunda atılmış 
önemli ve ciddi 
adımlar olduğunu 
da kaydetti.
Atatürk Anıtı’ndaki 
törenin ardından 
protokol ve misafir
ler Liman Başkanlığı 
tarafından temin 
edilen Gemport'a ait 
römorkörler ile 
denize açıldılar. 
Limanın ortasına 
gelindiğinde ise 
Atatürk ve aziz 
şehitlerimizi anmak 
amacıyla hazırlanan 
çelenk Kaymakam 

Bilal Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
ve Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
tarafından birlikte 
denize bırakılırken, 
limanda bulunan 
tüm gemi ve tekne 
ler aziz şehitlerimizi 
anmak için siren 
çalarak saygılarını 
gösterdiler. 
Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı’nın 
85. yıldönümü 
teknelerin iskeleye 
yanaşmasıyla son 
buldu.
DENİZ ŞENLİĞİ 
Kabotaş Bayramı 
nın öğleden sonraki 
bölümünde ise 
yüzme yarışları,

tekne yarışları ile 
yağlı direk ve ördek 
yakalama yarışları 
vardı.
Garnizon Komutanı 
Kıdemli Kurmay 
Albay Mehmet Ali 
Toroslu, Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Liman Başkanı 
Serkan Karataş, 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz, 
Denizcilik Müsteşarı 
Esma Ata ile çok . 
sayıda vatandaş 
katıldı. Deniz yarış
malarına 100 metre 
serbest yarışlarla 
başlandı.

Bu yarışlarda birinci 
Salih Çevik ikinci 
Cenkay Kayan, 
üçüncü Uğur Araş 
oldu. Ödüllerini 
Garnizon Komutanı 
Kıd. Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
verdi. 200 metre 
serbest yüzme 
dalında 
birinciliği İdil Özkul 
kazanırken, ikinciliği 
Cenkay Kayan, 
üçüncülüğü ile Uğur 
Araş kazanırken, 
ödüllerini Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz verdi. 
300 metre içten 
takma 10 beygir altı 
tekne yarışlarında 
birinciliği Gökhan 
Güleç, ikinciliği 
Ceyhan Sakaltepe, 

üçüncülüğü Gökhan 
Dalarel kazandı. 
Bu yarışmacılara da 
ödüllerini 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt verdi.
Yağlı Direk 
Yarışlarında çetin 
geçen bayrak 
kapma mücadele 
sinde bayrağı alan 
Mehmet Karakuş’a 
ödülünü İlçe 
Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige 
verdi.

ÖRDEK KAÇTI 
Ördek Kapma 
yarışlarında denize 
salınan ördek kaçın
ca, yakalayan 
olmadı. Uzun 
mücadeleler sonun
da ördek yakalana- 
mayarak yarışmanın 
galibi oldu. 
Lazer Tekne yarış
malarında birinciliği 
Hasan Sal, ikinciliği 
Enes Topkaç, üçün- 
lüğü ise Tuğba 
Öksüz kazandı.
Bu yarışmacılara da 
ödüllerini Denizcilik 
Müşaviri Esma Ata 
verdi. Optimist 
yarışma larında bir
inciliği Hürcan 
Biberci, ikinciliği 
Hikmet Mert Çetin, 
üçüncülüğü ise 
Atakan Coşkun elde 
etti. Bu yarış
macılara da ödülleri
ni Liman Başkanı 
Serkan Karataş 
verdi.
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Jandarmadan akaryakıt 
kaçakçılarına darbe
Bursa İt Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
tarafından akaryakıt 
kaçakçılarına yöne
lik gerçekleştirilen 
operasyonda 7 kişi 
gözaltına alındı.
Zanlıların white spir
it maddesini 
karıştırarak antifriz 
elde ettikleri iddia 
edildi.

Akrabaların arazi kavgasında 
ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, arazi 
ihtilafı yüzünden 
yeğeninin silahlı 
saldırısı sonucu 
oğlunu kaybeden, 
kendisi de ağır 
yaralanan yaşlı 
adam kurtarılamadı. 
Edinilen bilgiye göre 
İznik ilçesine bağlı 
Dereköy'de, 23 
Haziran'da meydana

Tahsilata gitti, Kayboldu
Bursa'daki akra
balarının yanına 
çalışmaya gelen ve 
tahsilat yapmak için 
evden çıktığı öğre
nilen bir genç kay
boldu.
Muğla'nın Fethiye 
ilçesinden Bursa'da 
bulunan akra
balarının yanma sey
yar satıcılık yapmak 
üzere gelen İbrahim 
Özbay, geçen hafta 
bir alacağını tahsil

Avukatın çantasını çalıp kaçarken 
otomobilin altımla kaldı

Bursa'da bir 
alışveriş merkezinin 
restoranında oturan 
avukatın çantasını 
çalıp kaçarken oto
mobilin altında kalan 
kız hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre dün akşam 
saat 21.30 sıraların
da, Yalova yolu 
üzerinde bir 
alışveriş merkezinin 
restoranında

Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
white spirit mad
desinin renklendirici 
malzeme ile 
karıştırılarak antifriz 
olarak satıldığını 
tespit etti.
"Akaryakıt kaçakçı 
hğı" suçunu işlediği 
iddia edilen örgüte 
karşı Bursa'nın 

gelen olayda, oğlu 
Mehmet Ç. ile birlik
te tarladan dönen 
Ahmet Ç. (82), arazi 
nedeniyle aralarında 
husumet bulunan 
yeğeni Hasan Ç.'nin 
(47) av tüfekli 
saldırısına uğradı. 
Mehmet Ç., vücu 
duna isabet eden 
kurşunlarla olay 
yerinde hayatını 

etmek için evden 
ayrıldı. 20 yaşındaki 
gençten 7 gündür 
haber alamayan 
yakınları, gencin 
gidebileceği her yeri 
aradı.
İbrahim Özbay'ın 
akrabası Halil 
Özbay, "İbrahim 
geçen hafta elbisesi
ni ve kutusunu 
bırakıp Uluyol'da 
bir banka şubesinin 
önünde birisinden 

oturan avukat 
Mehtap S.'ye (40) ait 
çantayı çalan 12 
yaşındaki K.E., kaç
maya başladı. 6 şer
itli Yalova yolundan 
koşarak karşıya 
geçmek isteyen 
kıza, Ömer A. (32) 
idaresindeki
16 CNH 83 plakalı 
otomobil çarptı. 
Ağır yaralanan kız, 
ambulansla

Osmangazi, İnegöl, 
Mudanya ilçeleri ile 
Eskişehir, Ankara, 
Balıkesir ve Kocaeli 
illerinde eş zamanlı 
operasyon 
başlatıldı. T.B., M.A., 
A.M., İ.C., M.E.T., 
Ç.Ç. ve B.S.'nin 
gözaltına alındığı 
operasyonda; 7 ton 
white spirit, 23 ton 

kaybederken, ağır 
yaralanan baba 
Ahmet Ç. ise Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Oğlunu 
kaybeden Ahmet Ç., 
günlerdir süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düştü.
Bir kişiyi öldürüp, 
bir kişiyi de ağır 
yaraladığı için 

tahsilat yapacağını 
söyleyerek evden 
ayrıldı. Dönmeyince 
her yeri aradık. Cep 
telefonuna ulaşıla 
mıyor. Tedirgin 
liğimiz gün geçtikçe 
artıyor" dedi.
İbrahim Özbay'ın 
kendisine olaydan 
5 gün önce tanıştığı 
birinin 800 lira aylık 
ücretle hurdacılık 
işi teklif ettiğini 
söyleyen 

hastaneye kaldırıldı. 
Çekirge Devlet 
Hastanesinden 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
özel bir hastaneye 
sevk edilen K.E. 
kurtarılamadı. 
K.E.'nin cesedi 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na 
kaldırıldı.
İzmir'de yaşadığı 
öğrenilen kızın ve 

karışımlı akaryakıt, 
200 adet 10 litrelik, 
boş bidon, 5 
adet 8 tonluk kimye
vi madde tankı, 8 
adet banka hesap 
cüzdanı el geçirildi. 
İnegöl İlçe Jandarma 
Komutanlığında 
ifadeleri alınan zan
lılar, adliyeye sevk 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanviirall933@hptmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

sevk edildiği adli 
makamlarca tutuk
lanan Hasan Ç.'nin 
geçen yıl Ahmet 
Ç.'nin silahlı 
saldırısına uğradığı 
öğrenildi.,Yaşlı 
adamın da ölmesiyle 
şüpheli Hasan Ç. 
hakkında, iki 
kişiyi öldürmek" 
suçundan işlem 
yapılacak.

Halil Özbay, 
"Bu işi yapmamasını 
söyledim. Bizimle 
birlikte seyyar 
satıcılık yapmasını 
istedim. Yeğenimin 
başına bir şey 
gelmesinden 
korkuyoruz.
Görenlerin insaniyet 
hamına polis 
veya jandarmaya 
haber vermesini 
istiyoruz" şeklinde 
konuştu.

ailesinin 2 gün önce 
Bursa'ya geldiği, 
K.E.'nin 3 gün önce 
koruma altına 
alındığı İstanbul'daki 
çocuk yurdundan 
kaçtığı bildirildi. 9 
ayrı suçtan sabıkası 
bulunan K.E.'nin 
kemik yaşının 20'nin 
üzerine olduğu ileri 
sürüldü. Savcılık 
olayla alakalı soruş
turma başlattı.

CHP doğruyu yapıyor....
Sayın okurlarım; Görüyorsunuz T 

yaşıyorsunuz bir psikolojik bastırma . 
harekatı yapılıyor CHP'ye..

Ne yaptı, ne suç işledi ki CHP de 
böylesine topla tüfekle üzerine gidili 
yor?..”

İyice korkutulmaya, ürkekleştirilmeye 
çalışılıyor,;. ’
“Seçilmiş iki milletvekilim Meclis’e 

gelemiyor...
Çözelim bu meseleyi de Meclis’e 

gelsinler..,” diyor...
Kısaca 2 seçilmiş milletvekilini sat

mıyor... Doğrusunu yapıyor.
(MHP'nin kendi milletvekili korgeneral 

Engin Alan’ı ortada bırakmasını ayıp 
ladım.

Değerli bir komutanı” Milliyetciğim” 
diyen bir partinin yarı yolda bırakıp 
meclise koşması yakışmadı.

Meclise giriyorlar, Cumhurbaşkanı 
çağırıyor gitmiyorlar.)

Büyük bir çözüm için bu bulunmaz bir 
fırsat değil mi?..

Tutukluların, hüküm giymeden haddin
den fazla cezaevlerinde yatmaları, \ 
kanayan bir yara değil mi?,.
“Tutukluluk süresine sınırlama getiri 

lirse, Silivri’de tutuklu kalmazmış!..” 
AKP'li böyle diyor..

Arkadaş eğer Silivri’de suçlu varsa, 
mahkeme sonuçlanır, hüküm giyer 
tutuklu kalır...
“Silivri serbest mi kalacak?,.” 

umacaşıyla, kimseyi hüküm giymeden 
sınırsız, süresiz cezaevinde tuta*- 
mazsinız....

Bu ülkede yüzde 50 çoğunluğu arkaşı- 
na almış bir iktidar var...

Mesele ezici bir iktidar çoğunluğu 
karşısında “kendini savunma refleksi” 
içinde olan farklı muhalefet partilerinin, 
seçilmiş milletvekillerini koruma 
içgüdüsüne saygılı davranmaktır...

Ne oluyoruz da bu kadar üzerine gidi 
yorsunuz CHP’nin .,

Oldu olacak gelip muhalefeti de sfk” 
yapın bari!..

Ey AKP ve Tayyip Erdoğan; Etraftan ' 
pompalanan gaza gelmeyin...

Yüzde 50 çoğunlukla iktidarsınız...
Bugün sizden yana olmak kolay ve 

rahat...
Sizin yapacağınız doğru, yeni kin ve 

nifak tohumu ekmek isteyenlerin önüne 
set çekmektir...

Yüzde 50’lik zaferin sarhoşluğuyla 
“muhalefeti daha fazla hizaya çekme” 
muhabbetleri yapmak isteyenler ola
bilir...
. CHP % 26 seçmenin oyuyla Meclis’e 
girebildi...

Onun da kendisini korumak, mil
letvekillerini savunmak, Meclis’e 
gelirken, gelemeyen milletvekillerine 
kamuoyunun dikkatini çekmek gibi 
görevleri var...

Bırakın da bunu da yapsın...

gjjjggj ABONE OLDUNUZ MU?
«ııU«'l» in »mu «ihii cutıııi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanviirall933@hptmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Temmuz 2011 Cumartesi Gemlik Karfez Sayfa 4

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Denizcilik Bayramı
O günlerde yapılan şenliklerdeki yarış

maların bazıları bugün yapılmıyor.
örneğin, çamaşır teknesi yarışları..
Şişmiş şamrel yarışmaları...
Tek kürek bot yarışları...
Çift kürek ahşap tenke yarışları..
Dıştan takma tekne yarışları...
Tek ve çift kürekli kik yarışları... gibi
Bugün sandalları çekecek doğru 

dürüst limanınımız olmaması, kıyılarımı 
zın betonlaştırılması, tekne sayısını azattı.

Oysa o günlerde küçük bir kıyı 
kasabası olan Gemlik’te ağaç tekne 
sayısı bugünden fazlaydı.

Ahşap teknelerin yerini fiber teknelerin 
aldığı günümüzde ise dünkü yarışlarda 
dıştan motorlu fiber tekne yarışları yoktu.

Çocukluğumuzda, Denizcilik 
Bayramları temiz denizde yapılırken, 
gelişen ve büyüyen Gemlik’e artık o 
temiz deniz yerini kirli bir denize bıraktı.

Yüzme yarışları bu kirli denizde 
yapıldı.

Gecen yıl 200 metre de birinciliği elde 
eden Idil özkul bu yıl da birinciliği kimse 
ye kaptırmadı.

idil özkul erkeklerle mücadele ederek 
bu dereceyi kazanıyor her yıl.

Denizcilik Bayramlarının en sevilen 
yarışları Yağlı Direk ve Ördek 
Kapmacadır.

Dün, ördek kapma yarışlarında hakem 
heyeti, elindeki ördeği, ters yöne atınca, 
yüzücüler tüm çabalarına karşı ördeği 
yakalayamadı.

Bırakın yüzücüleri, hakem heyetinin 
botu da yakalayamadı ördeği.

ördek bu yarışmanın galibi oldu.
Belki ilk kez Denizcilik Bayramında bir 

ördek, yakalanmayarak özgürlüğünü elde 
etmiş oldu.

Yağlı direk yarışlarında bir hayli dik 
yerleştirilen üzeri gres yağlı direğin 
ucundaki bayrağı kapmak öyle kolay 
olmuyor.

Yağlı direk yarışları yapıldığında hep o 
eski günlerin yağlı direk yarışları gelir 
aklıma..

Direği, Mustafa Toplu’nun (Çakal 
Mustafa) babası, ağabeyi sonralara da 
kendisi hazırlardı.

Dakikalar süren direk üstü mücade
lesinde favori gözüyle bakılan biri yerine 
bayrağı Mehmet Karakuş kaptı.

Dün, Denizcilik ve Kabotaj Hakkının 
Türk gemicilerine geçmesinin 85. 
yıldönümünü kutlarken, hep coşkulu 
geçen eski kutlamalar geliyor usuma..

Denizcilik Bayramları geçtiğimiz yıllar
da deniz kirliliği bahane edilerek yapılma- 
madı bir süre..

Sonra yeniden bu bayramlar yapıl
maya başladı.

Deniz kenarında olan bir ilçede, Deniz 
Bayramını kutlamayı devam edelim.

Bu bizim çocuklara bırakacağımız bir 
kültür mirasıdır.

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulları’nın Müdürü değişti

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları 
Müdürlüğü’ne Prof. 
Dr. Ilhan Turgut 
atandı.
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları 
Müdürlüğü görevini 
yürüten Prof. Dr. 
Kemal 
Gündoğdu’nun ihti
sas için ABD’ye 
gitmesi nedeniyle 
bu göreve Tarla 
Bitkileri 
Bölümü’nden Prof. 
Dr. Ilhan Turgut 
getirildi.

KAHVALTIDA 
TANIŞTILAR 
Prof. Dr. Ilhan 
Turgut’un yeni gö 
revine başlaması 
üzerine dün ilçe pro 
tokolüne tanışma 
kahvaltısı verildi. 
Kahvaltıya, 
Kaymakam 
Bilal Çelik, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Alb. 
Mehmet Ali Toroslu, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, Yerleşke 
kurucusu Müdürü 
emekli Prof. Dr. 
Abdürrahim 
Korukçu, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Ticaret 
Borsası Başkan 
vekili özden Çakır 
ve Meclis Başkanı 
Servet Pehlivan, 
Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan 
Başaran, Borusan 
Grubundan 
Mustafa izgi, 
Borçelik A.Ş den 
İnsan Kaynakları 
Müdürü ve Yüksek 
okul öğretim 
görevlileri hazır

bulundular.
Meslek Yüksek 
Okullar Müdürü 
Prof. Dr. ilhan 
Turgut, yaptığı 
konuşmada, 
“Yüksek okulların 
Müdürlüğü’ne 
atandım. S izler in de 
desteğiyle daha 
iyi yöneteceğimizi 
ve çıtayı 
yükselteceğime 
inanıyorum”

dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise Gemlik’te 
bulunan sanayi 
kuruluşlarının 
eğitime desteğinin 
yüksek olduğunu, 
Yerleşke’nin daha 
iyi duruma gelmesi 
için herkesini 
üzerine düşeni yap- 
ması gerektiğini 
söyledi,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şehit Cemal den öğrenen lifler öğretmen semineri
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile Garanti 
Bankası işbirliğinde 
uygulanan “Öğret
menin Sınırı Yok” 
projesi kapsamında 
düzenlenen eğitim 
seminerleri tüm 
hızıyla devam 
ediyor.
Bu kapsamda 29-30 
Haziran tarihlerinde 
gerçekleştirilen 
“Öğrenen Lider 
Öğretmen” seminer
ine Şehit Cemal 
İlköğretim 
Okulu’nun idareci 
ve öğretmenleri 
katıldı. Seminerler 
Garanti Bankası 
tarafından kurulan 
Öğretmen Akademi 
si Vakfı tarafından 
yürütülüyor. 
Öğretmenlere yöne
lik sürdürülebilir 
projeler geliştirmek 
amacıyla kurulan

Öğretmen Akademi 
si Vakfı bilgiyi değil 
öğrenmeyi öğreten, 
öğretmenlerin yetiş 
mesi vizyonunu 
taşıyor. Öğretmen
lerin mesleki ve 
kişisel gelişimlerini 
amaçlayan Öğret

men Akademisinin 
ilk projesi olan 
Öğretmenin Sınırı 
Yok, Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Garanti 
Bankası arasında 
imzalanan pro
tokolle Haziran 
2008’de başladı.

Proje kapsamında 5 
yılda Türkiye çapın
da İlköğretim 
düzeyindeki görevli 
100 bin öğretmen, 
yönetici ve müfet
tişe yüz yüze eğitim 
verilecek. İletişim 
Becerileri, Sınıf

Yönetimi, Ölçme ve 
Değerlendirme 
olmak üzere üç 
modülden oluşan 
yüz yüze eğitim 
programında on 
başlıktan (Etkili 
İletişime. Giriş-Etkili 
İletişim-Dirençle 
Baş etme-Öğrenme 
Liderliği-Takımı 
Yönetmek-Akış ve 
Ritmin Sürekliliği? 
Kurallar ve Uygula 
ma Adımları-Ölçme 
ve Değerlendirme- 
Sorun Davranışların 
Yönetimi-Olumlu 
Davranışların 
Pekiştirilmesi) 
oluşan etkinliklerle 
uygulamalı olarak 
veriliyor. Program 
sürdürülebilirliği 
odağına alan 
projede eğitim, 
uluslararası 
kurumların işbirliği 
ile hazırlanan 

e-kampüs portah 
aracılığı ile 
uzaktan öğrenme 
yöntemi ile 
devam ettiriliyor. 
Gerçekleştirilen 
eğitimlerden dolayı 
Öğretmen 
Akademisi
Vakfı’na ve semineri 
veren öğreticiler 
Özgür Öğüt ve 
İsmail Aktaş’a 
teşekkür eden Okul 
Müdürü Turgay 
Selçuk, Haziran 
ayında gerçekleştir
ilen eğitim çalış
maları nın çok 
yararlı geçtiğini, 
öğretmenlerin 
gelecek yıl bu bil
gilerle derslerin 
de daha verimli 
olacaklarını tüm 
idareci öğretmen
lerin bu çalışmadan 
memnun olduklarını 
söyledi.

MHrtillibllitltlilItlIüfllIllMIliSlii ACENTE MEMURU

Kısa adı UZK olan 
Uluslararası Zeytin 
Konseyi'nin 17. 
dönem olağanüstü 
üyeler konseyi 
toplantısı, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile 
Marmarâbirlik'in ev 
sahipliğinde gerçek
leşti. 27 Haziran-1 
Temmuz tarihleri 
arasında gerçek
leştirilen toplantılar
da UZK yönetimi, 
gıda güvenliği stan
dartlarına uygun 
üretim yapan 
Marmarabirlik'in 
uluslararası stan
dartlarda sofralık 
zeytin laboratuvarı 
ile kooperatif ortak
larına çeşitli konu
larda eğitim verilme
si projelerine tam 
destek verdi. 
İstanbul'da gerçek
leştirilen toplan
tıların ardından 
önceki gün Bursa'ya 
gelen UZK heyeti, 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü ile 
Entegre Tesisleri'ni 
ziyaret etti. 
UZK İcra Direktörü 
ve yardımcısı ile alt 
komite başkan- 
larının yanısıra üye 
ülkelerin heyet 
başkanları ve 
beraberindeki ülke

temsilcilerinden 
oluşan heyeti 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ile yönetim ve 
denetim kurulu 
üyeleri karşıladı. 
Heyet, önce entegre 
tesisleri gezdi.
Heyet, kaliteli üretim 
anlayışıyla gıda 
güvenliği standart
larına uygun olarak 
üretim yapılan 
tesislere tam not 
verdi.
Aynı zamanda 
dünyada alanında 
bir ilk olacak olan ve 
yakın zamanda 
Marmarabirlik 
tarafından faaliyete 
geçirilmesi plan
lanan Marmarabirlik 
Lisanslı Depolan'nın 
da hem teknik yön
den, hem de sis
temin işleyişi açısın

da ülke zeytincil
iğine değer katacağı 
vurgulandı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, konsey 
başkanına kısa 
dönem hedeflerini 
anlattı.
Marmarabirlik olarak 
sofralık zeytin 
alanında dünya 
standartlarında bir 
laboratuvar kurmayı 
planladıklarını ve bu 
laboratuvarın ulus
lararası akreditasy- 
ona sahip olması 
gerektiğini belirten 
Hidamet Asa, 
ikincil hedef olarak 
da kooperatif ortak
larına gübreleme, 
ilaçlama ve 
kooperatifçilik 
alanında bir dizi 
eğitim verilmesini 
planladıklarını söz

lerine ekledi. 
Konsey İcra 
Direktörü Jean 
Barjol, konseyin üye 
ülkelere ve 
Marmarabirlik'e 
hedeflerine gerçek
leştirme doğrul
tusunda destek 
olacağını ifade etti. 
Yapılan teknik 
gezinin ardından ‘ 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, başkanvekili 
Refi Taviloğlu, 
yönetim kurulu 
üyesi İbrahim Aksoy 
ye genel müdür 
İbrahim Minareci 
tarafından, UZK İcra 
Direktörü Jean 
Barjol, yardımcısı 

Ammar Assabah, 
danışma komitesi 
başkanı M. Ben Hadj 
M'Barek Ali, dönem 
başkanı Suriye tem
silcisi Ma Ghoul'a 
İznik çinisinden 
sürahi ve 
plaket verildi. 
Ziyaretten çok mem
nun kaldıklarını 
belirten UZK temsil
cileri, sofralık zeytin 
üretiminde 
Marmarabirlik'in 
dünya sofralık zeyt
inciliğinde yerinin 
çok büyük olduğunu 
belirttiler

YALOVA’DAKİ 
BİR GEMİ ACENTESİ İÇİN 

İNGİLİZCE BİLEN 
DENEYİMLİ ACENTE 
MEMURU ARANIYOR 
MÜRACAATLAR GİZLİ 

TUTULACAKTIR

02268114747 
05334701293

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
______Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
Hff| KAYITLARIMIZ BAŞLADI
ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

erdilli termal
a r m u 11 u - y a I o v a
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Erdilfi 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 V' 
Fax : O 226 531 OS 09

«
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Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fox : 517 19 12

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Sit. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax : 517 19 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

»
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DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

i*** ıı Twwhz. 1004*
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f

ite. Ve wither
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MATBAACILIK-REKLAMCILIK-ORGANİZASYON VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK
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Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi açıldı
Genel Başkan Pevrül Kavlak, “Gemlik bundan sonra sosyal sendikacılıkla tanışacak” dedi

Türk Metal Sendika 
sı’nın Gemlik Şubesi, 
düzenlenen törenle 
hizmete açıldı. 
İstiklal Cadde 2 
Nolu Aralık’ta bulu
nan Toka Apartma 
nı’nda hizmete 
açılan Türk Metal 
Sendikası hizmet 
binasının açılışına 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Pevrül 
Kavlak, Türk İş 
Bölge Başkanı, Türk 
Metal Sendikası 
Genel yönetim 
Kurulu üyeleri, 
Bursa Türk Metal 
Sendikası Başkanı 
Mesut Gezer, Gem 
lik Şube Başkanı 
Kemal Durmaz ile 
çok sayıda sendikalı 
işçi katıldılar.

Hizmet Binası’nın 
açılışında okunan 
dualarla kurban 
kesildi. Daha sonra, 
Genel Başkan Pev 
rül Kavlak ve yöneti
ciler işçiler ile birlik
te ikramı yedikten 
sonra, Hizmet 
Binasını Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
hizmete açtılar. 
Hizmet Binası’nın 
gezilmesinden 
sonra konuşan Türk 
İş Genel Başkanı 
Pevrül Kavlak, 
Gemlik’in sosyal 
sendikacılıkla tanı 
şacaklarını söyledi. 
Kavlak, Türk Metal 
Sendikası’nın 
Türkiye’nin sosyal 
sendikacılık yapan 
tek sendikası 
olduğunu belirterek 
şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl 35 
bin işçi çocuğu 
sendikamızın eğitim 
kurumlarında tatil 
yaptı. Her Şubemiz 
de çocuklarımız için 
dershanelerimiz 
bulunmaktadır. 
Gemlikli 75 işçi 
eşleriyle birlikte 
eğitim yaptıracağız. 
Bizim yapacağımız 
her faaliyetten 
Gemlikli işçi kardeş- 

. terimizde yarar
lanacaktır.” dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuş
masında, “İşçilerin 
meslekleri konusun
da haklarını savun
ma sosyal ve kültü 
rel haklarını kul
lanan yer sendikalar 
dır. Sendikalar 
işçilerin haklarının 
savunucusudur. 
Sendikacılık ters 
kullanıldığında

sıkıntılar doğar, iş 
üretilmez hale gelir. 
Bu aradaki dengeyi 
iyi kurmak lazım. 
Denge bozulursa 
huzur da bozulur. 
Gemlik’te 25 bin işçi 
çalışmaktadır. 
Sendikalarda geniş 
bir örgütlenme alanı 
mevcuttur. Bizlerin 
sendikalardan isteği 
miz iş barışının 
sağlanması, denge
lerini iyi kullanıl
masıdır. ” .
1970’LERİN 
SENDİKACILIĞI 
GERİDE KALDI 
Türk Metal Sendika 
sı Genel Başkanı 
Pevrül Kavlak, 1970 
li yıllarda yaşanan 
olaylarda işçi ve 
işverenlerin büyük 
kayıplar verdiğini, 

bu durumdan işçi
lerin de işveren
lerinde kaybettiğini 
söyledi.
Kavlak, “Dünya 
küçüldü. İş dünyası 
küçülen bu dünyada 
ya bu rekabete ayak 
uyduracak, ya da 
kaybolup gidecek. 
Türk Metal Sendika 
sı kriz döneminde 
yeni açtığı şubeler 
ve işyeri anlaşma 
lan ile büyümeye 
devam ediyor.
30 Bölgedeki 
sendikalarımızın 
binalara kendimize 
ait. Gemlik’te de 
en kısa zamanda 
kendi binamıza 
kavuşacağız. 
Türk Metal Sendika 
binaları aynı zaman
da sosyal aktvitele 

rin yapıldığı yer
lerdir. Gemlik 
binamız güzel bir 
yerde, işçi kardeş
lerimiz sahilde 
gezdikten sonra 5 
dakikasını .sendika 
binasına ayırarak bir 
çay içerse, sorun
larına da sendikacı 
arkadaşlarımıza 
aktarabilir. ” 
şeklinde konuştu. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi 11 işyerinde 
örgütlü olan işçi
lerin sorunlarınıyla 
ilgilenecek.
Türk Metal Gemlik 
ve Orhangazi’de 
Borusan Mannes 
man, Borçelik, 
Leoni, Aka, Kırpart, 
Fikosa fabrikaların
da örgütlü..
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BMsehir'e 132 yıl sonra hizmet binası
Stadyum başta ol , 
mak üzere Bursa’ya 
çok sayıda anıtsal 
yapı kazandıran 
Büyükşehir Belediye 
si, 132 yıl sonra 
kente yeni bir Büyük 
şehir Belediye Hiz 
met binası kazandın 
yor. Halen 1879 yılın
da Vali Ahmet Vefik 
Paşa döneminde 
yaptırılan tarihi bina
da hizmet veren 
Büyükşehir Belediye 
si, eski sebze halinin 
bulunduğu alanı yap
tırılacak modern 
hizmet binasıyla yeni 
bir yaşam alanına 
dönüştürüyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
eski sebze halinin 
bulunduğu alana 
yaptırılacak olan yeni 
hizmet binasıyla ilgili 
ihale süreci tamam
landı. İhaleyi kaza 
nan Taşlar Yapı Limi 
ted şirketi ve Aksu - 
İnşaat A;Ş ortaklığı 
ile Büyükşehir 
Belediyesi arasında 
sözleşme imzalandı.

■SBKSSSSSSBBO&KBHHHHHHHHHRHHHHniMHHHHUDHRBHHnHHMHHHHHBHBHBHHHHinHHHHHI 

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M ac i d e ÖZALP 

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

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

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
MBMWOIMMMIuJMHaBKMS III—.........................

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)Yehi 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.Kumia’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik - _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

İmza töreninde 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe’nin yanı sıra iha
leyi alan ortaklık 
adına Taşlar Yapı 
Limited Şirketi 
Sahibi Erdoğan Taş, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın katıldı.
Büyükşehir Belediye 
si yeni hizmet 
binasının eski sebze 
halinin bulunduğu 
bölgeye yaptırıl
masını konusunu 
seçim öncesi gün
deme getirdiklerini 
ve vatandaşlardan 

olumlu tepkiler aldık
larını hatırlatan Baş 
kan Altepe, Bursa’ya 
yeni bir anıtsal yapı 
kazandırmanın kendi 
lerine nasip olmasın
dan dolayı mutlu 
olduklarını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
si birimlerinin şehrin 
değişik noktalarında 
yer aldığını ifade 
eden Başkan Altepe, 
“Birimler arasındaki 
uzaklık, çalışmaların 
verimini etkilemekte
dir. Aynı zamanda 
büyükşehir ve ilgili 
birimlerinle işi olan 
vatandaşlarımız zor 
durumda kalıyordu. 
Belediye hizmet
lerinin yaşamı kolay

laştırması gerekiyor. 
Yeni binanın tamam
lanmasıyla 
Büyükşehir 
Belediyesi; daha 
ulaşılabilir, halkın 
gereksinimlerini 
karşılamada daha 
dinamik hale gele
cek” dedi.
Yeni yaşam alanı 
Projenin hizmet 
binasının ötesinde 
kente yeni bir yaşam 
alanı kazandırma 
projesi olduğunun 
altını çizen Başkan 
Altepe, yaklaşık 39 
bin metrekare alanlı 
bölgeye sadece 8 bin 
metrekare taban 
alanlı inşaat yapıla
cağını vurguladı

mıı »mı
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Bursa'da Kamu 
Binalarının 
Yüzde 63 ü 
Engelliler için 
Uygun Değil 
Bursa Valiliği'nin 
engelli vatandaşların 
sosyal yaşamdan 
yararlanmalarını 
sağlamak amacıyla 
başlattığı çalışma 
kapsamında ildeki 
kamu binalarının 
yüzde 63'ünün engel 
tilerin kullanımına 
uygun olmadığı 
ortaya çıktı.
Binaların yarısından 
fazlasında engelliler 
için bir olumsuz 
luğun olduğu 
belirlendi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi, Bursa 
Valiliği İl Özürlüler 
Kurulu, Engelliler 
Kültür Sanat Derneği 
(ENSADER)'nin 
ortağı olduğu ve 
Sosyal Politikalar 
Merkezi 
Derneği(SOMER)'nin 
koordinasyonunda 
yürütülen 'Engelimiz 
Kent Olmasın' proje
si kapsamında kamu 
binaları denetimden 
geçirildi.

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

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

l

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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liıilıı altına hücum etli Yeşil kart kaldırılıyor
Mayıs ayında 29 
kilogram olan altın 
ithalatı Haziran'da 3 
bin 592 kilograma 
çıktı. Altın fiyatının 
yükseleceği beklen
tisi altına talebi 
artırıyor.
Altın fiyatlarının art
maya devam ede
ceği beklentileri ve 
düğün sezonu 
nedeniyle talebin 
artması sonucu, 
Türkiye'nin altın 
ithalatı Haziran ayın
da Mayıs'a göre 
belirgin bir artış 
gösterirken, geçen 
yıl yüksek tutarlı 
ithalat yapılmış 
olması nedeniyle 
Temmuz ayı veri
lerinin altın talebinin 
seyri konusunda 
daha belirleyici ola
cağı belirtiliyor. 
Türkiye'nin altın 
ithalatı Haziran ayın
da 3 bin 592 kg, 
yılın ilk altı ayında 
ise 23.32 ton oldu. 
Geçen yılın Haziran 
ayında altın ithalatı 
300 kg, ilk altı ayın
da 1.47 ton, bu yılın 
Mayıs ayında ise 
28.96 kg olmuştu. 
Altın talebinin yaz 
ayları nedeniyle art
tığını söyleyen üst 
düzey bir sektör 
yetkilisi, ''Genel 
olarak baktığımızda 
ise yüksek fiyatlar 
nedeniyle kuyumcu
luk ürünlerine 
talebin azaldığını 
görüyoruz. Yatırım 
amaçlı altın talebi 
artıyor ancak fiziki 
altın talebinde azal
ma söz konusu. 
İthalatta geçen aya 
göre artış olsa da 
henüz veriler 
yönelmeyi net 
bir şekilde

gösterecek 
seviyede değil" dedi 
ve şöyle devam etti: 
"Geçen yılın 
Temmuz ayında 
ithalat yüksek 
olduğundan, bu yıl 
da Temmuz ayı veri
leri daha belirleyici 
olacaktır. Haziran'da 
fiyatların yüksek 
seyretmesi 
nedeniyle ithalat 
talebi ötelenmiş ola
bilir. Ayrıca fiyat
ların daha da yükse
leceği beklentisiyle 
halk satmak için 
bekledi, dolayısıyla 
hurda dönüşü de 
yüksek olmadı. TL 
bazında da fiyatlar 
yüksek olduğundan 
belki de daha fazla 
olması gerek talep 
daha az oldu. 
Türkiye'nin altın 
ithalatı 2008 yılında
ki 166 ton 
seviyelerinin çok 
gerisinde. Bu yılı 
muhtemelen 40-45 
ton civarında itha
latla kapatırız." 
Altın ithalatı geçen 
yılın Temmuz ayında 
18.2 ton olmuştu. 
TCMB'nin uygu
ladığı para politikası 
ve cari açığa yönelik 
endişelerle artan 
yabancı çıkışları 
sonucu dolar/TL'de 

yaşanan yükselişin 
altın fiyatlarına da 
olumsuz yansı
masıyla külçe 
altının gram fiyatı 80 
TL'yi aşmıştı. Spot 
altının ons fiyatı 
1,491.20 dolar 
civarında 
seyrediyor.
Garanti Bankası 
Altın Piyasaları 
Sorumlusu Alper 
Kalyoncu, "Halktan 
fiziksel talep var. 
Düğün sezonu 
etkisinin yanı sıra 
yatırım amaçlı talep 
söz konusu.
Hem fiziki olmayan 
banka mevduatları 
artıyor hem de 
cumhuriyet altını 
alımı var. Halk 
birikimini altına 
kaydırıyor" dedi. 
Kalyoncu, "Doların 
artacağı beklentisi 
ve finansal krizin 
devam eden etki
lerinden dolayı altın 
fiyatlarında da 
artış bekleniyor. 
Piyasaya güven 
azalıyor" dedi ve 
ekledi: "Global 
piyasalardaki 
olumsuz gelişmeler 
nedeniyle altın 
talebi önümüzdeki 
aylarda da devam 
edecek gibi 
görünüyor."

Bakanlar Kurulu 
Kararı hazır. Yeşil 
Kart sistemi yılba 
şında sona eriyor. 
Yeşil Kart sahipleri, 
banka kredi kartı 
harcamalarından 
elektrik, su kul
lanımlarına kadar 
bir çok aşamada 
hazırlanmış testlere 
tabi tutulacak.
Böylece yaklaşık 9.5 
milyon Yeşil Kart 
sahibinin gerçek 
ihtiyaç sahibi olup 
olmadığı ‘Gelir 
Testi’ ile ortaya 
çıkacak. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkanı Emin 
Zararsız, “Gelir Testi 
sonunda geliri 
asgari ücretin üçte 
birinden az olanın 
primini devlet öde 
yecek. Geri kalanlar, 
herkes gibi bundan 
sonra devlete prim 
ödeyecek" dedi 
Yeşil Kart uygula
ması bu yılbaşında 
sona eriyor.
Yaklaşık 9.5 milyon 
Yeşil Karth’nın 
gerçekten ihtiyaç 
sahibi olup 
olmadığını tespit 
etmek üzere hazır
lanan ve milyonlar
ca vatandaşın Yeşil 
Kart’tan sağladığı 
hakları kaybetmeler
ine neden olacak en 
kritik adım atıldı. 9.5 
milyon vatandaşın 
gelir durumunu 
yeniden değerlendi
recek olan “Gelir 
Testi Yönetmeliği” 
tamamlanarak 
Başbakanlığa gön
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derildi.
Söz konusu yönet
melik Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürür
lüğe girecek.
Böylece, milyonlar
ca Yeşil Kartlı, ban 
ka kredi kartı harca
malarından elektrik, 
su kullanımlarına 
kadar bir çok aşa
mada hazırlanmış 
testlere tabi tutula
cak. Uzmanlar Yeşil 
Kartlılar’ın yarısına 
yakınının bu hak
larını kaybedeceğini 
tahmin ediyor. 2012 
yılbaşından itibaren 
Türkiye Genel 
Sağlık Sigortası’na 
geçiyor. Yeni sis
temde düşük gelirli 
yoksul vatandaşla 
rın primleri devlet 
tarafından ödenecek 
ancak devletin 

kimin primini ödeye
ceği, tüm Yeşil Kart 
sahiplerinin gerçek 
gelirlerinin tek tek 
incelenmesiyle 
belirlenecek.
Böylece ihtiyacı 
olmadığı halde Yeşil 
Kart’ı olan milyon
larca kişi bu hakkını 
kaybedebilecek. Bu 
hakkı kaybedenler 
de diğer herkes gibi 
devlete prim ödeye
cek.
Gerçek yoksul 
bölli olacak 
2012 yılından 
itibaren Yeşil Kart 
sisteminin kalkması 
ve kurulacak yeni 
sistemi anlatan 
SGK Başkanı Emin 
Zararsız, yeni sis
temin en önemli 
adımı olan yönet
meliği hazırladık
larını ve gönderdik
lerini açıkladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. *13 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 5-13 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ' 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 .
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğjtim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
lî/logaz 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 »13 O1 03

Devlet Hastenesl 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

DELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEILİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4007

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)

HlHkUM
VElWSSiMEMASI 

SATILIKRUH 
ll.J0-l4.00- 
16.J0-20.J0 

PANDA SİHİRLİ YOL 
ll.45-l4.IJ-l6.J0

Rezervasyon 
(Td;5l3 33 2l)
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TİCARET Ltd.Şti

mŞb < f Jr
Hürriyet Cad. No : 30
Orhangazi Cad. No : 84
Tel: 0 224 513 65 00
Gemlik / BURSA
Burhan BÜTÜN

. Mobilya
■ Düğün Salonu Jİ

■ İnşaat
Sektörlerinde sîzlerin hizmetindeyiz.

run

kalite anlayışıyl
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özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı
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Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, I 
planlıdır, çalışmalannı planlar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, r 
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, MM 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr... MMOKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

4 Temmuz 2.011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa 1. İdari Mahkemesi Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler hakkında kararını verdi

Giilerre Acar’ın uiirütmeııi 
dumumıa kanan red

İç İşleri Bakanlığı tarafından 
görevlerinden uzaklaştırılan 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar’ın Bursa 1. İdare 
Mahkemesi’ne açtıkları 
“Yürütmenin Durdurulması 
istemi" davasında “red" kararı 
çıktığı öğrenildi.
Güler ve Acar’ın Avukatı Özgür 
Aksoy, mahkemenin kararının

kendilerine iletilmediğini, ancak 
ilgili Mahkemenin kararını 
öğrendiklerini söyledi. Aksoy, 
karar ellerine geçtiğinde, Bölge 
İdare Mahkemesi’ne itiraz 
edeceklerini söyledi.
idare Mahkemelerinin yürütmeyi 
durdurma kararlarında, alınan 
kararın yasaya aykırılığı ile telafisi 
güç sonuçlar doğurup doğur
madığına bakıldığı öğrenildi.

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

5 Yaş 
rıa Sınıfı
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
cretlerlmize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

BeledhesnorYazBIıalu 
çalışma an başladı

Yüzme, futbol, basketbol, 
satranç branşlarında faaliyet 
göstermeye başlayan Belediye 
spor Yaz Okulları birinci dönem 
22 Temmuz tarihinde sona ere
cek. Haberi sayfa 7’de

Cengiz Göral anıldı

3 Temmuz 1979 tarihinde Bursa Sakaldöken Caddesi’ndeki evine 
giderken arkasından takip eden bir faşist tarafından vurularak öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Müdürü, Mehmet Cengiz Göral’ı ölümünün 32. 
yıldönümünde Adliye Köyü’ndeki mezarı başında andık. Haberi 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

32 yıldır unutulmadı
Dün, sevgili Mehmet Cengiz Göral’ın 

ölümünün 32. yıldönümü için Adliye 
Köyü’nde mezarı başında toplandık.

32 yıldır her ölüm yıldönümünde bulun
dum Cengiz’in..
Fani dünyaya göçen birinin 32 yıl 

unutulmadan anılması onun yaşaması 
değil midir?

Mehmet Cengiz Göral, 1970’lerin karan
lık ortamında hiç yoktan öldürülenler
dendir.

Cengiz’i kahpece öldüren kişi, O’nu hiç 
tanımayan biriydi.

Cengiz, düşüncelerinden, ilkelerinden, 
inançlarından dolayı yok edilmek istendi.

Devamı sayfa 4’de

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinizegirdi
SS5Îİ

İçkisiz balık evimizde günlük 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

J Çocuk
Parkımız 
mevcuttur

Aileniz ile birlikte Körfeze karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi 

içerken, gün batınımın en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz.

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Kredi kartı geçerlidir. 

Düğünlerde kredi kartına 
taksit imkanı

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
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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2070 yılında yazılmış bir mektup
Hayal gibi ama... Dünle bugünü kıyasladığımızda 

gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel... Aşağıda okuya
caklarınızdan söz ediyorum. Teknoloji gelişiyor. Nüfus 
artıyor. Kaynaklar tükeniyor. Tükenen kaynaklar acıdır 
ki insan insana değerleri de yok ediyor.

“Yıl 2070...
50 yaşına henüz bastım ama görüntüm 85 yaşındaki 

bir insanın ki gibi... Yeterince su içemediğim için 
böbrek sorunları yaşıyorum. Korkarım ki yaşamak için 
çok vaktim yok. Ben bu topluluktaki en yaşlı insanım... 
5 yaşında bir çocuk olduğum günleri hatırlıyorum. 
Parklarda pek çok ağaçlar evlerde güzel bahçeler 
vardı. Ve ben yarım saat boyunca büyük bir zevkle duş 
alırdım. O zamanlar her şey çok farklıydı. Bugünlerde 
ise cildimizi temizlemek için mineral yağlı havluları kul
lanıyoruz. Eskiden kadınların güzel saçları vardı.

Eskiden benim babam arabasını hortumdan akan su 
ile yıkardı. Şimdi ise; Benim oğlum suyun bu şekilde 
ziyan edilebileceğine bir türlü inanamıyor....

Başımızı su kullanmadan temiz tutmamız gerektiği 
için tıraş etmek zorundayız... Sokaklarda posterlerde 
radyoda ve televizyonda SUYU DUYARLI KULLAN 
uyarıları olduğunu hatırlıyorum.

Ama hiç birimiz bu uyarıları önemsemedik. Suyun 
sonsuza dek var olacağını sandık...

Şimdi ise; Tüm nehirler, göller, barajlar ve yeraltında- 
ki su yatakları ya kurudu ya da kirlendi...

Sanayi hemen hemen durma noktasına geldi ve işsiz
lik büyük oranlara ulaştı

Yegane iş alanı deniz suyunun tuzunu çıkarıp kullan- 
abilinir hale getiren fabrikalar.

Ve işçiler maaşlarının bir bölümünü içme suyu olarak 
alıyorlar.

Sokaklarda eli silahlı haydutların bir bidon su için 
insanlara saldırmaları çok yaygınlaştı...

Yiyeceklerin yüzde 80’i sentetik...
Eskiden yetişkin bir insanın günde 8 bardak su içme

si tavsiye edilirdi. Bugün ise benim sadece yarım bar
dak su içmeme müsaade ediliyor.

Biz şimdi bir kere giyilip atılan giysileri giymek 
zorundayız ve bu da çöp miktarını arttırıyor...

Kanalizasyon sistemi susuzluktan çalışmadığı için 
fosseptik kullanıyoruz...

Nüfusun dış görünümü korkunç: Susuzluk nedeniyle 
kırışık ve sıska... Ültraviyole ışınları nedeniyle yaralarla 
dolu vücutlar... Ozon tabakası kalmadığı için ışınlar çok 
daha kuvvetli...

Cildin aşırı kuruması nedeniyle 20 yaşındaki bir genç 
40 yaşında gibi görünüyor.

Su üretilemiyor ağaç ve sebze olmadığı için oksijen 
de azaldı ve bu yüzden yeni neslin zekâ kapasitesi 
ciddi bir şekilde zarar görüyor...

Bilim adamları araştırdılar. Ancak ou soruna oır çare 
bulamadılar. Pek çok erkekte sperm oluşum morfolojisi 
değişti. Bunun sonucunda da bebekler kusurlu, muta- 
syonla ve fiziksel sakatlıklarla doğuyorlar.

Devlet soluduğumuz hava için bize para ödetiyor. 
Erişkin başına günde 137m küp soluyoruz... Bu parayı 
ödeyemeyen insanlar güneş enerjisiyle çalışan büyük 
mekanik akciğerlerle havalandırılan bölgelerden kovu
luyorlar. Soluduğumuz hava kaliteli değil ama en azın
dan nefes alabiliyoruz...

Ortalama insan ömrü 35 yıl...
Hala biraz yeşil alanı olan, nehirleri akan, bölgeler 

silahlı askerler tarafından korunuyor.,.
Su altın ve elmastan çok daha değerli bir hazine 

haline geldi... Yaşadığım yere nadiren yağmur yağdığı 
için hiç ağaç yok. Bazen yağış beklerken asit yağ
murları yağıyor.

Mevsimler ciddi bir şekilde 2O.yüzyılın çevreye zarar 
veren sanayisi, atomik deneyler ve çevreye yaydıkları 
kirlerden etkilendiler

O zamanlar çevreyle ilgilenmemiz konusunda 
uyarıldık ama hiç kimse dikkate almadı

Oğlum benden gençliğimden söz etmemi istediği 
zaman ona yeşil tarlaların, çiçeklerin güzelliğini, yağ
muru, nehirlerde yüzmenin, balık avlamanın, içe
bildiğimiz kadar su içebilmenin ne büyük bir zevk 
olduğunu ve insanların ne kadar sağlıklı olduklarını 
anlatıyorum... İşte o zaman boğazım düğümleniyor.

O bana “babacığım şimdi neden su yok?” diye soru 
yor... Kendimi suçlu hissetmekten bir türlü kurtaramı 
yorum çünkü ben de yaşadığı çevreyi kirleterek tahrip 
olmasına sebep olan, tüm uyarılara kulağını tıkayan 
kuşaktanım. Bizim çocuklarımız buripn bedelini odüyor 
lan Yeryüzünde, doğanın tahribatının, dönüşü olmayan 
bir seviyeye ulaşmasından dolayı kısa süre içinde 
yaşamın mümkün olmayacağına kesinlikle inanıyo
rum... Ne kadar çok isterdim geriye dönüp insanoğluna 
bunları anlatmayı...

... Henüz daha dünya gezegenimizi kurtarmaya 
zamanımız varken../

Cius alışveriş Merkezi 
Polaris ile acildi

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
ve ihale ile kiraya 
verilen Alışveriş 
Mağazası, cumartesi 
günü kapılarını müş
terilerine açtı.
CİUS Alışveriş 
Merkezi olarak 
adlandırılan alış 
veriş mağazasında 
tanınmış firmalar ile 
anlaşma sağlanır 
ken, cumartesi 
günü Polaris 
Ayakkabı Fabrikası 
Satış Mağazası 
hizmete açıldı. 
İndirimli satışları ve 
5 kişilik personeli ile 
Gemliklilere hizmet 
verecek olan Polaris 
Ayakkabı’dan sonra 
bugün bir giyim 
mağazası ile 
Lokman Hekim doğa 
bitkileri satışı yapan 
bir mağazanın da 
hizmete girmesi 
bekleniyor.
Resmi açılışının 
15 Temmuz 2011 
günü yapılacağını 
söyleyen CİUS 
Alışveriş Mağazası 
ilgilileri, hafta içinde 
noksanlıklarını 
tamamlayan bazı fir
maların da kapılarını 
Gemliklilere aça
cağını söyledi.

baKJ,

som

Umurbey Değirmenlik Yolu 
parke taşı döşemesi bitiyor
Bursa İl Özel İdaresi 
tarafından yıllar 
önce asfalt 
kaplanan Umurbey’i 
Yalova asfaltına 
bağlayan alternatif 
yol parke taşı 
döşeniyor.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan projelendirilen 
ve parke döşeme işi 
ihale edilen 
Umurbey 
Değirmenlik 
Yolu’nda, parke 
döşeme işinde sona 
gelindi.
Orhangazi bağlan
tısından Umurbey’e 
doğru başlayan

parke döşeme çalış
maları tamam
lanırken, daha çok 
tarım amaçlı ve

Umurbey ile 
Orhangazi yönünde 
işi olanların kul
landığı alternatif

yolun, bu hafta 
tamamlanarak 
hizmete açılması 
bekleniyor.
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Eğlence kabusa döndü YazıYORUM
Bursa'nın İznik 
ilçesinde eğlence
den dönen üniver
site öğrencilerinin 
içinde bulunduğu 
aracın aşırı sürat 
sonucu duvara 
çarpması sonucu 
2'si ağır 5 kişi yara
landı. Sürücünün 
220 promil alkollü 
olduğu ortaya 
çıktı.
Kaza, gece saat

Dolandırıcılara 4 hin lira kaptırdı
Bursa'da bir şahıs 
dolandırıcılara 4 bin 
lirasını kaptırdı. 
Olay, İhsaniye 
Mahallesi İsmetiye 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre,

Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 varalı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın 
da 1 kişi öldü, 
1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Yunus Emre 
Güden'in (18) 
kullandığı plakasız 
motosiklet, İnegöl- 
Ankara Karayolu 
Oylat kavşağına 20 
metre kala 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini

Falçatalı kapkaççı yakalandı
Bursa'da, yolda 
yürüyen 15 yaşında 
ki Kader Gürsu'nun 
sıntındaki çantayı 
falçata kullanarak 
alıp kaçtığı iddia 
edilen 22 yaşındaki 
Özgür Ş., polis 
tarafından yaka
landı.
Merkez Osmangazi

03.00 sıralarında 
meydana geldi. 
Edinilen bilgiye 
göre, M.A. (25), 
M.Ş. (23), E.S. (24) 
ile Uludağ Üniver
sitesi İznik Meslek 
Yüksek Okulu 
öğrencileri E.T. (24) 
ve T.A. (19), 
Orhangazi'deki bir 
eğlence mekanında 
eğlendikten sonra 
16 UP 181 plakalı

M.S. (61) isimli 
şahsı arayan 
dolandırıcı, 
"Hesapların terör 
örgütü tarafından 
kullanıyor. Banka 
hesaplarını inceleye 
ceğiz. Paranı 

kaybetmesi sonucu 
devrildi.
Kazada, başını 
asfalta vuran sürücü 
Güden olay yerinde 
hayatını kaybetti, 
arka koltuktaki 
arkadaşı Erhan 
Mazlum (22) ise ağır 
yaralandı. Mazlum, 
olay yerine gelen 
ambulans ile İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Bu arada ilçede bir 
elektronik teknik

İlçesi Ebu İshak 
Mahallesi'nde önce
ki akşam meydana 
gelen olayda, Özgür 
Ş. , yengesi ve 
kuzeni ile çarşıya 
gezmeye çıkan 
Kader Gürsu'nun 
sırtında taşıdığı çan
tasını falçata ile 
keserek alıp kaçtı. 

araçla İznik 
istikametine doğru 
yola çıktı.
M.A'nın kullandığı 
araç, aşırı hız 
sebebiyle Boyalıca 
kasabasında 
bir evin istinat 
duvarına çarptı. 
Gençlerden İznik 
MYO Turizm Bölümü 
öğrencisi E.T. ve 
İznik TEDAŞ 
görevlisi E.S.

vereceğim hesaba 
aktar" dedi.
Dolandırıcının yön
lendirmesi ile ATM 
önünde giden M.S, 4 
bin 430 TL parayı 
verilen hesaba 
aktırdı. Ancak ken

servisinde çalışan 
Yunus Emre 
Gıia'en Tn, ayım* ı’ş* 
yerindeki arkadaşı 
Erhan Mazlum'u 
oturduğu Hamamlı 
köyüne götürmek 
için yola çıktığı 
öğrenildi.
Öte yandan kaza 
haberi üzerine 
olay yerine gelen 
Ramazan Güden, 
oğlunun cesedini 
görünce sinir 
krizleri geçirdi.

Bu sırada devriye 
gezen polis ekipleri 
kovalamaca sonucu 
şüpheliyi, içersinde 
40 lira, cep telefonu 
ve kimlik kartı bulu
nan çanta ile 
yakaladı.
Gözaltına alınarak 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne getir

ağır yaralanırken, 
T.A., M.A. ve 
M.Ş. kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı.
Yaralılar Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
sürücünün 220 
promil alkollü 
olduğu bildirildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

disini arayan 
numaraya geri 
dönen M.S, hattın 
kapalı olması üzer
ine dolandırıldığını 
fark etti. Polis, olay 
la ilgili soruşturma 
başlattı.

Uzun süre oğlunun 
cesedine bakan 
ac.'ı'ı' bâba "şaka 
gibi" diyerek 
gözyaşlarına hakim 
olamadı. Ramazan 
Güden daha sonra 
oğlunun cansız 
bedenini yerden 
kaldıran görevlilere 
yardımcı olarak 
cenaze aracına 
koydu.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

ilen Özgür Ş. , 
işsiz ve parasız 
kaldığı için ilk kez 
suç işlediğini 
belirtip pişman 
olduğunu söyledi. 
İfadesi alınan 
Özgür Ş., 'kapkaç 
suretiyle hırsızlık' 
suçundan adliyeye 
sevk edilecek.

Halktan gizli olmaz!...
Ben diyorum ki, öncelikle, ‘Kürt mese

lesi konusunda’, Türkiye kamu oyunu 
yanıltmayı bırakmalıyız...

İktidarın halktan çekindiği için halktan 
gizlediği girişimlerinin olması ortalığı 
daha da karıştırıyor.

Kamuoyunu yönlendirmeye çalış
manın ne iktidara, ne muhalefet parti
lerine, ne Türklere, ne Kürtlere, hiç kim
seye faydası olmadı, olmayacaktır...

Bu ülkede yaşayan herkesin, öncelik
le, nelerin olup bittiğini bilme hakkı 
olmalıdır..

Son olarak, BDK’ lı Aysel Tuğluk”un, 
kongre adına yaptığı konuşma, büyük 
bir infialle karşılandı.

Bu sert konuşmayı hepiniz duy
dunuz, izlediniz ..

Olan biten hakkında yeterince bilgi 
sahibi olamadığımız bir ortamda, olan
lar üzerine yapılan yorumların çoğu da 
ne yazık ki, hep aynı ezberden 
konuşuyor.

İnsanların duygu ve düşünce 
dünyasını anlama meselesidir.

Hemen kızıp, hiddetlenmeden, durup 
düşünelim..

İnkârın isyanı büyüttüğü’ gerçeğini 
görürüz.

Kürt meselesi, sadece Kürtlerin veya 
bazı Kürtlerin değil, tüm Türkiye’nin 
meselesidir.

Öfkelenmek, suçu karşı tarafa yıkmak 
suretiyle sorumluluktan sıyrılmak yeri 
ne, meseleye sahip çıkılmalı..
Ama sahip çıkmak derken, kendimizi-< 

bu ülkenin asıl sahipleri, diğerlerini ...» 
fitne ve fesat ürünü olarak görmeyi 
kastetmiyorum. Yine, ‘sahip çıkalım’ 
derken, kusurları görmezden gelen, 
affedici elini uzatan otoriter baba’ 
tavrıyla değil, bu ülkenin sorununu 
çözmek için karşımızdakini onurlu ve 
eşit bir muhatap olarak almak şeklinde 
sahip çıkalım di yorum.

Meselenin adını ben koyarım, kimin 
neyi temsil ettiğine ben karar veririm, 
yoksa tepelerim! tavrı ile bu işin için
den çıkamayız.

Ne yazık ki, bu açıdan dünden bugüne 
pek az şey değişti.
Varılan yerde, ‘Kürt yoktur deniliyor

du, şimdi vardır diyoruz,
Son olarak, bugün bu meseleyi daha 

açık konuşabiliyorsak bu kimsenin 
lütfü değil, sol siyasetin ve Kürt siyasal 
hareketinin sonucudur.

Çözüm adına bu hareketi tasfiye 
etmeyi talep etmek, bu tasfiyeyi 
Kürtlerin kendisinin yapmasını bekle
mek anlamsızdır ve işi çözüme 
götürmez...

Karne Hediyesi Bisikletiyle 
Çekirdek Almaya Bitti, Kazada öldü
Bursa'da, dayısının 
karne hediyesi 
olarak aldığı bisikle 
tie çekirdek almaya 
giden ilköğretim 
okulu öğrencisi 11

yaşındaki Reyhan 
Muzaffer kamyonun 
altında kalarak 
hayatını kaybetti. Bir 
yakını, Reyhan'ın 
karne hediyesi

bisitleti korumak 
için kamyonun altın
da kaldığını öne 
sürdü. Teşekkür bel
gesi aldığı öğrenilen 
Reyhan'ın annesi

Seyide Muzaffer, 
"Ben ona hem anne, 
hem baba oldum, 
bana takdir almaya 
söz verdi, ama ömrü 
yetmedi" dedi.

KRŞCDE 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:ozcanvural1933@hotmail.com
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32 yıldır unutulmadı

Mehmet Cengiz Göral, önce bir hukuk 
adamıydı.

Genç yaşına karşın, başarılı bir Ağır 
Ceza savunmacısıydı.

CHP İl Yönetim Kurulu’nda aktif bir 
siyasetçiydi.

Mehmet Cengiz Göral, aynı zamanda 
Gemlik Körfez Gazetesi’nin Sorumlu Mü 
dürü ve köşe yazarıydı.

Herşeyden önce, aydın bir kişi, bir 
demokrasi sevdalısı, kimsenin kimseyi 
ezmediği, herkesin mutlu yaşadığı, çağdaş 
Türkiye aşığıydı.

1970’lerin karanlık ortamında, sokaklar
da her gün onlarca gencin öldürüldüğü, 
parlementonun görev yapamadığı, 
Cumhurbaşkanını bile seçemediği gün
lerde, o, demokrasinin ve çağdaş ‘hukuk 
devletinin özlemi için yazılar yazıyordu.

Üniversite yıllarında, İskele 
Meydanındaki Liman Lokantasının önünde 
bulunan Gemlik Yüksek Tahsil Talebe 
Derneği’nde, ortaokul ve lise öğrencilerine 
ücretsiz kurslar açıyor, onlara destek 
veriyordu.

Mehmet Cengiz Göral bir yandan da 
kendi iç dünyasını yansıtan şiirler yazı 
yordu.

O görevinden evine giderken öldürülen 
öğretmenlerin, cadde ortasında faşist kur 
şunlarıyla vurulan öğrencilerin, fabrikasın
dan çıkarken vurulan işçilerin ailelerinin 
davalarına müdahil olarak giriyor ve katil
lerin ağır cezalar almasına neden oluyor
du.

O günkü düzenin koruyucuları, Mehmet 
Cengiz Göral’ı tehlikeli buldular ve 
katledilecekler listesine aldılar.

Aynı, Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Çetin 
Emeç, Erdal Öz, Muharrem Aksoy, Bah 
riye Uçok ve diğerleri gibi...

Göral’ı, İpekçi’yi, Mumcu’yu, Emeç’i, 
Aksoy’u veya Üçok öldürülünce, mücade 
lerini kazanacaklarını sandılar.

Onları öldüremediler.
İpekçi de Mumcu da, Göral da yaşıyor.
Onlar gibi düşünenler onların 

düşüncelerini, mücadelelerini yaşatıyorlar.
Nasıl Mustafa Kemal’i yok ede

memişlerse, Cengizleri de yok edemiyor
lar.

Sinsi, hain emellerine karşın yok 
edemiyorlar.

Dün Adliye Köyü’ndeki törene rahmet 
linin eşi Ay hal ile kızı Özgür İzmir den 
geldiler.

Bursa Barosu temsilcileri, Çağdaş 
Hukukçular Derneği üyeleri, CHP İl 
Başkanı ve yöneticileri, CHP Gemlik İlçe 
yönetimi, gençlik ve kadın kolları, sevgili 
annesi Renginaz teyzem, oğlu Metin, eşi 
ve çocukları, Adliye Köyü Muhtarı Ali 
Çelik, Remzi hocam ve köylüleri...

Evet, dün ölümünün 32. yılında 
Gazetemiz Sorumlu eski müdürü Mehmet 
Cengiz Göral’ı bir kez daha andık.

Yıllar sonra yine anacağız.

Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 8. olağan kongresi yapıldı

M Mın güven tazeledi
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’nin olağan 
genel kurul toplan
tısında eski başkan 
Kadir Özaydın 
yeniden başkan 
seçilerek, güven 
tazeledi.
Derneğin 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki 
Lokali’nde 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan genel kurul 
toplantısına 
Erzurumlular 
Derneği Bursa 
Federasyon Başka 
nı Ömer Ömeroğul 
lan ve yönetim 
kurulu üyeleri de 
katıldı.
Kadir Özaydın, 2010 
yılı çalışma ve

sunuldu.bütçe raporlarını 
okuduktan sonra, 
çalışmalar genel 
kurulca aklandı. 
Genel Kurula 
katılanlara 
Erzurum yöre 
yemekleri de

YENİ YÖNETİM 
Daha sonra 
yapılan seçimlerde 
Erzurumlular Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği yönetim

kurulu belirlendi. 
Yeni yönetim şu 
kişilerden oluştu. 
Kadir Özaydın, 
Bilal Okuş, 
Abdullah Şenyayla, 
Salim Tanrıverdi, 
Muammer Güreşçi.

Girit ve Rumeli Türkleri Kültür Dayanışma Derneği’nde özel çekim yapıldı

Cim 5 liemlilt için program hazmwor
Gemlik konulu bir 
belgesel hazırlayan 
CİNE 5 Televizyonu, 
Gemlik’te yaşayan 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri’nin 
yemek kültürlerinin 
çekimini yaptı. 
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği yöneticileri, 
üyeleri ve eşleri, 
bu nedenle yöresel 
yemeklerini tanıt
mak amacıyla 
dernek lokalinde 
bir araya geldiler. 
Dernek üyelerinin 
eşlerinin hazırladığı 
Girit ve Rumeli 
yemeklerini 
yapan bayanlar 
tarafından 
televizyon 
ekibine tarifleri 
yapılırken çekim 
gerçekleştirildi. 
Etkinliğe katılanlar 
yemek yiyerek güzel 
bir gün geçirdiler. 
Gemlik tanıtımının 
10 Temmuz günü 
CİNE 5 Tv kanalında 
saat 17.30 kuşağın
da yayınlanacağı 
bildirildi.
CİNE 5’in çekimleri

ıı^9 ı
Preveze doğumlu
Salih Engeç ile 96

yaşlı Rumeli Türkü 
ile geniş bir ropörtaj 
yaptılar.

Onar da katıldılar. 
Televizyoncular iki
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Cengiz Göral anıldı

3 Temmuz 1979 
tarihinde Bursa 
Sakaldöken 
Caddesi’ndeki evine 
giderken arkasından 
takip eden bir faşist 
tarafından vurularak 
öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü, CHP İl 
Yönetim kurulu 
üyesi Bursa Barosu 
Avukatlarından 
Mehmet Cengiz 
Göral’ı ölümünün 
32. yıldönümünde 
Adliye Köyü’ndeki 
mezarı başında 
andık.
Dün saat 11.oo de, 
CHP İl Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Erhan Sevimli ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Bursa 
Barosu Temsilcileri 
ile Bursa Çağdaş 
Hukukçular Derneği 
Başkanı ve üyeleri, 
Bursa Barosu’ndan 
bazı avukatlar, CHP 
Gemlik ilçe 
Sekreteri Efrahim 
Tümer, yönetim 

kurulu üyeleri, 
Kadın ve Gençlik 
Kolu Başkan ve 
üyeleri, Adliye Köyü 
Muhtarı ve Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik, Mehmet 
Cengiz Göral’ın 
annesi Renginaz 
Göral, eşi Ayhal 
Göral, kızı Özgür 
Göral, kardeşi Metin 
Göral eşi ve çocuk* 
lan, Gazetemiz 
Sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler, Adliye 
Köyü halkı, köy 
imamı ve sevenleri 
katıldılar.
Mehmet Cengiz 
Göral’ın mezarına 
çelenklerin kon
masından sonra 
CHP İl Başkanı 
Erhan Sevimli yap
tığı konuşmada, 32 
yıl önce öldürülen 
Cengiz Göral’ın o 
gün tabudu başında 
yaptığı konuşmada
ki kadar heyecanlı 
olduğunu söyledi. 
Sevimli, “Bu mem
leketin düşünen

Kurdukları askeri 
vesayet düzeni uzun 
yıllar kaldı. Bugün 
askerin vesayet 
düzenini kaldırırken 
sivil vesayet döne
mini yaşamaya 
başladık. Cengiz bir 
düşüncenin adamıy
dı. Amacı özgür, 

demokratik ve 
aydınlık bir dünyada 
yaşamaktı. ” dedi. 
Adliye Köyü Muhtarı 
ve Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çelik ise konuş
masında, demokra 
sinin iki yönünün 
önemli olduğuna 

dikkat çekti. Çelik, 
“Bunlardan biri 
hukuktur. Diğeri ise 
fikir özgürlüğüdür. 
Temelinde demokra 
siye yerleştirme 
olan mücadelelerde 
geçmişte farkında 
olmadan gençler 
kullandılar. Bu yüz

den birçok genci 
mizi kaybettik. 
Gelinen noktada asıl 
mücadele demokra
sidir. Cengiz ile biz 
aynı kuşaktanız. O, 
demokrasi mücade
lesini ölesiye kadar 
sürdürdü” dedi.

MEZARINA 
KARANFİL 
BIRAKILDI 
Daha sonra, Adliye 
Köyü İmamı tarafın
dan okunan dua 
ardından anma 
gününe katılanlar 
Cengiz Göral’ın 
mezarına kırmızı 
karanfil bıraktılar. 
Adliye Köyü 
kahvesi önüne 
gidilerek, burada 
köylüler ile birlikte 
katılımcılara ayran 
ve pide ikram edildi. 
CHP Gençlik Kolları 
M.Cengiz Göral’ın 
ölümünün 32. 
yıldönümü 
nedeniyle internette 
paylaşılacak bir 
belgesel hazırladılar

Bursa’da festival hereketi
50. Uluslararası Bur 
sa Festivali’ kapsa 
mında Bursa’da aynı 
sahneyi paylaşan 
usta sanatçılar Ah 
met Özhan ve Meli 
hat Gülses, yağmura 
rağmen konseri coş 
kuyla izleyen seven
lerine müzik ziyafeti 
çekti.
Büyükşehir Belediye 
si Bursa Kültür Sa 
nat ve Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
gerçekleştirilen ‘50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’, Türk 
Sanat Müziği’nin iki 
usta ismi Melihat 
Gülses ve Ahmet 
Özhan’ı ağırladı. 
Kültürpark Açıkhava

Tiyatrosu’nda sah 
neye çıkan Gülses 
ve Özhan, en sevilen 
şarkılarını BursalIlar 
için seslendirdi. 
Gecede yağan yo 
ğun yağmura rağ
men 1,5 saat sahne 
de kalan sanatçılar, 
hayranlarına keyifli 
anlar yaşattı. Türk

Sanat Müziği’nin en 
sevilen eserlerinden 
olan ‘Ağlama 
Değmez Hayat Bu 
Gözyaşlarına’, 
‘Yalnız Benim İçin 
Bak Yeşil Yeşil’, 
‘Buruk Acı’, 
‘Tövbeler Tövbesi’ 
ve ‘Hatırla Sevgili’ 
gibi şarkıları söyle

yen sanatçılar, se 
venlerini nostaljik 
bir müzik yolculuğu
na çıkardı. Önce tek 
tek sahneye çıkan, 
konseri ise düetlerle 
noktalayan usta 
sanatçılar, Bursa’da 
yağan yağmura rağ
men sevenlerinin 
konseri sonuna ka 
dar izlemesinin 
heyecanını ve 
sevincini yaşadık
larını söyle diler. 
Konserin kendisini 
çok mutlu ettiğini 
anlatan Melihat 
Gülses, açıklamasın- 
da Ahmet Özhan’ın 
çok değerli bir 
sanatçı olduğunu 
vurguladı.

YALOVA’DAKİ
BİR GEMİ ACENTESİ İÇİN 

İNGİLİZCE BİLEN 
DENEYİMLİ ACENTE 
MEMURU ARANIYOR 
MÜRACAATLAR GİZLİ

TUTULACAKTIR

02268114747 
05334701293
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Beleıliyespır Yaz Okulu çalışmaları haşlaflı

Gemlik 
Belediyespor Yaz 
Okulu çalışmalarını 
başlattı.
Belediyespor 
Tesisleri’nde yüzme, 
futbol, basketbol, 
satranç branşların
da faaliyet 
göstermeye 
başlayan 
Belediyespor Yaz 
Okulları birinci 
dönem 22 Temmuz 
tarihinde sona ere
cek.
Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü 2. dönem 
yaz okulları ise 
25 Temmuz 2011 
tarihinde 
başlayacak.

Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü
Koordinatörü 
Mehmet Tan, yaz

okullarının başla
masıyla çocuk
larımızı spor 
aktivitelerinin içine 
çekerek, sağlıklı

birey olmaları 
yönünde hizmet 
verdiklerini söyledi. 
Tan, her branşın 
başında usta öğreti

ciler bulunduğuna 
dikkat çekerek, 
kurslara katılan 
çocukların ve 
gençlerin kurs

bitiminde katıldıkları 
branşlar konusunda 
bilgili birer sporcu 
olacaklarını da 
belirtti.

Başsavcı Zekeriya Bayazıtın 
kızı dünyaya geldi

Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Bayazıt ve eşi 
Sebilay Bayazıt’ın 
geçtiğimiz hafta 
kızları dünyaya 
geldi.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
gerçekleşen 
doğumda, bebeye 
Elif Ece adı veri 
lirken, bebeğin 
boyunun 52 san
timetre, ağırlığının 
ise 3 kilo 680 gram 
olduğu öğrenildi. 
Elif Ece bebeğe 
sağlıklar, anne ve 
babaya da mutlu
luklar dileriz.

Gemlik Körfez Miww.gemllkkorf8igazetesl.com

Sarı Lacivert tutkularını evlenme 
davetiyelerine de yansıttılar

16 Temmuz 2011 
Cumartesi günü 
yapacakları düğün 
ile dünya evine 
girecek olan Güler 
Yılmaz ve Kaan 
Karadağ’ın Fener 
bahçe tutkuları

davetiyelerine de 
yansıdı.
İnternette tanışarak 
arkadaşlık kuran 
Güler ve Kaan’ın 
ortak tutkuları 
Fenerbahçe olunca, 
iki arkadaş sonun

da evlenme kararı 
aldı. Ailelerin de bu 
ka ran olumlu 
bulma lan üzerine, 
biri Gemlikli diğeri 
İstanbullu iki genç 
yaşamlarını bir
leştiriyorlar.

Miww.gemllkkorf8igazetesl.com
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lllllllillliliMMilllllllWiWllll
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyük 
şehir sınırlarında 
toplu taşıma araçla 
rının ruhsat, güzer
gah ve sayılarının 
belirlenme yetkisinin 
UKOME ve Büyük 
şehir Belediyesi 
yetkisinde olduğunu 
belirterek, ilçe 
belediyelerinden ruh
sat alan araçların 
Büyükşehir sınır
larında çalışamaya
cağını söyledi. 
Bursa’nın her köşe
sine ulaşılabilir bir 
kent olması için 
bütçenin yüzde 70’ini 
ulaşım yatırımlarına 
ayırdıklarını dile 
getiren Başkan 
Altepe, Büyükşehir 
sınırlarında ulaşımın 
sağlıklı bir şekilde 
sağlanması için 
gerekli düzen
lemelerin de Ulaşım 
Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) ve 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yapıldığını kaydetti.

Büyükşehir Belediye 
si sınırları içindeki S 
plakalı servis araçları 
da dahil minibüs, 
dolmuş, taksi gibi 
her türlü toplu ula 
şım aracının sayıla 
rının, güzergahlarının 
belirlenmesi ve ruh
sat verilmesi yetki 
sinin de UKOME ve 
Büyükşehir’de 
olduğunu dile getiren 
Başkan Altepe, 
“Büyükşehir sınırları 
dışında yer alan ilçe 
terden alınan servis, 
minibüs, dolmuş ve 
taksi plakaları

sadece alındığı ilçe 
içerisinde taşımacılık 
yapılabilmesi için 
geçerlidir. Bu ruhsat
larla diğer ilçelerde 
ve Büyükşehir sınır
larında çalışmaları 
mümkün değildir” 
dedi.
Büyükşehir sınır
larının tüm ili kap
samasına yönelik 
düzenlemelerin gün
demde olduğunu da 
hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bu ilçeler de 
Büyükşehir sınırları
na geçse bile, ilçe 
belediyelerinin

verdiği ruhsatlar 
sadece verildiği 
ilçede geçerli olacak. 
Önceden alınan ruh
satlar, ileriye dönük 
herhangi bir hak 
doğurmayacaktır.
İlçe belediyelerinden 
ruhsat alan servis 
araçları güzergah 
olması halinde kendi 
ilçelerinden 
Büyükşehir sınırları 
içindeki işyerlerine 
taşımacılık hizmeti 
yapabilirler. Aynı 
şekilde iş bitiminde 
de fabrikadan kendi 
ilçelerine işçi götüre
bilirler. Ancak

MM İlimli
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Bİ1İMIE ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'!

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

. _ _ _ _ _ _ _ ■_ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık dairej& 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

Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
içinde bir yerden 
başka bir yere taşı
macılık yapmaları 
kendi ilçeleri dışında 
söz konusu değildir. 
İleride herhangi bir 
mağduriyet olma
ması için vatan
daşlarımızı uyarıyo
rum” diye konuştu.

SıcaMıMar 
Ortalamanın 
Üzerine 
CıKacak
Çevre ve Orman 
Bakanı Veysel Eroğ 
lu, Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında 
sıcaklıkların uzun yıl
lar ortalamalarının 
üzerinde seyrede
ceğini bildirdi.
Eroğlu, yaptığı yazılı 
açıklamada, Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün 
teknolojik yatırımları
na destek verdikleri
ni belirterek, bunun 
neticesinde Genel 
Müdürlüğün uzun 
dönemli tahmin
lerinde tutarlılık 
oranlarının arttığına 
işaret etti.

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

.- 5 »w* şheh;riçive 
asn w»»»®0 §ehir|erarasi 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE 

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Malı. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 
Tel : O 224 573 43 25 
GSM: 0 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ruslar'a'Vizesiz îürkiye’60 gün oldu Emeklilere 5 ııllıhıiMM millilisi!
Rusya Federasyonu 
vatandaşlarının, 
Türkiye'de vizesiz 
kalış süresi yıl 
sonuna kadar tek 
taraflı olarak 60 
güne çıkarıldı.
Resmi Gazete'nin 
bugün yayımlanan 
sayısındaki 
kararda, "Umuma 
mahsus pasaport 
hamili Rusya 
Federasyonu 
vatandaşlarının 
Türkiye'ye 
yapacakları seya
hatlerinde, 180 gün 
içinde toplamda 90

Borsada ramazan hereketi!
Uzmanlar, dönemsel 
olarak satışlarını 
artırması beklenen 
şirketleri inceley
erek; endeksin 
üzerinde perfor
mans gösterebile
cek 14 hisse 
belirledi...
Yaklaşık 2 ay sonra 
başlayacak ramazan 
ayı için yatırımcılara 
şimdiden pozisyon 
almaları öneriliyor. 
Ramazana özel 
paketlerin sunul
ması ve öncesinde 
yapılan hazırlıklarla 
artan tüketimin, 
gıda ve perakendeyi 
canlandırdığı ve bu 
sektörde yer alan 
şirketlerin ciro ve 
karlarının arttığı bir 
gerçek.
Para dergisinden 
İdil Taraklı’nın 
haberine göre; bu 
zaman dilimi, 
İMKB’deki ramazan 
bereketinden ve yaz 
aylarının mevsimsel 
etkilerinden yarar

günü aşmamak kay- 
dıyla 30 gün olan 
vizesiz kalış 
sürelerinin, 31

Aralık 2011 tarihine 
kadar tek taraflı 
olarak 60 güne 
çıkarıldığı" belirtildi.

lanmak isteyenler 
için pozisyon alma 
açısından önemli. 
Söz konusu 
dönemde özellikle 
gıda harcamalarının 
artmasına bağlı 
olarak İMKB’deki 
gıda ve perakende 
gıda şirket 
hisselerinin 
hareketli olacağı 
düşünülüyor.
Bu doğrultuda anal
istler, yatırımcıların 
seçici olmak koşu
luyla bu sektör 
hisselerinden ahm 
yapabileceği 

görüşünde. 
Ramazanın yanı sıra 
yaz aylarına gir
ilmesinin de etk
isiyle bu dönemde 
14 hisse ön plana 
çıkıyor. Öte yandan, 
yaz aylarında turizm 
de canlı oluyor. Bu 
kapsamda özellikle 
THY’nin cazip ola
cağını düşünen 
analistler, Şeker 
Bayramı için erken 
rezervasyonların 
devreye gireceği 
beklentisinin 
hisseyi cazip kıla
cağını öngörüyor.

Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkeme 
si’nden emeklilere 
geriye dönük 5 yıllık 
promosyon müjdesi 
geldi.
Yargıtay’ın kararına 
yerel mahkeme de 
uyunca emeklilere 
geriye dönük 5 yıllık 
promosyon 
ödemesinin yolu 
açıldı.
Yargıtay 3. Hukuk 
Dairesi, Sosyal 
Güvenlik 
Kurumu’ndan (SGK) 
emekli aylığı alan, 
Sedat Vural’ın, aylık 
aldığı bankadan 
kendisine de “pro
mosyon” parası 
ödenmesi talebiyle 
açtığı davada, “idari 
yargı görevlidir” 
gerekçesiyle ret 
kararı veren yerel 
mahkemenin 
kararını bozdu. 
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
ise Yargıtay’ın 
bozma ilamına 
uyunca emeklilere 
geriye dönük 5 yıllık 
promosyon 
ödemesinin yolu 
açıldı. Bankalardan 
gelecek promosyon 
ödemesine ilişkin 
bilgilere göre bilirk
işi rapor hazırlaya
cak ve emeklilerin 
ne kadar promosy
on ücreti alacağını 
belirleyecek.
Yargının gündemine 
yansıyan ve 10 mily
on emekliyi yakın
dan ilgilendiren 
dava konusu şöyle 
gelişti:
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aylığı alan, aynı 
zamanda Ankara 
Barosu’na kayıtlı 
olarak avukatlık 
mesleğini de 
sürdüren Sedat 
Vural, aylık aldığı 
bankadan kendisine 
de “promosyon” 
parası ödenmesi 
talebiyle dava açtı. 
Vural dava 
dilekçesinde, 
“Promosyon adıyla 
kamu çalışanlarına 
ödenen ek mali 
imkânlar sağ
landığını, aynı 
imkânların 
emeklilere sağlan
ması gerektiğini 
belirterek, bu konu
da yıllık zararının 
tespiti ile 5 yıl 
geriye dönük ala
cağının fazlaya 
ilişkin hakkı saklı 
kalmak üzere tah
silini talep etti. 
Ankara 10. Sulh 
Hukuk Mahkemesi 
ise dava konusu 
maaş dağıtım hizme 
ti ve promosyon ile 
ilgili hizmetin 
Başbakanlık 

konusu davada idari 
yargının görevli 
olduğunu belirterek, 
“yargı yolu” yönün
den reddetti. 
YARGITAY: “7 BİN 
230 LİRAYI 
GEÇERSE BAŞKA 
MAHKEME BAKAR” 
Karara itiraz edil
ince dosya Yargıtay 
3. Hukuk Dairesi’nin 
gündemine geldi. 
Daire, yerel mahke
menin kararını 
bozarak, Sulh 
Hukuk Mahkeme 
si’nin bakabileceği 
dava ve işlerin 
kanunla belin- 
lendiğini, bunların 
dışında kalan dava 
ve işlere Asliye 
Hukuk Mahkeme 
si’nde bakılacağını, 
Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nin 
görevli olmadığı 
davayı idari yargı 
yerinde görülecek 
dava olarak kabul 
edip, yargı yolu 
uyuşmazlığı oluştu
racak şekilde görev* 
sizlik kararı vere
meyeceğini belirtti.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
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 543 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mögâz 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 1700
Akcan Petrol s<13 10 79
MAR-PET »ıs 30 33
Tuncay Otogaz 513 *14 25
Beyza Petrol 513 01 03B

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocefiı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5.14 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEBLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4008 

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

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

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

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
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Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan haşladı
' JA&I

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 başanr...

Gemlik • Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

©eoeyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın otel okuluz
4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınıf 
5. Sınıf 
6. Sınıf 
7. Sınıf 
8. Sınıf

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Orhangazi’den Gemlik’teki 
bir sünnet düğününe giden 
aileyi taşıyan otomobil 
dönüş yolunda kaza yaptı. 
Gemlik’ten Orhangazi’ye 
dönmek için yola çıkan 
Kazım İşler yönetimindeki 
otomobil, Gemlik-Orhangazi 
karayolu, İmam Dinlenme 
Tesisleri yakınlarında kont 
rolden çıkarak yolun sağın
da bulunan sulama kanalına 
çarptı. Kazada 4 ölü, 2 kişi 
yaralandı. Sayfa 2’de

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

Kumla da sezonun 
ilK Boğulması

Küçük Kumla sahilinde pazar 
günü saat 12.oo sıralarında 
sezonun ilk boğulma olayı 
yaşandı. Eren Bakırhan adlı 
genç, denize girdi bir daha 
çıkamadı. Haberi sayfa 4’de

Çevre Yolu na vağmıif 
suyu kanalı yanılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İşletmesi (BU S Kİ) tarafından 
Çevre Yolu’nun kenarına yaptırılan su
kanalı inşaatı devam ediyor. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış _______ 3 TAVtftVSft Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

■M

Yaz ölümleri...
Ambulanslar o kadar çok bağırıyor ki.
Her seferinde yine birşey oldu. Kaza mı 

var, hastalanan kim? diye sorarım kendi 
kendime...

Cumartesi günü yine bağırıyordu 112 
ambulansı.

Tedirgin olmuştum.,
51318 79’undan karakolu aradım.

. Kaza olup olmadığını öğrenmek istiyor
dum.

Sonuç alamadım.
Her ambulans sesinde sanki haberlik bir 

durum var gibi gelir bana..
Ama bu doğru çıkmaz.

Devamı sayfa 4’de

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Hr
| Çocuk

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 Kred*kartl geçeriidir.
, , ....... .......... Düğünlerde kredi kartına

içerken, gün batımının en güzelim bahçemizden izleyebilirsiniz. taksit imkam

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 l*tm*i*w*

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coniinfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IWHlWto İlil: İlil hıralı
CHP'nin Basın Toplantısı...

Türkiye günlerdir çok ciddi bir demokrasi 
kazasının yaralarını sarmaya çalışıyor.

12 Haziran'dan itibaren başlayan süreç 
Türkiye'deki "demokrasi kültürsüzlüğünü" net 
olarak ortaya koymuştur.

örneğin başbakanın şu sözleri;
"Muhalefet ister gelsin ister gelmesin, 

meclis çalışmalarına aynen devam edecektir" 
Neresinden bakarsan bak en zarif deyimle 

zafiyettir.
Kaldı ki o sözlerin sahibi CHP'nin destek 

verdiği yasal düzenlemelerle parlamento 
çatısı altında kendisine yer bulabilmiştir.

Elbette ki CHP'nin yeminle ilgili tutumu 
çeşitli tezler öne sürülerek eleştirilebilinir.

TBMM içinde verilecek yasal mücadeleden 
dem vurulabilinir.

Nitekim söyleniyor da...
Ancak; Unutulmaması gereken AKP'nin 

genel başkamnın geçmişidir.
2002 seçimleri sonrasında da...
2007 seçimleri sonrasında da...
Balkon'dan yaptığı konuşmaların tam tersi 

davranışlarda bulunmuştur.
Ayrıca; Seçim Yasası'na, 
Siyasal Partiler Yasası'na, 
Anayasa'nın "demokratik haklar ve özgür

lüklerle" ilgili maddelerine hijçç dokun- 
mamıştır.

Yetmediği gibi;
Seçimlerden hemen önce başbakan sanki 

yaşanacakları çok önceden biliyormuş gibi ;
"bunlar milletvekili seçilseler bile meclise 

gireceklerinin bir garantisi var mı"
dememiş miydi?
Sizce bu sözler kötü niyetli (! )kişilerce ;
Yargıya ve yargıçlara müdahale olarak 

algılanmaz mı?
Ki zeminde öylesine uygunken...
Dolayısıyla hal böyleyken CHP'ye tepkisini 

göstermek için başkaca da seçenek kalmıyor.
Ayrıca "bir kısım sahibinin sesi kalem tacir

lerinin buyurdukları gibi "CHP milletvekilleri 
ve yönetimi yemine katılmadıkları için pişman 
falan değildir.

öyle olsaydı günler sonra CHP Bursa İl 
başkanı Erhan Sevimli bir basın toplantısı 
düzenler ve şöyle der miydi?

"Demokrasiyi .Cumhuriyeti,İnsan haklarını 
savunmayı ve korumayı ilke edinmiş CHP 
halkın seçtiği milletvekillerine yemin yolu açıl
madıkça gurubumuzun yemin etmeme 
kararını destekliyoruz"*****

Evet...
Seçilip de meclise gidemeyen milletvekille 

rine önemli bir destek de CHP Bursa İl 
Başkanı'ndan geldi.

Erhan Sevimli dün pazar günü olduğu halde 
geniş bir katılımla düzenlediği basın toplan
tısında;

Avrupa insan Hakları Mahkemesi'nin ve 
Ceza Muhakemeleri Yasası'nın "tutukluluk" 
halleriyle ilgili maddelerine atıfta bulunarak;

"CHP milli iradeye ve demokrasiye 
saygısının gereği olarak sadece kendi mil
letvekilleri için değil aynı durumda bulunan 
diğer partilere mensup milletvekillerine karşı 
yapılan haksızlığa da karşıdır" dedikten sonra 
asıl düşüncelerini de altını çizerek şöyle vur
guladı;

"CHP milletvekilliği dokunulmazlığının 
sadece kürsü ile sınırlandırılması gerektiğini 

Savunan bir partidir. Biz milletvekili olarak 
seçilmiş hiçbir arkadaşımız için dokunulma
zlık ve ek ayrıcalık istemiyoruz. Yargılanmasın 
da demiyoruz. Af talebimiz de yoktur."

Belleğim beni yanıltmıyorsa CHP'nin göster
diği hassasiyeti belediye başkanlığı yaptığı 
dönemde bir süre suçlamayla hakkında 
açılmış davalar bulunan Recep Tayyip 
Erdoğan ve AKP yönetimi göstermedi.

Orhangazi’den 
Gemlik’teki bir sün
net düğününe giden 
aileyi taşıyan oto
mobil dönüş yolun
da kaza yaptı.
Kazada 4 ölü, 2 kişi 
yaralandı.
Kaza önceki gece 
saat 23.30 sıraların
da Gemlik- 
Orhangazi karayolu, 
İmam Dinlenme 
Tesisleri yakınların
da meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre 
Orhangazi’de 
anahtarcılık yapan 
Kazım İşler (57), 16 
VR 434 plakalı oto
mobille yanına eşi 
Hatice İşler (53) kızı 
Kübra İşler (22), 
torunu Ahmet Berat 
Şahin (7), Berat’ın 
annesi Dilek Şahin 
(33) ve baldızı Ayşe 
Çiğdem’i (56) alarak 
Gemlik’teki bir sün
net törenine gitti.
Saat 23.oo sıraların
da Gemlik’ten 
Orhangazi’ye dön
mek için yola çıkan 
Kazım İşler yöneti
mindeki otomobil, 
Gemlik-Orhangazi 
karayolu, İmam 
Dinlenme Tesisleri 
yakınlarında henüz 
belirlenemeyen bir 
nedenle kontrolden 
çıkarak yolun sağın
da bulunan sulama 
kanalına çarptı. 
Kazada otomobil 
hurdaya dönerken, 
araçta bulunan 6 
kişiden Ayşe Çiğ
dem olay yerinde 
hayatını kaybetti.

KAZA YERİ SAVAŞ 
ALANINA DÖNDÜ 
Kazanın ardından 
olay yerine Gemlik 
Belediyesi itfaiye 
ekipleri ile birlikte 
Gemlik, Orhangazi 
ve Bursa’dan ambu
lanslar sevkedildi. 
Otomobilde bulunan 
yaralılar Ahmet 
Berat Şahin, Hatice 
İşler ve Dilek Şahin 
ambulanslara 
konarak Gemlik ve 
Bursa’daki has
tanelere sevk edildi. 
Durumu ağır olan 
Kübra İşler’e sağlık 
ekipleri ambulans 
içinde uzun süre 
müdahale etti.
Araç içinde sıkışan

otomobil sürücüsü 
Kazım İşler ise ekip 
lerin yaklaşık 20 
dakikalık çalışması 
sonucu bulunduğu 
yerden çıkarıldı.
Sedyeye konan 
yaralı Kazım İşler’e 
sağlık ekipleri yak
laşık 20 dakika 
bulunduğu yerde 
müdahale etti.
Zaman zaman kalbi
duran ve tekrar kalp 
masajı ile hayata 
döndürülen Kazım 
İşler, daha sonra 
kalbinin tekrar 
çalıştırılması ile 
ambulansa kondu. 
Kazım İşler, ambu
lansla Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
sevkedilirken, yolda 
hayatını kaybetti. 
Diğer yandan, yaralı 
bir şekilde Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne 

kaldırılan 7 yaşında
ki Ahmet Berat 
Şahin ile Kübra İşler 
ise burada yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılama
yarak hayatlarını 
kaybedince kazada
ki ölü sayısı da 4’e 
yükselmiş oldu.

YAKINLARA 
YIKILIDI 
Kazayı haber alan 
ailenin yakınları 

ise olay yerine 
akın etti.
Sürücü Kazım 
İşler’in Has Parti 
Orhangazi ilçe 
yöneticisi olan oğlu 
Yusuf İşler kaza 
yerinde babasının 
sedyedeki halini 
görünce sinir kriz
leri geçirdi.
Kaza ile ilgili olarak 
Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı’nca soruş
turma başlatıldı.

I



5 Temmuz 2011 Salı Gemlik Krorfezü^^—

IlWlllllIllMllSililBflrtiiMllilllltllllt YazıYORUM
Bursa'da bir kişi, 
kendisini polis 
olarak tanıtıp, 
'Dolandırıcılık 
çetesini çökerte 
ceğiz* diyen şahsa 
5 bin TL'lik 
kontör kaptırdı. 
Olay, Ataevler

Nostaljik tramvay raydan çıktı
Bursa'da 2 ay 
önce hizmete giren 
nostaljik tramvay, 
raydan çıktı.
Yaklaşık 35 yolcu
nun bulunduğu 
tramvayın teknik bir 
arızadan dolayı ray
dan çıktığı öğre
nilirken, vatandaşlar 
tramvayın raydan 
çıkmasından dolayı 
tepki gösterdi.
Bursa'da 2 ay önce 
hizmete giren nos
taljik tramvay, ray

Köstebek avlamak islerken canından oldu
Bursa'da köstebek 
avlamak için tarlası
na elektrikli düzenek 
kuran bir belediye 
işçisi, elektrik 
akımına kapılarak 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
Harmancık ilçesi

İki aracın arasında Kaldı
Bursa'da, anayol 
üzerindeki bir 
batçıkta arızalan 
aracının arkasında 
duran kadına, 
arkadan gelen başka 
bir araç çarptı. İki 
araç arasında 
sıkışan kadın

flskerliK arkadaşını dolandırdı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, bir 
şahıs askerlik 
arkadaşı tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, İznik ilçesi 
Yeşil Camii 
Mahallesi 
Kılıçarslan Caddesi 

Mahallesi Fuzuli 
Caddesi Umut 
Sitesi'nde meydana 
geldi. İddiaya 
göre, M.Y'yi (58) 
arayan bir kişi, 
kendisini polis 
olarak tanıtarak, 
"Dolandırıcılık

dan çıkarak büyük 
tehlike atlattı.
Yaklaşık 35 yolcu
nun bulunduğu nos
taljik tramvayda 
korkulu dakikalar 
yaşanırken, 
yaralanan olmadı.

Gedikören köyünde 
ikamet eden 
belediye işçisi 
Cevdet Ünal (46), 
mahsulünü ektiği 
tarlada bulunan 
köstebeklerin zarar 
vermesi gerekçe
siyle köstebekleri 
avlamak istedi.

hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ilçesi 
Mimar Sinan 
Mahallesi Ankara 
Yolu üzeri Polis 
Okulu mevkiinde 
bulunan batçıkta 
Y.K.'ye ait 32 AD 

üzerinde bulunan 
bir çay bahçesinde 
askerlik arkadaşıyla 
buluşan S.Ç.(36), 
askerlik arkadaşı 
M.Y.'nin "16 kg 
gömü buldum, 
bunu satabilir 
misin?" sorusuna 
olumlu yanıt 

şebekesini 
çökerteceğiz.
Vereceğim numa 
ralara kontör gön
dermen gerekiyor" 
dedi.
Dolandırıcının 
yönlendirmesi ile 
5 bin 560 TL'lik

Cumhuriyet 
Caddesi tramvay ve 
araç trafiğine 
kapatıldı. Meraklı 
vatandaşlar, kurtar
ma çalışmalarını 
ilgiyle izledi. Karşı 
hattan gelen tram

Köstebekleri avla
mak için elektrikli 
bir düzenek kuran 
Cevdet Ünal, hazır
ladığı düzeneği 
açarak yağışlı hava
da beklemeye 
başladı. Bu sırada 
düzenekteki kablo
larda bulunan açıklık

727 plakalı araç 
arızalandı. Araçta 
bulunan sürücü Y.K. 
(37) ve yanında 
bulunan A.K.(64) 
araçtan indi. Yaşlı 
kadın, aracın 
arkasında olduğu 
sırada arkadan 

verince, 
M.Y, askerlik 
arkadaşı S.Ç.'ye 
metal, altın sarısı 
bir heykel
gösterdi. Buna bedel 
olarak da arkadaşı 
S.Ç.'den 20 bin 
euro ve 14 bin TL 
para aldı. 

kontör gönderen 
şahıs, numarayı 
geri aradığında 
kapalı olduğunu fark 
etti. Dolandırıldığını 
anlayan M.Y. polise 
müracaat etti.
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrnail.com 
www.rnilliyet/blpg/özçan vural

vaydaki yolcular 
indirilirken, raydan 
çıkan tramvayın yol
cuları da korku dolu 
dakikalar yaşadı.
Olaya tepki gösteren 
vatandaşlar, "2 ayda 
apar topar yapılan iş 
bu kadar olur" dedi. 
Belediye ekiplerinin 
yaklaşık 2 saatlik bir 
çalışma sonrası ray
dan çıkan tramvay 
yeniden raylara otur
tularak bakıma 
alındı.

sebebiyle akıma 
kapılan Ünal, olay 
yerinde feci şekilde 
can verdi.
Yakınları tarafından 
tarlada ölü bulunan 
Cevdet Ünal'ın 
cenazesi, Harmancık 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

gelen M.Ç. idaresin 
deki 16 V 5018 
plakalı araç çarptı. 
İki araç arasında 
sıkışan A.K., olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Daha sonra 
M.Y.'nin bir araca 
binerek hızla 
kaçmasıyla 
dolandırıldığını 
anlayan S.Ç. polis 
ekiplerine başvurdu. 
Polisin olayla ilgili 
soruşturması 
sürüyor.

Anlamak mümkün değil!...
Başbakan Tayyip Erdoğan’ı anlamak 

mümkün değil.
Yüzde 50’lik bir oyla Seçim zaferi 

kazandı...
Ezici bir çoğunlukla Meclis’te tek 

başına iktidar olma şansını tekrar 
kazandı. Ama gelin görün ki, anlaşıl
maz biçimde sertliği ve kaos yolunu 
tercih ediyor.

Tutuklu 8 milletvekili serbest bırakıl- 
saydı, meclis açılışı her zamanki kendi 
rutini içinde yapılacaktı.

Ne boykot eylemi olacaktı ne yemin 
etmeme krizi doğacaktı.

Ama şimdi durup dururken siyaset 
kilitlendi, kaos ortamı doğdu.

Bundan sonrasını düzeltmek de çok 
zor.

Peki ...Nasıl oldu da Erdoğan büyük 
seçim zaferinin bir kaosa sürüklenme
sine izin verdi?..

Bu konuda görüşler çok çeşitli.3 
Diyorlar ki...
Örneğin bir baskın erken seçimden 

söz edenler var.
Yine Erdoğan’ın daha baştan kriz 

yönetimine geçerek, CHP ve MHP’yi 
tamamen devre dışı bırakarak Meclis’i 
dilediği gibi kullanacağı da ileri sürülen 
görüşler arasında.

Muhalefeti “yasamanın önünü tıkıyor” 
suçlamasıyla köşeye sıkıştırmak 
isteyen Tayyip Erdoğan’ın, “Çare yok, 
memleketin sorunlarını halletmek için 
tek başımıza çalışacağız” diyerek yola 
devam etmesi ihtimali güçlüdür.

Milletvekili seçilen tutuklu Ergenekon 
sanıklarının serbest bırakılmasının, 
emsal teşkil etmesi ve bir anda tüm 
tutukluların salıverilmesinin korkusu;
var..

Davayı sulandıracağı hatta iktidar ? 
aleyhine çevirebileceği kuşkusu 
Erdoğan’ı tedirgin etmiş olabilir.
Tutuklu vekillerin Meclis’e gelmesi ile 

Ergenekon davasının Meclis’e taşın
ması endişesi de Erdoğan’ı etkilemiş 
olabilir.

Çünkü böyle bir durumda kamuoyu 
Ergenekon davası ile ilgili gerçekleri 
öğrenebilir ve dava tersine bile 
dönebilir.

Belki de Erdoğan bu riski göze almak 
istemiyordun

Gerekçe ya da tahminler ne olursa 
olsun, seçim zaferi kazanmış bir par
tinin işi kaosa sürüklemesi siyasi 
olarak yanlış olmuştur bana göre.

Tamam kararı yargı veriyor.
Veriyor ama;..
Ancak hiçbirimiz de kendimizi kandır

mayalım.
Seçimden sonra Erdoğan tutuklu 

sanıkların serbest bırakılmasının daha 
iyi olacağını belli etseydi mahkemeler 
de bu yönde karar alırdı.

Ama Erdoğan “başka aday bula
madılar mı?” diyerek tavrını gösterdi. 
Karar da böyle oldu.

[MTİOÎ ABONE OLDUNUZ MU?
■SBSEUOUnH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotrnail.com
http://www.rnilliyet/blpg/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmaii. com

Yaz ölümleri....
Cumartesi günü çocuklar yüzmek isti 

yoruz diye tutturdular.
Denize girmeyeli yıllar oluyor.
Kumla’da mütevazi, babadan kalma yaz 

lığımızdaki havuza girmek istiyordu ço 
cuklar..

Kıramadık onları öğleden sonra 
Kumla’nın yolunu tutuk.

Araç termometresi sıcaklığı 32-35 ola 
rak gösteriyor.

Dışarıda kavurucu bir yaz sıcağı var..
Aracın kliması bile yetmiyor.
Çocuklara hak vermemek elde değil.
Siteye varır varmaz, çocuklar mayo 

larını giyip, havuza atlıyorlar.
Bu yıl bizim sitenin havuzunun kenar 

lan krom kaplı, koruma ile çevrilmiş.
Geçen yıl Gemlik Belediye Başkanlı 

ğı’ndan, Site Yönetimine gelen bir yazıda, 
havuzu bulunan sitelerde, cankurtaran bu 
lundurulması ve havuz kenarlarına koru 
ma bandı yapılması istenmişti.

Genel kurulda, cankurtaran kurslarına 
Siteden birinin gönderilmesi ve koruma 
bandı için para toplanmasına karar veril 
mişti.

Pırıl pırıl bir su ve çevresi kromdan 
koruma ile çevrili havuz, çocukları cezbet- 
tiği kadar beni de cezbetti.

Geceyi Kumla’da geçirdikten sonra 
sabah erkenden Mehmet Cengiz Göral’ı 
anma için Gemlik’e geldik.

Öğle saatlerinde sirenler yine çalıyor
du.

Bu kez Kumla lunaparkı yakınlarında 
yüzme bilmediği için denize giren bir genç 
can vermişti.

Kaymakamlıkta alınan kararlar gereği, 
denize tehlike mantarları çekilmiş, uyarı 
lehvaları konmuş.

Gel gör ki “Acı patlıcanı kırağı çalmaz” 
sözünü seven bizim milletimiz, bunlara 
itibar etmeyince, sonucu kötü oluyor.

Bir süre sonra gencecik birinin suda 
boğulmuş cesedi çıkarılıyor.

Çevrede yüzlerce meraklı..
Kimi fotoğraf makinasıyla fotoğraf, kimi 

kamerasını ile film çekimi yapıyor.
Bu, yazın ilk Kumla boğulma olayı...
Gece yarısı telefonum çalıyor.
“Ağabey Orhangazi yolu kana bulandı. 

4 ölü var” diye haber geliyor.
Gemlik’ten bir düğünden dönen aile, 

nedeni bilinmeyen bir sebepten yolun 
ortasındaki su kanalına uçuyor.

Hurdaya dönen araçtan tam 4 ölü çıkı 
yor.

2 kişi de yaralı..
Temmuz ayının ilk günlerinde boğulma 

ve kaza haberleri ard arda geliyor.
Yaz aylarında Gemlik’in ve kıyı mahal

lelerinin nüfusu çok artıyor.
Araç sayısı o kadar fazla ki park yapa 

cak yer bulunmuyor.
50-60 daireli siteler yapılıyor ama, oto 

parkları yok.
Yollar araçları almıyor.
Ne olacak bu işin sonu bilinmez.
Ama, yazın gelmesiyle, bir yanda boğul 

malar, diğer yanda ise trafik kazaları 
sürüyor.

Uyarılara dikkat edilmediğine göre, teh 
İlkeli yerlerde denize girilmesinin önlen
mesi gerekir. Kazalara bir diyeceğim yok. 
O’nu, Allah’ın emri gibi sürekli yaşıyoruz.

Yüzme bilmiyordu, Lunapark önünde tehlikeli bölgede 
denize girdi bir daha çıkmadı

Wa'da sezonun illi IhIm
Küçük Kumla 
sahilinde pazar 
günü saat 12.oo 
sıralarında sezonun 
ilk boğulma olayı 
yaşandı.
Bursa Balıklı 
Mahallesi’nden 
arkadaşlarıyla 
Küçük Kumla’ya 
gelip, denize gire 
rek serinlemek 
isteyen Eren 
Bakırhan(20) adlı

genç, “Burada 
Denize girmek 
tehlikeli” uyarı 
levhasına karşın 
yüzme bilmediği 
halde denize girdi. 
Arkadaşlarının 
gözleri önünde 
bir anda suda kay
bolan Bakırhan, 
tüm aramalara 
karşın bulunamadı. 
Bursa Valiliği 
Özel Kurtarma

ekibinin aramaları 
sonucu 20 dakika 
sonra bulunan 
ceset, karaya 
çıkarılırken, 
yakınları ve arka 
daşları gözyaşlarını 
tutamadı.
Kumla Deresi’nin 
getirdiği alivinyum- 
ların deniz içinde- 
birikmesi sonucu, 
denize girenler sığ 
bir denizde yürür*

lerken aniden 
derinleşen zeminde 
dengesini kaybed
erek sularda 
boğuluyorlar.
Cumhuriyet 
Savcılığının ceset 
üzerinde yaptığı 
incelemeden 
sonra Eren 
Bakırhan’ın cesedi, 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu’na 
gönderildi.

Çevre Yolu na yağmur 
suyu kanalı yapılıyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon 
İşletmesi (BUSKİ) 
tarafından Çevre 
Yolu’nun kenarına 
yaptırılan su 
kanalı inşaatı 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz kış 
yağan sağanak 
yağışlarda Çevre 
Yolu’nun alt kısım
ları su baskını 
altında kalmış, 
onlarca evin at 
katı ile Lale Kemal 
İlköğretim 
Okulu’nun bahçesi 
adeta göle dön
müştü.
BUSKİ ilgilileri 
yaptıkları 
incelemelerde, 
Çevre Yolu’nun üst 
kısımlarındaki bayır
lardan gelen suların 
buna neden 
olduğunu belir
lemesinden sonra, 
su baskınlarını 
önlemek için proje 
geliştirdi.
Çevre kenarlarında

KAYIP

yapılan su gider
lerinden sonra, 
yolun alt kısmında 
ise geniş su kanalı 
inşaatına başladı. 
Kanalın bitiminde 
yağışlarda tepeler
den ve yamaçlardan 
gelen sular kanal 
vasıtasıyla dereye 
akıtılacak.

Teknosa Marka 28123657 sicil no MSHK yazar kasa 
ruhsatım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

MUSTAFA SAĞLAM

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



5 Temmuz 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

TEŞEKKÜR
Çok değerli eşim Hatice AY'm

30 Haziran 2011 tarihinde vefatı nedeniyle 
P ilgilerini esirgemeyen, acılarımızı paylaşan, bizleri 
t yalnız bırakmayan, varlığını yanımızda hissettiren;

Bursa Vali Vekili Sayın Vedat Müftüoğlu'na, 
Sayın Bursa Vali Yardımcılarına,

Gemlik Kaymakamı Sayın Bilal Çelik'e, 
Keleş Kaymakamı Sayın Abdül Kadir D uran’a, 

Orhangazi Kaymakamı Sayın Ertan Peynircioğlıı, 
Orhangazi Belediye Başkanı Sayın İsmail Tartar 'a, 
Keleş Belediye Başkanı Sayın Süleyman Kaynak'a,

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı 
Sayın Mehmet Çelik'e,

Bursa Valiliği İl Yazı İşleri Müdürü 
Sayın imdat Sarıkaya’ya, 

Bursa İlçe Kaymakamlıkları Yazı İşleri Müdürlerine, 
Gemlik ilçesi Daire amirleri ve memurlarına, 
Keleş ilçesi Daire Amirleri ve memurlarına, 
Gemlik ilçesi siyasi parti ilçe temsilcilerine, 
Keleş ilçesi siyasi parti ilçe temsilcilerine, 
Gemlik ilçesi İl Genel Meclisi üyelerine, 
Keleş ilçesi İl Genel Meclisi üyelerine,

Gemlik ilçesi Belediye Meclisi üyelerine, 
Keleş ilçesi Belediye Meclisi üyelerine, 

Gemlik ilçesi Banka müdürlerine, 
Gemlik İlçe Kaymakamlığı değerli personeline, 
Keleş İlçe Kaymakamlığı değerli personeline, 
Gemlik ilçesi köy ve mahalle muhtarlarına, 
Keleş ilçesi köy ve mahalle muhtarlarına, 
Gemlik ilçesi sinil toplum kuruluşlarına,

Borusan Holding A.Ş. yöneticilerine, 
GemportA.Ş. yöneticilerine, 
Çimtaş AiŞ. yöneticilerine, 
Roda /!$. yöneticilerine,

Gemlik ilçesinin değerli halkına, 
Keleş ilçesinin değerli halkına, 

Küçükkavacık Mahallesi halkına, 
KANAS-DER Yönetim Kurulu ve üyelerine, 

Değerli komşularıma, 
ismini sayamadığım tüm dostlarıma 

teşekkür ederim.
İbrahim AY

Gemlik Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürü

Bursa yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Gücümspor 
Basketbol Yıldız Kız 
Takımı, 2010-2011 
sezonunda Bursa 
üçüncüsu olarak 
takım sporlarında ilk 
kupayı ilçemizde 
getirdi.
Kulüp Başkanı 
Tuğan 
Büyükbaşaran, 
desteklerini esirge

meyen Rıfat Minare 
Zeytin Hali, Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
ve Belediye 
Otobüs İşletmesine 
teşekkür etti.
Büyükbaşaran ayrı
ca Takım hocası 
Abbas Özer ve bas
ketbol takımındaki 
sporcuları da kutla
yarak, başarılarının 
devam etmesini 
istedi.

Gemlik’in eksiği 
olan bayan 
takımının seneye 3 
tane takımla liğde 
mücadele vereceği
ni ve yaz spor 
okullarına kayıtların 
sürdüğünü söyleyen 
Kulüp Başkanı 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, ailelerin çocuk
larını spor yapmaya 
yönlendirmelerini 
istedi.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü 

Değerli dostumuz İbrahim Ay'ın 
Biricik Eşi Hatice Ay'ın 

ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Tanrı'dan rahmet, Kederli ailesine 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.
Serap & Kadri Güler

KAYIP
Adımıza 
bastırmış 

olduğumuz 
Seri A 00001- 

66150 seri 
numaraları 

fatura 
ciltlerimden 

66143-66144- 
66145 nolu 
yapraklarını 
kaybettik. 

Hükümsüzdür.
TAŞKAR 
LİMAN 

HİZMETLERİ 
TAHMİL 
TAHLİYE 
LTD.ŞTİ.

'Gemlik Körfez' internette 
www.gemlikkorfezgazelesi.com

ACENTE MEMURU

YALOVA’DAKİ
BİR GEMİ ACENTESİ İÇİN 

İNGİLİZCE BİLEN 
DENEYİMLİ ACENTE 
MEMURU ARANIYOR 
MÜRACAATLAR GİZLİ 

TUTULACAKTIR

02268114747 
05334701293

http://www.gemlikkorfezgazelesi.com
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erdilli termal 
armutlu - y a I b va

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahilineyakın.prman 
İçinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli;

İle hizmetinizdeyiz

Kaphçalar Mevkii Noftş 
Armutlu / YALOVA

Tel : .Q 22^Wt4T-2Ğ 
531 44 20 - 531 31 45 
Fax ( O 22&İ531 Oö 09

Kaplıca ve kaplıca kuru & Uzman doktor ve fizyoterapıstler 
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

navnlYE ÇEŞİTLERİMİZİ gür

ll TcwwMZ wm

Ve tvitwr

5İ»»

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
yjy |Ç İARÇ İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı

I ^■■GljCll J J Stüdıın Procfli nz.ni NniV ^/R GFMI İK

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
Stüdyo Prestij yanı No'* 3/B GEMLİK



5 Temmuz 2011 Salı

Seyfettin
ŞEKERSÖZ

KALE
UMUTLAR GELECEK 

SEZONA

Gemlik KHrffezl

İyisiyle kötüsüyle 
Amatör kümelerde 
takımların mücadelesi 
sona erdi.

Süper Amatör kümede 
başarı beklentisi olan 
takımların aksine BAL 
ligine çıkan takım 
Iznikspor olurken büyük 
bütçelerle oluşturulan 
takımların durumlarını 
birlikte gözlemledik.

Maçlarını yakından 
izleme fırsatını bulduk.

Dolu bütçelerle beklen
tileri boşa çıkaran 
takımlarımız taraftarları
na da hayal kırıklığı 
yaşattılar.

Bence başarısız oldu
lar.
Öte yandan, Birinci 

Amatör küme benim için 
sürpriz oldu diyebilirim.

İlk yarılarını oynadık
ları maçlarla lider bitiren 
bazı takımlar gurupların
da şampiyon olmaları 
beklenirken hüsran 
yaşadılar.
İçlerinden bazıları ise 

eğer ilk yarıda iyi puan 
toplamamış olsalardı 
belki de bir alt kümeye 
bile düşebilirlerdi.

Futbolda sadece 
mücadele yetmiyor.

Bütçe de lazım, çünkü 
iyi giden takımda huzur
suzluklar paradan kay
naklanıyor.

Paranız yoksa futbol
cuyu elinizde tutamıyor
sunuz.

İkinci kümede ise 
sezona hedefle 
başlayan takımların 
yanında hedefsiz ama 
özünden yetişen futbol
cuların menfaat bek
lemeden verdikleri 
mücadele şampiyonluk
ları büyük ölçüde 
belirledi.
Özellikle takip ettiğim 

birinci gurupta şampi 
yon olarak birinci küme 
ye yükselen Gemlik 
Körfezspor'un başarısı 
küçümseniyor.

Bazı dedikodular bu 
temiz ve mücadeleci 
başarıyı ne yazık ki 
çirkinleştiriyor.

Takım düşünün 
parasız ve sadece yöne
tim ile futbolcuların 
verdiği özgüvenli 
mücadele sonucunda 
başarıya ulaşsın.

Olur mu? diyenler 
çıkacaktır ama bu 
gerçek.

Parasız kurulan bir 
Körfezspor birinci 
gurupta verdiği 
mücadele ile başarıya 
ulaştı.

Demek ki olabiliyor, 
olabilirmiş.

Körfezspor'un başarısı 
Gemlik'te küçümsen
memeli.
Çünkü uzun yıllar 

Süper Amatör ile İkinci 
küme arasında bir takım 
mücadele edemedi.
Yukarıdaki ile aşağı

dakiler misali ilçede var 
olan futbolcu potan
siyeli sadece en altta 
oluşturuldu.

Yukarıya hiçbir gencin 
çıkmasına yardımcı olu- 
namadı.

Gemlik'te süper 
amatör'de oynayacak 
futbolcu yok dendi.

Var aslında, şampiyon 
olan Körfezspor gibi 
gurubu üçüncü bitiren 
ve gelecek yıl belirleye
cek hedefle sezona 
şampiyonluk parolasıyla 
başlayacak olan

Çotanakspor'da çok iyi 
topçular var.

İkinci kümede şampi 
yon olan takımların fut
bolcularına üst gurup 
lardaki takımların 
yöneticilerinden teklifler 
olacaktır.

Bu çok normal ve 
olması gerekli.

Ama şampiyon olan bir 
takım iyi elemanlarını 
elinden çıkarırsa geldiği 
yere döner, aksine 
aksayan yerlere yapıla
cak transferlerle birinci 
kümede hedef belirleye
bilir.

Bunlar sadece bizim 
düşündüklerimiz.

Kulüp yöneticilerinin 
daha iyi düşünecek
lerinden eminim.

Şimdi gelelim en 
önemli kişilere, yani 
liglerimizin çok konuşu
lan ve eleştirilen hakem
lerimize.

Bazı hakemlerimiz 
önemli maçları kaldır
makta zorlanıyorlar.

Kontrolü ellerinden 
kaçırdıklarında ise maçı 
bir daha toparlayamı 
yorlar.

Açık konuşuyorum, 
derbi mücadeleleri dahil 
bir çok önemli maç 
kaliteleri tartışılamaz 
hakemlerimizin yönet
meleri sayesinde iyi 
geçmiştir.

Kart göstermek marifet 
değildir, kartı yerinde ve 
zamanında göstermek 
ise hakemlerimizin

kalitesidir.
Çünkü futbolcu sahaya 

çıkarken hakemin kim 
olduğuna bakıyor, ken
dini ona göre ayarlıyor, 
her pozisyona itiraz 
edemiyor.

Yenilen takımın oyun
cusu, teknik kadrosu, 
yöneticisi ve taraftarı 
her zaman isyan eder, 
hakemleri suçlar.
Ancak bazı maçları da 

onların hatalı verdikleri 
kararlarla aldıklarını 
unuturlar.

Bence Hakem 
Komitesinin hakemleri 
mizle birlikte kulüp 
yöneticilerini de futbol 
kuralları konusunda 
eğitmeleri lazım.

Çünkü izlediğim 
kadarıyla pozisyonları 
yanlış takip ediyorlar ve 
kartların ne zaman ve 
nasıl futbolcuya gösteri 
leceğini bilmiyorlar.

Hoş bunları bilmeyen
lerin içinde takımların 
hocalarının da bulun
ması işin tuzu biberi 
oluyor.

Ama yine de yazmak
tan çekinmiyorum, 
hakemlerimizin futbol
cu, teknik adam ve 
yöneticilerden daha 
başarılı bir sezon 
geçirdiklerini söyleye
bilirim.
Hakemlerimizi ve 

kulüplerimizi kutluyo
rum, dansı gelecek 
sezonlara.

Belediye Zalıııası yaza hazır Bebe »e Çocuk Fuarı’m 
2ü Bin Ki$i Cezai

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Birimi yeni 
oluşturulan kadro
larıyla birlikte 
nüfusu yaz ayların
da 250 bini bulan 
Gemlik ve sahil böl
gelerinde en iyi 
şekilde görev ver 
meye başladı. 
Mevcudu 40 olan 
Belediye Zabıta 
Birimi yaz sezonu 
için daha da 
güçlenerek start 
alırken ekip olarak 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz'a 

çiçek verip görev
lerini en iyi şekilde 
yapma sözü verdi 
ler.
Bir Zabıta Müdürü, 
3 Zabıta Amiri, 
5 Zabıta Komiseri ve 
31 Zabıta memuru 
ile sayıları 40 olan 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Birimi'nde 5 
kişilik bir ekip 
akşam saat 23.00'e 
kadar görev 
yapacak.
Gemlik bölgesinde 
15, Kurşunlu böl
gesinde 4 ve Kumla 

bölgesinde 
14 kişiden 
oluşturulan ekiplerle 
sürekli denetim ve 
kontrol yapacak 
olan zabıta birim
inde 2 adette İmar 
Zabıtası 
görevlendirildi. 
Zabıta Kalemi ve 
hizmetlileri ile 
sayıları 40'a ulaşan 
Gemlik Zabıtası'nın 
göreve hazırlığı 
nedeniyle kendile 
rine başarılar 
dileyen Belediye 
Başkan Vekili

Refik Yılmaz, 
Gemlik halkı ile 
esnafının zabıtanın 
yapacağı görevle 
daha rahatlaya
cağını belirtti.
Yılmaz, 
"Yapacağınız 
görev insanlarımızın 
yaşamlarını 
kolaylaştırmaktır.
Bu konuda 
Gemlik Belediyesi 
Zabıta Birimine 
güveniyorum. 
Görevlerinizde 
başarılar diliyorum" 
şeklinde konuştu.

TÜYAP Bursa 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen Bursa 
6. Bebe ve Çocuk 
Hazır Giyim ve 
Çocuk İhtiyaçları 
Fuarı sona erdi. 
Fuarı, yurt içi ve 
yurt dışından top 
lam 19 bin 782 kişi 
ziyaret etti. Bursa 
Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merke 
zi'nde fuar, bebe ve 
çocuk hazır giyim 
sektöründeki üreti
ci ve ihracatçı lider 
firmalar ile alıcıları 
buluşturdu. Geçen 
yıla oranla yüzde 
40 büyüme kayde
den fuarda, 0-16 
yaş arası bebe ve 
çocuk hazır giyim 
kış modasının en 
son trendleri sergi 
lendi. Dört gün 
boyunca katılımcı 
firmalar ile alıcıla 
rın buluşturul- 

masıyla oluşan sin
erji, iş bağlantıla 
rının kurulmasına, 
siparişlerin verilme 
sine, iç piyasa 
satışlarının büyü 
tülmesine ve dış 
piyasada bağlan
tıların güçlendiril
erek sektörün ihra
cat gelirlerini arttır
masına imkan 
sağladı. Fuara, 
Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Bosna 
Hersek, Bulgaris 
tan, Fransa, 
Gürcistan, İran, 
İtalya, Katar, 
Kazakistan, KKTC, 
Kosova, Kuveyt, 
Lübnan, 
Makedonya, Mısır, 
Nijerya, Romanya, 
Rusya, Sırbistan, 
Suudi Arabistan, 
Ukrayna ve 
Yunanistan'dan 
gelen alım heyetleri 
katıldı.
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Bursa Kent Konseyi 
bünyesinde faaliyet
lerini sürdüren 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu, Bursa için 
sürdürülebilir kalkın
ma modeli oluşturul
masını hedefliyor. 
9-10 Temmuz 2011 
tarihlerinde Türkiye 
Kömür İşletmeleri 
Keleş Tesisleri'nde 
"Dağ Yöresi 
Kalkınma Çalıştayı" 
düzenleyeceklerini 
ifade eden 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Çalışma 
Grubu Temsilcisi Dr. 
Müh. Mustafa Uysal, 
TOSYÖV Bursa 
Şubeşi'nin destek
lediği çalıştaya 
ülkenin çeşitli 
üniversitelerinden 
akademisyenler ile

birlikte Uludağ 
Üniversitesi ve 
Bursa Teknik Üniver
sitesi akademisyen
leri ile bölgenin sivil 
toplum güçlerinin 
katılacağını söyledi. 
Çalışma grubunun 
misyon ve vizyon 
tanımlarından sonra 
yol haritasını da 
hazırladıklarını

belirten Dr. Uysal, ilk 
projelerini KOBİ'ler 
ile gerçekleştirecek
lerini ve bundan son
raki programlarının 
da dağ yöresinin 
sürdürülebilir kalkın
masına yönelik ola
cağını belirtti. Ayrıca 
Uysal bu çalıştay- 
ların seri olarak 
Yenişehir, İznik,

Karacabey gibi 
gelişmekte olan 
ilçeleride kapsaya
cağını belirterek 
"Şehrimizde gerçek
leştireceğimiz bu 
örnek çalışma ile 
Bursa'nın geleceğe 
dönük Sürdürülebilir 
Kalkınma Modelini 
çıkarmak istiyoruz. 
Benzer modelleri 
çevre iller ve ülkemiz 
için de yapabile
ceğimize inanıyoruz" 
dedi.
Çalıştayın Bursa'nın 
gelişmesine çok 
önemli ışık tutacağını 
vurgulayan Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, çalıştay 
sonrasında elde 
edilen çıktıların rapor 
halinde yayın
lanacağını belirtti.

İlkokul mezunlan için son gün bugün
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda yapılan 
değişiklikle sadece 5

yıllık temel eğitim 
(ilkokul) alanların 
ehliyet sahibi ola

bilmeleri için belir
lenen süre 5 Temmuz 
2011'de sona erecek.

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 BROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ÂCİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

jSL''’• p**X'.Orhangazi Cd. Küçük Âpratılık daire ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■■_ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yehi 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.Ktımla’da Ayazma Mevkii6DöoümZeytinlik•_ _ _ _ _
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

1996 yılında Karayol 
lan Trafik Kanunu'n 
da yapılan değişiklik
le, ehliyet alabilmek 
için aranacak, 8 yıllık 
temel eğitim (ilköğre
tim) mezunu olma 
şartı baugün başla 
yacak.
Konuya ilişkin soru
larını cevaplandıran 
Motorlu Taşıtlar Sürü 
cü Kursları Birliği 
Derneği Başkanı 
Vedat Şahin, ilkokul 
mezunlarının da 
ehliyet alması gerek
tiğini belirterek, 
"İnsani bir haktır, bir . 
kişiye köyünden 
kasabaya gelme de 
mek doğru değildir. 
Avrupa Birliği 
ülkelerinin hiçbirinde 
sürücü belgesi için 
okul mezuniyet 
şartı bulunmuyor. 
Hatta okuma yazma 
bilme yenlere bile 
sözlü sınavla ehliyet 
verili yor. Bizim 
insanımıza haksızlık 
bu" dedi.
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da ilkokul 
mezunlarının yoğun 
olduğunu belirten 
Şahin, bölgeler 
arasında farklılık 
yaratmanın hukuki 
olmadığını ileri 
sürdü.
Karayolları Trafik 
Kanunu'ndaki 
değişikliğin sekiz 
yıllık eğitimi 
özendirmek amacıyla 
1996 yılında 
yapıldığı hatırlatıldı.

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

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihath Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

SMRETAŞIMACIUK
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: O 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Enflasyontla beklenmedik düsiis tfergi Barışı nda rekor tahsilat
TÜİK, Haziran ayın
da Tüketici Fiyatları 
Endeksinin (TÜFE) 
yüzde 1,43 
azaldığını, Üretici 
Fiyatları Endeksinin 
(ÜFE) ise yüzde 0,01 
arttığını açıkladı. 
Haziran ayında 
enflasyon beklenti
lerin üzerinde yüzde 
1,43 düşüş gösterdi. 
Merkez Bankası'nın 
Haziran ayı ikinci 
dönem beklenti 
anketinde, Haziran 
ayı TÜFE artışı bek
lentisi yüzde 0,02 
düzeyindeydi. 
Piyasaların beklen
tisi, TÜFE 0.77, ÜFE 
ise 0.35'lik bir 
düşüştü.
Bu rakamlarla birlik
te, enflasyon farkın
dan maaşlarına zam 
bekleyen memurlar 
bu yıl enflasyon 
zammı alamayacak. 
Merkez Bankası'nın 
son Para Politikası 
Kurulu toplantı 
özetinde, mayıs 
ayında sıçrama 
gösteren işlen
memiş gıda fiyat
larının Haziran ayın
da belirgin düşüş 
göstereceğini' belir
tilmiş ve bu düzelt
meyle yıllık enflasy
onun, Enflasyon 
Raporu'nda öngörü 
len seviyelerine 
döneceği 
kaydedilmişti. 
Efnlasyon raporun
da 2011 yılı sonun
da, efnlasyonun 
orta noktası yüzde 
6,9 olmak üzere, 
yüzde 5,6 ile 8,2 
oralığında olacağı

tahmin edilmişti. 
TÜFE
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre, 2011 yılı 
Haziran ayında 2003 
Temel Yıllı Tüketici 
Fiyatları Endeksi bir 
önceki aya göre 
yüzde 1,43 düşüş 
gösterdi.
Yılın ilk 6 aylık 
döneminde ise 
enflasyon yüzde 
3,43 olarak hesap
landı. Yıllık bazda 
yüzde 6,24 artan 
TÜFE'de, on iki aylık 
ortalamalara göre 
de yüzde 6,47 artış 
gerçekleşti.
Ana harcama grup 
lan itibariyle bir ay 
önceye göre en yük
sek artış, yüzde 1,41 
ile eğitim grubunda 
görüldü.
Haziran ayında 
endekste yer alan 
gruplardan eğlence 
ve kültürde yüzde 
1,19, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
1,07, haberleşmede 
yüzde 0,71, giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
0,64, ev eşyasında 

yüzde 0,55, lokanta 
ve otellerde yüzde 
0,48, ulaştırmada 
yüzde 0,32, konutta 
yüzde 0,24, sağlıkta 
yüzde 0,04 artış 
meydana geldi. 
Gıda ve alkolsüz 
içeceklerde ise 
yüzde 6,40 düşüş 
görüldü.
Alkollü içecekler ve 
tütün grubunda, 
değişim gözlenme
di. Yıllık bazda ise 
TÜFE'de en yüksek 
artış yüzde 9,50 ile 
ulaştırmada gerçek
leşti. Çeşitli mal ve 
hizmetler (yüzde 
9,11), gıda ve alkol
süz içecekler (yüzde 
8,13), ev eşyası 
(yüzde 7,59), lokan
ta ve oteller (yüzde 
7,50), giyim ve 
ayakkabı (yüzde 
6,53) artışın yüksek 
olduğu diğer harca
ma gruplarını oluş
turdu.
2011 yılı Haziran 
ayında endekste 
kapsanan 445 
maddeden 101'inin 
ortalama fiyatların
da değişim olmadı.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Kamu Alacaklarının 
Yeniden 
Yapılandırılması 
uygulamasında, 30 
Haziran 2011 tarihi 
itibariyle 7.9 milyar 
liralık tahsilat 
yapıldığını bildirdi. 
Şimşek, yapılandır
maya yoğun ilgi 
gösteren vatan
daşların, aynı 
duyarlılığı borç 
ödeme konusunda 
da ortaya koyduk
larını ifade etti. İlk 
taksitin son ödeme 
günü olan 30 
Haziran 2011 tarihi 
itibarıyla ilk taksit 
ve bu tarihe kadar 
yapılan defaten 
ödemeler dahil 7 
milyar 908 milyon 
887 bin 740 liralık 
bir tahsilat < 
yapıldığını belirten 
Şimşek, bunun 5 
milyar 377 milyon 
liralık bölümünün

Euro/dolar rahat nefes aldı
Yunanistan'da tasarruf pake
tinin onaylanmasıyla temerrüd 
riskine ilişkin endişeler gevşe
di; euro/dolar 4 haftadır ilk kez 
değerlendi.
Euro Bölgesi'nin mali krizdeki 
ülkesi Yunanistan'ın 5 senelik 
tasarruf paketini onaylamasıyla 
ülkenin borç sorunlarını çöze
ceğine ilişkin iyimserlik arttı; 
euro, dolar karşısında 4 haf
tadan sonra yeniden yükseldi. 
Avrupa'nın ortak para birimi 
euro, Yunanistan Başbakanı

Yorgo Papandreu'nun 78 mil
yarlık tasarruf paketini parla
mentodan geçirmesinin son
rasında en çok İsviçre frangı 
karşısında prim yaptı. Euro, bu 
hafta İsviçre frangı karşısında 
son 2 yılın en büyük kazancını 
elde etti. Dolar Endeksi 
Ocak'tan bu yana en sert 
düşüşünü kaydederken, frank 
da yatırımcıların yüksek getirili 
varlıklara yönelmesiyle, 16 
önemli para biriminin tümü 
karşısında değer kaybetti.

defaten ödeme, 2 
milyar 531,8 milyon 
liralık bölümünün 
de taksitli ödemeler
den oluştuğunu 
söyledi.
Şimşek, “Daha önce 
yapılan tecil yapı
landırma uygula
malarında yüzde 
23’1ük bir başarı 
sağlanmışken, bu 
kanun kapsamında
ki ilk taksit 
ödemeleri itibarıyla 
yüzde 81’lik bir 
tahsilat oranına 
ulaşıldı. Bu gerçek
ten memnuniyet 
verici bir rakam. 2

Haziran’da kanun 
kapsamında yapı
landırılan borç 
tutarının 36.5 
milyar lira olduğunu 
açıklamıştık. 
Devam eden 
başvuru sonuçlarıy
la birlikte başvuru 
tutarı da toplamda 
39 milyar 432 mil 
yon 963 bin liraya 
ulaşmıştır.
30 Haziran tarihi 
itibarıyla kanun 
kapsamındaki 
başvuruların yüzde 
20’sinin tahsilatı 
gerçekleşmiş 
durumdadır’’ dedi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı 27 Haziran 2011 tarihinde kaybettim. 

Hükümsüzdür. MELTEM KANSU

5 Temmuz 2011 Salı 
ENGİN ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

KAYMAKAMLIK

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
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

Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40

Bürsa ’ ' " 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

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

BELEDİYE_________

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
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 01 03

Gemlik KRrfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4009

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)

MÜH 

vErösmsı 
SATILIKRUH 
ll.30-l4.00- 
16.30-20.30 

PANDA SİHİRLİ ¥01 
11,45*14.15*16.30

Rezervasyon 
(Tel:5l3 33 2l)
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Hürriyet Cad. No : 30 
Orhangazi Cad. No : 84 
Tel: Qj224 513 65 00 
Gemlik /BURSA 
Burhan BÜTÜN

■ Mobilya
■ Düğün Salonu
I İnşaat

Sektörlerinde sîzlerin hizmetindeyiz,

GemlikKRrfezl
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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...

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

Oemirciofllu, 'Milliler alöerilip
inşaat kısa sürede haşlayacak”

Gemlik Belediye En 
cümeni’nin Borusan 
Mannesman Fabrika 
sı’nda yapılan eklenti
lerini kaçak olduğu 
gerekçesiyle 450 bin 
lira para cezası yaz
masından sonra, Boru 
san’ın ruhsat başvu 
rusu Şubat ayında 
yapıldı, açıklaması

üzerine, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz’ın "gecikme 
firmanın eksik evrak 
sunmasından” açıkla
masından sonra, duru 
mu inceleyen Boru 
san Mannesman 
Genel Müdürü Bülent 
Demircioğlu yazılı 
açıklama yaparak,

eksiklerin giderilerek 
kısa sürede inşaata 
devam edileceğini 
söyledi. Demircioğlu, 
"100 milyon dolar han 
cama ile yapılan yeni 
tesis, Türkiye'de ilk 
olan bir teknoloji ile 
petrol ve doğal gaz 
hat boruları üretecek 
ve Ekim ayında sınai

üretime başlayacak
tır.” dedi. Syf4’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

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

MinToptancılarSitesi'ne 
MıwW 

elektronikkantar
Gemlik Ticaret Borsası’nın 
Toptancı Hali’ne koyduğu kan
tar hizmete açıldı. Sayfa5’de

Üniversite ile liselerin

Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulları ve Hukuk Fakültesi ile 
Orta öğrenime ait Liselerin birlikte kullandık
ları kampus girişi ayrılacak. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
3

Sporda şike, Mecliste boykot
CHP’H milletvekilleri ile BDP’li bağımsız 

milletvekillerinin TBMM’sinde yemin 
etmemelerinin krizi sürerken, sanki bir 
gizli el devreye girdi.

Spordaki şike tutuklamaları ile yeni bir 
skandal ortaya çıktı.
Aylar süren soruşturma seçimler son

rasına bırakılmış.
Bu arada tutuklu milletvekilleri 

nedeniyle Mecliste boykot krizi çıktı.
Son iki günde yemin boykotu ikinci 

sıraya düştü.
Futboldaki şike tutuklamaları tüm 

manşetleri kapladı. 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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bugünü dünden gören bir “adam"
At izinin it izine karıştığı bir dönem yaşıyoruz.
Parlamento allak bullak... Parçalı bulutlu.
Belki de Türkiye; Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana en 

ağır siyasal bunalımını yaşıyor.
Dünya durdukça bizler de yaşadıkça daha bakalım nelere 

tanıklık edeceğiz? Nihayet... Türkiye kuşatıldı...
işin acısı aydınlarımız kuşatmayı, izlemekle yetiniyorlar...
Hatta yıllar öncesinden bugünleri görenlere dil uzatmayı da 

ihmal etmeden.
Anlamak olanaksız. Oysa aydınlara düşen; dedikodu yap* 

mak ve sağa sola dil uzatmak yerine Bilimsel düşünce ile 
Türkiye’nin kendine has değişim yasalarını bulmak ve bu 
yasaları uygun ve gerçekçi atılımlar ile bilimsel ve gerçekçi 
programlar haline getirmek değil mi?

örneğin bugünleri görüp döneminde tespit yapanlardan biri 
de düşündüğü için başı beladan kurtulmayan bilim adamı 
Doğan Avcıoğlu gibi...

Doğan Avcıoğlu’na göre;
Türkiye’de emperyalizmin taşeronluğunu üstlenen ve adına 

cici demokrasi denilen bir parlamenter sistem vardır.
Yine aynı Avcıoğlu’na göre üstyapı alanında başarılı olan 

Kemalist Devrim altyapıda, dışa bağımlı sermaye ile toprak 
ağalarının etkisini kıramamıştır.

Dolayısıyla Kemalist Devrim’in altyapıda sürdürülmesi, 
radikal bir toprak reformu, devletçi sanayileşmenin ve 
ekonomik alanda tam bağımsızlığın gerçekleştirilmesi halen 
Türkiye'nin gündeminde değil mi?

Takvimin uçup giden yapraklarını yerine koyma olanağı 
olsaydı da Kanuni Sultan Süleyman'ın "muhteşem" yıllarına 
dönebilseydik...

Görebilseydik; mülkünde ticaret yapmaları için Fransızlara 
kapitülasyon hakkı verecek denli zengin ve kendini dünyanın 
tek imparatoru sanacak denli güçlü Sultan Süleyman'ın, 
Viyana'dan eli boş dönünce ganimete dayalı hâzineyi ayakta 
tutabilmek için altına bakır katarak bastırdığı sikkeyle OsmanlI 
İmparatorluğu'nun en parlak döneminde çöküşe doğru ilk 
adımın nasıl atıldığını...

Paradaki altına değersiz bir maden karıştırmaya "tağşiş" ve 
Kanuni'nin torunu III. Murat'ın 1584'te 100 dirhem gümüşten 
450 akçe yerine 800 akçe kestirmesine de "maksus" 
denilmişti...

Çünkü o devirde bu devirdeki gibi enflasyon ve devalüas 
yon yoktu!

Takvimin yaprakları peş peşe düşerken keşfedilerek pay
laşılan ve sanayileşmeyle parsellenen dünyanın dışında 
kalarak hâzinesinde farelerin cirit attığı Osmanh için son bir 
şans kalmıştı: Borçlanmak...

24 Ağustos 1854'e gelindiğinde Galata bankerlerinden 5 
milyon sterlin borç almak Abdülmecit' e "kısmet" oldu...

Borçları yeni saraylar yaparak israf eden ve "mürekkep faiz" 
in ayırtına varamayan OsmanlI'da 200 milyon sterline ulaşan 
dış borçların faizini dahi ödeyemeyecek duruma gelindiğinde 
ise "cihan imparatorluğu"nun mali iflasını istemek Abdülaziz' 
e "nasip" olacaktı...

II. Abdülhamit, 33 yıl oturacağı tahta çıkar çıkmaz da 
AvrupalI alacaklılar Bab-ı Âli'de masaya oturdu ve 1879'da 
Rusum-i Sitte’yi yani "altı vergi”nin gelirini kendi hanelerine 
yazdı..'

OsmanlI'nın tuz, tütün, içki, pul, ipek ve av vergilerini topla
ma yetkisi yabancılara geçmişti.

Bu da borçların faizini karşılamaya yetmeyince 1881 yılında 
bir kararname ile OsmanlI gelirlerinin bir kısmını toplamak 
resmen İngiliz. Fransız, Alman, İtalyan, Avusturya ve 
Macaristan'la Ingiliz-Fransız ortaklığı Osmanlı Bankası'na 
devredildi.

OsmanlI'yı kendi parasıyla vurdular!
Rüsum-i Sitte'nin yerine kurulan yönetime de genel borçlar 

idaresi anlamında kısaca Düyun-i Umumiye İdaresi; uzunca 
Düyun-i Umumiye-i Osmaniye Varidatı Muhassasa İdaresi; 
Osmanlı gelirlerinden genel borçları tahsil edecek idare gibi 
bir şey dendi...

1910 yılında Maliye Nezareti'nde 5 bin 472 memur çalışırken 
1912 yılında Düyun-i Umumiye 8 bin 931 memur çalıştırıyordu 
ki... Osmanlı, elinde kalan birkaç verginin tahsilini de 
yabancıların yapmasını isteyecek denli bştrpıştı!

Doğan Avcıoğlu'nun "Türkiye'nin Düzeni"nde anlattığı olay, 
bir büyük dram olsa gerek:

Düyun-i Umumiye kurulurken Osmanlı 2 milyon lira ihtiyat 
akçesi verir... İdare, parayı İtalyan tahviline yatırır... İtalya bu 
parayla Trablusgarp savaşını başlatır ve Libya elden çıktığın
da İtalya'nın OsmanlI'ya ödediği 50 milyon frank tazminata 
Düyun-i Umumiye el koyar! İşte böyle...

Takvimin yaprakları birer birer uçup giderken tarihin yaprak
ları aynı hızla çoğalmaktadır...

İşin ilginci... Kimse neyin ne olduğunun nasıl geliştiğinin 
farkında değil... Onlar yasaların ardına dolanarak ya da bin
lerinin ipine tutunarak günlerini kurtarmakla meşguller

İnşallah farkına varma süreci çok uzamaz...

Mi ite Bite M ırtıı
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları ve 
Hukuk Fakültesi ile 
Orta öğrenime ait 
Liselerin birlikte kul
landıkları kampus 
girişi ayrılacak.
UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ile 
yardımcıları Prof Dr. 
A. Saim Kılavuz, 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz ve Prof Dr. 
Müfit Parlak ile 
Üniversite Yapı İşleri 
Teknik Daire
Başkanlığı yetkilileri 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik ve Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz 
ve Gemlik TSO 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Paşa Ağdemir 
ile birlikte kampus 
içinde inceleme 
yaparak yapılması 
gerekli işleri 
görüştüler. 
Amaçlarının kam
pusun öğrenciler 
için daha iyi ve 
mutlu şekilde 
yaşayabilecekleri 
bir yer haline 
getirmek olduğunu 
ifade eden UÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek, işleri 
program dahilinde 
19 Eylül'de başlaya
cak olan yeni eğitim 
yılına yetiştirmek 
olduğunu vurguladı.

GİRİŞLER 
AYRILACAK 
Kampusun girişin
den itibaren birçok 
alanda yapılan 
inceleme gezisinde 
Üniversite ve 
Gemlik Belediye 
si'nin yapacağı işler 
de masaya yatırıldı. 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz'ün 
makamında önce bir 
toplantı yapan heyet 
daha sonra kam
pusun giriş kapısına 
gelerek hazırlanan 
taslak proje 
üzerinde görüştüler. 
Üniversite ile Milli 
Eğitim Kurumlarının 
aynı kapıyı kullan
malarının sağlıklı 
olmaması nedeniyle 
giriş kapısının 
geriye çekilerek 
Hukuk Fakültesi'nin 
deniz tarafından,

diğer okul giriş
lerinin ise üst yolun 
ayrılarak ortasının 
bölünmesinden 
sonra kullanılması 
gerektiğini savunan 
üniversite heyeti 
ayrıca Hukuk 
Fakültesi öğrenci
lerinin istekleri 
doğrultuda sosyal 
hizmet alanlarının 
da yetiştirilmesi 
talebinde bulundu
lar.

YURTLARDA 
İNCELEME 
YAPTILAR 
Heyet daha sonra 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Binası, 
Gemlik Belediye 
si'nin yaptırdığı 
Erkek Öğrenci Yur 
du ile kampusun atıl

durumda kalan pla
jında da inceleme 
lerde bulunarak 
yapılacakları not 
aldılar. Gezi sonra 
sında durum değer
lendirmesi yapan 
heyet, Gemlik Bele 
diyesi ile Uludağ 
Üniversitesi'nin 
yapacağı işleri 
belirlediler. Gemlik 
Belediyesi olarak 
başta Üniversite 
girişinin araçlardan 
ve betonlaşmadan 
arındırılacağını 
söyleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
basketbol ve voley
bol sahaları, peyzaj 
düzenlemesi ve giriş 
yollarını yaparak 
öğrencilerin kampus 
içindeki yaşamlarını

daha rahat,geçirme 
ierini sağlayacak
larını kaydetti. 
Gemlik Ticaret 
Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Paşa 
Ağdemir'de öğretim 
görevlilerinin kala
bilecekleri lojman 
onarımını yönetim 
kuruluna danışarak 
üstlenebileceklerini 
söyledi. Üniversite 
Peyzaj bölümünün 
de kampus içinde 
düzenleme çalış
ması yapmasının 
uygun olacağı görü 
şünde birleşilirken 
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik, Üniver
site kapısının 
Gemlik'e yakışır 
şekilde yeniden 
yapılması gerektiği
ni savundu.
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Çiftçinin Borç İntiharı J VazıYORUM

Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde kredi kartı 
borçlan yüzünden 
bunaltma girdiği 
iddia edilen çiftçi 34 
yaşındaki Hasan 
Vatansever, av tüfeği 
ile intihar etti. 
Vatansever'in bir 
süredir psikolojik 
tedavi gördüğü 
öğrenildi.

Kamyonet alev topuna döndü
Bursa'nın Karacabey 
İlçesi'nde bir anda 
yanmaya başlayan 
kamyonet, alev top
una döndü.
Yanmasını vatan
daşın cep telefonu 
ile görüntülediği 
hurdaya dönen 
kamyonet, korku 
ve paniğe

Traktörün Altında Kalan Lise 
Öğrencisi Hayatını Kaydetti
Bursa'nın Kestel 
ilçesine bağlı 
Ümitalan köyünde 
meydana gelen 
kazada, şarampole 
yuvarlanan trak
törün altında kalan 
lise öğrencisi

Küfeden uru «e gitar çaldılar
Bursa'da bir kafeye 
giren hırsız ya da 
hırsızlar org ve gitar 
çalarak kayıplara 
karıştı. Olay, Nal

Hırsızlar bir bucuk Kilometre Kablo çald
Bursa'da elektrik 
malzemeleri 
satan bir iş yerine 
giren hırsızlar, bir 
buçuk kilometre 
kablo ile çok sayıda 
malzeme çalarak 
kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye

İznik'e bağlı 
Orhaniye Köyü'nde 
çiftçilik yapan ve 
bir süredir 
ödeyemediği! 
kredi kartı borcu 
yüzünden bunalıma 
giren Hasan 
Vatansever, dün 
akşam av tüfeği ile 
evde kimsenin 
bulunmadığı

neden oldu. 
Karacabey'de dün 
saat 23. 00 sıraların
da, Sırabademler 
Mahallesi Ortaokul 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
olayda 37 yaşındaki 
Ferhat Topal'a ait 
16 FJ 110 plakalı 
açık kasa 

genç hayatını 
kaybetti.
İnegöl Anadolu 
Öğretmen Lisesi 
öğrencisi Samet 
Demir (17), ailesine 
yardım etmek için 
traktörle tarlaya gitti.

bantoğlu Mahallesi 
Şekenhoca Cadde 
si'nde bulunan bir 
kafede meydana 
geldi. İddiaya göre, 

göre, Mehmet Akif 
Mahallesi 2. Mutlular 
Caddesi'nde
D.A'ya (44) ait 
elektrikçi dükkanına 
müşteri kılığında 
giden 3 kişi, çeşitli 
elektrik malzemeleri 
istedi. Dükkan 

sırada kafasına ateş 
ederek yaşamına 
son verdi. Bir 
süredir psikolojik 
tedavi gördüğü 
öğrenilen 
Vatansever'in 
cesedi silah sesini 
duyan eşi ve akra
baları tarafından 
bulundu. Evli ve 1 
çocuk babası olan 

kamyonet, park 
halindeyken bir 
anda yanmaya 
başladı. Kamyonet, 
itfaiye ekipleri 
tarafından kısa 
sürede söndürüldü. 
Vatandaşın yanışını 
cep telefonu ile 
görüntülediği 
kamyonet, kullanıla

Demir, eve dönerken 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetti. Şarampole 
yuvarlanan trak
törün altında kalan 
Samet Demir, olay 
yerinde hayatını 

gece saatlerinde kaf
eye giren hırsız veya 
hırsızlar, org ve 
gitarı alarak kayı
plara karıştı.

sahibi D.A. depoya 
gittiği sırada bin 300 
metre kablo, 14 adet 
role, 1 adet trifaze 
sigortayı çalan 
şahıslar kaçtı.
Depodan 
döndüğünde 
3 kişiyi göremeyen 

Hasan Vatansever'in 
cesedi kesin ölüm 
nedenin belirlenmesi 
için otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya İznik 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı 

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vural 1933@hotmâil.cöm
www.milliyet/blog/özcan vural

maz hale geldi. 
Kamyonetin, 
elektrik kontağından 
çıkan yangın 
sonucu alev aldığı 
sanılıyor.
Olayla ilgili soruş
turmaya Karacabey 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı.

kaybetti. Liseli 
gencin ölümü ailesi
ni yasa boğdu.
Liseli genç, bugün 
gözyaşları ve dualar 
eşliğinde köy 
mezarlığına 
defnedildi.

Hırsızlığı fark eden 
işyeri yetkilisi A.N. 
polise müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Madımak vahşetini unutma...
2 Temmuz 1993 ülke İçin kara bir 

gün.
Hem ülkem için hem Sivas için.
Türkçe’nin en güzel şiirlerine can 

veren
Şair Metin Altıok.
Hekimdi o, şairdi o.
Sivas’ta barbarlık ateşinde yakıldı.

Tam 37 değerli kişi..
‘Yok başka cehennem, yaşıyorsunuz 

işte’ diye uyarmıştı bizi.
Sivas ateşi onu da aldı.
Korkaklarca, vahşice katledildi..
Asım Bezirci de orada idi...
Hangisini saysam ayrı kanıyor 

yüreğim...
Savcı, geçen günlerde Madımak 

Davasında, zaman aşımı talep etmiş.. 
Bunları bilin..

2 Temmuz katliamının bu 18’inci yılı
na, yetişmiştir belki de tahliyeleri.
Ayıp..

Aziz Nesin’i ölüme götüren, o itfaiye 
merdiveninden, hala parmak sallayan, 
devrin belediyecisi çember sakallı, kişi 
de hala yakalanmamış.

O kaçtıkça, o saklandıkça birilerinin 
koynunda, kanıyor bizim yüreğimiz...

SAYIN OKURLARIM; Sivas’ta 
Madımak Oteli, toplumsal bir utanç 
olarak duruyor karşımızda...
Bu toplum kendi güzide evlâtlarına 

yaptığı, bu vahşetiyle kendiyle 
hesaplaşmaya hazır mı acaba?..

Bu ülke, yeniden bir yobaz kalkışma 
yaşamamak gibi, bu açının hesabını 
sormak zorundadır.

Ergenekon -Balyoz diyenler, ortada 
bir şey yokken sahte delillerle ortalığı 
karıştıranlar, işte size yanan bedenler, 
vahşet yazsanıza, hesap sorsanız ya ..

Üstünü örtmeye çalışanların sayısı 
arttıkça, bizler namuslu ihsanlar, sahip 
çıkmalıyız acımıza...

Görmezden gelirsek, vicdanımız 
kanar, bizleri yaralar.
Suskunluk, utançj örtmez arttırır.
İnsanlığına sahip çıkma adına,sen, 

Ey halkım; 2 Temmuz 93’ü unutma... 
Unutana yuh olsun..

D.A., kabloların 
çalındığını 
fark etti.
Hırsızlar, D.A'nın 
komşu sunun 
güvenlik 
kamerasına takılır 
ken, polis zanlıları 
her yerde arıyor.

KflŞ€D€ B6KL6M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cpm
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http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.cpm
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Sporda şike, Mecliste boykot
Meclis krizinin çözümü yönünde 

iktidar partisi ileri bir adım yapmadığı 
gibi, Başbakan yangına kürükle gidi 
yor.

CHP’lilerin yemin etmemeleri üzeri 
ne Başbakan, “Tükürdüklerini yalaya
caklar” diyor.

Bir yandan da, mecliste 5 oturuma 
katılmayan milletvekilinin, milletvekil
liğinin düşeceğini söyleyerek, ‘aba 
altından sopa’ gösteriyor.

CHP ise demokrasi mücadelesi 
kabul ettiği seçilmiş milletvekillerinin, 
Anayasa ve AIHM yasalarına göre 
serbest bırakılması gerektiğini iddia 
ediyor.

Kıhçdaroğlu, Erdoğan’ın söylemleri
ni tehdit olarak algılıyor ve tavırlarında 
değişiklik olmayacağını söylüyor.

MHP’yi ise anlamak mümkün değil.
Seçilen milletvekillerinin tutukluluk 

halleri devam ettiği halde, bu konuda 
sessizliğini koruyor, mecliste hiçbir 
şey yokmuş gibi davranıyorlar.

Seçimler öncesi MHP’nin dibini 
oyan AKP’nin yaptıklarını unutmuş 
görünüvorlar.

Erdoğan’ın politikası ise, CHP yi 
BDP ile aynı düzeyde göstermek, bir 
yandan da bu durumda MHP’yi yanına 
çekmeye çalışmak.

CHP yi halkın gözünde itibarsızlaş 
tırmak gayretindeler.

Yasama oranının çözmesi gereken 
acil sonunu varken, bu sorunun üzeri 
ne gidecek bir adım atılmıyor.

CHP’nin 135, BDP nin 35 milletvekili 
yokmuş gibi davranıyorlar.

İleri demokrasiden dem vuranların 
ne kadar demokrat oldukları ortada..

Bu sorun çözülmeden, Türkiye’nin 
gündemi değiştiriliyor.

Futbolda şike iddiaları ile başlatılan 
gizli soruşturma sonucu ünlü isimler 
ve futbolcular tutuklanıyor.

Sporun horonları darbe yiyor.
Gizli soruşturmanın gizliliği kaimi 

yor.
Savcının ve polisin bildiği tüm iddi 

atar soruşturma aşamasında yasak ol 
masına karşın basına sızdırılıyor.

Futbolda şike bilinmeyen bir olay 
değil.

Onlarca yıl süregelen bu çirkinliğe 
son verilmesi tabiiki önemli.

Ama zamanlama da dikkat çekici.
Kirliliklerle yürütülen spor spor 

değildir.
Türkiye sorumlar düğümüne boğul

muş bir ülke.
Bunlardan kurtulmanın yolu gerçek 

demokrasiden geçiyor.
Aranan o olmalı.

1

Demircioslu/Ilısilılilıler gilerilii 
insaal kısa siireıle haşlayacak"

Gemlik Belediye 
Encümeni’nce 
Boru san 
Mannesman firması
na kaçak inşaat yap
tığı gerekçesiyle 450 
bin lira para cezası 
kesilmesinden 
sonra, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın 
“Belediye’nin 
gecikmede suçu 
yok” diye açıklama 
yapmıştı.
Konuyu derinleme
sine araştıran Boru 
san Mannesman 
Genel Müdürü 
Bülent Demircioğlu, 
basına yazılı bir 
açıklama gönderdi. 
Demircioğlu’nun 
açıklaması aynen 
şöyle: 
“Borusan 
Mannesman’ın yeni

39. yılımıa birlikte kutladık
Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin 39. 
yayın yılına başla
ması nedeniyle 
gazeteye emek 
verenler ve gazete 
miz sahibi Kadri 
Güler ile eşi 
gazetemiz Yazı İşleri 
Müdürü Serap Güler 
ve çocukları Barış 
ve Özgür Güler, yeni 
yayın yılını birlikte 
kutladılar.
Umurbey Aytepe 
Restaurant’ta 
biraraya gelen 
Gemlik Körfez 
Gazetesi köşe 
yazarları İnan Tamer, 
Erhan İzgi, Spor 
Yazarı Seyfettin 
Şekersöz, baskı 
ustası Zeki Kotan 
gazetecilik izlenim- 

yatırımının idari ve 
isçi soyunma bölüm
lerinin inşaat ruhsat
larının gecikmesi ve 
bu arada inşaatın 
başlamış olması 
nedeni ile ceza 
tahakkuk ettirilmesi 
konusunda yazılı 
basında bazı eksik 
bilgilendirme ve 
değerlendirmeler 
olduğu tarafımızdan 
görülmüştür.
Gemlik Belediyesi ile 
yapmış olduğumuz 
görüşme neti cesin 
de, gecikmenin bir 
dizi olumsuzluğun 
maalesef aynı anda 
meydana gelmesin
den kaynaklandığı 
anlaşılmıştır.
Öncelikle önceki 
Belediye Başkanı’ 
nin yılbaşında 
görevden alınması, 

terini anlattılar. 
Geç saatlere kadar 
sohbet ederek 
geçen gecede, 
39. yaş günü pastası 
kesilerek, nice yeni 
yayın yıllarına diye 
dilekte bulunuldu.

Belediye’deki 
savcılık soruştur
maları ve çok sayıda 
göz altına alınma 
durumu idari boşlu 
ğa neden olmuş, sü 
reci menfi etkilemiş, 
bilahare Refik 
Yılmaz’ın Başkan 
olarak göreve başla
ması sonrası, süreç 
tekrar hızlanmış. 
Ancak, Büyükşehir 
İtfaiye Müdürlüğü, 
tüm ilçelerin Büyük 
şehir’e bağlanmış 
olması nedeni ile 
aşırı artan iş yoğun
luğundan, İtfaiye 
raporunu ancak 
uzun bir sürede 
vere bilmiştir. 
Bu süre içerisinde 
Ekim ayındaki açılış 
ve son çeyrekteki 
olası siparişlerin 
baskısı ve ruhsat

Yemekte konuşan 
Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, Gemlik 
Körfez Gazetesi’nin 
39. yayın yılına 
gelmesinde gazeteyi 
birlikte çıkaran eki 
bin büyük desteği 

sürecini takip 
eden Mühendislik 
bürosunun 
gerekli uyarıları 
yapmaması nedeni 
ile Fabrika yönetimi 
kısmen inşaata 
başlamış, neticede 
kimsenin arzu 
etmeyeceği bir 
hukuki sorun oluş
muştur.
Gemlik Belediyesi’ 
nin yakın işbirliği 
ile inşaat kısa 
süre de tekrar 
başlayacaktır.
Bilindiği gibi 100 
milyon dolar harca
ma ile yapılan yeni 
tesis, Türkiye’de 
ilk olan bir teknoloji 
ile petrol ve doğal 
gaz hat boruları 
üretecek ve Ekim 
ayında sınai üretime 
başlayacaktır.

olduğunu söyledi. 
"Bugün burada 
bulunamayan arka 
daşlarımıza, Gemlik 
Körfez’i okuyarak 
yaşatan okurları 
miza teşekkür ediyo
rum.” dedi.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

KAŞCDC BEKLEMEK YOK
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
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ieınin Tottancılar Silesin t Ticarcl
imsısı’Uııı tl ıimııll lanı

ttliıtiMilttlmılıtıılıııı
Fakir ve ihtiyacı olanlara yönelik kuru 

gıdalardan oluşan erzak yardımları yapıldı

Gemlik Ticaret 
Borsası’nın 
Toptancı Hali’ne 
koyduğu kantar 
hizmete açıldı. 
Dün saat 13.oo de 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Oda yönetim kurulu 
üyeleri, Toptancılar 
Sitesi Yönetim 
Kurulu üyeleri ve 
Site esnafı ve Tevfik 
Solaksubaşı’nın 
katılımıyla kantarın 
açılışı yapıldı.
Acar, 60 tonluk 
elektrononik 
kamyon kantarın 
hizmete açılmasıyla

Çıcııi iinMlesi Ması liitı
Uludağ Üniversitesi, 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle ilköğretim 
çağındaki çocukları 
bilime teşvik etmek 
amacıyla 'Çocuk 
Üniversitesi’ adı 
altında yaz okulu 
projesi başlattı. 
Çocukların yaz tatil
lerinin bir bölümünü 
keyifli ve verimli bir 
şekilde geçire
bilmeleri amacıyla 
bu yıl sadece biy
oloji alanında pro
gram açan Çocuk 
Universitesi'ne bu 
yıl 22 ilköğretim 
okulundan toplam 
80 öğrenci kabul 
edildi.
Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen açılış 
töreniyle 'Çocuk 
Üniversitesi'nde 
dersbaşı yapıldı.

zeytin tücarlarının 
bir eksikliği gideril 
diğini söyledi.
Ticaret Borsası

Başkanı İlhan 
Acar, kantarın kur* 
delasını keserek 
hizmete açtı.

Törene Rektör Prof. 
Dr. Kâmil Dilek, İl 
Milli Eğitim Müdür 
Vekili Recai Albay, 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Naci 
Cangül, Biyoloji 
Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Şükran 
Dere, öğretim 
üyeleri, ilköğretim 
okulu öğrencileri ve 
veliler katıldı.
Rektör Prof. Dr. 
Kâmil Dilek, açılışta 
yaptığı konuşmada, 

göreve başladıktan 
on gün sonra 
Şabiha Köstem 
İlköğretim Okulu 4 
G sınıfı öğrenciler
den 'Can Kâmil 
Amca' diye 
başlayan bir 
mektup aldığını, 
bu mektubun 
kendisinin çok 
hoşuna gittiğini, bu 
nedenle çocuk 
üniversite açma 
hayalini hiç vakit 
kaybetmeden öne 
aldığını söyledi.

Gemlik Belediyesi 
tarafından, fakir ve 
ihtiyacı olanlara 
yönelik kuru gıdalar
dan oluşan erzak 
yardımları yapıldı 
Dilekçe ile 
Belediye’ye başvura 
rak talepte bulunan 
ihtiyaç sahipleri ile 
daha önce fakir 
aylığı alan ailelere 
yönelik yapılan 
erzak yardımları 
AKP’li Belediye 
meclis üyeleri 
Necmettin Rama, 
Fevzi Ayyıldız, 
Abdullah Özden, 
Çiğdem Kuş ile 
zabıta ve belediye 
personeli tarafından 
kişilere imza 
karşılığı dağıtıldı. 
Fakir aylığı almakta 
olanların öncelikli 
olarak belirlendiği 
yardımlarda 97 aile 
ye yaklaşan 
Ramazan ayı öncesi 
kuru gıdalardan 
oluşan erzak tor
baları vatandaşların 
evlerine götürülerek 
dağıtıldı.
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
yapılan yardımların 
ihtiyaç sahiplerini

KflŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığım 
nüfus 

cüzdanımı 
1 Temmuz 

2011 tarihinde 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
İLKAY ERDEM

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

rencide etmeden 
evlerine 
ulaştırıldığını belir 
terek "isteyen 
ihtiyaç sahipleri 
gelip kendileri de 
almaktalar.
Gemlik Belediyesi 
olarak ihtiyaç

sahibi insanlarımıza 
yaklaşan Ramazan 
ayı öncesinde 
mutfaklarına biraz 
olsun destek ver
mek amacıyla 
yardımlarımızı 
sürdürüyoruz" şek
linde konuştu.

SATI1IK DAİRE

MANASTIR’DA 
2 DAİRE BİRDEN 

6+2 VE 310 M2 
DENİZE SIFIR 
MANZARALI 

SATILIK DAİRE 
SÜPER FİYAT 

122.000 TL

05318605544
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GEMLİK'İIİ İLK ÖZEL OKUL ÖHCE5İ EĞİTİM KURUMU

elmto .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 Sit. 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

Erdilli Termal Otel olarak A 
Armutlu sahiline yakm, prman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No: 1 .

Armutlu / YALOVA < -
Tel: O 226 ÖZA 41

531 44 20 ? 53131 45 5
Fax : O 226 531 06 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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Marmarabirlik zeytinyağı "beyaz liste'sinde
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi 
(UZZK)'nın kalite 
kontrol programına 
sadece 5 firma 
alındı. 5 firma 
arasında yer alan 
Marmarabirlik'in 
belgesini yönetim 
kurulu başkanı 
Hidamet Asa, 
Uluslararası Zeytin 
Konseyi İcra 
Direktörü Jean 
Barjol'ün de katıldığı 
törende Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı 
Teşkilatlandırma 
Genel Müdürü İsmail 
Kalender'den aldı. 
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı 
Konseyinin (UZZK) 
tarafından 1 Ocak 
2009 tarihinden 
itibaren uygulamaya 
konan "UZZK Kalite

Kontrol Anlaşması 
ve Kalite Kontrol 
Programı"nın, 
Uluslararası Zeytin 
Konseyi'nin (CÖI) 
hedef pazar ülkeler 
de uyguladığı kalite 
kontrol programına 
benzer şekilde 
hazırlandığı, çalış
manın COI ile 
eşgüdümlü yürütüle
ceği bildirildi.

TAKLİT VE 
TAĞŞİŞİN 
ÖNÜNE GEÇİLECEK 
Programa, markası
na ve kalitesine 
güvenen tüm zeytin 
yağı üreticileri 
başvurabiliyor.
Program çerçevesin 
de, sektörde taklit ve 
tağşişe karşı 
piyasadaki tek yasal 
yetkili Tarım

Bakanlığı Koruma ve 
Kontrol Genel 
Müdürlüğü ile 
koordineli bir 
mücadele başlatıldı 
ğı, kalite stratejisinin 
ön plana çıkarıl
masıyla da tüketici 
nin bilinçlenmesine 
ve halkın zeytinyağı 
kullanımının artması
na aktif katkı sağla 

yacağı bekleniyor. 
Program sayesinde 
Türk zeytinyağı sek
töründe taklit ve 
tağşiş yapan firma 
kalmayacağı, bu yıl 
sonunda en az 15-20 
firmanın daha bu 
programa dahil 
olmasının beklendiği 
ifade ediliyor. Bir 
kaç yıl içinde de tüm 

kaliteli zeytinyağı 
üretenlerin bu prog 
ramda yer alması, 
kalitesizlerin de 
kendiliğinden 
açığa çıkacağı 
öngörülüyor. 
Türkiye'de halen yıl
lık ortalama 153 bin 
ton yağ üretiliyor, 
bunun ortalama 100 
bin tonu iç tüketime 
sunuluyor.
Türkiye'de kişi başı
na yıllık 800 gram 
olan zeytinyağı tüke
timi son 4 yılda 1 
kilo 400 grama 
ulaştı.

HEDEF, 
ULUSLARARASI 
LİSTELER 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, sofralık zeytin 

de dünya lideri olan 
Marmarabirlik'in 
zeytinyağında da 
uluslararası kalite 
standartlarına 
uyduğunu, kaliteli 
ürünün "Beyaz Lis 
te"yle belgelendiril 
meşinin de sorumlu
luklarını artırdığını 
ifade etti. Asa, 
"Bundan sonra 
hedefimiz ulus
lararası listelere 
girmek" dedi. 
İstanbul'da gerçek
leştirilen törene, 
Marmarabirlik 
Başkanvekili Refi 
Taviloğlu, yönetim 
kurulu üyeleri Cen 
giz Sayın, İbrahim 
Aksoy ve denetleme 
kurulu üyeleri Fevzi 
İpek, Kemal Dinç ve 
genel müdür İbrahim 
Minareci de katıldı.

Huzurevi sakinleri moral depoladı
DIŞ TİCARET ELEMANI

*20-35 YAŞ ARASI
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

IHIMI
Mm

DENEYİMLİ MNHASEBE ELEMANI
ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 

ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

SATIŞ & PAZARLAMA ELEMANI
*SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 

*ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

EFENDİOGLU mermer a.ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 
FAX: 0-224-586 00 07

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Huzurevi’nde 
yaşamını sürdüren 
yaşlılar, birbirinden 
özel programlarla 
yaz aylarının tadını 
doyasıya çıkarıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından her ay 
gerçekleştirilen 
doğum günü kutla
malarıyla eğlenceli 
anlar yaşayan 
huzurevi sakinleri, 
çeşitli zamanlarda 
yapılan gezilerle de 
güneşli havanın . 
keyfine varıyor. 
Huzurevinin en 
renkli etkinlik
lerinden olan 
doğum günü 
kutlamalarının biri 
daha Haziran 
ayında doğan 
yaşlılar için

düzenlendi. 
Huzurevi 
bahçesinde yapılan 
kutlamada, yaşlılar, 
yeni yaş heyecanını 
dostlarıyla paylaştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire 
Başkanı Hüseyin 
Koçak, doğum 
günü kutlamalarına 
katılarak mutluluk
larına ortak olduğu 
huzurevi sakinlerine 
hediyeler verdi, 
mutlu ve sağlıklı 
birer ömür diledi. 
Öte yandan 
huzurevi sakinleri, 
İznik’e yapılan 
gezinin de tadını 
çıkardı. Yaşlılar, 
İznik gölü kıyısında 
piknik yaptı, dost
larıyla bol bol soh
bet ederek, gezinin 
keyfim çıkardı»'

Hava sıcaklığının 
25 derece olduğu 
şehirde nem 
oranının yüzde 
69'a çıktığı bildiril
di. Aşırı nem bil
hassa öğle saat
lerinde sokağa 
çıkmak 
mecburiyetinde 
kalan vatandaşları 
bunaltırken, kalp 
ve astım hastaları 
zor anlar yaşadı. 
Sıcaktan bunalan
lar sahillere ve 
dağa akın etti. 
Uludağ günü bir
lik tatilcilerle 
dolarken, 
Bakacak'tan 
şehrin üzerindeki 
nem tabakası 
çıplak gözle bile 
fark edildi.

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN
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7. Bursa Alışveriş 
Şenliği 22 flğustos'ta 

Başlayacak
7. Bursa Alışveriş 
Şenliği'nin 22 
Ağustos'ta başlaya
cağı bildirildi. 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Celal Sön 
mez, Kozahan'da 
düzenlediği basın 
toplantısında, geçen 
yıl "Alışveriş 
Kozasından Çıkıyor" 
sloganıyla başlattık
ları şenliğin amacına 
ulaştığını söyledi. 
Dünyanın en canlı, 
en dinamik iç 
pazarlarından birine 
sahip olan 
Türkiye'nin, küresel 
krizden en hızlı çıkan 
5 ülkeden biri 
olduğunu belirten 
Sönmez, Türkiye'nin 
2010 yılında yüzde 8, 
9'luk büyüme perfor
mansı ile OECD 
ülkeleri arasında en 
hızlı büyüyen ülke 
olduğuna dikkati 
çekti.

Sanayicilerin ulus
lararası pazarlarda 
rekabet gücünü yük
sek tutabilmesi, 
esnafın hayatını 
devam ettirebilmesi 
ve işsizliğin azalması 
için iç pazarın makul 
bir canlılığı sürdür 
meşinin önemini 
ifade eden Sönmez, 
Bursa'da 'Alışveriş 
Şenliği'nde yapılacak 
kampanyalar hakkın
da bilgi verdi: 
Sönmez, şunları 
kaydetti: "İlkini 
düzenlediğimiz 2005 
yılından bu yana 
sürekli büyüyen ve 
ülkemizin pek çok 
kentinde örnek 
alınan alışveriş 
şenliği bu yıl 22 
Ağustos-19 Eylül 
tarihleri arasında 
organize edilecek. 
6 bin üzerinde iş 
yerinin, çeşitli oran
larda indirimlerle 
şenliğe katılmasını 
bekliyoruz."

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2
2.KAT DAİRE

(Değeri 75.000 TL- Satış Fiyatı 50.000 TL)
SAHİBİNDEN ACELE 

SATILIKTIR 
0 535 039 65 32

Bursa Emniyeti nde 
Nöhet Değişimi

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde bazı 
şube müdürlerinin 
görev yerleri 
değiştirildi. Asayiş 
Şube Müdürü Arif 
Bozdemir, Olay Yeri

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M ac i d e ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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

ve Kimlik Tespiti 
Şube Müdürü 
Himmet Özcan'la yer 
değiştirdi. Nilüfer 
İlçe Emniyet Müdürü 
Veysel Akkoca 
Güvenlik Şube 
Müdürü oldu.
Geçen yıl 
Gaziantep'ten 
Bursa'ya atanan 
Emniyet Müdürü 
Halil Yılmaz, Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un oluruyla 
bazı şube müdür
lerinde görev 
değişikliğine gitti. 
Teşkilata yeni 
heyecan katmak 
amacıyla yapılan 
değişiklikler kap
samında 21, 1. , 2. , 
3. ve 4. sınıf Emniyet 
Müdürü ve Emniyet 
Amiri'nin yeri 
değişti. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
içinde yapılan 
değişiklikler kap
samında, 
Olay Yeri İnceleme 
Şube Müdürü 
Himmet Özcan 
Asayiş Şube Müdü 
rü, Özel Harekât 
Daire Başkanlığı'nda 
görevli Selami 
Türker Trafik 
Tescil Şube 
Müdürü, Eğitim 
Şube Müdürü 
Abdullah Kaygusuz 
Özel Güvenlik Şube 
Müdürü, Bölge Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü Mustafa 
Altunsu Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürü, Ruhsat 
İşlemleri Müdürü 
Sinan Çakır İkmal 
Şube Müdürü oldu.

ELEMAN ARANIYOR
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 

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 : O 224 573 43 25 
GSM: O 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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HMIHIHMSliStili iiili Mili
Haziran ayı 
enflasyonu, tüketici 
fiyatlarında (TÜFE) 
yüzde 1.43 aza
lırken, üretici 
fiyatlarında (ÜFE) 
yüzde 0.01 arttı. 
Yıllık enflasyon 
haziran ayı itibariyle 
TÜFE’de yüzde 6.24, 
ÜFE’de ise yüzde 
10.19 oldu.
Enflasyonun 
düşüşe geçmesin 
de, yazla birlikte 
gündeme gelen gıda 
ucuzluğu etkili oldu. 
ENFLASYON hazi
ran ayında gıda ve 
alkolsüz içecek fiy
atlarındaki düşüş 
nedeniyle, beklenti
lerin üzerinde düşüş 
göstererek iyimser 
bir seyir izledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
haziran ayı rakam
larına göre enflas 
yon, tüketici fiyat
larıyla (TÜFE) yüzde 
1.43 gerilerken, 
üretici fiyatlarıyla 
ise yalnızca yüzde 
0.01 arttı. Haziran 
ayı itibariyle yıllık 
enflasyon ise 
TÜFE’de yüzde 6.24, 
ÜFE’de ise yüzde 
10.19 olarak gerçek
leşti.
Merkez Bankası’nın 
haziran ayı ikinci 
dönem beklenti 
anketinde, TÜFE 
artışı beklentisi 
yüzde 0.02 
düzeyindeydi.
Piyasa beklentisi ise 
TÜFE’nin eksi çıka
cağı yönünde oldu.

Beklenti yüzde -0.05 
ile -1.30 aralığında 
değişiyordu. Ayrıca, 
Merkez Bankası’nın 
son Para Politikası 
Kurulu toplantı 
özetinde, mayıs 
ayında sıçrama 
gösteren işlen
memiş gıda fiyat
larının haziran ayın
da belirgin düşüş 
göstereceği belir
tilmiş ve bu düzelt
meyle yıllık 
enflasyonun, 
Enflasyon Rapo 
ru’nda öngörülen 
seviyelerine 
döneceği 
kaydedilmişti. 
Ancak, haziran ayı 
enflasyonu beklenti
lerin üzerinde düşüş 
göstererek, yüzde 
1.43 azaldı.
TÜFE’de ana harca
ma grupları 
itibariyle bir ay önc
eye göre en yüksek 
artış yüzde 1.41 ile 
eğitim grubunda 
görüldü. Haziran 
ayında endekste yer 
alan gruplardan 
eğlence ve kültürde 
yüzde 1.19, çeşitli 
mal ve hizmetlerde 
yüzde 1.07, 

haberleşmede 
yüzde 0.71, giyim ve 
ayakkabıda yüzde 
0.64, ev eşyasında 
yüzde 0.55, lokanta 
ve otellerde yüzde 
0.48, ulaştırmada 
yüzde 0.32, konutta 
yüzde 0.24, sağlıkta 
yüzde 0.04 artış 
meydana geldi.
Gıda ve alkolsüz 
içeceklerde ise 
yüzde 6.40 düşüş 
görülürken, alkollü 
içecekler ve tütün 
grubunda değişim 
olmadı.
Yıllıkta artış var 
Yıllık bazda 
TÜFE’de en yüksek 
artış yüzde 9.50 ile 
ulaştırmada mey
dana geldi.
Artışın yüksek 
olduğu diğer 
harcama grupları 
şöyle sıralandı: 
“Çeşitli mal ve 
hizmetlerde 
yüzde 9.11, gıda 
ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 

8.13, ev eşyasında 
yüzde 7.59, 
lokanta ve otellerde 
yüzde 7.50, 
giyim ve ayakkabı
da yüzde 6.53.”

Memurun maaşı 
işçiyi ikiye 
katladıMemur maaş 
artışı işçinin 
maaşını ikiye katladı 
Türk-İş'in araştır
masına göre, 2003- 
2011 döneminde en 
düşük memur maaşı 
896 lira, en düşük 
kamu işçi ücreti ise 
404 lira arttı.
Konfederasyon, 
kamuda en düşük 
memur maaşı ile en 
düşük işçi ücretinin 
karşılaştırıldığı bir 
araştırma yaptı. 
Araştırmaya göre, 
Ocak 2003'te en 
düşük memur 
maaşı, aile yardımı 
ve çocuk parası 
hariç net 374.63 
liradan, 1270.45 
liraya çıktı. Buna 
karşılık, en düşük 
işçi ücreti net 226 
liradan 629.95 liraya 
çıktı. En düşük 
memur maaşındaki 
artış net 895.82 
liraya ulaşırken, en 
düşük işçi ücretin 
deki artış net 403.95 
lirada kaldı.
En düşük memur 
maaşında 2003-2011 
döneminde yaşanan 
artış yüzde 239.12’yi 
bulurken, en düşük 
işçi ücretindeki artış 
yüzde 178.73 oldu. 
Öte yandan, ilk işe 
giriş ücretleri 
açısından bir 
karşılaştırma 
yapıldığında da 
memurlar ve işçiler 
açasında ciddi bir 
farklılık bulunduğu 
ortaya konuldu.

Memurlarda, 112.94 
liralık aile yardımı 
ve 46.67 liralık 
çocuk parası hariç 
tutulduğunda, 
ilköğretim mezunu 
hizmetlinin işe giriş 
maaşı 1275.43, lise 
mezunu memurun 
işe giriş maaşı 
1312.47, meslek lis
esi mezunu teknis 
yenin işe giriş maa 
şı 1436.84, yük
sekokul mezunu 
teknikerin işe giriş 
maaşı ise 1700.18 
liraya karşılık geli 
yor. İşçilerde ise bir
leştirilmiş sosyal 
yardım ödemesi net 
60.14 lira ile 
ikramiye hariç tutul
duğunda, karayol
larında yeni işe 
başlayan bir işçinin 
ücreti 884.23 lira, 
işe yeni başlayan 
inşaat sürveyanının 
ücreti 898.67 lira, 
sürücü operatö 
rünün ücreti 911.10 
lira, Devlet Su 
İşlerinde işe yeni 
başlayan vasıfsız 
işçinin ücreti 978.65 
lira, TCDD’de işe 
yeni başlayan tren 
teşkil işçisinin 

ücreti 999.61 lira 
seviyesinde 
bulunuyor.
İŞÇİ VE MEMURUN 
100 LİRASI 
Araştırmada, kamu 
işçisinin ücreti ile 
memur maaşları reel 
olarak da 
karşılaştırıldı. 
Buna göre, işçinin 
100 lirası 2002'den 
2010'a gelindiğinde 
95.9 liraya geriledi. 
Memurun 
100 lirası ise aynı 
dönem sonunda 
131 liraya ulaştı. 
Araştırmaya 
göre, kamu işçisi 
ile memurların net 
ele geçen ücret
lerindeki gelişmeler 
şöyle: 
fşçı Memur 
Net Ele Geçen Net 
Ele Geçen 
Ücret Endeksi Maaş 
Endeksi 
2002=100 2002=100 
2002 100 100 
2003 97.3 99.2 
2004 98.9 101.7 
2005 101.7 104.4 
2006 98.9 110.9 
2007 102.1 115.3 
2008 100.1 122.7 
2009 99.6 132.9 
2010 95.9 131

IHIP
Eski ismi ARAP BABA-1 yeni ismi ELA olan 

YALOVA - 434 teknik kütüğüne kayıtlı Balık Avlama 
Teknemin eski denize elverişlilik Belgesi kayıptır. 

Hükümsüzdür. Donatanı: Hasan GENÇAY

6 Temmuz 20İl Çarşamba 
YASEMİN ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyüm 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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go 55

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
BÜSKİ 514 57 96
İtfaiye 51İ 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
6EKLİK’İN İLK SÜNLÛK SİYASİ SSZSTCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4010 

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

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)

mlııiaııklii
VENÜS SİHEHASI 

SATILIK RUH 
ll>l4.00- 
16.30-20.30 

FANDA SİHİRLİ YOL 

ll.45-l4.l546.30

Rezervasyon 
(Td î 513 33 21)
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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

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan naşlaflı 
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,

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ öğrenciler 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 TU
8.000 TU
8.000 TL
8.000 TU
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
7 Temmuz 20ll Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İşte 61. 
hükümetin 

yeni kabinesi
Başbakan Erdoğan 61? Hükümet 'in 
yeni kabinesini Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül’e sunduktan sonra 
basın toplantısı düzenleyerek yeni 
kabineye açıkladı. Yeni kabinede 7 
eski bakan yer almadı. Syf 7'de

Belediye Meclisinin dünkü oturumunda Başkan Yardımcısı Muharrem San’nın maaşı yükseltildi

Mecliste tahsis tartışması
Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan Temmuz 
ayı ilk toplantısına 
Gemlik Belediyespor, 
Gemlikspor, Körfez 
spor kulüplerine 
kiralanan Sosyal 
Yaşam Merkezi, katlı 
otopark ve halı 
sahanın tahsislerinin 
kaldırılması konusu 
damgasını vurdu.

Mecliste, CHP’den 
Arzu Karataş, MHP 
den Ömer 
Kahraman’ın olma
ması AKP’lilerin karar
larda oy çoğunluğunu 
sağladı. MHP’den Suat 
Laçinok’un sert 
muhalefetine karşın 
kulüplerin tahsisleri 
kaldırılırken, Laçinok 
‘Olmayan şeyin kararı

alınmaz’ diye tepki 
koydu ve yargıya 
gideceğini söyledi. 
Mecliste başkanvekili 
Muharrem San’nın 
maaşı yeniden ele 
alındı ve San’nın 
maaşı Mehmet Çelik’in 
maaşı ile aynı düzeye 
getirildi. Sarı, brüt 4 
bin 200 lira maaş ala
cak. Haberi syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmall.com

Güne Bakış

Karataş ve Kahraman’ın yokluğu 
Muharrem San’nın maaşını 

4 bin 200 liraya yükseltti
Dün toplanan Belediye Meclisi’nde 

aslında önemli gündem maddeleri yoktu.
Ama meclis açıldığında 9 önerge 

olduğunu söyledi Başkanvekili Yılmaz.
Bunlardan biri AKP’lilerin evirip çevirip 

meclise getirdikleri Başkanvekili Muhar 
rem San’nın maaş konusuydu.

AKP’lilere San’nın maaşının asgari ücret 
olarak kabul edilmesini içlerine sindi- 
remiyorlardı.

San’ya verilen sözler arasında koltuk ve 
maaş ta vardı çünkü.

Devamı sayfa 4’de

TAYTftYPft Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize irdi

İçkisiz balık evimizde günlük Parkımız
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
mevcuttur

Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidlr.

içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde kredi*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@hotmall.com
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Belediye Meclisinin dünkü oturumunda Başkan Yardımcısı Muharrem Sarı’nın maaşı yükseltildi

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Temmuz 
ayı ilk oturumunda 
Gemlik Belediyespor, 
Gemlikspor ve 
Körfezspor 
Külüplerine Meclis 
kararı ile verilen 
Sosyal Yaşam 
Merkezi, Katlı Otopark 
ve Çukurbahçe Hah 
Sahası'nın tahsis
lerinin kaldırılması 
kabul edilirken, 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz ile 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı Suat Laçinok 
arasında sert tartış
malar yaşandı. 
Belediye Meclis 
üyelerinden CHP’li 
Arzu Karataş ile 
MHP’li Ömer 
Kahraman’ın bulun
madığı toplantıda, 
çoğunluğu elde eden 
AKP’liler, daha önce 
Belediye Meclisi’nde 
iki kez görüşülen ve 
maaşı asgari ücret 
tutulan Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
Sarı’nın maaşını diğer 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik’in maaşı ile aynı 
olması yönünde 
önerge verdiler. 
Önergeye CHP’li 
üyeler ve MHP’li üye 
Suat Laçinok ’red’ 
oyu verirken, AKP’li 
üyeler ile Mehmet 
Çelik, ’evet’ oyu 
verince, Muharrem 
Sarı’nın maaşı da 
Mehmet Çelik’in aldığı 
brüt 4 bin 200 lira 
olarak kabul edildi. 
Öneriyi sunan 
Belediye Başkan vek
ili Refik Yılmaz, 
"Muharrem San'ya 
verilen maaş Ana 
yasanın eşitlik ilke
siyle bağdaşmamak
tadır. Belediye Baş 
kan Yardımcısı 
Mehmet Çelik’in aldığı 
maaşın aynının 
Muharrem San’ya ve 
gelecek olan başkan- 
vekillerine de 
verilmesini öneriyo
rum” dedi.
CHP Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, söz 

alarak, Anayasa’nın 
bu maddesindeki eşit
lik sözünün yanlış 
anlaşılmaması gerek
tiğini, ilkokul mezunu 
biri ile üniversite 
mezunu birinin aynı 
maaşı almasının 
Anayasa’nın eşitlik 
ilkesi ile ilgisi bulun
madığını söyledi. 
Ersoy, burada söz 
konusu önerinin 
Muharram Sarı ile 
ilgili olduğunu, daha 
sonra atanacak olan 
başkan yardımcıları 
için Meclisin karar 
alamayacağını belirtti. 
AKP’li meclis üyesi 
Aslan Özaydın ise, 
daha önceki meclis 
toplantılarında 
Muharrem Sarı’nın 
maaşı görüşülürken, 
haksızlık edildiğini, 
inat uğruna, öteleme 
uğruna ve intikam 
almak için maaşının 
düşürüldüğünü, bu 
nedenle bu önergeyi 
verdiklerini söyledi. 
Yapılan oylamada, 
AKP li üyeler ve 
Mehmet Çelik evet 
oyu kullandı, MHP li 
Suat Laçinok ile 
CHP’li 9 üye de red 
oyu yerdi.
Oylama 10’a karşı 11 
oyla kabul edildi.

İNŞAAT YASAĞI 
BAŞLIYOR 
Belediye Meclisi’ne 
Başkanlık makamın
dan sonulan bir 
önerge de ise 15 
Temmuz tarihinden 
itibaren yazlıklarda 1 
EylüLtşrihe kadar 
inşaat yasağı uygula
masının başlaması oy 
birliği ile kabul edildi. 
Küçü^ Kumla Köy 
içindeki alan açma 
projesi kapsamında 
metruk binaların 
kama&ştırılmasına da 
karar Alınırken. Hisar 
Mahallesi’nde İmdat 
Petek adh vatandaşın 
yol açımında kesilen 
4 zeytin ağacına 2 bin 
lira öç^nmesi oybir
liği ile kabul edildi. 
Gemlik Belediye Spor 
Kulübü

Başkanlığından 
meclise gelen bir 
yazıda da mecliste 
görüşüldü.
Gemlikspor Kulübü 
nün Belediye Meclis 
üyelerince kurulduğu
na dikkat çekilerek, 
kurulduğundan beri 
belediyeden bir kuruş 
bile maddi yardım 
alınmadığı, 100 bin 
lira kulübü maddi 
yardım yapılması 
iştendi.
Önerge Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na havale 
edildi.
Umurbey arazilerinin 
sulama suyu pom
pasının çalındığı, 
buraya yeni bir 
pompa alınması 
konusunda gelen 
önerge görüşmeler 
sonucu Küçük Kumla 
ve Kurşunlu 
Mahallesi’nin sulama 
havuzunun gerekli 
olan yardımların 
yapılmasına oybirliği 
ile karar verildi. 
Daha sonra gündem 
maddelerine geçildi. 
Taşınmaz Satış 
Komisyonu 
üyeliklerine Çiğdem 
Kuş ve Turhan Alkış 
oy birliği seçildi. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’nden 
ihtiyacı olan bir adet 
lastik tekerlekli ekska
vatör, bir adet çift 
kabinli açık kasalı 
araç, bir adet sulama 
işlerinde kullanılacak 
vidanjör, bir tanede 
Doblo tipi ticari araçın 
alınması karar
laştırıldı.
Muhtarlar Derneği’nin 
Lokal isteği ile Gemlik 
Muhtarlar Derneği’nin 
katlı otopark altında 
bürosu talepleri ise 
Hukuk Komisyonunca 
olumsuz bulununca 
mecliste talebi red 
dedilince, kiralanma 
talebi gelirse 
görüşülmesi kararı 
verildi.

SPOR KULÜPLERİNİN 
TAHSİSLERİNİN 
KALDIRILMASI

Belediye Meclisi’nin 
bir diğer gündem 
maddesi olan Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü’ne tahsisi 
yapılan Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin, Gemlik 
Spor Kulübü’ne tan- 
sisi yapılan Katlı 
Otopark ile 
Körfezspor Kulübü’ne 
tahsisi gerçekleştin 
len Çukurbahçe Halı 
Sahası’nın tahsis
lerinin kaldırılması 
istemi tartışmalara yol 
açtı.
Hukuk Komisyonu 
nun raporunu okuyan 
Komisyon Başkanı 
Suat Laçinok, üç tah
sisin de kaldırıl
masını, tahsislerin 
kaldırılması halinde 
bu spor kulüplerinin 
aynı yerleri kiralamak 
için Belediyeye 
başvurması halinde 
kiraya verilmesi 
doğrultusunda görüş 
bildirdi.
Konuyla ilgili görüş 
bilidiren Mehmet 
Çelik, Belediye müfet
tişlerinin yaptıkları 
incelemede, üç 
kulübe yapılan tahsis
lerin yasalara aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
meclis üyeleri hakkın
da soruşturma 
açıldığını, hatadan 
dönülmesi konusun
da daha önce konu 
meclise geldiğinde, 
CHP tilerin oylarıyla 
tahsislerin 
sürdürüldüğünü hatır
latarak, "Hakkımızda 
açılan davadan kurtul
mak için bu tahsis
lerin kaldırılmasını 
talep ettim” dedi. 
Çelik’in bu konuş
masına Başkanvekili 
Refik Yılmaz da 
destek verdi. Meclisin 
aldığı tahsis kararını 
tutanaklardan okudu. 
Daha sonra söz alan 
Gemlik Belediye Spor 
Kulübü Başkanı Mahir 
Gencer, meclisin tah
sisi kaldırdığını, 
Belediye ile Gemlik 
Belediyespor arasın
da noter huzurunda 
belediyenin çıkarlarını 

koruyan biri kira 
sözleşmesi yaptık
larını, bugüne kadar 
kira borçlarının bulun
duğunu, ancak, 
belediyeden hiçbir 
maddi destek 
almadıklarını söyledi. 
Gencer şöyle konuş
tu: "5018 sayılı yasa 
spor kulüplerine, tah
sis yapılmaz diyor. Bu 
konuda müfettişler 
soruşturma açtı biz 
de savunmamızı yap
tık. Büyükşehir’in 
Belediye Meclisi’nde 
alınan kararla Atatürk 
Stadyumu Bursaspor 
Kulübü’ne aylığı 100 
lira ile tahsis edilmiş. 
Müfettişler aynı bizde- 
ki gibi Büyükşehir 
Belediye Meclis 
üyelerine tahsis yapa
mazsınız diye savun
malarını istedi.
Ama sonra yazdıkları 
bir yazı ile, Bursa 
spor’un profesyonel 
bir kulüp olmasına 
karşın, 17 dalda 
değişik sporları yap
tırdığı gibi gerekçeler 
öne sürülerek soruş
turma kaldırılarak tah
sis geçerli sayılmıştır. 
Buradaki müfettişlerin 
olaya bakış açısına 
dikkatlerinizi çekiyo
rum. Bize uygulanana 
dikkatlerinizi çekiyo
rum. ” dedi. 
Başkanvekili Yılmaz 
ise, yaptığınız 
sözleşmede kira 
ödenmediği takdirde 
hemen tahliye 
edilebileceği hük
münün bulunduğuna 
dikkat çekti.
Suat Laçinok ise 
Belediye Meclisinin 
encümenin aldığı 
bir kararı kaldırma 
yetkisinin bulun
madığını, yargıya ait 
olan bir konuda 
Belediye Meclisinin 
kendini yargı yerine 
koyamayacağını 
söyledi.
Mahir Gencer yeniden 
söz alarak, "Bu karar 
Belediyespor’un 
tahliyesini mi ifade 
eder” dedi.
Gencer,

Belediyespor’un kira 
sözleşmesi bulun
duğuna dikkat çeke 
rek, meclisin daha 
önce tahsisi 
değiştirdiğini belirtti. 
Gencer, "Büyükşehir 
Belediyesi bütçesine 
Bursa Belediyespor 
kulübüne 2 milyon 
500 bin lira, diğer ilçe 
belediyelerinden biri 
750 bin bir diğeri ise 
1 milyon lira yardım 
parası ayırmıştır. 
Biz, Gemlik 
Belediyesi’nden bir 
kuruş bile yardım 
almadık. Kira borcu 
yalnız Gemlik 
Belediyespor’un mu 
var?
Nedir bu kavga, bizi 
kulübu kötü yönet
tiğimiz için eleştire
bilirsiniz size cevap 
veririm. Tahsisi 
kaldırmakla sorunu 
çözemezsiniz. ” dedi. 
MHP li Suat Laçinok 
ise yeniden söz 
alarak Başkanın 
okuduğu kararın 
eski karar olduğunu, 
o kararın daha 
sonra 2010 yılında 
tahsisten kiraya 
dönüştürüldüğünü 
söyledi.
Başkan Yılmaz’dan 
değiştirilen kararı 
okumasını istedi. 
Tartışma büyüyünce 
Laçinok "Yaşım 70 
ama gençlere taş 
çıkarırım. Bu konu bir 
siyasi konu olmuştur. 
Ben önüme gelen 
konuları siyasi 
gözlükle incelemem 
bu benim 30 senelik 
kültürümdür, adabı 
muaşeritimdir” dedi. 
Buna karşın kararı 10- 
11 olarak külüplerin 
tahsisinin kaldırılması 
şeklinde alındı. 
Suat Laçinok karara 
karşı İdare 
Mahkemesi’nde 
dava açacağını 
söyleyerek, "Olmayan 
bir şeyin reddi kabul 
olur mu? Başkan kur
nazca hareket ediyor- 
bir öyle bir böyle 
konuşuyorsunuz" 
dedi.
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Eve giren yılan seferber etti
Bursa'da bir eve 
giren yılan, ekipleri 
seferber etti. Evin 
her tarafını didik 
didik arayan polis ve 
itfaiye ekipleri yılanı 
bulamadı.
Olay, Fethiye 
Mahallesi İstiklal
Sokağı'nda meydana 
geldi. İddiaya göre 
çocuklarını camiye 
bırakan Hafize 
Özmen, eve 
döndüğünde mut

fakta 1 metre uzun
luğunda bir yılan 
gördü. Korkarak 
evden kaçan Özmen, 
komşularından 
yardım istedi.

Komşuların haber 
vermesiyle eve 
gelen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı ve

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
1 saat boyunca her 
yeri aradı. Dolapların 
arkasını ve odaları 
didik didik eden 
ekipler, yılanı bula
madı. Korktuğunu 
ve hemen komşu
larına gittiğini 
söyleyen Hafize 
Özmen, "Boyu 1 
metre vardı. Akşam 
nasıl yatacağız 
bilmiyorum" dedi.

Mıcır motosikletli gencin sonu oldu
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde, mıcıra 
kapılıp takla atan 
ehliyetsiz motosiklet 
sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Kaza, Harmancık- 
Bursa karayolu Çak
mak köyü kavşağın

da meydana geldi. 
15 yaşındaki 
Ramazan Çetin'in 
kullandığı 43 UR 269 
plakalı motosiklet, 
havanın yağışlı 
olması ve aşırı sürat 
sebebiyle kontrold
en çıktı. Mıcıra 
kapılan motosiklet

takla atıp şarampole 
uçtu. Ağır yaralanan 
Ramazan Çetin'e ilk 
müdahaleyi yoldan 
geçen vatandaşlar 
yaptı. Harmancık 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Çetin, 
burada yapılan 
müdahalenin ardın

dan önce 
Tavşanlı'ya, daha 
sonra Kütahya'ya 
sevk edilmesine rağ
men kurtarılamadı. 
Gencin acı haberi 
alan ailesi fenalık 
geçirirken, jandarma 
kazayla ilgili soruş- 

.turma başlattı.

Sıtıiiıı hunalan tocııiiaı ila ttc atiye?
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde sıcaklar
dan bunalıp soluğu 
derelerde alan 
çocuklar ölüme 
kulaç atıyor.
Aşırı sıcaklarla bir
likte çocuklar Şipali, 
Hamzabey dereleri 
ile Cerrah beldesinin 
üstündeki baraja 
akın ediyor. Günün 
büyük bölümünü 
derelerde yüzerek 
geçiren çocuklar, 
yaz tatilini bu şe 
kilde değerlendir 
meye çalışırken, 
suların derinliğine

*

. EK'İSTERKEN HANINIZDAN OLMAYIN!1
......... ........... ............................................................... ... •...........................................

veya pisliğine aldır
mıyor. Son günlerde 
sıcaklığın 35 derec
eye kadar yükselme
si, özellikle kırsal 
kesimde yaşayan 
çocukların soluğu 
derede almasına 
sebep oluyor.

Derelerde serinlem
eye çalışan çocuk
lar, bazen, hayvanlar
la birlikte aynı suda 
yıkanıyor. Çocuk
ların boğulma 
tehlikesinin yanı sıra 
mikrop kapma riski 
de bulunuyor.

Önceki yıllarda 
meydana gelen 
boğulma vakalarına 
dikkat çeken yetkilil
er, anne ve babalar
dan çocuklarının 
nereye gittiklerini 
takip etmelerini 
istiyor.

El kesesinden yemek!...
Bazıları, “Türk ekonomisi büyümede 

dünya şampiyonu oldu.
Diğer ulusların önüne geçtik. Çin’i 

bile geride bıraktık.
Büyüyoruz..." diyerek seviniyor. 

Bazıları da, “Cari açık sorunu yüzün
den ha battık, ha batıyoruz...” diye 
ağlaşıyor. “N’olur biri anlatsın...

Büyüyor muyuz, batıyor muyuz?” 
diyor..

Büyüyoruz ama... Üreterek değil el 
parasıyla büyüyoruz.

Her şeyin başı üretim. Ne kadar üretir 
isek o kadar öz gelirimiz (buna milli 
gelir deniliyor) olur.

Son zamanlarda dışarıdan bolca 
sıcak para gelince hepimiz hovarda 
olduk. Arabalar duvarlarda tv.ler, 
ceplerde bankamatikler, lüks telefon
lar..

Dışarıdan gelen paraları sonunu 
düşünmeden, kendi paramızmış gibi 
harcamaya başladık.

100 gelirimiz var iken 120 harcadık.
Dışarıdan gelen para,beyler faiz için 

geliyor.
Yabancılara son on senedir (AKP 

devri), yaklaşık yüzde 8-9 oranında net 
döviz faizi ödüyoruz.

İşte bunun için de Türkiye’ye bolca 
döviz giriyor.

Buna “sıcak para-sıcak döviz” 
deniliyor.

Dışarıdan bolca döviz girince, döviz 
fiyatı ucuzluyor.

Ucuz döviz ucuz ithalat demektir.
Halk ucuz ucuz ithal malı satın alıyor, 

(oyuncaklar bile Çin işi. )
Üretici yerli girdi yerine ucuz ithal 

girdi kullanıyor.
Bunun sonunda ithalat artıyor.
Gelen parayı yediğimiz için dışarıya 

borcumuz büyüyor.
Üreticinin ucuz ithal girdi kullanımı 

artıkça ekonominin katma değer 
üretme gücü yok oluyor.

İçeride ve dışarıda bir endişe ortaya 
çıkıyor:

• Bu ekonomi cari açık (döviz açığı) 
bağımlısı oldu.

Döviz girişi durur, döviz çıkışı başlar 
ise bu ekonomi batar” havası yayılı 
yor. Fatura’ paylaşılacak..

Bu nedenle hükümetin kısa dönemde 
kanamayı (büyümeyi) durdurma 
arayışına girmesi yerinde.

Fakat önemli olan kanamanın nedeni
ni yok etmektir.
Önümüzdeki günlerde halkımızı, 

bankalarımızı, şirketlerimizi rahatsız 
edecek tedbirler alınacak.

Bu tedbirler, el kesesinden yapılan 
harcamaların, el kesesinden yapılan 
düğün, bayramın faturası olacak.

Ne yazık ki, el kesesinden harcama 
yapan da, yapmayan da faturayı pay
laşacak...

gJJJJgg ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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"Sike"[le 2l ift luiuklama isletti
Karataş ve Kahraman’ın 

yokluğu Muharrem Sarı’nın maaşını 
4 bin 200 liraya yükseltti 

İsterseniz Mart ayına dönelim. 
Gemlik Belediyesinde Cumhuriyet 

Savcılığı’nca başlatılan yolsuzluk soruş
turması sonrası tutuklamalar yaşanmış, 
Savcı, Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile Başkan yardımcılarının da tutuk
lanmasını istemişti.

Ama mahkeme yargılamanın tutuksuz 
sürmesine karar verdi.

Sonra ne oldu.
Savcı bu kez İçişleri Bakanlığına birer 

yazı yazarak, Başkan ve yardımcılarının- 
yargılama aşamasında görevlerinde 
bulunmaları halinde, tanıklık yapacak 
memurlara baskı uygulayabilecekleri 
düşüncesiyle görevlerinden uzaklaştırıl
masını istedi.

Mahkemenin görevinde kalmasında 
sakınca görmediği Başkan Güler ve 
yardımcılarını, AKP’li Bakan, görev
lerinden uzaklaştırdı.

Bu durum ülkedeki yargı ile idarenin 
birbirinden ne kadar farklı olduğunu, 
aslında idarenin ne kadar siyasi kararlar 
verebildiğini açıkça ortaya koydu.

Geçen zamanda, başkan vekili seçile
cekti.

Seçim günü öncesi başkan yardım
cılarının oy kullanamayacağı bildirildi.

Böylece halkın belediye yönetimi için 
oy vermediği AKP ye, kendi iktidarı yöne
tim için fırsat sağladı. Bu fırsat AKP lilerin 
meclisteki oylarıyla sağlanamazdı.

14 olan meclisteki CHP üye sayısı, 3 
kişinin oy kullanamaması ile 12’ye düş 
m üştü.

MHP içinden çıkan bir çürük elma ile 
CHP içindeki diğer çürük elma, AKP ile 
koltuk ve maaş karşılığı anlaşınca, işler 
değişti.

Yapılan seçimleri iyi yönlendiremeyen 
CHP, MHP’nin de tarafsız kalınca başkan
lık koltuğunu 11 e karşı 10 oyla kaybetti.

Bunu haberleştirirken, “AKP entrika 
larla koltuğa oturdu” başlığı atmıştık.

Dediğimiz çıktı.
AKP yi başkan vekilliği seçimlerinde 

destekleyen iki isim, başkan yardımcılığı 
koltuğuna oturtuldu.

MHP kararlara uymayan üyesini par
tisinden ihraç etti.

CHP de..
CHP’li Muharrem Sarı kendi partisinde 

başkanlık pazarlıkları yapmıştı.
Verilmeyince safını değiştirdi. 
CHP den atılınca AKP’li oldu. 
Verdiği oyun da karşılığını aldı. 
Koltuğa sahip oldu ama 4 bin 200 lira 

brüt maaşa kavuşamadı.
CHP’liter bunu mecliste engelledi.
MHP ile anlaşan CHP’liler, Sarı’nın ma 

aşını asgari ücret tutarında olmasına karar 
verdi.

Dün, nedense MHP’li Ömer Kahraman 
meclis toplantılarına gelmedi. 
Kahraman’ın kimin etkisinde kaldığını 
merak ediyorum.

CHP’li Arzu Karataş’ın babasının rahat
sızlanması nedeniyle mecliste olmaması 
AKP’lilere beklediği fırsatı doğurdu.

Ve.. Muharrem Sarı, bir oyun karşılığı 
olan beklediği maaşı meclisten geçti.

Oylamada bazı AKP’lilerin isteksiz 
kalkan ellerini görür gibi oldum.

AKP’de Sarı sancısı devam edecek.

Adliyeye çıkarılan 25 
kişiden 20'si tutukla
ma talebiyle mahke
meye sevk edildi. 5 
kişi de serbest 
bırakıldı.
Futbolda şike 
iddialarına yönelik 
soruşturma 
kapsamında

Milıle itli alma dimini haşlıyor
Tütün Mamülleri ve 
Alkollü İçkilerin 
Satışına ve 
Sunumuna ilişkin 
Yönetmelik, 7 
Temmuz itibariyle 
resmen yürürlüğe 
giriyor.
Buna göre iş yer
lerinde, alkollü içki 
ve tütün mamülleri 
18 yaşından küçük
lere satılamayacak. 
Satıcı, yaş konusun
da tereddüde 
düşülmesi halinde 
tüketiciden kimlik 
belgesi isteyecek. 
Tütün Mamülleri ve 
Alkollü İçkilerin 
Satışına ve 
Sunumuna ilişkin 
Yönetmelik, altı aylık 
geçiş sürecinin 
ardından 7 Temmuz 
itibariyle resmen 
yürürlüğe giriyor. 
Buna göre, tütün 
ürünleri, işyerinin 
dışarıdan görün
meyen ayrı bir 
bölümünde, 18 
yaşını doldurmamış 
kişilerin doğrudan 
ulaşamayacağı 
şekilde satılacak. 
Satıcılar da artık, 18 
yaşından büyük 
olduğuna emin 
olmadan kimseye 
alkol ve sigara vere
meyecek, 18 yaş 
tereddüdünde kimlik 
istenecek. Tütün 
mamülleri, çocuk 
dergileri, kitap ve 
yayınları, çocuk 
kıyafetleri, kırtasiye, 

gözaltına alındıktan 
sonra adliyeye sevk 
edilen 25 kişinin 
savcılık sorgusu 
tamamlandı.
Fenerbahçe 
Asbaşkanı Şekip 
Mosturoğlu, 
Fenerbahçeli 
Yönetici İlhan 

oyuncaklar, cips, 
çikolata, şekerleme 
gibi çocuklar tarafın
dan tüketilen ürün
lerle bitişik alanlarda 
satılamayacak. 
Tütün ve Alkol 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'nun 
(TAPDK) yayımladığı 
yönetmelikte, tütün 
mamülü satışının 
yapılamayacak yer
ler ve yöntemler de 
yeniden belirlendi. 
Buna göre, sağlık, 
eğitim ve öğretim, 
kültür ve spor 
hizmeti verilen yer
lerde tütün mamul
leri satışı yapılama 
yacak. Posta ve ben
zeri dağıtım hizmet
leri yoluyla tütün 
mamulü satışı ve 
teslimi gerçekleş 
tirilemeyecek.
Alkollü içkilerin satı 
şında ise işyerlerine 
ilişkin esasların da 
belirlendiği yönet
meliğe göre, beledi 
ye mücavir alanları 
ve konaklama yerleri 
hariç olmak üzere,

Ekşioğlu, Sivasspor 
Başkanı Mecnun 
Odyakmaz, 
Eskişehirspor 
Teknik Direktörü 
Bülent Uygun ve 
eski futbolcu 
Cemil Turan'ında 
aralarında 
bulunduğu 20 kişi 

otoyollarda ve devlet 
karayollarında bulu
nan yapı ve 
tesislerde alkollü 
içki satılamayacak. 
Ayrıca, öğrenci yurt
ları, spor kulüpleri, 
her türlü öğretim ve 
eğitim kurumlan, 
kahvehane, 
kıraathane, pastane, 
bezik ve briç salon
larında alkollü içki 
satışı yapılamaya
cak. Akaryakıt istas 
yonlarının mağaza 
ve lokantalarında, 
hacmen yüzde 5 
alkolden fazla alkol 
içeren alkollü içkiler 
satılamayacak. 
SATICILAR, 18 YAŞ 
TEREDDÜDÜNDE 
KİMLİK İSTEYECEK 
Yönetmelikte, işyer
lerine ilişkin ortak 
hükümler de belir
lendi. Buna göre iş 
yerlerinde, alkollü 
içki ve tütün mamül
leri 18 yaşından 
küçüklere satılama 
yacak. Satıcı, yaş 
konusunda tered
düde düşülmesi 

ise tutuklama 
talebi ile 
mahkemeye sevk 
edilirken, Emenike, 
Mahmut Boz, 
Çağrı Özer, 
Mustafa Efe ve 
Şezer 
Öztürk savcılıkça 
serbest bırakıldı.

halinde tüketiciden 
kimlik belgesi istey
erek, talepte bulu
nan kişinin 18 yaşın
dan büyük olduğu 
bilgisine ulaşarak'• 
satış yapabilecek. 18 
yaşını doldurmamış 
kişiler, tütün mamül
leri ve alkollü içki
lerin pazarlamasın
da, satışında ve 
sunumunda istih
dam edilemeyecek. 
Satış belgeleri ise iş 
yerlerinin içerisinde 
tüketicilerin rahatlık
la görüp, okuyabile
ceği yerlere asıla
cak.
Alkollü içkilerde 
reklam uygulamaları 
da belirlendi. Buna 
göre, alkollü içki 
reklamlarında içki 
içmenin statü sem
bolü ve yetişkinlik 
işareti olduğu 
mesajları verile
meyecek. Bununla 
birlikte, alkollü 
içkilerin tedavi 
edici özelliklere 
sahip olduğu, 
uyarıcı, rahatlatıcı, 
güçlendirici, üstün
lük sağlayıcı etki
lerinin bulunduğuna 
dair içerik kullanıla
mayacak. Alkollü 
içki reklamlarında 
ürün, önemli dere
cede yetenek, 
dikkat veya zihin 
açıklığı gerektiren 
faaliyetlerle 
birlikte tanıtılamaya- 
cak.

KRŞ£D£ B€KIEM€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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Atiye, 23 Temmuz’da saat 21.15 ■ Gemlik 
İskele Meydanı’nda Gemlikliler ile buluşacak

50. Uluslararası 
Bursa Festivali’ 
kapsamında düzen* 
lenen ve Bursa’nın 
7 merkez ilçesinde 
yaşayan vatan
daşları sevdikleri 
sanatçılarla buluş
turacak olan Beyaz 
Koza Yaz konser
leri, Temmuz ayında 
eğlenceli anlara 
imza atacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
gerçekleştirilen ‘50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’nin konser 
bölümü tamam
landı. 7-12 
Temmuz tarihleri 
arasında düzen
lenecek olan ‘25. 
Uluslararası Altın 
Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’ 
da dünyanın dört 
bir yanından gele
cek halk oyunları 
ekiplerini Bursa’da 
ağırlayacak. 
Festivalin sön 
bölümü olan Beyaz 
Koza yaz konserleri 
ise usta sanatçıları 
hayranlarıyla buluş
turacak. Bursa’nın 7 
merkez ilçesinde

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

vatandaşların ücret
siz olarak izleye
bileceği konser
lerde, Gökhan 
Özen, Sıla, Emre 
Aydın, Atiye, Burcu 
Güneş, Emre Altuğ 
ile Dino Merlin ve 
Suzan Kardeş 
sahneye çıkacak, 
eyaz Koza konser 
programı 
Gökhan Özen -16 
Temmuz - Saat: 
21.15-Gürsu 
Atatürk Caddesi 
Sıla - 19 Temmuz - 
S: 21.15 - Yıldırım 
Ahmet Taner Kışlalı

Meydanı 
Emre Aydın - 21 
Temmuz - S: 21.15 - 
Nilüfer Ataevler 
Pazar Alanı
Atiye - 23 Temmuz - 
Ş: 21.15 - Gemlik 
İskele Meydanı 
Burcu Güneş - 26 
Temmuz - S: 21.15 - 
Mudanya Belediyesi 
Karşısı
Emre Altuğ - 28 
Temmuz - S: 21.15 - 
Kestel Pazar Alanı 
Dino Merlin - Suzan 
Kardeş - S. 21.15 - 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu

IlttlHlIllMllll 
olağaniisiü turulıaj wkiuf

MHP İl Başkanı 
Tevfik Topçu, MHP 
Genel Merkez 
Disiplin Kurulu 
üyesi Fevzi 
Zırhlıoğlu ve 12 
Haziran 2011 seçim
lerinde MHP den 
Milletvekili adayı 
olan Gülten Sürücü 
Gemlik İlçe 
Teşkilatına teşekkür 
ve seçim 
sonuçlarını istişare 
etmek üzere 
ziyarette bulundular. 
Tevfik Topçu 
İstişare öncesi yap
mış olduğu açıkla
mada; "Öncelikle 
bizler için her 
dönem bizler için 
ayrı yeri olan 
Gemlik Teşkilatına 
seçimlerde göster
miş oldukları 
gayret için teşekkür 
etmek ve Genel 
Başkanımız 
Devlet Bahçeli’nin İl 
Başkanlarıyla yap
mış olduğu toplantı

da söylediği Çok 
yoruldunuz dinlenin 
ve teşkilatlardan bu 
yorucu süreç son
rası fikirlerini alın! 
Bu ayın sonuna 
kadar gerekli 
istişare ve raporları 
hazırlayın sözü 
üzerine buradayız. 
Bütün küresel 
güçler ve bu güç
lerin iş birliği ile son 
yıllarda ki süreçte 
MHP üzerinde kuru
lan tezgahlar ve kul
lanılan orantısız 
güce rağmen MHP 
bu oyunları bozarak 
parlamentoya girdi. 
Ortaya konulan 
hedefler neticesinde 
başarısızlıkla 
sonuçlanan bir 
seçim süreci ve 
sonrası yaşandı. 
Devam eden 
süreçlerde 
MHP’ye olan sözlü 
ve fiili saldırılar 
kabul edilmemekle 
birlikte bu 

saldırılara karşı 
gereken 
önlem alınacak; 
eleştiri ve özel eştir 
yapılacaktır.
MHP’nin özünde 
olağanüstü kurultay 
geleneği yoktur! 
(Ölüm gibi önemli 
nedenler dışında 
olağan üstü kurultay 
olmaz) En son 
büyük kurultay 
08.11.22009’da top
landı ve yeni kurul
tayın toplanabilmesi 
için 2 yıllık bir süre 
geçmesi gerekmek
tedir. 08.11.2011 tari
hinde İlçe ve İl 
kongreleri için 
yeterli zaman 
geçmiş olacaktır il 
ve ilçe teşkilatları 
nezaket içerisinde 
hazırlık süreçlerini 
en iyi şekilde yap
malıdır. En geç 
08.11.2012 tarihinde 
büyük kurultay 
yapılacağı düşün 
cesindeyiz.” dediler.

SATIUK DAİRE

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2
2.KAT DAİRE

(Değeri 75.000 TL- Satış Fiyâtı 50.000 TL)
SAHİBİNDEN ACELE 

SATILIKTIR 

0 535 039 65 32

MANASTIR’DA 
2 DAİRE BİRDEN 

6+2 VE 310 M2 
DENİZE SIFIR 
MANZARALI 

SATILIK DAİRE 
SÜPER FİYAT 

122.000 TL

0 531860 55 44

K AŞ€D€ G€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖKÇESİ EĞİTİM KURUMU
■
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f AUfl ZOİİ-?01? EĞİTİM DÖNEMİ 
|tj| KAYITLARIMIZ BAŞLADI
ERKEM KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

erdilli termal
armutlu- yalova

Erdilli Termal Otel olarak '
T. j Armutlu sahiline yakın, orman

ilim mükemmel manzarası,
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

«S I' Kaplıcalar
Armutlu

Mevkii No: 1 
/YALOVA

Si»
Tel: O 226 531 41 25

531 44 20 - 531 31 45
Fax : O 226 531 O& 09

ilo

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

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

II T(W^

Ire tvtewukr

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ Ih

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı6 (O)İ£nI I ,r)Urs,dl DUld JUİY nnuaıın Miaııyı

l>"*aJCll >S 5tûdyo Prestij yanı H«: 3/B GEMLİK

MATBAACILIK - REIWCILIK - OfWliZOOH VE TANITIM
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işte 61 hükümetin yeni Minesi
Başbakan Erdoğan 61. Hükümet'in yeni kabinesini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduktan sonra 
basın toplantısı düzenleyerek yeni kabineye açıkladı. Yeni kabinede 7 eski bakan yer almadı.
Başbakan Erdoğan 
61. Hükümet'in yeni 
kabinesini Cumhur 
başkanı Abdullah 
Gül'ün onayına sun* 
mak için Köşk'e 
çıktı...
Başbakan Erdoğan 
görüşmenin ardın
dan basın toplan
tısıyla yeni kabineyi 
açıkladı.
İşte Erdoğan'ın 
konuşmasından 
satırbaşları:
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 109. 
maddesi uyarınca 
Bakanlar Kurulu’nun 
İstanbul Milletvekili 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
kurulması uygun 
görülmüştür.
61. Bakanlar Kurulu 
listesini takdim edi 
yorum. Başbakan 
yardımcıları 4 kişi
den oluşuyor 
Başbakan 
Yardımcıları: 
Bülent Arınç,

Ali Babacan, 
Beşir Atalay, 
Bekir Bozdağ 
Yeni Bakanlar 
Sadullah Ergin: 
Adalet Bakanı 
Fatma Şahin: Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakanı
Egemen Bağış: AB 
Bakanı
Nihat Ergün: Bilim 
Sanayi Teknoloji 
Bakanı
Faruk Çelik: Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı
Erdoğan Bayraktar: 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı
Ahmet Davutoğlu: 
Dışişleri Bakanı 
Zafer Çağlayan: 
Ekonomi Bakanı 
Taner Yıldız: Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı
Suat Kılıç: Gençlik 
ve Spor Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker: 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı

Hayati Yazıcı: 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı
Idris Nairn Şahin: 
İçişleri Bakanı 
Cevdet Yılmaz: 
Kalkınma Bakanı 
Ertuğrul Günay: 
Kültür Bakanı 
Mehmet Şimşek : 
Maliye Bakanı

Ömer Dinçer: Milli 
Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz: Milli 
Savunma Bakanı 
Veysel Eroğlu: 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı
Recep Akdağ: Sağlık 
Bakanı
Binali Yıldırım: 
Ulaştırma Bakanı

6 YENİ BAKAN 
6 yeni arkadaşımız 
bu kabinede görev 
alırken 3 arkadaşımı 
zın da bakanlıkların
da değişiklik yaptık

BEŞİR ATALAY 
TERÖRLE 
MÜCADELEYE 
BAKACAK 
Başbakan yardım
cılarından benim 
adıma Terörle 
Mücadele Yüksek 
Kurulu’na mücadele 
ediyordu. Beşir 
Atalay bu göreve 
başkanlık edecek ve 
açılım sürecini 
yürütecek 
Geçen dönem 
kalfalık ve çıraklık 
dönemini başarıyla 
yürüten arkadaşları 
değiştirmeye gerek 
yok. Bunun dışında
ki arkadaşlarımızın 
da başarılı çalış
maları oldu. 45 yıl 
aynı ekiple gideceğiz 

diye bir kural yok. 
Bizim 4 yılımız per
formansı yüksek bir 
4 yıl olacak.
Bekir
Bozdağ daha çok 
Faruk Çelik’teki 
görev ve onun 
yanma yeni görevler 
eklemek olabilir.
Bu başbakan 
yardımcısı 
arkadaşlarımın 
hepsi inandığım, 
güvendiğim, başarılı 
arkadaşlarım.
Önce saat 11.00’de 
Bakanlar Kurulu’nu 
toplayacağım. Bakan 
yardımcılarının 3 ana 
görevi olacak. Bakan 
yardımcılarının sabit 
bir görevi var. İllerim 
sorunlarını onlar 
almalı. STK’ların 
sorunlarını onlar 
takip etmeli.
Hükümet 
sözcüsünün kim ola
cağını Bakanlar 
Kurulu’ndan sonra 
açıklayacağım.”

DIŞ TİCARET ELEMANI M Mimaıı gözaltına alındı
*20-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRAÇAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 
ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 

DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 
‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 

*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

ÜRETİMDE ÇALIŞMAK ÜZERE 
BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

EFENDlOfiLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BLRSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 FAX: 0-224-586 00 07

Eski RTÜK Başkanı 
Zahid Akman, Deniz 
Feneri soruşturması 
kapsamında gözaltı
na alındı.
Radyo ve Televiz 
yon Üst Kurulu 
(RTÜK) Üyesi Zahid 
Akman'ın, Ankara 
Cumhuriyet 
başsavcılığının 
yürüttüğü Almanya 
daki Deniz Feneri 
e.V. bağlantılı 
soruşturma kap
samında Ankara 
daki evinde gözaltı
na alınarak Ankara 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirildi. 
Soruşturma kap
samında, Kanal 
7'nin 4 yöneticisinin 
de gözaltına alındığı 
öğrenildi.
Gözaltına alınan 4 
ismin, Kanal 7 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zekeriya 
Karaman, Genel 
Genel Yayın 
Yönetmeni İsmail 
Karahan, Genel 
Müdür Yardımcısı 
Mustafa Çelik ve 
Finans Müdürü^ 
ErdoğartK^ra.

olduğu belirtildi. 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığının 
Almanya'daki 
Deniz Feneri e.V. 
bağlantılı soruştur
ma kapsammdq, 
Bayburt'ta gözaltına 
alınan Kanal 7 
Yönetim Kurulu ’ 
Başkanı Zekeriya 
Karaman, 
Ankara'ya getirildi. 
AnadoluJet firması
na ait tarifeli 
Erzurum uçağıyla 
Ankara'ya getirilen 
Karaman, 
Esenboğa 
Havalimanında 
polis ekiplerince 
teslim alındı.

Soruşturma 2, 5 yılı 
aşkın bir zamandır 
devam ediyordu. 
Soruşturma kap
samında ilk kez 
somut bir adım 
atıldı ve gözaltılar 
gerçekleşti.
Gözaltında bulunan 
dört Kanal 7 
yöneticisinin sağlık 
kotrollerinin ardın-1 
dan Ankara'ya gön
derileceği bildirildi. 
Almanya'da Deniz 
Feneri yardım 
kartıpanyası 
çerçevesinde 
’töpla'nan paraların 
Türkiye'deki bazı 
.şirketlere aktarıldığı 
^Iddla^ediliyordu.
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Bir kütüphane kırnak, tir cezaevi hnaiıf'
Bursa Kent Konseyi 
tarafından temin 
edilen yeni kitaplar, 
Bursa H Tipi Kapalı 
Cezaevi yetkililerine 
teslim edildi.
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde gerçek
leşen törene, Bursa 
Kent Konseyi Başka 
nı Mehmet Semih 
Pala, Genel Sekreter 
Enes Battal Keskin, 
Bursa H Tipi Kapalı 
Cezaevi Müdürü Ali 
Şanoğlu, 2. Müdür 
Yaşar Gülşen ile 
öğretmenler Cevdet 
Tekin, Nevzat Özgül 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem Şube Müdür 
Neslişah Kuşku 
katıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin destek 
teriyle Bursa Kent 
Konseyinin yasadan 
aldığı görevlerle 
çalışmalarına devam 
ettiğini söyleyen 
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Türkiye’nin en güçlü

ve aktif kent konseyi 
olmanın mutluluğu 
ve gururu yaşadık
larını ifade etti.
Bursa için çok önem
li çalışmalar yaptık
larını dile getiren 
Başkan Pala, 2 yıl 
içerisinde 2 bin 
etkinlik gerçek
leştirdiklerini vurgu
ladı. Başkan Pala, 
“Kent konseylerinin 
sosyal görevleri 
arasında yer alan 
konularla ilgili önem
li çalışmalar yapıy
oruz. Bu bağlamda 
Bursa H Tipi Cezaevi 
ile temasa geçtik. 
‘Orada kent kon
seyinin yapabileceği 
işler var mı?’, ‘Neler

yapılabiliriz?’ nok
tasında 
arkadaşlarımız rapor 
hazırladı. O rapor 
doğrultusunda ilk 
etkinlik olarak H Tipi 
Cezaevi'ne 150 ayrı 
konudan oluşan bir 
kitap seti takdim 
ediyoruz.
Cezaevindeki insan
lara gerekli önemi ve 
hassasiyeti göster
menin şuuru 
içerisinde istenen 
yeni kitapları 
bağışlıyoruz. İnşallah 
bu kitaplar onların 
hayatında faydalı 
olur, gelecekleri için 
ufuk açar” dedi.
Bursa H Tipi Kapalı 
Cezaevi Müdürü Ali

Şanoğlu ise, 
“Hem Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza, 
hem de Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanımıza ve yet 
kililerine teşekkür 
ediyoruz. Kitapları, 
cezaevinde bulunan 
insanlar adına da 
şükranla kabul ediy
oruz. Özgürlük 
sadece öğrenmekle 
mümkündür. Bu 
konuda sunduğunuz 
katkıdan dolayı 
teşekkür ediyoruz” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardın
dan kitaplar, cezaevi 
yetkililerine teslim 
edildi.

İMH
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

BBnSMBMBEMHamnmHUmBHBdHHnBHHraNHHSra

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

IMft, : 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 r ' \ ‘
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

Uzmanlar 
»yarıyor:

Ulna 
şahinleri 

dinlemiyor
Binanın mantola- 
ması ile ısıtma ve 
soğutma giderleri 
yarı yarıya ucuzluy
or, ayrıca bina daha 
uzun ömürlü oluyor. 
Ancak bu yararlara 
rağmen Türkiye'deki 
17 milyon binadan 
yüzde 9O'ı halen 
yalıtımsız...
Dış cephenin ısı 
yalıtımı malzemeleri 
ile kaplanması 
anlamına gelen man- 
tolama çok sayıda 
fayda sağlıyor.
Isı Yalıtımı 
Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kubilay Ulu, 
mantolamanın ısıtma 
ve soğutma gider
lerini yarı yarıya 
azaltıp, binanın 
ömrünü uzattığını 
belirterek, bunun 
yanı sıra binanın su 
almasını engelley
erek paslanmayı 
önlediğini ifade etti.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROĞRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

SİHRE HŞIIMCIUK
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 Kwfez Gazetesi: www.gemWtkorfezgazetesi.com

http://www.gemWtkorfezgazetesi.com
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Otomotiv şanslarında İren Ete zam Yapıtla
Merkez Bankası ted
birleriyle yavaşlama 
trendine giren oto
motiv satışlarında, 
Ocak'ta yüzde 
122,89 olan pazar 
büyüme oranı, aylar 
itibarıyla gerilemeye 
devam ederek 
Haziran'da yüzde 
33,66 oldu.
Pazardaki ithal ağır
lığı haziran ayında 
da devam etti ve 
otomobil ve hafif 
ticari toplamında 
(otomotiv) satılan 81 
bin aracın 49 binini 
ithal markalar oluş
turdu.
Otomotiv Distribü 
törleri Derneği 
(ODD) verilerine 
göre, Türkiye 
Otomotiv pazarında 
2011 yılı Ocak- 
Haziran döneminde 
otomobil ve hafif 
ticari araç toplam 
pazarı 421 bin 43 
adet olarak gerçek
leşti. 2011 yılının ilk 
ayında otomobil ve 
hafif ticari araç 
pazarı yüzde 122,89 
büyürken, aynı yılın 
Şubat (yüzde 87,97), 
Mart (yüzde 51,15), 
Nisan (yüzde 41,14), 
Mayıs (yüzde 35,52) 
ve Haziran (yüzde 
33,66) aylarında 
büyüme oranları 
aylık olarak gerilem
eye devam etti.
2011 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 
76,28 büyüme 
gösteren otomobil 
ve hafif ticari araç 
toplam pazarı, yılın 
2. çeyreğinde de 
yüzde 36,64 
büyürken beklenti 
ler doğrultusunda 
büyüme oranında 
yavaşlamanın 
devam ettiği 
görüldü.

2011 yılı Ocak- 
Haziran döneminde 
otomobil satışları bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 55,52 artarak 
289.746 adete ulaştı. 
Otomobil pazarı, 
2011 yılının ilk ayın
da yüzde 137,16 
büyürken, Şubat 
(yüzde 88,87), Mart 
(yüzde 59,09), Nisan 
(yüzde 47,30), Mayıs 
(yüzde 39,13) ve 
Haziran (yüzde 
34,76) aylarında 
büyüme oranları 
aylık olarak gerile 
meye devam etti. 
Yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 82,87 büyüme 
gösteren otomobil 
toplam pazarı, yılın 
2. çeyreğinde de 
yüzde 40,09 
büyürken beklentiler 
doğrultusunda 
büyüme oranında 
yavaşlama devam 
etti. Yılın ilk yarısın
da aylık toplam hafif 
ticari araç pazarı ise 
geçen yılın aynı 6 
aylık dönemine göre 
yüzde 42,79 artarak 
131.297 adet 
seviyesinde gerçek
leşti. Hafif ticari araç 
pazarı, 2011 yılının 
ilk ayında yüzde 
98,92 büyürken, 
Şubat (yüzde 86,20), 
Mart (yüzde 36,01), 
Nisan (yüzde 28,91), 
Mayıs (yüzde 27,79) 
ve Haziran (yüzde 
31,20) aylarında 

büyüme oranları ilk 
aylara göre 
yavaşladı.
2011 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 
63,92 oranında 
büyüme gösteren 
hafif ticari araç 
toplam pazarı, yılın 
2. çeyreğinde ise 
yüzde 29,30 büyüdü. 
Merkez Bankasının 
kredi büyümesini 
yüzde 25'ler 
seviyesinde tutmak 
amacıyla almış 
olduğu kararların 
etkisinin, 2011 yılı 
Mart ayından 
itibaren otomotiv 
pazarı üzerinde 
hissedildiği ve 
büyüme hızında 
yavaşlamaya neden 
olduğunu yorumu 
yapıldı.
ODD değerlendirme 
sinde, “2011 Haziran 
ayı içerisinde 
gerçekleştirilen 
genel seçim nedeniy 
le otomotiv ürünler
ine olan talebin öne 
çekilmesine rağmen, 
Haziran ayı büyüme 
hızının yüzde 33,66 
ile sınırlı kaldığı 
görülmekte olup, 
Merkez Bankası ve 
BDDK'nın aldığı 
kredi büyümesini 
sınırlayıcı önlem
lerin, senenin ikinci 
yarısında otomotiv 
pazarı üzerinde daha 
etkili olacağı tahmin 
edilmektedir” ifadele 
rine yer verildi.

Yerli besiciyi koru
mak amacıyla et 
ithalatındaki 
verginin yüzde 75’e 
çıkarılmasının 
tüketiciye zam 
olarak yansıması 
bekleniyor.
Et fiyatlarındaki 
artışı durdurmak 
amacıyla devletin 
müdahalesiyle 2010 
yılında et ithalinin 
başlaması, o 
dönemde oldukça 
yüksek seyreden et 
fiyatlarının aşağıya 
çekilmesine neden 
olarak 30-35 lira 
aralığında seyreden 
et fiyatlarında yüzde 
20'ye yakın düşüş 
görülmesini, 
sağlamıştı. İthal et, 
fiyatından dolayı 
kısa sürede müşteri
lerin gözdesi olmuş 
ve ülkede kullanılan 
etin yüzde 80'inin 
ithal olmasına yol 
açmıştı.
Tüketicilerin ithal et 
tercihi yerli besiciyi 
zor duruma sokmuş 
ve ithal etin ülkeye 
girişini zorlaştırmak 
adına aümrük ver
gisinde artışa 
gidilmişti.
Yerli besiciyi koru
mak amacıyla ithal 
etin vergisi 3 kez 
arttı. Bu yılın mayıs 
ayında yüzde 60’a 
çıkarılan et ithalatın
daki gümrük vergisi 
yüzde 75’e yükseltil
di. Gümrük vergisin
deki artışın tüketi
ciye zam olarak 
yansıtılacağı 
kaydedildi.
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ZAM YAPACAĞIZ 
Özdemir Et yetk
ilileri , yapılan en 
ufak hareketin fiyata 
yansıtıldığını 
belirterek devletin 
köylüye verdiği 1 
milyon kesim ücreti
ni kaldırması yönün
deki söylentilerin 
bile et fiyatlarına 
yansıdığını söyledi. 
İthal ette vergi 
artışının, fiyatların 
arttığı yaz dönemine 
denk gelmesinin et 
fiyatlarına daha 
olumsuz yansıya
cağını ve fiyatları 
daha çok arttıra
cağını dile getirdi. 
Hali hazırda üç kez 
zam yapıldığını 
fakat tüketicilere 
yansıtılmadığını 
Delirterek son 
durumda zammın 
yansıtılmasının 
kaçınılmaz olacağını 
dile getirdi.
Kıymanın kilosunun 
satışının 22.5 liraya 
yapıldığını kayde
den yetkili, şu 
durumda 24.00 
liraya çıkarmaya 
planladıklarını 
söyledi.
GÜNDEMİN NE 
GETİRECEĞİ BELLİ 
OLMAZ

Et ve Balık Kurumu 
Şube Müdürü Zafer 
Pekriz, zam 
konusunda gün
demin ne getire
ceğinin belli 
olmadığını ve yaz 
döneminin besicil
iğin az yapıldığı 
dönemler olduğunu 
kaydederek, her 
sene temmuz- ağus
tos gibi fiyatların 
yükseldiğini belirtti. 
Şu ana kadar her
hangi bir artış 
hissedilmediğini 
söyleyen Perkiz, 
fiyatların tek düze 
gittiğini, besinin 
maliyetiyle satış 
fiyatının yerine 
oturduğunu 
düşündüğünü 
dile getirdi. 
Günaydın Et 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Cüneyt 
Asan, yüzde 30 ile 
başlayan vergi 
uygulamasının üst 
üste gelen zamlarla 
birlikte yüzde 15’lik 
zamla yüzde 75’e 
kadar çıktığını dile 
getirerek her yüzde 
15’lik zammın kilo 
başına fiyat olarak 
1,50-2,00 TL’ye 
geldiğini belirtti.

I *

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
Polis imdat ^$5
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. . 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 51377 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 5İ3 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 8İ4 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat) |

DAĞITICILAR

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

i 

>

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

Gemlik Körfez
■ffgrrTTrniTnrriTnrrffHi hi nı im»

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4011

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 BasırrvYeri : 

GÜLER AJANtS 
Matbaacılık-Yay ıncıhk-Rektamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

atiHMU
VEPİÜSSmASI 

SAM RUH 
ll.30-l4.00- 
16.30-20.30 

PAW SİHİRLİ YOL 
1I,45'I4,I5-I6.3O

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



TİCARET Ltd.Şti

Hürriyet Cad. No : 30
Orhangazi Cad. No : 84
Tel: 0 224 513 65 00
Gemlik / BURSA 
Burhan BÜTÜN

■ Mobilya
■ Düğün Salonu
■ İnşaat

Sektörlerinde sizlerin hizmetindeyim

im anını

Eıyyeni ve

ızrn

üröfîlerle^lzrri



th Ci

8.000 TL
İH

8.000 TL
OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

6.800 TL
8.000 TL

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın otel okuluz

Cl

2M2 v yetecek rttffzem ete varları
özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları haşladı

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalannı 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... Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servi* ve KDV dahildir

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

Bursa çarşıları 
şenlenecek

Alışveriş şenliğindeki çekil
işlerde, otomobil, beyaz eşya, 
bilgisayar gibi maddi değeri 
yüksek çeşitli hediyeler dağıtıla
cak. Haberi sayfa 5’de

İMfteaıirtıııııMı
Seviye Belirleme Sınavının (SBS) ardından 
belirlenen Ortaöğretime Yerleştirme Puanla 
n’na (OYP) göre Türkiye üçüncüsü 
Bursa’dan çıktı. Türkiye genelinde 1 milyon 
orta öğretim öğrencisinin girdiği 8. sınıf SBS 
sınavının açıklanmasının ardından belirlenen 
Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) 
göre, 498.918 puan alan Bursa Özel Emine 
örnek İlköğretim Okulu 8/A sınıfı öğrencisi 
Yağmur Kasap (14), Türkiye 3’üncüsü oldu. 
Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığının internet 
sitesinde yayınlandı. Haberi sayfa 7’de

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa gürledi:

kişiler kala kanşiıımasın"
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Mudanya 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi 
Başkanı Şevket 
Karagöz ve bir 
delegenin, ürün 
alış ve satış fiyat
larına ilişkin açık
lamalarını değer
lendirdi. Syf5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yen/ dönem başlıyor
TBMM’de Meclis Başkanlığına Cemil 

Çiçek’in seçilmesinin ardından, Bakanlar 
Kurulu’ndaki değişiklikler de dün açık
landı.

Türkiye’de yeni bir dönem başlıyor.
AKP’nin 3. dönem yürütmenin başında 

bulunması, çok partili siyasi tarihimizde 
bir ilktir.

Recep Tayyip Erdoğan hükümeti muhte 
melen CHP ve BDP’li bağımsız milletvekil
lerinin yemin etmediği meclise progra 
mini sunacak.

Eğer kriz devam ederse, AKP ve MHP’li 
milletvekilleri ile program mecliste ele alı
nacak. Devamı sayfa 4’de

TAYTMYPÛ Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

içkisiz balık evimizde günlük Parkımız Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 
içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde kredi'Artına

•* ° laKSIt lınKaril

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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Sayfa 2

OYP TÜRKİYE 3.SÜ - SBS TÜRKİYE 1 si

LAR
OW TÜRKİYE 3.su

; BURSA 1 .si
SBS TÜRKİYE I.leri

SBS TÜRKİYE 1 .si SBS TÜRKİYE 1 .si SBS TÜRKİYE 1.si SBS TÜRKİYE 1.si

OYP SONUCUNA GÖRE, BURSA İLİNDE İLK 10’DA 4 ÖĞRENCİMİZ BULUNMAKTADIR. EĞİTİM UZUN VADELİ BİR SÜRECİ KAPSAR. 
BİR OKULUN AKADEMİK BAŞARILARI, TEMEL ALTYAPI EĞİTİMLERİNE DÖNÜK YOĞUN ETKİNLİK VE EMEK GEREKTİRİR. 

YILLARDIR ULAŞTIĞIMIZ ÜSTÜN BAŞARILAR, KALİTELİ EĞİTİM SÜRECİMİZİN ÖNEMLİ BİR GÖSTERGESİDİR.

SIRA ....... ADI SOYADI SINIF PUANI

2 î^sssasaaEEsaö^
3

j saâsso

4 'i m—im m....... G3SC33
5 QTf7X7X*î7)
6 498.269
7 497.034
8 496.574

_9_ 496.574

11
496.574
496.574

12 _'jyiraiRTOIHEOMgK. 496.574
13 IİIİN ılı.ll. ; 496.574
14 496.111
15 .«■■HUE I 496.111
16 496.111
17 ■1 .ffihOK .a ( 496.111
18 -'■Mrı ‘Mii-wn—n». 496.021
19 ' 493.237
20 403.237
21 . ıırri'ıii «,'ironi...... 493.237
22 493.237
23 ..»■TBaamMWwm 492.685
24 ^■■ware.-- 492.685
25 J"1—M 1 ■It——Il'.- 492.685
26 492.685
27 492.685
28 492.277
29 492.194
30 ■r»ınımrrnwnr 492.194
31 492.194
32
33 -- 1— IHI III I ı—ı :

492.194
492.194

34 491.958
35 aMSSiare 491.879
36 JIMM JiJMJtaEK.r 491.879
37 whiubk» 490.901
38 5’WH"»'"'i'iı«ı„„e 490.714
39 jaBHMBESaaHKBMMMU 490.620
40 1 eıeı hip 1 n uMMm 11 j 489.320
41 WIWWa—p 489.320
42 aMre—m- 489.259
43 '•"—n 1 „ ........... 489.234
44
45

489.234

46?” laaiHKamr.. 488.891
47 488.768

48 -rasa 488.647
49 488.454
50 488.305
51 487.962
52 t; i 487.615
53 487.469
54 487.174
55 486.533
56 "iMOWtMWPtii.. 1 mimi 1 iıoaareaak- 486.361
57 485.982
58 485.809
59 485.580
60 -T—g im m r’imarr 485.002
61 484.884
62 ■^ttKKtKtKKIBSSiKB^^fK^KKİ^.. 484.861
63 484.664
64 "WiF. 'T1FIWWWWTirTr~ 484.537
65 484.352
66 483.948
67 ■"."’.'.TFIT 7 "‘İlilir——BL .... 483.924
68 e... 483.889
69
70 483.424
71 483.399
72 . JW£3———lifinI'I'BI HırWı ... 483.372
73 483.280
74 483.133
75 482.843
76 482.764
77 <.'gaw: 482.443
78 482.443
79 481.846
80 ■1İMMHİ».".' 1 i.iiew,, s-waMBSi- . 481.429
81 480.432
82 ' 480.138
83 • 479.577
84 m—MI—IIIIIIIIIIIİİ* 478.741
85 8»—K 478.372
86 478.173
87 478.118
88 ’'33Ei£3Ste:"- 477.917
89 aaWMIlWF 477.663
90 477.633
91 wwmBE- - 476.821
92 476.305
93 aaHMMİlKaKMK.. 476.305
94 UWmMMMWB——— 475.753

SIRA
95

ADI SOYADI SINIF PUANI \
475.654

96 ; "lı nr'lirT" '"I WMaewreeer- " ’ ' ' : 475.21ı8
97 i "474.99i'
98 ' ............................_ 474.617
99 İ 5 474.307
100 \ . 473.577
101 |- 473.255
102 . imwMiiHa»aıı,'''TWliKir' 472.532
103 "MMarwSSg-Srg» 472.067
104 p :WMMEasâwırig'n.: 471.928
105 ::.-.jjr»n"——13 i,iiiwf'~~ :• 471.706
106 |."aWllwa3B. 471.608
107 | :....»'Miami'i... 471.331
108 470.917
109 I i r ı ' 47O.4B2
110 I ■ ıı«»jŞiimTO'r-: 470.370
111 I 468.911
112 468.455
113 I ■ tM!^3ES33XS»S®SSafflte.- 468.233
114 ! ’Wmeaaanii1,. ubujm.-: 467.8i 3
115 JŞjfcB''H—T~~....."ili ........ 465.567
lie .MaBavreamıu.. 464.571
117 | . -z ek ıılltii'ı ■■■■■■«■ ' •- 463.920
118 1 463.895
119 ı 463.652

463.537
121 i .y»wnaa 462.335
122 j' 459.944
123 i aw«».-w: ■ 459.918
124 uaMEgueammiiitE 459.527
125 lamaawwmMms 457.426
İ 26 455.716
127 | 454.231
İ28 i 452.218
129 ”ww^r~tirT'*~-'-™~rrrrer*~' 451.842
iso I :Jdiaa»aaMiLESA. 450.196
131 I .^STsasBaaaHE; 447.021
132 • ........ . 445.303
133 I - 442.289
134 441.035
135 440.962
136 j: »ffjHnmrwaaE; 436.804
137 ]"' rııı r Tiiu—rr 435.397
138 L«aSSSBM«B:. 430.616
139 ■wemssswawm;. 423.358
140 l ı;a«aaBS»ıımwaıa..' 421.023
141 1 416.242

Ticaret ve Sanayi Bakanlığının yönetmelikleri gereği, öğrenci isimleri verilmemektedir. Okul Aile Birliği

EMİNE ÖRNEK OKULLARI
Avrupa Okullar Birliği Uluslararası Okullar Birliği Kalite Demeği Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı Türkiye Çevre Eğitim Vakfı

■E
Eko Okullar

Bademli Mah. Eğitim Cad. 12. Sokak No:2 Mudanya / BURSA Telefon: 0(224) 549 16 00 Faks: 0(224) 549 16 10 okul@emineornek.com

töder
Tûm özel Öğretim Kurumlan Demeği

www.emineornek.com

GEMLİK’E SERVİSİMİZ BULUNMAKTADIR.

3.su
mailto:okul@emineornek.com
http://www.emineornek.com
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Yenişehir Havaalanı'na utak liişiii
Bursa'nın Yenişehir 
Havaalam'nda bir 
eğitim uçağı iniş 
esnasında piste 
çakılırken, pilot 
ağır yaralandı.
İstanbul Sabiha 
Gökçen 
Havaalam'ndan 
saat 11.30 sıraların
da havalanan İstan
bul Havacılık ve 
Helikopter 
Kulübü'ne ait tek 
kişilik planör uçak, 
Yenişehir 
Havaalam'na inişe

geçtiği esnada yere 
çakıldı. Uçağın 
kuyruk bölümü 
koparken, pilot 
Bahabur Başar 
Şentürk (34) kabinde 
sıkışarak ağır yara
landı.

Yenişehir Hava 
Meydan 
Komutanlığında 
görevli personel, 
yaralanan pilota ilk 
müdahaleyi pistte 
yaptı. Askeri ambu
lansla Yenişehir

Şafak operasyonuna 66 gözaltı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
bu sabah 600 polis 
ile 88 ayrı adrese 
yaptığı baskınlarda 
uyuşturucu tacirler
ine büyük darbe 
vurdu.
Koçboynuzu ile 
kapıları kırarak 
evlere giren ekipler 
çok sayıda hapla 3 
kilo esrar ele geçir
di. Operasyonda 66 
kişi gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
Narkotik Bürosu 
dedektifleri, 6 aylık 
takibin ardından 
operasyona bu 
sabah saat 05.00'te 
start verdi.
Kızyakup, Beyazıt,

Anadolu, Vatan ve 
Hacivat 
Mahallelerinde tespit 
edilen 88 ayrı adrese 
600 polis ile şafak 
operasyonu 
düzenleyen emniyet, 
13'ü çocuk, 15'i 
kadın 66 kişiyi

gözaltına aldı. 
Uyuşturucu tacir
lerinden bazılarının 
açmadığı kapılar 
koçboynuzları ile 
kırıldı. Narkotik 
köpekleri Alfa ve 
Chocolate'ın da yer 
aldığı operasyonda,

IMe nislihar 
i mH tMaıııM
Bursa'da bir kişinin 
pislikçilik suretiyle 
cüzdanı çalındı. 
Olay, Ulus 
Mahallesi Aynur 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
Y.Ç.'nin (66) 
yanına gelen 
tanımadığı bir 
kişi, "Üstün pislen
miş. Mendille 
temizleyeyim"

diyerek üzerini 
sildi. Kırmızı 
bir otomobile 
binen şahıs 
olay yerinden 
ayrılırken, cebini 
kontrol eden 
Y.Ç. içinde 924 TL 
olan cüzdanının 
çalındığı fark 
etti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.cpm

Devlet Hastanesi'ne 
sevk edilen pilot, 
burada yapılan ilk 
müdahalenin 
ardından Bursa 
Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Bahabur Başar 
Şentürk'ün vücud
unun çeşitli yer
lerinde kırıklar 
olduğu ve hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

çok sayıda uyuştu
rucu hap ve 3 kilo 
esrar ele geçirildi. 
Operasyonda çevik 
kuvvet ekiplerinin 
yanı sıra özel 
harekat polisleri de 
görev aldı. 
Erken saatlerde 
işlemleri tamam
lanan 66 zanlı, 
"ticari maksat ile 
uyuşturucu madde 
bulundurmak ve sat
mak" suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Zanlılar, kendilerini 
görüntüleyen basın 
mensuplarına, 
"Geç kalmıştınız. 
Bizi Günaydin 
Türkiye'ye verin" 
diye bağırdı. 
Operasyonla ilgili 
soruşturmanın 
devam ettiği 
öğrenildi.

Euro diye bozduğu 
para manat çıktı

Bursa'da bir kişi 
euro yerine manat 
verilerek 
dolandırıldı.
Olay, Konak 
Mahallesi Kumlu 
Sokağı üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
A.M.’nin (70) 
yanına gelen bir 
kişi, "Alt kattaki 
dükkanı 
kiraladım. Bin 
euro vereyim.

Depozitoyu 
kes, para 
üsfünü verirsin" 
dedi.
Dövizi alan 
A.M, üzerine 
bin TL verdi. 
Daha sonra 
A.M. parayı kontrol 
etti. Yaşlı adam 
paranın 
Türkmenistan 
manatı olduğunu 
fark edince polise 
başvurdu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kalleşler pusuda!....
Sayın okurlarım; Yine yüreğim yanık.
PKK’nın K’sı “kalleş”in kısaltması 

olmalı!
Karayılan’ın emrindeki katiller 

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki 
görevli iki uzman çaıvuşu sabah 
kışlaya giderlerken şehit ettiler.

Hem de arkadan enselerine haince, 
kalleşçe kurşun sıkarak. Kalleşler 
arkadan saldırır..

Uzman çavuşların ikisi de yeni evliy
di ve ilçenin güvenlik zayıflığını 
bildikleri için kışlaya sivil giysi ile 
gidip geliyorlardı.

İmralı’daki elebaşı avukatlarına 
geçen hafta “Devletle sözleşme 
düzeyine geldik” demişler..

Şehit evlerinden hıçkırıklar yük
selirken, halkımız bu kadar acımasız 
ve kalleşçe bir ihanetle neden yüz 
yüze olduğumuzu anlamaya çalışıyor
du.

Bir yandan ateşkes uyguladığını 
söyleyen bölücü terör örgütünün başı 
ile müzakereler yapılıyorlar..

Sonra yeni bir anayasa ile çözüme 
doğru yürünmekte olduğu söyleni 
yor...
Askeri kuvvetlerin eşkıya takibinden 

caydırmak amaçlı “asker operasyon 
yapmasın” deniyor..

Ama bakıyoruz diğer yanda bölücü 
ihanetin katil sürüleri, ülkenin fedakâr 
evlâtlarını buldukları her fırsatta 
pusuya düşürüp şehit ediyorlar.
Terörle, teröristle pazarlık olmaz der

sini almak için daha kaç fidanı kurban 
vereceğiz?..

Bir yandan “analar ağlamasın” deyip, 
gösteri yapanlar, askerlerimizi hain
lerin merhametine terk ediyor..

Ülkeyi yönetenler iyi düşünsünler.
Şu anda devlet adına müzakere 

yürütenler, Kürt’ün bölücü terörist 
olanları ile konuşuyor ama halkı ile 
konuşmuyor. Gizli alınıp veriliyor..
Şehit cenazeleri sıklaşmaya başladı.
Ankara’da kavga edenler akıllarını 

başlarına toplasınlar.
Bütün dünya biliyor ki katille, hainle 

uzlaşma olmaz.
Unutmamalı ki onları muhatap yerine 

koymak, ülkenin bütünlüğüne bağlı
Kürt vatandaşlara haksızlıktır.
İktidar uyansın ve “Benim evlâdım ne 

uğruna şehit oldu” diye soran analara 
babalara hesap versin.
Şehidini helâl etmeyenlerin 

çoğaldığını unutmayın..

KAŞ€D€ A€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

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

Cihanı Kiipriisü Misiz kalıyor
Yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin çevresi krizlerle dolu ülke 
lerle çevrili.

Suriye kaynıyor.
Essat Yönetimnin muhalifleri, günlerdir 

sokaklarda.
Yönetim başkaldıranlara karşı askeri 

şiddet uyguluyor.
Binlerce Suriyeli sınırı aşarak Türkiye 

topraklarında konuşlandı.
Irak’ta sular durulmuş değil.
ABD’nin ülkeyi terk etkisine karşı 

arkasında bıraktığı enkaz ve ayrımcılık 
sürüyor.

Mehzep kavgalarından hergün onlarca 
insan yaşamını yitiriyor.

Batı Komşumuz Yunanistan’da 
yaşanan ekonomik iflas ise halkı sokak
lara döküyor.

Bakıldığında bölgede en istikrarlı 
ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Türkiye’nin krizlere tahammülü yok.
Çevresinin bu kadar karışıklık içinde 

bulunduğu bir ülkede doğacak bir kriz 
nereye gideceği belli olmayan bir 
serüvene dönüşebilir.

O nedenle dün TBMM’de devam eden 
kriz için Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile 
CHP Genel Başkanı Kıhçdaroğlu’nun 
biraraya gelerek krize çözüm bulmak için 
attıkları adım önemlidir.

Milletvekili seçildiği halde tutukluluğu 
devam eden milletvekillerinin sorununa 
çözüm bulacak kurum Meclistir.

İktidar bu konuda bir adım atı m ly or.
Bundan kendine eçıkar sağlamak isti 

yor.
Başbakan “Tükürdüğünü yalayacaklar” 

diyor.
Kıhçdaroğlu ise, tavırlarında bir 

değişiklik olmayacağını söylüyor.
Başbakan aba altından sopa göstere 

rek, Meclise 5 oturum katılmayana vekil
lerin milletvekilliğinin düşeceğini açıklıyor 
ve 15 Temmuz’u takvimin son günü olarak 
işaret ediyor.

Bu krizin devamına işarettir.
Meclisin yeni başkanı Cemil Çiçek 

tecrübeli bir kişiliktir.
Mecliste yapıcı rol oynaması beklen

mektir.
Bunun için seçildikleri halde ceza 

almayış tutuklu milletvekilerinin sorununa 
çözüm bulacağı umudu doğmuştur.

Bu umut boşa çıkmamalı.
Yoksa Türkiye’de istikrarsız ülkeler 

arasına irer.
Türkiye’de meydana gelcek sokak olay

larını diğer ülkelerdeki gibi hükümet şid
detle önlemeye çalıştığında iş çığrından 
çıkar.

İmrahdaki Apo, Anayasada kürtlere 
yönelik ciddi değişikliklerin adımı atıl
madığı takdirde, 15 Temmuzda beklen
medik olayların başlayabileceğini işaret 
etmişti.

Güneydoğu’daki PKK terörü hergün 
yeni canlar alıyor.

Önce meclisteki kriz çözülmeli sonra 
Türkiye’yi memnun edecek, demokratik 
bir anayasa için masaya oturulmak.

Yeni dönem, kavga yerine, ülkede 
barışın yerleşmesine yardımcı olmalı.

Cihattı Köyü’ne 
giden yolu Karsak 
Deresi ile bağlayan 
köprünün araç 
trafiğine yetersiz 
kalması sıkıntılara 
neden oluyor.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, Mavitech 
ve Bursa Çimento 
Fabrikası dolum 
tesisleri önlerinde 
bulunan köprü, 
Cihattı Köyü’ndeki 
taş ocaklarından taş 
çeken kamyonlar ile, 
Mavitech fabrikasın
dan ihraç edilen 
makinaların şevki ve 
Bursa Çimento 
Dolum tesislerinden 
çıkış ve giriş yapan 
kamyonların yoğun
luğu yolu kilitliyor.

Dün mal ihracatı için 
fabrika önünde 
bekleyen TIR’lar dar 
olan yolun kenarın
da beklerken, Cihatlı 
Köyü’nden gelen

kamyonlar ile Bursa 
Çimento’dan giriş ve 
çıkış yapan kamyon
lara zor anlar 
yaşandı.
Çevredeki sanayi

kuruluşları, 
köprünün ihtiyaca 
yetmediğini, 
mutlaka 
genişletilmesi 
gerektiğini belirttiler.

TRT Okul “Herkes için spor” 
yapımcıları Gemlik te

Barış Can GÜLER-

İlçe ilçe gezen ve 
bayanlara sabah 
sporu yaptıran 
“Herkes İçin Spor” 
programı, “TRT 
Okul” ilçemize geldi. 
Hafta içi her gün, 
TRT Okul, Uydu 
TRT Çocuk, 
Digitürk 66.kanalın
da her gün saat 
10.oo da yayınlan 
programın, 
yapımcısı Hüseyin 
Kılıç, program 
yönetmeni Ömer 
Ertuğrul, program 

sunucuları 
Mehmet Emin 
Kandemir ve Didem 
Kandemir, program 
jimmy jip operatörü 
Yunus Ekinci'den 
oluşuyor.
İskele Meydanı

Gemlik Festival 
Alanı’nda programı 
ilçe halkına 
sunacaklarını ve 
hiçbir özel alete 
gerek duymadan 
sportif hareketlerin 
yapılabileceğini ilçe

halkına gösterecek
lerini söyleyen 
Program yapımcısı 
Hüseyin Kılıç, 
“Spor yapmak için 
bahane aramayın, 
her yerde spor yap
mak mümkün”

dedi.
TRT okul ekibi, dün 
akşam saatlerinde 
Gemlik İskele 
Meydanı'nda 
programı uygulamak 
için alanda hazırlık
lar yaptı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa gürledi:

'Ticaretin fcurallarından bihalıer
IIkişiler lata barıştırmasın

Marmarabirlik | ftıj [' | ' —jry- üreticiye i
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, Mudanya 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Şevket Karagöz ve 
bir delegenin, ürün 
alış ve satış fiyat
larına ilişkin açıkla
malarını değer
lendirirken, 
"Zeytinciyim diyen 
herkes zeytinde en 
az yüzde 20 fire 
oluşacağını bilir. 
Okuma yazması 
olmayan biri bile 
ürünün satış fiyatını 
belirlerken finans, 
işçilik, pazarlama, 
kooperatif maliyet
lerini hesap eder. 
2009-2010 faaliyet 
döneminde 87 
milyon 570 bin TL 
tutarında zeytin 
alınıp, 190 milyon 
TL ciroya bakarak 
102 milyon TL 
kâr beklemek, 
aklı başına birinin 
yapacağı hesap 
değildir" dedi. 
Hidamet Asa, 
Mudanyalı 
gazetecilerin 
kendisini 
ziyaretinde yönelt
tikleri "Satışlar 
neden artırılamıy- 
or?" şeklindeki 
soruya karşılık 
"Kedi kovalamaktan 
balık satamadık" 
sözünü mecazi 
anlamda kul
landığını ve 
Marmarabirlik'in

genelini kastettiğini 
ifade ederek şunları 
söyledi: 
"Geçtiğimiz hafta 
Mudanyalı gazeteci
lerin ziyareti 
esnasında koope 
ratif başkanının şah
sına bir sözümüz 
olmadığını beyan 
etmemize ve bunun 
da yayınlanmasına 
rağmen, Sayın 
Başkan Şevket 
Karagöz ün, bin
lerinin baskısıyla 
tekrar basın açıkla
ması yapıp altına 
imza atması şaşırtıcı 
ve manidardır. 
Gazetecilerle 
söyleşimizde ifade 
ettiğimiz gibi 
Mudanya 
Koopera ti fi 'nin, 
seçilmiş yöneticileri 
tarafından değil, 
başka birileri 
tarafından 
yönetildiği ortaya 
çıkmaktadır" dedi. 
Asa, "Mudanya 
köylerini karış karış 

geziyorum ve 
gezmeye devam 
edeceğim.
Kooperatife gitmeye 
de cesaretim var" 
diye konuştu. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Asa, 
şunları söyledi: 
"Üreticiden alınan 
ürünün satışından 
elde edilecek gelirin, 
ürün bedeli 
çıkarıldıktan 
sonraki kısmını 
kâr olarak hesap 
etmek, okuma 
yazması olmayan 
bir kişinin bile 
yapmayacağı 
hatadır. Zeytinde en 
az fire yüzde 20'dir. 
30 bin ton ürün 
aldığınızda bunun 
firesi 6 bin tondur. 
Bu herkes tarafın
dan bilinmektedir. 
Nakliye, stok, 
finans, işçilik, 
ambalaj, pazarlama 
ve diğer giderlerle 
bir kilo zeytine,

üreticiye ödenen
bedelin haricinde 
ortalama
2,78 Ura maliyet 
eklenmektedir. Hal 
böyleyken, cami- 
amızca birlik 
yönetimine girmek 
için her türlü yolu 
denemesiyle 
tanınan Mudanyalı 
bir delegemizin, 
kooperatif 
başkanıyla birlikte 
gazetecilerin 
karşısına geçip 
kamuoyunu 
yanıltıcı açıklamalar
da bulunması da 
gayet normaldir. 
Ticaretin 
kurallarından 
bihaber kişiler, 
üreticimizin alın 
terinin üzerinden 
kişisel hırslarını tat
min etme sevdasın
dan vazgeçsinler." 
Asa ayrıca, söz 
konusu delegenin 
Türkiye ıie Avrupa 
market satış fiyatları 
arasındaki fark 
konusundaki 
ifadelerinin de 
kamuoyunu yanıltıcı 
nitelikte olduğunu 
ifade ederek, 
"Ürünlerimizin yurt 
içi ve yurt dışı için 
bizden çıkış fiyatları 
birbirine yakındır. 
Serbest piyasa 
koşulları gereği, 
marketlerdeki raf 
fiyatlarını belirleme, 
müdahale etme 
şansımız yoktur" 
diye konuştu.

Bursa çarşıları 
şenlenecek

Alışveriş şenliğin
deki çekilişlerde, 
otomobil, beyaz 
eşya, bilgisayar gibi 
maddi değeri yük
sek çeşitli hediyeler 
dağıtılacak.
Normal şartlarda 
Ağustos aylarının 
sonlarına doğru 
başlayan yazlık re 
yonlarındaki indi 
rimler, bu yıl geç 
gelen sıcaklık nede 
niyle erkene çekildi. 
Birçok mağazanın 
vitrinini indirim 
reklamları süslüyor. 
Genellikle yüzde 50 
indirim duyuru
larının yapıldığı vit
rinlerde 12 aya 
varan taksitler ise 
tüketicilere farklı 
alternatifler sunuy
or. ”2 alana 1 beda
va” şeklindeki farklı 
kampanyalar da gö 
ze çarparken, reka
bet nedeniyle tüke 
ticiler daha ucuza 
alışveriş yapabil! 
yor. Havaların aşırı 
sıcak olması yazlık 
giysilerde indirimli 
satışları erkene çek
erken, Bursa ‘Alışve 
riş Şenliği’ne hazır
lanıyor. 7. Bursa 
Alışveriş Şenliği 22 
Ağustos’ta başlaya
cak. Bursa Ticaret 

ve Sanayi Odası 
(BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, 
Kozahan’da düzen
lediği basın toplan
tısında, geçen yıl 
‘’Alışveriş Kozasın 
dan Çıkıyor” slo
ganıyla başlattıkları 
şenliğin amacına 
ulaştığını söyledi. 
‘EKONOMİ HIZLI 
BÜYÜYOR’ 
Dünyanın en canlı, 
en dinamik iç pazar 
larından birine 
sahip olan Türki 
ye’nin, küresel kriz
den en hızlı çıkan 5 
ülkeden biri oldu 
ğunu belirten 
Sönmez, Türki 
ye’nin 2010 yılında 
yüzde 8,9’luk 
büyüme performan
sı ile OECD ülkeleri 
arasında en hızlı 
büyüyen ülke 
olduğuna dikkati 
çekti. Sanayicilerin 
uluslararası 
pazarlarda rekabet 
gücünü yüksek 
tutabilmesi, esnafın 
hayatını devam 
ettirebilmesi ve işsi
zliğin azalması için 
iç pazarın makul bir 
canlılığı sürdürme 
sinin önemi ifade 
edildi.

amin nnlBE

MANASTIR ORKENT 
SİTESİ’NDE (LEBİDERYA) 

DENİZE NAZIR 100 M2
2.KAT DAİRE

(Değeri 75.000 TL- Satış Fiyatı 50.000 TL)
SAHİBİNDEN ACELE 

SATILIKTIR 

0 535 039 65 32

MANASTIR’DA 
2 DAİRE BİRDEN 

6+2 VE 310 M2 
DENİZE SIFIR 
MANZARALI 

SATILIK DAİRE 
SÜPER FİYAT 

122.000 TL

05318605544

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖHCE5İ EĞİTİM KURUMU

elm^ «sekeri
—— KREŞLERİ ---------  

.. 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 Ot<?İ oİâraF * 
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 - 53131 45 ♦ 
Fax: O 226 531O6O97

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI 

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

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

■M

RAR VERMEYİ
DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

li Twwmz

EfiM M

Vt hWiltr

* / j

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ

İClaj İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı
CİJCİI O Stüdyo Prestij yanı No : 5/B GEMLİK

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM
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Yağmur Kasap, Bıırsa nın gururu oldu
Seviye Belirleme 
Sınavının (SBS) 
ardından belirlenen 
Ortaöğretime 
Yerleştirme 
Puanları’na (OYP) 
göre Türkiye 
üçüncüsü Bursa’dan 
çıktı. Mühendis ya da 
bilim adamı olmak 
istediğini belirten 
Kasap, sınava hazır
lanan öğrencilere ise 
başarıya ulaşmak 
için kendilerini çok 
sıkmamalarını ve 
derslerle birlikte 
sosyal aktivitelere de 
katılmalarını önerdi. 
Türkiye genelinde 1 
milyon orta öğretim 
öğrencisinin girdiği 
8. sınıf SBS 
sınavının açıklan
masının ardından 
belirlenen 
Ortaöğretime 
Yerleştirme 
Puanlarına (OYP) 
göre, 498.918 puan 
alan Bursa Özel 
Emine örnek İlköğre
tim Okulu 8/A sınıfı 
öğrencisi Yağmur 
Kasap (14), Türkiye 
3’üncüsü oldu.

Sınava hazırlanırken 
moralinin yerinde 
olduğunu söyleyen 
Yağmur Kasap, aile 
hekimi olan 
babasının ve 
İngilizce öğretmeni 
olan annesinin ken
disine çok destek 
olduklarını, çalışması 
için baskı yapmadık
larını söyledi.
Yağmur, şöyle 
konuştu: 
’Sınav için altyapım 
da sağlamdı. SBS’de 
6. sınıfta Bursa 
3’üncüsü olmuştum, 
7. ve 8’inci sınıftaki 
puanım iyi olursa 
dereceye girebile
ceğimi düşünüyor

dum. Bugün Türkiye 
üçüncüsü olduğumu 
öğrendim ve sev
inçliyim. Sınav sonu
cundan sonra ya 
Emine Örnek 
Anadolu Lisesinde 
devam edeceğim ya 
da İstanbul’da iyi bir 
okula kaydolmayı 
düşünüyorum.’ 
Mühendis ya da 
bilim adamı olmak 
istediğini belirten 
Kasap, sınava hazır
lanan öğrencilere ise 
başarıya ulaşmak 
için kendilerini çok 
sıkmamalarını ve 
derslerle birlikte 
sosyal aktivitelere de 
katılmalarını önerdi.

Sonuçlar Milli Eğitim 
Bakanlığının internet 
sitesinde yayınlandı. 
İlköğretim 8. sınıf . 
öğrencilerinin girdiği 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) 
sonuçlan açıklandı. 
SBS’ye giren adaylar 
sınav sonuçlarını ve 
Ortaöğretim 
Yerleştirme Puam’nı 
(OYP) Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
’’http://www.meb.gov 
.tr” internet adresin
den öğrenebilecek.
2011 yılı OYP’ye göre 
dereceye giren ilk 10 
öğrenci şöyle: 
1. Sinem Sınmaz 
İzmir Mehmet Seniye 

Özbey İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
499.242 puan 
2. Emre Kızıltuğ 
Manisa Özel Şehzade 
Mehmet İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
499.063 puan 
3. Yağmur Kasap 
Bursa Özel Emine; 
Örnek İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
498.918 puan 
3. Seniha Begüm 
Şentop İstanbul Özel 
Çamlıca Coşkun 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi, 498.918 
puan
4. Ayhan Okçal İstan
bul İstek Özel 
Acıbadem İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
498.829 puan
5. Deniz Sönmez 
İstanbul ÖZEL Büfen 
Çamlıca İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
498.603 puan 
6. Abdullah Sami 
Koç Konya Özel 
Mehmet Ozdemir 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi, 498.534 
puan
7. Büşra Fidanoğlu

Osmaniye Özel Nuri 
Çomu İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
498.325 puan , 
8. Ilgın Yaren 
Demirkesen İstanbul 
Özel Bilfen Çamlıca 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi, 498.306 
puan 
9. Yiğit Korkmaz 
Giresun Mustafa 
Kemal İlköğretim 
Okulu öğrencisi, 
498.161 puan 
10. Berat Mert 
Albaba Ankara 
Gölbaşı Ankara 
Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı 
Okulları öğrehcisf» 
498.056 puan.
Sonuçlara Göre 
Sayısal Bilgiler 
İlköğretim 8. sınıf 
SBS’ye 1 milyon 
70 bin 445 aday 
başvurdu.
Bu adaylardan 1 
milyon 54 bin 508’i 
sınava girdi. Sınava 
girmeyen aday sayısı 
15 bin 931 iken, . 
sınavı iptal edilen 
aday sayısı 6 olarak 
tespit edildi.

DIŞ TİCARET ELEMANI flrınc Hükümet Sözcüsü oiıiti
*20-35 YAŞ ARASI 

‘İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
‘İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

‘MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

DENEYİMLİ MUHASEBE ELEMANI
ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 

ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

SATIŞ & PAZARLAMA ELEMANI
‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 

‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
‘C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

VASIFSIZ ELEMAN
ÜRETİMDE ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BURSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 FAX: 0-224-586 00 07

Bülent Arınç’ın 61. 
hükümetteki görevi 
belli oldu.Başbakan 
Yardımcısı ve AK 
Parti Bursa 
Milletvekili Bülent 
Arınç, hükümet 
sözcüsü oldu.
61. Hükümetin ilk 
Bakanlar Kurulu 
toplantısında, 
Arınç, Hükümet 
Sözcülüğüne getiril
di. 60. Hükümette 
Hükümet 
Sözcülüğü görevini 
Cemil Çiçek 
yürütüyordu. 
Hükümet Sözcüsü 
ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, temsilde bir 
eksiklik olmadan 
tüm partilerin, 
Parlamentoda 
bulunmaları gerek
tiğini belirterek, 
’And içerek görev
lerine sayın mil
letvekilleri başlasın 
ve bundan sonraki 
yasal süreç en 
güzel şekliyle 
devam etsin. Biz bu 
çabaların sonunda 
en kısa zamanda 
partilerin parlamen
toda eksik kalan 
yeminlerinin mil

letvekilleri tarafın
dan ifa edilmesini 
bekliyoruz’ dedi. 
Arınç, 61. 
Hükümetin ilk 
bakanlar kurulu 
toplantısının ardın
dan Hükümet 
Sözcüsü sıfatıyla 
gündeme ilişkin 
açıklamalarda $ 
bulundu, gazeteci
lerin sorularını 
yanıtladı.
’Siz toplantıdayken 
MHP, CHP ile J 
görüştü. Sayııi 
Kıhçdaroğlu TBMM 
Başkanı ile bir 
araya gelecek. Bu 
yemin krizi çözüle
cek mi umudunuz 
var mı?’ sorusuna 
Arınç. şu karşılığı 
yerdi: ’Dışarıda 
yürütülen çabalan , 

veya Sayın Meclis i 
Başkanımızın kendi 
inisiyatifi ile yürüt
tüğü çabaları, 
elbette biz de izli 
yoruz. Bu konuda 
olumlu bir gayretin 
olduğunu da sezi 
yoruz. Bu konuyla 
ilgili çok şeyleri 
konuştuk, hatta dün 
konuştuk. Bugün 
için bu konu ne 
Bakanlar Kurulunda 
gündeme geldi ne 
de bizim sön . 
gelişmelerle yeterli 
bir bilgimiz var. 
Ama iyi niyetli 
sürdürülen 
çabaların olumlu 
sonuçlanmasını 
hejoimiz dileriz. 
Gördüğünüz gibi 
TBMM çalışmaları
na d,evaçn.ediypr..

http://www.meb.gov
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Bursa okullarına as desteni
Bursa, eğitim alanın
da AB ile iş birliği 
yapıyor.
Bursa'daki okullar 
2004 yılından bu 
yana her yıl Avrupa 
ülkeleriyle iş birliği 
yaparak eğitimde 
kaliteyi artırmaya 
çalışıyor. Bu vesile 
ile karşılıklı iş birlik
leri gelişirken, 
Bursah okullar AB ve 
EFTA üyesi ülkel
erdeki okullardan 
proje ortakları bulup 
birlikte projeler

hazırlıyor. AB 
projelerinden sorum
lu Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürü 
Muhammet Ataklı, bu 
yıl da hayat boyu 
öğrenme programı 
(LLP) kapsamında 
çalışmaların devam 
ettiğini kaydetti. 
Ataklı, Bursa'nın 16 
proje teklifinin AB 
tarafından kabul 
edildiğini belirterek, 
"Türkiye'den sunulan 
toplam 1552 adet

okul projesinden 
396'sı kabul edildi. 
Geçen yıl Bursa'dan 
gönderilen projeler
den 4 tanesi kabul 
edilmişti, 2011'de 
Bursa'dan sunulan 
16 adet projeden 14 
tanesi kabul edildi, 2 
tanesi ise yedek lis
tesine girdi. " 
Ataklı, hedef kitlesi 
farklı pek çok AB 
programı olan 
Grundtvig programı
na ise yetişkin eğiti
mi alanında faaliyet

gösteren 
kuruluşların 
başvurabileceğini 
söyledi.
Ataklı, 2011 
Grundtvig öğrenme 
ortaklığı programı 
kapsamında Orhaneli 
Halk Eğitimi 
Merkezi'nin koordi
natör olarak yer 
aldığı 'Ailelerin 
Jenerasyonlararası 
Diyalogu' başlıklı 
projesinin kabul 
edildiğini sözlerine 
ekledi.

Geçiş Belgesi Sayısı Azaldı,
Tır Karnesi Sayısı Arttı

Verilen geçiş belgesi 
sayısı Haziran ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6 
Verilen geçiş belgesi 
sayısı Haziran ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 6. 8

azalarak 72 bin 201'e 
gerilerken, verilen 
TIR karnesi sayısı 
yüzde 0. 7 artarak 57 
bin 843'e çıktı.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar 
Birliği(TOBB) TIR 
Dairesi

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE 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

üi __________ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

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

Engürü girişi 10 dönüm imarlı lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
■___ yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında________
Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel:5132474 Fax:5141021

Başkanlığının veri
lerine göre, Haziran 
ayında verilen geçiş 
belgesi sayısı geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 6. 8 azalarak 
77 bin 486'dan 72 bin 
201'e geriledi. Söz 
konusu dönemde 
verilen Tır Karnesi 
sayısında ise yüzde 
0. 7 artış yaşandı. 
Böylece geçen yılın 
Haziran ayında 57 
bin 450 olan verilen 
TIR karnesi sayısı bu 
yılın Haziran ayında 
57 bin 843'e yüksel
di.

-6 AYDA VERİLEN 
GEÇİŞ BELGESİ 
SAYISI YÜZDE 3. 8 
AZALDI-
Bu yılın ilk 6 ayında 
ise verilen geçiş bel
gesi sayısı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 3. 4 
azalarak 471 bin 
795'ten 453 bin 
812'ye geriledi. 
Anılan dönemde ve 
rilen TIR karnesi sa 
yısı ise yüzde 4 
artarak 325 bin 
169'dan 340 bin 
671'e çıktı. 2011 yılı 
içinde toplam 9 bin 
810 adet sürücü 
kartı, 351 adet şirket 
kartı ile 62 adet 
servis kartı üretilerek 
sahiplerine ulaştırıl 
dı.

EMMİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTEB MİSİNİZ?

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

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.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kredi kullananlar dikkat! Akaryakıta zam yapıldı!
Tüketici Hakları 
Derneği Başkanı Tur 
han Çakar, Danış 
tay’ın yürütmeyi dur
durma kararına rağ
men, bankaların 
ısrarla.
Tüketici Hakları Der 
neği Başkanı Turhan 
Çakar, Danıştay’ın 
yürütmeyi durdurma 
kararına rağmen, 
bankalarca krediler
den fazladan yüzde 
5 Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu 
(KKDF) tahsilatının 
devam ettiğini 
belirterek, hükümeti 
bu konuda göreve 
çağırdı.
Çakar, yaptığı yazılı 
açıklamada, Tüketici 
Hakları Derneğinin 
başvurusuyla 
Danıştay’ın KKDF’yi 
yüzde 10’dan yüzde 
15’e çıkaran 
Bakanlar Kurulu 
Kararı’nın geriye 
dönük olarak uygu
lanmasının yürütme 
sini durdurduğunu 
hatırlattı. Bu karara 
hemen hemen hiç 
bir banka ve finans 
kurumunun 
uymadığını belirten 
Çakar, Bakanlar 
Kurulu Kararı’nın 
alındığı 28 Ekim 
2010 tarihinden 
önce alınmış ve 
devam eden tüketici 
kredilerinden 

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET ARSLAN

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

MELTEM KARABAŞ

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NEBAHAT AŞKIN
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DEMİRİZ ECZANESİ

fazladan haksız yere 
alınan yüzde 5 
KKDF tahsilatının 
sürdürüldüğünü ve 
bankaların bugüne 
kadar olan fazla tah
silatı tüketicilere 
iade etmediğini vur
guladı. Bankalarca 
kredilerde en küçük 
bir gecikmede ala
cakların olağanüstü 
faizlerle tahsil 
edildiğini, hatta 
insanların evlerine 
haciz gönderildiğini 
ifade eden Çakar, 
şunları kaydetti: 
"Şimdi bu bankaları, 
Türk milleti adına 
verilen mahkeme 
kararlarına saygı 
göstermeye ve 
uymaya çağırıyoruz. 
Danıştay’ın kararına 
göre, artık 28 Ekim 
2010 tarihinden 
önce alınmış ve o 
tarihte devam eden 
TL esaslı sabit öde 
meli tüketici kredi
lerinden fazladan 
yapılan yüzde 5 
kesintileri vatan
daşımıza iade etm
eye ve bu krediler
den devam eden
lerinin KKDF oran
larının önceki oran 
olan yüzde 10’a 
indirmeye çağın 
yoruz."
Hükümeti de gereği
ni yapmaya davet 
eden Çakar, tüketi

cilere bu konuda 
yardımcı olacaklarını 
bildirdi. Çakar, yapıl
ması gerekenleri 
şöyle sıraladı: "28 . 
Ekim 2010 tarihin
den önce tüketici 
kredisi almış tüketi
ciler, ödemeleri 
süren kredilerin 
ödemelinin bir 
dilekçe vererek "iti- 
razi kayıt" yapmalı, 
Tüketiciler, 
bankalardan 
Danıştay’ın yürüt
meyi durdurma 
kararını ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı 
nın genelgesini 
hatırlatarak KKDF 
tutarının iadesini 
istemeli, Tüketiciler 
dilekçelerinde bun
dan sonra kesilecek 
tutarın da eski tutar 
olan yüzde 10’a çek
ilmesini istemeli ve 
yeni ödeme planının 
verilmesini 
bildirmeli, Bu şek
ilde kredilerde tak
sitleri otomatik 
olarak kesilen tüketi
ciler dilekçelerini 
taahhütlü olarak 
kredi kullandıkları 
banka şubesine 
göndermeli, Bu 
konuda mağdur 
olanlar ilçe kay
makamlıklarındaki 
Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetlerine 
başvurmalı."

Motorinin litre fiyatı
na 4 kuruş zam 
geldi. Zamlı tarife 
gece yarısından 
sonra yürürlüğe 
girecek.
Benzinde indirim 
beklerken, bir hafta 
önce fiyatı 
düşürülen mazota 
zam geldi!
Ham petrol fiyat
larında görülen hızlı 
düşüşün ardından 
geçen hafta mazota 
yapılan 7-8 kuruşluk 
indirim geri alındı. 
Motorinin litre fiyatı
na bugü gece 
yarısından geçerli 
olmak üzere 4 kuruş 
zam yapıldı.
Böylece, motorinin 
litre fiyatı bölgelere 
göre farklılık göster
mekle birlikte 3.63- 
3.67 lira 
seviyelerinde 
olması bekleniyor. 
Motorine en son 28 
Mayıs tarihinde 10 
kuruş zam 
yapılmıştı. Benzinde 
ise 9 Haziran'da 
indirime gidilmişti. 
Sıra benzinde

MŞM BeiLfMfK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK •YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/8 GEMLİK
Tel:(0.224)5133683 Fax;(0.224)513 3 5 95

derken zam haberi 
geldi. Çünkü hızlı 
düşen petrol fiyat
ları tekrar yükselişe 
geçti. Bilindiği 
üzere, Uluslararası 
Enerji Ajansı, 
OPEC’in üretim 
artırmamasının 
ardından stratejik 
rezervleri piyasaya 
sürme kararı almıştı. 
Bu hamleyle birlikte 
petrol fiyatlarında

sert düzeltme 
yaşandı.
Bu düzeltmeyle 
90 dolar sınırına 
kadar gelen petrol 
fiaytları bu 
seviyelerde 
tutunamadı.
Brent petrolün 
varili bugün 112 
dolardan, ham 
petrol ise 97 
dolardan işlem 
görüyor.

" IS

■M GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat 155

■ Jandarma imdat 156
İBMİ Jandarma K. 513 10 55

Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Rh KAYMAKAMLIK
L3 Kaymakamlık 513 10 51

C.Savcılığı 513 10 53
i I ■ 1 C.Savcı Yrd. 513 29 54

Emniyet Müd. 513 10 28
I ___________ULAŞIM___________

Mfl METRO 513 12 12
| ' (M Aydın Turizm 513 20 77

Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

■ Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23.

• İDO imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz ■ 513 12 95
Habaş 513 1637
Mogaz x 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 5f3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

, ________ HASTANELER________
H Devlet Hastanesi 517 34 00
• Sahil Dev. Hast. 513 23 29
• Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68

■I Tomoka, Tomografi 29
■ Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 go gg

■ __________TAKSİLER__________

1 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 26
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza 1 Yalnız 185

Gemlik Karfez
«eiLİK’İN İLK «OnlOk SİYASİ «AZCTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4012

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)

aiiAuMH
VEFİÛS SİNEMASI 

SAM RUH 
Jl.30’14.00- 
16.30'20.30 

PANDA SİHİRLİ YOL 
11.45'14.15'16.30

Rezervasyon 
(Tel:5133321)
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OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER
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Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve gözer, 
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, 

servi* ve KDV dahildir

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

4-5 Yaş 5.400 TL
Ana Sınıfı 5.600 TL
1. Sınıf 6.800 TL
2. Sınıf 8.000 TL
3. Sınıf 8.000 TL
4. Sınıf 8.000 TL
5. Sınıf 8.000 TL
6. Sınıf 8.000 TL
7. Sınıf 8.000 TL
8. Sınıf 8.000 TL

M Temmuz 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

trhanlzgi, gitti 
gördü ue yazdı 
Yazarımız Erhan İzgi, Haziran ayın 
da Yunanistan’a giderek, Selanik, 
Atina, Gümülçine, İşkeçe, 
Kalambaka’ya giderek iki halkın 
yaşantılarını izledi. Yazı dizisine 
Pazartesi günü başlıyoruz.

Prof, Dr, Ahmet Isıkara, “Gemlik 
Marmara’nın en tehlikeli bölgesi”
Kızılay Genel 
Başkanı Başdanışma 
nı Prof. Dr. Ahmet 
Mete İş ika ra, Türki 
ye’nin erken uyarı 
sistemi konusunda 
çok fakir olduğunu 
belirtti. Muhtemel bir 
Marmara depremin 
de tsunami olmayaca 
ğını, olsa dahi lodos 
kadar etki yapacağını 
ifade eden Işı kara,

"Marmara Bölgesini 
tehdit eden iki mer 
kez, Adalar’ın güney 
batısı ve Bursa’nın 
Gemlik ilçesidir” 
dedi. Depremden 
ürkme yerine önlem 
alınması gerektiğini 
vurgulayan Işıkara, 
Balıkesir’in sağının, 
solunun beşik gibi 
olduğuna dikkati 
çekti.

Kadri GÜLER 
f kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ha/k Pazarı'na ne oldu?
Yaz aylarında Kumla ve Kurşunlu sahil

lerinde nüfus 100 binleri bulur.
Gündüz denize girip, güneş altında yanan 

yazlıkçılar, akşama doğru sahil yolunda ge 
zerler...

Bir yandan da alışveriş merkezi olan alan
lara giderler.

Küçük Kumlalıların alışveriş merkezi dere 
kenarında bulunan Halk Pazarıydı.

Kurşunlu da ise Tahtalı Çarşı...
Hafta sonu Kumla’da Halk Pazarı’na gitti 

gimde yerinde yeller esiyordu.
Geçtiğimiz yıl pazarın kurulduğu yer kal 

dirilmiş.
Bu konuda eski yöneticiler bir çalışma 

yapıyorlardı. Amaç, daha modern bir halk 
pazarı kurulmasıydı. Devamı sayfa 4’de

Kaçak yapılarla 
mücadele sürüyor

Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Kur 
şunlu ve Kumsaz bölgesinde yoğun
laşan kaçak yapılaşmayla mücadele 
sürüyor. Haberi sâyfa 2’de

TAVTMVTM _
Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

İçkisiz balık evimizde günlük rar kimiz Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün,
I taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 

içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde kredi*kartına 

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri
I Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır

İM

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Borsası'ndan HwMi ■Mı w
»i

[Gemlik Ticaret Borsası Yöneticileri, Ankara’ya ataması çıkan Garnizon! 
IKomutanına, Kaymakam Bilal Çelik ve Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya! 
Bayazıt’m da katıldığı yemekte biraraya geldiler

Gemlik Askeri 
Veteriner ve 
Araştırma Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanı Kıdemli 
Topçu Albay 
Mehmet Ali Toros 
lu’nun Ankara’ya 
tayinin çıkması 
nedeniyle ilçemiz
den ayrılma hazırlık
ları yapması üzerine 
Ticaret Borsası 
Başkanı ve Yönetim 
kurulu üyeleri teşek 
kür plaketi verdi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Gürle Köyü’ndeki 
Kasap İsmet’te 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garizon Ko 
mutanı Topçu Kur 
may Albay Mehmet 
Ali Toroslu, Cumhu

Uludağ Üniversite- 
si'nin, Bursa Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle ilköğre
tim çağındaki 
çocukları bilime 
teşvik etmek 
amacıyla açtığı 
'Çocuk Üniversitesi' 
ilk mezunlarını 
verdi. Çocukların 
yaz tatillerinin bir 
bölümünü keyifli ve 
verimli bir şekilde 
geçirebilmeleri 
amacıyla bu yıl 
sadece biyoloji 
alanında program 
açan Çocuk Univer- 
sitesi'nde bu yıl 22 
ilköğretim okulun
dan toplam 80 
öğrenci eğitim 
gördü.
Uludağ Üniversitesi 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenen törende

hyet Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt’m 
da katıldığı yemekte 
ilçemizden ayrılacak 
olan Topçu Kurmay 
Albay M. Ali Toros 
lu’ya Gemlik Ticaret 
Odası Başkanı 
Gemlik’teki çalışma 

çocuklar serti
fikalarını aldı. 
Törene katılan 
Rektör Vekili Prof. 
Dr. A. Saim Kılavuz, 
beş gün önce 
Çocuk Üniversite- 
si'ne başlayan 
çocukların bu kadar 
sürede mezun 
olmalarının gurur 
verici olduğunu 
belirterek, "Adarn^ 
olacak çocuklar 5 
günde üniversite 1 
bitirir" diyerek bu 
cıvıl cıvıl çocukların 

larından dolayı 
kendisine teşekkür 
plaketi verdi.
Acar, "Hizmetiniz 
döneminde sizlerle 
çok iyi ilişikiler 
içinde olduk.
Sizi unutmaya
cağız. ” dedi.

birçoğunun yarın 
dünya bilimine 
katkısı olan iyi birer 
bilim adamı olacak
larına inandığını 
söyledi.
Milli Eğitim Müdür 
Vekili Recai Albay 
da,5 günlük üniver
site deneyiminin 
önemine değinerek 
üniversiteyi bitiren 
bu çocukları artık 
ailelerinin çocuk 
gibi görmemesi 
gerektiğini 
vurguladı.

Yaz aylarının gelme
siyle özellikle 
Kurşunlu ve 
Kumsaz bölgesinde 
yoğunlaşan kaçak 
yapılaşmayla 
mücadele sürüyor. 
Gemlik 
Belediyesi’nce 
sürekli yapılan 
kontrollerde, kaçak 
inşaatların yapılma
ması için uyarılar 
yapılmasına karşın 
sahipleri tarafından 
başlatılan inşaatlar 
temel aşamasında 
yıkılırken, imar izni 
bulunmayan bölge 
de, satılık arsa ilan
ları da dikkat 
çekiyor.
Gemlik Belediyesi 
İmar Müdürlüğü 
Kaçak Yapıları 
Denetleme ekibi ve 
İmar Zabıtası’nın 
Kurşunlu jandar
masının desteğiyle, 
güvenlik önlemi 
aldığı yıkımlarda, 
bir adet çelik 
konstrüksiyon bina 
ile 4 adet kaçak 
olduğu tespit edilen 
inşaatın da temel
leri iş makinesiyle 
kullanılamaz hale 
getirildi.
Bunlardan en ilginci 
ise Kurşunlu 
Atatürk Mahallesi 
Dedeler mevkii’n-

KAŞEDE BCKIÎMCK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax.:(0.224)5133595

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

den Bursa’ya çıkan 
Gündoğdu yolu 
üzerinde Davut 
Sayan’a ait kaçak 
inşaat.
Temeli beton olan 
ancak duvarları ve 
iç akşamları tama
men çelik konstrük
siyon olarak yapılan 
bina oksijen maki
nesiyle kesilerek 
çökertildi. Demir 
kolonları kesildikten 
sonra halatlarla 
çekilerek yıkılan 
bina Kurşunlu 
sahilini tepeden 
gören manzarasıyla 
dikkat çekti.
Gemlik Belediyesi 
yıkım ekipleri daha 

sonra Kumsaz 
mevkiine geçerek 
641 ve 718 nolu 
sokaklarda belir
lenen Necip 
Gültekin ile 
Fevzi Emrullah 
Yazıcı’ya ait olduğu 
inşaatların temel
lerini parçalayarak 
kullanılamaz hale 
getirdiler.
Kaçak yapılaşmayla 
mücadelede kararlı 
olan Gemlik 
Belediyesi İmar 
Müdürlüğü Kaçak 
Yapıları Denetleme 
ekibi henüz temel 
kalıpları atılan 
inşaatı da 
engelledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tatil yolunda can pazarı YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kamyonun 
çarptığı otomobilde 
bulunan 2 kişi yara
landı. Kaza 
nedeniyle İnegöl- 
Bozüyük yolunun 
İnegöl istikameti bir 
süre trafiğe kapandı. 
Ankara'da Sağlık 
Bakanlığında görevli 
Yılmaz D. (43), eşi ve 
çocukları ile birlikte 
İnegöl'de ikamet 
eden kız kardeşi 
Güzin Yücal'ı ziyaret 
etti. Aile, daha sonra

Isillt iartısırken Misini Miadı
Bursa'da eşiyle 
tartışan şahıs elinde 
bıçakla yanlışlıkla 
kendisini yaraladı. 
Olay, Soğukkuyu 
Mahallesi'nde mey

OMMİlilllltlIlllllllllllSİllIinilltalİlİM
Bursa'da bir otomo
bilin camını kıran 
hırsızlar 9 bin 600 
TL parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Olay, Işıktepe

Polisten saniye saniye 49 tuiumama
Bursa'daki uyuştu
rucu satıcılarına 
yönelik şafak 
baskınında gözaltına 
alınan 66 kişiden 
49'u tutuklandı. 
Polisin 600 ayrı 
uyuşturucu alışveri 
şini kameralarla 
saniye saniye 
görüntülediği ortaya 
çıktı. Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıiık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, 4 aydır 
sürdürdükleri takib
in ardından dün 
uyuşturucu satışı 
yaptıkları görüntüle
nen Roman vatan
daşlara yönelik 
operasyon başlattı. 
Alıcı kılığındaki 
polise uyuşturucu 
satmaları kameralar 
tarafından 
saniye saniye

hep beraber kaplı
calarıyla meşhur 
Oylat'a gitmek iste
di. Yılmaz Dönüş 
idaresindeki 06 AH 
5229 plakalı otomo
bile, İnegöl-Bozüyük 
yoluna çıkmak 

dana geldi. İddiaya 
göre, yemek yedik
leri esnada elinde 
bıçak olan H.Ş. (30), 
eski bir meseleden 
dolayı eşiyle tartış

Organize Sanayi 
Bölgesi Eflatun 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
16 RS 136 plakalı 

kayda alınan 
zanlılar, evlerine 
yapılan eş zamanlı 
şok baskınlarla 
gözaltına alındı. 
Toplam 150 gram 
esrar ve 40 uyuştu
rucu hapın ele 
geçirildiği 
baskınlarda, 
şüpheliler esrarı 
içmek için bulundur
duklarını söyledi. 
Bunun üzerine polis, 
zanlılara satış 
yaparken çekilen 
görüntülerini izletti. 
Daha önceki 

isterken Mustafa 
U.'nun (41) kul
landığı 42 BZN 65 
plakalı kamyon çarp 
tı. Kamyonun çarp
tığı otomobil ters 
dönerken, araçta 
bulunan Güzin 

maya başladı. 
Eşinin elinden 
tutması üzerine 
kolunu çeken 
H.Ş. kendisini 
karnından 

otomobilini park 
eden M.Y. (24), geri 
döndüğünde ön 
camın kırık 
olduğunu fark etti. 
Torpido gözünü 

operasyonlarda 
mahallelere konulan 
kameraları kıran, 
uyuşturucu satışını 
kamera açılarının 
göremeyeceği nok
talarda yapmaya 
çalışan Roman 
şüpheliler, bu defa 
saniye saniye 
görüntülenmiş oldu. 
Polisin kameralarla 
600 ayrı uyuşturucu 
alışverişi görün
tülediği öğrenildi. 
Zanlılardan 
bazılarının yaşı 
küçük çocuklarını

Yücal (41) ve 
Münevver Dönüş 
(55) yaralandı. . 
Sürücü Yılmaz D., 
eşi Gökşin ile 
çocukları Abdullah 
(17), Furkan (7) ve 
Selim (1) D. ise 
kazayı yara almadan 
attı. Yaralılar İnegöl 
Devlet Haştanesi'ne 
kaldırıldı. İnegöl- 
Bozüyük yolunun 
İnegöl istikameti bir 
süre kapanırken, 
kazayla ilgili soruş
turma devam ediyor 

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotpnail.corT' 
www.mi lliy et/blog?özcarı Vural

yaraladı. Şahsın 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenil
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

kontrol eden 
M.Y. 9 bin 600 TL 
parasının olmadığını 
fark etti. Polis, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı 

kurye olarak kul
landığı tespit edildi. 
Ayrıca, zanlıların 
müşteri kılığındaki 
polisleri, "Bakın, 
polisseniz kafanıza 
sıkarız" diyerek 
tehdit etmeleri de 
kameralar tarafından 
kayda alındı.
"Uyuşturucu madde 
satmak ve temin 
etmek" suçundan 
adliyeye sevk edilen 
13'ü çocuk toplam 
66 kişiden, 6'sı 
çocuk 49 kişi tutuk
landı

CHP bence haklı....
Sayın okurlar; Geçen haftayı yemin 

kriziyle geçirdik.
Hemen söyleyeyim ki CHP’nin tutu

munu destekliyorum.
Tamamen iktidar dayatmasıyla ve 

kara propagandalarla tutuklu mil
letvekillerinin serbest bırakılmamasına 
karşı mutlaka bir tavır konmalıydı 
CHP bunu yapıyor..

İktidarın durumu istismar etmesi, 
yüksekten atması, CHP’yi köşeye 
sıkıştırdığını düşünmesi boş şeyler..

CHP’ye oy verenlerin çoğunluğu- 
nunda, benim gibi düşündüğünü 
zannediyorum, CHP’nin Meclis’e gele 
rek ama yemin etmeyerek yaptığı 
demokratik eylem iktidar kanadını 
yandaşları çok kızdırdı.

Hiçbir demokratik kural tanımayan ve 
bir “seçim zaferi sarhoşluğu” içinde 
“bana ne senden, ben yolumda 
yürürüm, Meclis’i de çahştırırım” diyen 
iktidar tam bir popülist propaganda 
yapıyor.

Aslında suratları asık..
Bu tavır bir süreliğine oyunu zaten 

AKP’ye vermiş olanları coşturur ama 
AKP bir süre sonra iktidar olamama 
tehlikesiyle karşılaşır.

Şurası açık ki 12 Eylül askeri i 
darbesinden bu yana ilk kez parlamen
toda bu kadar çaplı bir demokratik 
eylem sergileniyor.

Belki kamuoyunun bir bölümündeki 
şaşkınlığının altında yatan da budur.

Çünkü 12 Eylül zihniyetiyle direnme, 
protesto etme, tavır koyma gibi özel
liklerini yitiren toplum şimdi

CHP’nin etkili eylemiyle şaşkınİıga > 
düşmüş durumda.
Yıllar sonra ilk kez bir demokratik 

direniş yapmaya cesaret eden CHP’nin 
bu tavrını bozmaması, demokrasimizin 
geleceği açısından bence çok önem
lidir.

Bu yazdıklarım, son günlerin modası 
olan “itidal çağrılarına” ve “uzlaşmacı 
tavırlarına” pek uymuyor.

Bunu biliyorum. Ama şunu da 
söylemeliyim, 12 Eylül nesli farkında 
olmayabilir ama bizim yaşımızda olan
ların köklü bir demokrasi, demokratik 
direniş, karşı koyma, eleştirme, haksız 
lığa isyan kültürü var.
Artık yeni neslin de bu uyuşukluğu 

üstünden atması, demokrasinin kural
larını iyi bilmesi gerekiyor.

Bu açıdan bakınca CHP’nin başlattığı 
demokratik direnişi, bedeli ne olursa 
olsun sonuna kadar götürmesi gerekir.
Aydınlık Türkiye’ye çıkışın en iyi yol

larından biri demokratik kültürü 
sonuna kadar yaşamak ve yaşatmak
tır..

ABONE OLDUNUZ MU?
■. . «İlil. . . .  ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T M “SUYUNU BOŞA i
1 HARCAMA”. B

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" te 
kampanyasına şu tüketimmlh önlenmesi için siz de katılın

http://www.mi
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(üne Bakış Ma'Din mili Fm mı »il laisii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Halk Pazarı’na ne oldu?
Bunların hazırlıkları başlamıştı.
Yalı Sineması’nın bulunduğu alandaki 

birkaç aileye ait olan yerler kiralanarak 
yeni Halk Pazarı bu alana yapılacaktı.

Sonra malum olaylar sonucu Başkan 
Fatih Mehmet Güler ve yardımcıları görev
lerinden uzaklaştırıldı.

Bugün Temmuz ayının 9’u.
Kumla’nın en ilgi çeken yeri olan Halk 

Pazarı hala kurulmuş değil.
Yalı Sineması’nın içi boşaltılmış, ortada 

birkaç tezgah..
Ne satıcılar memnun ne de Kumlalı 

yazlıkçılar.
Gemlik’ten, Orhangazi den, hatta Bursa 

dan bile gelip, Kumla Halk Pazarı ’nı 
gezenler bu yıl bu işe şaşırıyorlar.

Halk Pazarı’nı düzenleyecek kurum 
Gemlik Belediyesi’dir.

Halk Pazan’nın eski yerinde satıcıların 
kendilerine göre saçtan yapılmış birer iş 
satış yerleri vardı.

Yeni yerinde, eski yönetimini kurmayı 
planladığı Halk Pazarı’ndan ortada eser 
yok.

Duyumlarıma göre, esnaftan metre kare 
olarak büyük paralar isteniyormuş.

Pazarda tezgah açan bir kaç kişiye 
"Neden buraya ilgi yok’’ diye sordum.

Bir düzenin kurulmadığını, yaz sezonun 
kısa olması bakımından kiraların yüksek 
olduğundan yakındılar.

Bence, Belediyenin bu işten para 
kazanma sorunu olmamalı.

İki aylığına yazlıklara gelenler, 
Gemlik’ten Kum la'dan veya Kurşunlu’dan 
güzel anılarla ayrılmalı.

Orada işyeri açan esnaf, akşamdan 
akşama 4-5 saat iş yapacak, bir rızık pe 
şinde koşacak.

Kazanmadan yüksek kiralar esnafı cez- 
betmez.

Belediye bu konuda teşvik edici olmalı.
Yazın başındayız.
Burada acil olarak düzenleme yapılmalı.
Gemlik’e nasıl kapalı pazaryeri düşü 

nülüyorsa, Kumla’nın Halk Pazarı sorunu 
da çözülmeli.

Kumla’ya gelenlerin en çok uğrak yeri 
Halk Pazarı'dır.

Bunu halktan mahrum etmek haksızlık 
olur.

Kumla’nın bir sorunda betonlaşmış 
olan mahalleler arasında yeşil alanların 
hiç olmaması.

Örneğin Kumla’da sahil bandından 
başka gezip dolaşılacak hiçbir park alanı 
yok.

Bir spor tesisi yok.
5 Katlı bina projelerine izin veriliyor 

ama, otopark sorunu hiç düşünülmüyor.
Geçmiş yıllarda 4 kat olan yapılaşma 

nedense 5 kata çıkarıldı.
Deprem bölgesinde olan ilçemiz, Prof. 

Dr. Işıkara’nın yaptığı açıklamaya göre 
Marmara ’nın en tehlikeli bölgesidir.

Buradaki sığınaklar nereye gitti?
Kumla imar açısından bir denetimden 

geçirilsin bakın neler çıkacak.
Garajların konut olarak kullanıldığı, 

kiminin işyerine çevrildiğini göreceksiniz.
Öncelikle şu Halk Pazarı kenusu ele 

alınıp çözüme kavuşmalı.
Sezon geçtikten sonra çözüm işe yara

maz.
Bizden hatırlatması.

Küçük Kumla’da 
yazlıkçıların ve 
çevreden gelenlerin 
uğrak yeri olan Halk 
Pazarı bu yıl açıl
madı.
Eski Belediye 
yöneticileri tarafın
dan Halk Pazarı’nın 
yerinin Yalı 
Sineması ve 
çevresindeki boş 
bahçelere yapılması 
planlanmıştı.
Bu nedenle Kumla 
Deresi’nin yanına 
kurulan ve yıllarca 
yazlıkçılara hizmet 
veren Halk 
Pazarı’nın bu yıl 
kurulmaması 
tepkilere neden 
oluyor.
Yalı Sineması içinde 
Belediye tarafından 
kurulması 
düşünülen esnaf 
tezgahlarının yapıl
maması ve 
kiralanacak yerlerin 
pahalı olduğunu 
ifade eden esnaf, 
"İki aylık bir süre 
için bu kadar para 
ödenmez. Biz günde 
4-5 saat işyerlerimizi 
açıyoruz. Bu paraları 
burada kazanma
mamızın olanağı 
yok’’ dediler.
Sayıları çok az olan 
esnafın gelişigüzel 
tezgah açtığı Halk 
Pazan’na halk da 
ilgi göstermiyor, 
esnaf da.
Kumlalılar Kumla’ya 
yakışacak bir Halk 
Pazarı’nın yapıl
masını istiyorlar.

Aziz Yıldırım'a tutuklama talebi
Şike soruşturması 
kapsamında sorgu
lanan Aziz Yıldırım, 
tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk 
edildi.
Fenerbahçe Kulübü 
Başkanı Aziz 
Yıldırım Beşiktaş'ta 
ki İstanbul Adliye 
si'ne getirildi. Şike 
soruşturması kap
samında sorgulanan 
Yıldırım, tutuklama 
talebiyle mahkemeye 
sevk edildi.
Sabah saatlerinde 
Beşiktaş'ta bulunan 
İstanbul Adliyesi'ne 
getirilen Yıldırım bir 
süre avukatlarıyla 
adliyenin terasında 
görüştü, daha sonra 
adliye içerisindeki

Adli Tabiplikte sağlık 
kontrolünden geçiril
di. Sağlık kon
trolünün ardından 
adliyenin savcılık 
katına çıkarılan 
Yıldırım, soruştur
mayı yürüten 
Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet Berk tarafın
dan yapılan sorgusu 
tamamlandı. Savcı 
tarafından sorgu
lanan Yıldırım, örgüt 
yöneticiliği ve şike 
yapmak suçlamasıy
la tutuklama tale 
biyle mahkemeye 
şevk edildi. İstanbul 
Üniversitesi Kardi 
yoloji Enstitüsü'n 
deki tedavisinin 
ardından dün akşam 
saatlerinde emniyete 

götürülen Aziz 
Yıldırım gece saat
lerinde şeker rahat
sızlığından ötürü 
Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne oradan da Çapa 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne sevk edilmişti. 
25 kişi tutuklandı 
Şike soruştumasın- 
da şu ana kadar 
aralarında Fenerbah 
çeli yöneticiler Şekip 
Mosturoğlu, Ilhan 
Ekşioğlu, Sivasspor 
başkanı Mecnun 
Odyakmaz, 
Eskişehirspor teknik 
direktörü Bülent 
Uygun'un da bulun
duğu 25 kişi tutuk
landı. Tutuklananlar 

arasında Eskişehir 
spor sportif direk
törü Ümit Karan ve 
Sivasspor kalecisi 
Korean Çelikay da 
var. Son olarak 
savcılıkça mahkem
eye sevkedilen kişil
erden Selim Kımıl, 
Abdullah Karakuz ve 
Abdullah Eker de 
tutuklandı.
Fenerbahçeli futbol
cular Emmanuel 
Emenike ve Sezer 
Öztürk, Eskişehir 
sporlu futbolcu 
Mehmet Yıldız ve 
Adanaspor teknik 
direktörü Levent 
Eriş’in de aralarında 
yer aldığı bulunduğu 
24 kişi ise serbest 
bırakıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DIŞ TİCARET ELEMANI
*20-35 YAŞ ARASI

*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 
İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

DENEYİMLİ MUHASEBE ELEMANI
ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 

ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

SATIŞ & PAZARLAMA ELEMANI
‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 

‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

I
SIFSIZ

1 
ÜRETİMDE ÇALIŞMAK ÜZERE 

BAY ELEMANLAR ALINACAKTIR. 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ. 

EFENDlOfiUI MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek, Orlıangazi-BURSA 

I I EL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 EA.X: 0-224-586 00 07

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Mac ide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak 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 Apl 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

Sanayi 
üretimi 18. 
ayında ila 

arttı
Türkiye İstatistik 
Kurumu Mayıs ayı 
sanayi üretim veri
lerini açıkladı. 
Sanayi üretiminde
ki artış 18 aydır 
kesintisiz yük
selişini sürdürdü. 
Mayıs ayında oran 
şöyle:Sanayi üre
tim endeksi, 2011 
yılı Mayıs ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 8 
oranında arttı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Mayıs ayı sanayi 
üretim endeksi 
sonuçlarını açık
ladı.
Buna göre, geçen 
yılın aynı ayına 
göre, madencilik 
ve taş ocakçılığı 
sektörü 
endeksinde yüzde 
0,5 imalat sanayi 
sektörü 
endeksinde yüzde 
8,7, elektrik, gaz, 
buhar ve iklim- 
ıknvînmr ureıîmf 
ve dağıtımı sek
törü endeksinde 
de yüzde 5,1 artış 
kaydedildi. 
Sanayi üretimi bu 
yılın mayıs ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla 
yüzde 8 arttı. 
Sanayi üretimi 
aylık bazda değer
lendirildiğinde de 
nisan ayına göre 
yüzde 2,9 artış 
gösterdi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2011 yılı mayıs ayı 
sanayi üretim 
endeksi 
sonuçlarını 
açıkladı.
Buna göre, mayıs 
ayında sanayi üre
timi beklentilerin 
üzerinde arttı ve 
yüzde 8 olarak 
gerçekleşti. Sanayi 
üretiminde ortala
ma piyasa beklen
tisi yüzde 7,5 
düzeyindeydi. 
Mayısta geçen 
yılın aynı ayına 
göre, sanayinin alt 
sektörlerinden 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sek
töründe yüzde 0,5, 
imalat sanayinde 
yüzde 8,7 ve elek
trik, gaz, buhar, 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı 
sektöründe de 
yüzde 5,1 artış 
kaydedildi.

anili mmim
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

.-5 Şehir içi ve
0»»»®® 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 i www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Benzine zam!
Petrol fiyatlarındaki 
artış pompaya zam 
olarak yansıyor.
Mazota yapılan zam* 
mın ardından ben
zinin fiyatı da yük
seldi.
Kurşunsuz benzinin 
litre fiyatı 6 kurulş 
zamlandı. Zamlı 
tarife gece yarısın
dan itibaren yürür
lüğe girecek.
Yani haziran ayı 
başında yapılan 6-7 
kuruşluk indirim bu 
zamla birlikte geri 
alınmış oldu. Bu 
yeni ayarlamaya 
göre 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre fiyatının 
akaryakıt bayilerinde 
4.21-4.24 lira arasın
da satılması bek
leniyor.

Akaryakıt ürün
lerinden 95 ve 97 
oktan benzinlerin 
satış fiyatı, o gün
den geçerli olmak 
üzere litrede 6-7 
kuruş indirilmişti. 
Buna göre 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
satış fiyatı Ankara 
ve İstanbul'da litrede 
4,23 liradan 4,17 
liraya inmişti. Daha 
önce 4,28 liradan 
satılan 97 oktan 
kurşunsuz benzin 
ise indirim sonrası 
litrede 4.21 liradan 
satılmaya başlan
mıştı.
Dağıtım firmalarının 
belirlediği tavan 
fiyatlar, rekabet ve 
serbesti nedeniyle 
şirketler ve kentlere 
göre küçük çaplı 

değişiklikler gös
teriyor.

MAZOT DA 
YÜKSELMİŞTİ 
Ham petrol fiyat
larında görülen 
hızlı düşüşün 
ardından önceki 
hafta mazota yapılan 
7-8 kuruşluk indirim 
ikin gün önce 
geri alınmıştı.
Motorinin litre fiyatı 
5 Temmuz'dan 
geçerli olmak üzere 
4 kuruş zamlanmıştı. 
Motorine en son 28 
Mayıs tarihinde 10 
kuruş zam 
yapılmıştı.
Brent petrolün 
varili bugün 115 
dolardan, ham petrol 
ise 98.15 dolardan 
işlem görüyor.

Sıcaklıklar çıldırtacak
Çağlar, yüksek 
sıcaklıkların 
cumartesi ve Pazar 
günü ve yeni hafta
da ülke genelinde 
etkili olacağını 
bildirdi.
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Devlet 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürü 
Mehmet Çağlar, 
sıcak havanın hafta 
sonu ve yeni hafta
da da ülke 
genelinde etkili 
olmaya devam ede
ceğini, hava sıcak
lıklarının mevsim 
normallerinin 3 ila 5 
derece üzerinde 
seyredeceğini 
bildirdi.
Türkiye'nin kuzey

doğu kesimlerindeki 
Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, 
Artvin, Gümüşhane, 
Bayburt, Erzurum, 
Erzincan, Ardahan, 
Kars, Ağrı ve 
İğdır'da kısa süreli 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
görüleceğini kayde
den Çağlar, diğer 
yerlerde havanın az 

bulutlu ve açık ola/ 
cağını belirtti.
Çağlar, "Sıcak hava 
hafta sonu ve yeni 
haftada da ülke 
genelinde etkili 
olmaya devam ede
cek. Hava sıcaklık
ları ülke genelinde 
mevsim normal
lerinin 3 ila 5 derece 
üzerinde seyrede
cek" diye konuştu.

MANASTIR’DA 
2 DAİRE BİRDEN 

6+2 VE 310 M2 
DENİZE SIFIR 
MANZARALI 

SATILIK DAİRE 
SÜPER FİYAT 

122.000 TL

0 531860 55 44

KÖYDE 
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
BAYAN BAKICI 

ARANIYOR 
0 532 482 45 60

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

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı vergi 
levhamı kaybettim. Hükümsüzdür.

KADİR AKPINAR 0330029251

9 Temmuz 2011 Cumartesi 
SERİM ECZANESİ

M 
Gemlik Karfez

GEKLİK’İN İLK OOMLOK »İTAEİ GAZETESİ

tumumdnlil

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4013 

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 ı ncılı k-Reklamcıl ı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

vrossmsı 
SATILIKRUH 
ll.30-l4.00- 
16.30-20.30 

PANDA SİHİRLİ YOL 
I1.45-I4.1546.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 îî İl)
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Kuruluş:1973

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere es yakın otel okuluz

6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK 

www.aykentilkogretim.k12.trm «i® lummı mu
99

Özel Ay kent 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 başanr...

rfez
?İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

11 Temmuz 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Cankurtaran bollar
hizmete girdi

Kaymakam Bilal Çelik'in yaptığı, yaz sezo
nunda alınacak güvenlik önlemleri toplan
tısında Gemlik Belediyesi 2 adet Zoydak 
Cankurtaran botu alacağını açıklamıştı. 
Botlar Cumartesi günü denize indirildi. 
Sahillerde can güvenliği artık Cankurtaran 
timinin gözetiminde olacak. Sayfa 2'de

Buna 3. Hare Mahkemesi nden ‘şok’ karar: 
Yılmaz Başkanuekillifli görevini yürütemez'1

CHP Meclis grubu bugün konu ile ilgili basın toplantısı yapacak
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ve yardım
cılarının İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevlerinden 
uzaklaştırılmalarından sonra, 
yapılan Belediye Başkan 
Vekilliği seçimlerinde, hukuka 
aykırı davranıldığı gerekçe
siyle Meclisi yeniden topla
mak isteyen Meclis ikinci

Başkan Vekili Gürhan 
Çetinkaya’nın Meclisi yeniden 
toplama istemine, AKP ve 
MHP’li üyeler uymayınca, 
Meclis binasının kapısı 
önünde CHP’lilerin katılımıyla 
yapılan toplantıda, Başkan 
vekilliği görevine Necdet 
Ersoy seçilmişti.
CHP’liler Refik Yılmaz’ın

“hukuka aykırı” olarak Başkan 
vekili seçildiği gerekçesiyle, 
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 
açtıkları davada, mahkeme 
17.3.2011 tarihinde Yılmaz’in 
Başkanvekilliğine seçildiği 
meclis kararının “hukuk ale
minde sonuç doğuran, kesin 
ve yürütülebilir bir karar 
niteliği kazanamayacağı, bu 

şekilde alınan kesin ve yürütü 
lebilir nitelikte olmayan karar
lara dayanılarak Belediye 
Başkan vekilliği görevini 
yürütemeyeceği açıktır. ” 
denildi. CHP’liler bugün saat 
11.30 da ilçe merkezinde il 
başkanının da katılımıyla 
konuyla ilgili bir basın toplan
tısı düzenleyecekler.

Mahkeme, ‘Yılmaz, başkanvekilliği 
Görevini yürütemez" diyor

Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile başkan yardımcıları Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli’nin İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevlerinden alınması sonrası, yaşanan 
olayları Gemlik Körfez olarak tüm açıklığı ile 
okurlarımızla paylaştık.

17 Mart 2011 günü Vali’nin isteği ile 
toplanan Belediye Meclisi’nde başkanvekil
liği seçimi yapılacaktı.

Başkan Yardımcıları Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli’nin toplantıdan bir gün önce saat 
17.oo sıralarında mecliste oy kullanamaya
cağı Kaymakamlıkça İçişleri Bakanlığına 
sorularak kendilerine bildirildi.
AKP’li Bakanlık yetkilileri, Acar ve 

Ateşli’nin meclis üyesi olmasına karşın 
oylarını kullanmasını engelliyordu. Dev. 4’de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla Sahiline 3 adet
sera tuvalet kondu »MIİIİMİ

Yaz sezonun başla
ması nedeniyle 
Küçük Kumla 
sahilinde tuvalet 
ihtiyacını gidermek 
isteyenlerin 
sıkıntılarına çözüm 
için 3 adet portatif 
tuvalet kondu. 
Küçük Kumla’nın 
yaklaşık 2 kilometre 

olan sahil şeridinde, 
yalnız dere kenarın
da bulunan bir adet 
sabit tuvaletin ihtiya 
ca yetmemesi üze 
rine, bir tanesi Çay 
Bahçelerinin arası
na, bir tanesi Kumla 
İskele Meydam’na, 
diğeri ise Kumla 
sahili başlangıcına 

olmak üzere 
üç adet fiber 
glastan yapılma 
portatif tuvalet 
kondu.
Küçük Kumla’nın 
genel kanalizasyon 
şebekesine 
bağlanan tuvaletler, 
bölgelerinde ihtiya
ca cevap verecek.

Kaymakam Bilal Çelik’in yaptığı, yaz sezonunda alınacak 
güvenlik önlemleri toplantısında Gemlik Belediyesi 2 adet 

Zoydak Cankurtaran botu alacağını açıklamıştı. Botlar 
Cumartesi günü denize İndirildi. Sahillerde can güvenliği 

artık Cankurtaran timinin gözetiminde olacak.

Yaz aylarında 
meydana gelen 
boğulma olaylarını 
önlemek amacıyla 
Gemlik Belediyesi 
tarafından alınan 2 
cankurtaran botu 
(Zoydak) 
denize indirildi. 
Bursa'nın en uzun 
sahil şeridine sahip 
olan ve yaz ayların
da nüfusu 250 bini 
geçen Gemlik'te 
denize girenler 
bundan böyle 
cankurtaran ekiple 
riyle sürekli kontrol 
edilerek, gözlem 
altında tutulacaklar. 
Küçük Kumla ile 
Kurşunlu ve 
Kumsaz sahil
lerinde hizmet vere
cek olan botlar, 
Gemlik Belediye

Başkan Vekili Refik 
Yılmaz'ın 
nezaretinde Gemlik 
Yelken Kulübü 
önünden denize 
indirilerek son 
kontrolleri yapıldı. 
4.20 cm. boyunda 
ve 30 beygirlik içten 
takma motoru olan 
botların, motor ve 
römork'ları 
Bursa'da bulunan 
Şukla Motosports 
firmasından temin 
edilirken, bot 
gövdeleri ise İstan
bul'da bulunan 
Asil Merlin Joker 
Boart firmasından 
satın alındı.
Yaklaşık 40 bin 
liraya mal olan 2 
adet cankurtaran 
botunda sahilde ve 
botlarda daha önce 

eğitim gören Gemlik 
Belediyesi' ne ait 
personel hizmet 
verecek.
Geçtiğimiz aylarda 
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik, 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfiaye 
Müdürlüğü, Gemlik 
Belediyesi, İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü, 
İlçe Çevre Sağlık 
Müdürlüğü 
yetikilileriyle yaptığı 
toplantıda yaz 
aylarında Gemlik 
sahillerinde alı
nacak güvenlik 
önlemlerini 
görüşerek, çözüm 
yolları ve yapılacak 
çalışmaları karar 
bağlamıştı.

BanKalarm ıniernet savlalarını tasarlavm vatandaşı soyuyorlar
İnternet bankacılığı 
kullananların korku
lu rüyası olan bilişim 
dolandırıcıları, akla 
gelmeyecek yöntem
lerle vatandaşları 
mağdur ediyor. ) 
Polisin tespitlerine 
göre, dolandırıcılar 
önce herhangi bir 
bankanın internet 
sayfasının aynısını 
tasarlıyor. Ardından 
internet bankacılığını 
kullananlara mail 
yolu ile gönderilip 
bilgilerini gün
cellemelerini istiyor. 
Ardından da vatan

daşların bilgilerinin 
kendi web adresler
ine gelmelerini 
sağlıyor.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, vatan
daşların internet 
dolandırıcıları 
tarafından mağdur 
edilmemesi için bir 
dizi tedbir aldı. 
Emniyet açıkla
masında;
dolandırıcıların her
hangi bir bankanın 
internet sayfasının 
aynısını tasarlayıp 
internet bankacılığı 
kullananlara mail 

yolu ile gönderdiği
ni, bilgilerini gün
cellemelerini isteyip, 
bu işlem sonrasında 
bilgilerin kendi web 
adreslerine 
gelmelerini sağladık
ları belirtildi.
Hiçbir bankanın, 
müşterilerine gön
derdiği e-posta 
üzerinden şifre, 
parola ve hesap bil
gilerini istemeye
ceğinin vurgulandığı 
açıklamada internet 
bankacılığı ile ilgili 
dikkat edilmesi 
gereken bazı nokta

lar sıralandı. İşte alı
nacak tedbirler: 
"Bankanız tarafından 
gelmiş gibi gözüken 
ve sizden şifrenizi 
veya kart bilgilerini 
isteyen e-posta'ları 
önemsemeyin. Bu e- 
posta içeriklerinde 
bankanızın logo ve 
sembolleri de içere
bilir. Ayrıca e-posta 
içeriğinde verilen 
linklere de itibar 
etmeyiniz. 
Bankanızın internet 
şubesine sadece 
verilen resmi 
adresinden girin.

Dolandırıcılar bu 
şekilde bankaların 
adreslerine 
benzer alan adları 
ile müşterileri 

kandırarak kendi 
sistemlerine yön
lendirmekte ve bu 
şekilde kullanıcı 
adları ve şifrelerini 
ele geçirmektedirler. 
Ayrıca bankalar 
adreslerini harf gru
plarından oluştu
rurlar bu yüzden 
sayı grupları ile 
oluşturulmuş 
adreslere karşı 
duyarlı olunuz. Şifre 

ve Hesap bilgilerinizi 
diğer kişilerin 
ulaşabileceği 
yerlere yazmayın. 
Özellikle kişisel 
bilgisayarınızda 
elektronik ortamda, 
bilgisayarınızın 
yanındaki not kâğıt
larına veya post- 
it'lere yazmayınız. 
Belli periyotlarla 
şifrelerinizi 
güncelleyiniz. 
Şifrelerinizi kimlik 
bilgilerinizden 
(Doğum günü, yeri) 
farklı oluşturmaya 
özen gösteriniz. ”
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MİİSİDII İlUİ, 1HMMİII allıııii Mı YazıYORUM
Mudanya’da mey
dana gelen kazada 
bir yaya yaralandı. 
Kaza, Halitpaşa 
Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Kanal durağında 
minibüsten inen 
34 yaşındaki Esmer 
S. karşıya geçmek 
istedi. Bu sıra da

Aspiratör flckuma atölyesini vakiı
Bursa'da bir dokuma 
atölyesinde aspira 
tör nedeniyle çıkan 
yangın paniğe 
neden oldu.
Edinilen bilgiye göre 
yangın, gece saat 
02.30 merkez 
Osmangazi ilçesi 
Küçükbalıklı 
Mahallesi Şanlı 
Cadde Can Sokak 
üzerinde bulunan bir 
dokuma atölyesinde 
meydana geldi.

İddiaya göre, gece 
saatlerinde atol

-yenin içersindeki 
hava sirkülas 
yonunu sağlayan 
aspiratör, bilin

Bursa'da kendisini 
telefonda polis 
olarak tanıtarak 
'Dolandırıcılık 
çetesini çökerte
ceğiz' diyen kişiye 5 
bin TL'lik kontör 
gönderen şahıs, 
dolandırıldığını 
anlayınca polise

Yaşlı kadını, kocasının ölüm 
parasını alma yalanıyla dolandırdı
Bursa'da yaşlı bir 
kadın, kocasının 
ölüm parasını ala
cağını vaat eden bir 
kişi tarafından 
dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Ayşe K. idaresindeki 
araç, karşıya 
geçmek isteyen

Esmer S.’ye çarptı. 
Yaralanan Esmer S. 
olay yerine gelen

meyen bir sebepten 
dolayı aniden alev 
almaya başladı. Bu 
esnada atölye 
çalışanı Fatih Demir 
yangın tüpü ile 
alevlere müdahale

etmeye çaıışu. 
Ancak alevlerin ken
disine sıçradığını 
fark eden Demir, 
itfaiye ekiplerini ara
yarak yardım istedi.

şikayette bulundu. 
Olay, Ataevler 
Mahallesi Fuzuli 
Caddesi Umut 
Sitesi'nde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
M.Y'yi (58) arayan 
bir kişi, kendisini 
polis olarak tanı
tarak, "Dolandırıcılık

Osmangazi ilçesi 
Selçuk Hatun 
Mahallesi Beğendi 
Sokağı'nda ikamet 
eden F.M.'nin (76) 
evine gelen kimliği 
meçhul bir adam, 
yaşlı kadına,

İhbarı alan ekipler, 
olay yerine 5 adet 
itfaiye gönderdi. 
Yangına kısa sürede 
müdahale eden 
ekipler, içerde bulu
nan dokuma

niaîzeî fîeîeî Fi fî' 
söndürmeye çalıştı. 
Alevlerin 
söndürülmesi ile bir
likte fabrikanın içini 
duman bulutları 

şebekesini 
çökerteceğiz.
Vereceğim numar
alara kontör 
göndermen 
gerekiyor" dedi. 
Bunun üzerine 
dolandırıcının yön
lendirmesi ile 5 bin 
560 TL'lik kontör

"Kocan öldüğünden 
beri alamadığın 
Ölüm parasını ben 
sana alır getiririm" 
dedi. Bunu para 
karşılığı yapabile
ceğini söyleyen 
şahıs, yaşlı kadın

112 ambulansıyla 
Şaziye Rüştü 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
burada yapılan 
müdahalenin 
ardından Bursa'ya 
sevk edildi. 
Kazayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

sardı.
İtfaiye erleri 
yangını yaklaşık 2 
saat süren çalış
manın ardından 
söndürebildi.
Mahalle sakinleri de 
yangın sebebi ile 
sokaklara döküldü. 
Olay yerine gelen 
polis ekipleri de 
çevrede güvenlik 
önlemleri aldı.
Yangının 
söndürülmesinin 

dîlnıfucur ıFİcillaîîlp 
sakinleri de rahat 
bir nefes aldı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

gönderen şahıs, 
numarayı geri 
aradığında kapalı 
olduğunu fark etti. 
Dolandırıldığını 
anlayan M.Y., 
polise şikayetçi 
oldu.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

dan 400 dolar ve 
350 TL aldı.
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan F.M. polis 
müracaat etti.
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı

Neler söyleniyor, neler!
Ülkenin bir numaralı gündem madde

si olan şike soruşturmasında bile, 
polisin sızdırdığı bilgiler yüzünden, 
bilgi kirliliği yaşandı...

Fenerbahçe Başkam’nın sabıka kaydı 
için çekilen fotoğrafını bile gazetelere 
servis ettiler...

Tamam, gözaltına alındı ama...
Şüphelilerin ne kadar zavallı bir 

halde olduğunu göstermek, 
Fenerbahçeli olmama rağmen ayı
pladım..

Hâl böyleyken...
Deniz Feneri davasıyla ilgili soruş

turma nedeniyle iki buçuk yıl aradan 
sonra gözaltına alınan, RTUK Üyesi 
Zahid Akman’a bir “ayrıcalık” tanın
mış...

Nedense 2 yıldır özel muamele 
görüyor.

Kimse dokunamıyor.
Gemi almışlar,bunun suyu nereden 

geliyor denemiyor.
Soruşturmayı yürüten savcılar, “bilgi 

sızabilir” gerekçesiyle, Akman’ın 
ifadesinin Emniyet Müdürlüğü’nde 
alınmasını istememiş...

Bunun yerine üç savcı, Akman’ı 
adliyeye getirterek, dokuz saat boyun^ 
ca bizzat sorgulamış... Neden?..

İktidardakilerin yakın arkadaşı ve 
“elemanı” olduğu için mi?

Halk arasında dedikodular ayyuka 
çıktı.

Neler söyleniyor, neler !..> ■
Eğer öyleyse...
Bu hukuka hâlâ güvenmemizi 

bekleyenler bizi aptal mi sanıyor? ' 
Birde benim dikkatimi çeken şu...

Yeni hükümette yer alan
İçişleri Bakanı Idris Naim Şahin’in 

“zimmet, kalpazanlık”, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer’in “ihaleye fesat 
karıştırmak”, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu’nun “zimmet ve 
sahtecilik”, Tarım Bakın Mehdi Eker’in 
se “görevi kötüye kullanma” suçların
dan dosyaları bulunduğu ortaya çık
mış...
Bunlar kesinleşmemiş suçlar... 

Tamam..
Ama... Milli Eğitim Bakanı Ömer 

Dinçer hakkında kesinleşmiş de bir 
suç var:
Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin 

2008’in ocak ayında aldığı karara göre 
Ömer Dinçer, intihal (bilimsel eser 
aşırmacılığı) yapmaktan suçlu bulun
du.

Bu karar uyarınca öğretim üyeliği 
yapamama cezasına çarptırıldı. 
Siyasetin gücüne bakın...

Üniversitelerde ders vermesi bile 
mahkeme kararıyla sakıncalı ama...

O, bugün ülkemizdeki tüm eğitim sis
teminin başında...

Yaşasın ileri demokrasi!

HM ABONE OLDUNUZ Mü?
‘Gemlik Körfez’ ww.gemlikkorfezgazetesi.com «ıtırlı lııctıılı ılıtıl cutnıl ABONE 0-J‘. OTON OKUTUN

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

Mahkeme, “Yılmaz, başkanvekilliği 
görevini yürütemez” diyor.

Mahkeme Güler, Acar ve Ateşli’nin savcı 
hkça yürütülen soruşturma nedeniyle, soruş
turmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilme 
sinin temini için, Belediye Başkanı ile iki 
yardımcısının geçici bir önlem olarak görev
lerinden uzaklaştırmasını istemiş, bu karara 
İçişleri Bakanlığı uymuştu.

Fatih Mehmet Güler ve Cemil Acar ile 
Özkan Ateşli, görevlerinden (Başkanlık ve 
başkanyardımcıhğı görevleri) uzaklaştırıldı.

Bu karar, seçilmiş olan başkan yardım
cılarını meclis üyeliklerinden uzaklaştırmaz.

Bunun Türkiye’de başka bir örneği 
olduğu görülmedi.

Ama, Başkanlık koltuğuna bir AKP’linin 
oturtulması için bu uzaklaştırma yapılmalıy
dı.

Bu nedenle, 17 Mart 2011 günlü meclis 
toplantısında Acar ve Ateşli oy kullanamadı.

Bence girip kullanmalıydı.
14 kişilik CHP grubunda üç kişi oy kullan

madığında bir fire ile CHP mecliste azınlığa 
düşebilirdi.

Bunun sağlanması ıçm kapalı kapılar 
ardından pazarlıklar yapıldı.

Halkın oyuyla seçilenler, kritik oylama 
günü, partilerini bir oy, koltuk ve dolgun 
maaş karşılığı sattı.

1 oy karşılığı kimlerin koltuk ve maaş 
sahibi olduğunu Gemlik halkı biliyor.

Bu kişiler, koltuk ve maaşı istememiş 
olsalardı.

Verdikleri oyun bir rüşvet karşılığı veril 
memiş olacağını halka anlatabilirlerdi.

Gelinen noktada, 17 Mart 2011 günü 
yapılan oylamada, Mecliste 9 üyesi bulanan 
AKP'li Refik Yılmaz, Belediye Başkanvekili 
seçildi.

Seçilenler, yasanın 23. maddesini bekle 
meden, mal bulmuş mağribi gibi hemen 
koltuğa oturdular.

Valilik 5 günlük süreyi beklemeden, 
seçimleri geçerli saydı.

Bunun üzerine, 17 Mart günü, meclisi 
yöneten CHP li Meclis 2. Başkanı Gürhan 
Çetinkaya, Yasa’nın kendine verdiği yetkiyi 
kullanarak "alınan kararın hukuka aykırı 
olduğunu belirterek", meclisi toplantıya 
çağırdı.

Ama, çoktan birileri başkanvekilliği 
koltuğuna oturmuştu, ardından onları dışarı
dan birer oyla destekleyenlere başkanvekil
liği koltuğu -adeta rüşvet karşılığı- verildi.

CHP’lilerin yasal istemlerini, koltuğa otu
ranlar kulak asmadı.

CHP grubu çağrılarını yaptı, meciis 
toplantı günü salon açılmayınca, salonun 
kapısında usulüne uygun olarak meclisi 
topladı. Burada ilk kez kapı önünde meclis 
başkanvekilini seçti.

Necdet Ersoy, bu toplantıda Başkanvekili 
seçildi. Ama koltuğa oturanlar ve Valilik 
buna kulak asmadı.

Yapılacak tek yol vardı o da yargıya 
başvurmak.

Bursa 3. İdare Mahkemesi 30/6/2011 günü 
oybirliği ile verdiği karar, taraflara tebliğ 
edildi.

Bu karar, Refik Yılmaz’ın başkanvekilliği 
görevini yürütemeyeceğini hükmediyor.

Şimdi ne olacak. AKP’liler koltuğu sahip
lerine terk edecekler mi?

Bunu gelişmelerle birlikte göreceğiz.

Dün, ilçemizde hava sıcaklığı 38 dereceye kadar 
yükseldi. Sıcaklardan bunalan binlerce kişi, Küçük 

Kumla, Kurşunlu, Narlı ve Karacaali sahillerini 
doldurdu. Yeşil alanlar piknik yerine döndü.

Dün, bölgemizde 
hava ısısının 36 
dereceye yükselme
si nedeniyle Küçük 
Kumla, Kurşunlu, 
Narlı ve Karacaali 
sahilleri doldu taştı. 
Sabahın erken saat
lerinden itibaren 
Kumla sahilleri 
çevre ilçe ve 
Bursa’dan 
gelenlerle doldu. 
Sıcaktan bunalıp 
denizde serinlemek 
isteyen binlerce kişi 
deniz kenarında 
soyunarak kendileri
ni sıcak sulara 
bıraktılar.
Çoluk çocuk deniz 
kenarına gelenler, 
kumsallarda soyu
narak denize girme 
de bir sakınca 
görmediler.
Tuzlu sudan çıkanlar 
duş almadan, havlu
larıyla kurulandıktan 
sonra, yine havlu
larının altında soyu
narak giysilerini 
değiştirdiler.
Gemlik, Kumla, 
Kurşunlu sahil
lerinde halk plaj 
larının olmaması 
nedeniyle sahillere 
gelenler serbest 
olarak denizden 
yararlanıyorlar. 
Akşam üzeri geldik
leri yerlere gider
lerken ise ariCatdnn- 
da kirletilmiş bir 
kumsal bırakıyorlar. 
Belediyenin halk 
plajı yapma istemi 
geçtiğimiz yıl Milli 
Emlak

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Rotary ve Rotaract Kulübü dönem başkanları düzenlenen törende görevlerini yeni başkanlara devrettiler

Botarıı'ıle Kara, Roıaraci'ta SolaMası donemi
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
2011-2012 dönemi 
Atamer Otel’de 
yapılan devir teslim 
töreni ile başladı. 
Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Nilüfer Toprakçı 
düzenlenen törenle 
görevini yeni dönem 
Başkanı Serdar Ka 
ra’ya devrederken, 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Akif Araş 
ise Selim Solaksu 
başı’ya devretti. 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu 
ve eşi, 2440. Bölge 
Guvernör Yardımcısı 
Melih Aker ve eşi,

Belediye meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar ile eşi, 
Gökdere, Bursa, 
Muradiye Rotary 
Kulüplerinin başkan
lar! ve eşleri, Gemlik 
Rotary Kulübü

üyeleri, Gemlik 
Rotaract Kulübü 
Başkanı Akif Araş 
ile yeni dönem 
Başkanı Selim 
Solaksubaşı ve 
üyeleri katıldılar. 
Gemlik Rotary

Kulübü eski Başkanı 
Nilüfer Toprakçı, 
geçmiş dönem 
çalışmaları hakkında 
bilgi verdikten sonra 
Yeni dönem Başkanı 
Serdar Kara’ya 
Gemlik Kulübü’nün

Başkanlık 
madalyasını taktı. 
Toprak, döneminde 
kulübe katkıları 
bulunan üyelere 
teşekkür plaketleri 
verirken, yeni 
Dönem Başkanı

Serdar Kara ise 
döneminin sembolü 
olan rozetleri tüm 
kulüp üyelerine taktı. 
Daha sonra Rotary 
dönem pastası hep 
birlikte kesildi.
YABANCI DEĞİLİZ 
EKİBİNDEN 
MUHTEŞEM GECE 
Daha sonra, geceye 
renk katan ‘Yabancı 
Değiliz’ adlı 3 
Amerikalı, 1 Danimar 
kah, 1 İskoç gençten 
oluşan orkestranın 
Türkçe söylediği bir
birinden güzel 
parçalar ile gece geç 
saatlere kadar 
sürdü. Rotaryenler 
ve Rotaract’lar 
‘Yabancı Değiliz’ 
ekibinin çaldığı 
parçalarla eğlendi.

KÖYDE 
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
BAYAN BAKICI 

ARANIYOR 
05324824560

MANASTIR’DA 
2 DAİRE BİRDEN 

6+2 VE 310 M2 
DENİZE SIFIR 
MANZARALI 

SATILIK DAİRE 
SÜPER FİYAT 

122.000 TL

05318605544

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

1 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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GEMLİK'İH İLK ÖZEL OKUL ÖHCE5İ EĞİTİM KURUMU

elm<b sekeri
..... - KREŞLERİ ——

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

erdilli termal
armutlu- ya I ova

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 53141 25 ' 
531 44 20 - 531 31 45 
Fax : O 226 531 03 09'

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

i 
ıW
HE M

I

ip»

Cumhuriyet Mh. M.Aklf 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 1967Fax: 517 19 12GEMLİK

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

|| TcwftiZ

KARAR VERMEYİrr

re tvltn^fler

iHHHlIJEŞiniiMlit

w«

i® İ€lajans
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK
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Gittim, gördüm 
yiyorum

Erhan IZGI YUNANİSTAN GEZİSİ

Selanik’e giderken... (1)
Bir grup arkadaş 

(Hüseyin Soyer, 
Ürer Konak, 
Mehmet Taşpınar 
ve ben Erhan Izgi) 
bir araya gelince 
‘yurtdışına bir gezi 
yapalım’ dedik. 
Atatürk'ün 
yaşadığı yerlerden 
yola çıkarsak 
öncelikle 
Yunanistan'a git
memiz uygun olur 
diye düşündük ve 
birçok tur şirke 
tiyle görüştükten 
sonra birinde karar 
kıldık.

Geziye katılacak 
kişi sayısı en az 35 
olacaktı.

Kısa zamanda bu 
sayıya ulaştık. 
Pasaport işlemle 
rini çabucak ta 
marnladık.
Yapılacak gezi 5 
gün, 4 gece süre
cekti.

Bir gece Selanik, 
iki gece Atina, bir 
gece de Kavala'da 
konaklanacaktı.

19 Haziran’da 
yola çıkacaktık. 
Hazırlıklar bütün 
hızıyla sürdürülü 
yordu. Bayanlar 
yolda atıştırmalık 
yiyecek hazırlaya
caktı; çünkü öğle 
yemeklerini araba
da ya da uygun 
yerlerde atıştırarak 
geçiştirecektik.

En büyük korku
muz oradaki ye 
meklerin 
sağlığımızı bozup 
bozmayacağıydı. 
Gezimiz sırasında 
bu sorun hiç 
yaşanmadı.

Dört günlük yolcu 
luğumuz sırasında 
oturma yerlerimizi 
kura ile belirledik. 
Herkes memnundu
Arkada boş bırakı 

lan 10 koltuk var 
dı.

Sıkılan, rahat ede 
meyenler ve rahat
sız olanlar arka kol 
tuklara geçecekti.

19 Haziran gecesi 
Gemlik'ten saat 
23.oo de ayrıldık. 
Çanakkale üzerin 
den İpsala'ya geçi 
lecekti.

Bu yol bizim için 
daha kısaydı.

Gülüş cümbüş 
yolculuk başladı. 
Arabada hep maka 
racılar vardı. 
Yolculuk boyunca 
ip saracaktık.

Ve gerçekten de 
öyle oldu.

Bursa, Bandırma, 
Biga derken, Çar- 
dak'a gelmiştik. 
Buradan karşıya 
geçtik. Kısa bir 
süre sonra Ke 
şan'a varmıştık. 
Başka bir arabaya 
geçtik ve İpsala

Gümrüğü’ne 
dayandık.

Saat altıya geliyor 
du. İşlemler tamam 
landı, Türk sınırın
dan Yunanistan ta 
rafına geçiliyordu. 
Biraz bekledik.
Pasaport işlem

leri yapılırken bir 
karşılaştırma yapı 
yorduk.
Tuvaletlere girdik. 
Bizimkiler daha 

temizdi, diğer tara 
fin biraz bakımsız 
ve kirliydi.

İşlemler çabuk 
tamamlandı.

Birçoğumuz yeşil 
pasaportluydu; bu 
nedenle pek sıkıntı 
yaşamıyorduk.

Saat tam altıda 
Yunanistan toprak 
larına girmiştik.

Meriç Nehri’nin 
üzerindeki köprü 
nûn yarısını Türk 
ler, diğer yarısını 
Yunanlılar bekli 
yordu.

Köprünün bir 
ucunda Türk 
bayrakları, diğer 
ucunda Yunan 
bayrakları dalgala

nıyordu.
Sabahın altısında 

çevremizi dikkatli 
gözlerle seyredi 
yorduk.

Yurtdışına ilk kez 
çıkanlar değişik 
duygu ve heyecan 
içindeydi.
İlkin Trakya’nın 

tarım alanlarından 
farksızdı gördük
lerimiz. Zamanla 
yargılarımız değiş 
ti.

Boş bırakılan ya 
ni ekilmeyen ara 
zilere hiç rastlama 
dik diyebilirim. 
Tarım modern 
araçlarla yapılıyor
du.
Önümüzde 8 saat 

sürecek bir yol var 
dı. İlk durak yeri 
miz Selanik ola
caktı.
Alexandrapoli, 
Komotini, Xhanti 
ve Kavala üzerin 
den gidilerek, 
Selânik'e varıla
caktı.
Yolculuğumuz 

yorucuydu ama 
oldukça da zevkli 
geçti.

Bayanlar hazır
ladıkları yiyecek
leri arkadaşlara 
ikram ediyor, bir 
yandan da çay 
servisi yapılıyordu. 
Yollarda ihtiyaç 
molaları verilerek 
sigara içenlere 
biraz nefes aldın 
lıyordu.

Hava gerçekten 

çok güzeldi. 
Yolculuk sırasında 
çevremizi gözlü 
yorduk.

Yunanistan çok 
uzun bir sahil şeri
dine sahip.

Bizdeki gibi sahil 
ler talan edilme 
miş. Sahildeki yer
leşim yerlerinde ya 
pılar bir ya da iki 
katlı, çok nadir üç 
katlı yapılara rastlı 
yoruz.

Doğayla bütünle 
şen bir yapılaşma, 
sanki insanın göz 
estetiğini okşuyor.

Tarlalarda çalışan 
insanları pek 
göremedik.

İnsan gücünün 
yerini makineler 
almış. Tarlalarda 
buğday, mısır, 
ayçiçeği, yonca, 
pamuk vb. ekilmiş. 
Zeytinlikler geniş 
bir alana yayılmış.

Kendi kendime 
acaba Yunan halkı 
bizden daha mı 
tembel diye düşün 
düm. Bizdeki çalış
ma ortamını oralar
da göremedim.
Türkiye'de on ki 

şinin işini bir kişi 
ye yaptırıyorlar, 
Yunanistan'da bir 
kişinin işini on kişi 
yapıyor.

Görünen manzara 
bunu arz ediyor.

Hayvancılık hiç 
mi yapılmıyor diye 
düşündük. 
Yunanistan'a sık 
sık giden kaptana 
sordum. "Ahır ve 
ağıllar şehir dışın
da, çiftlik tarzında 
hayvancılık yapılı 
yor, yerleşim bir
imlerinin yakınında 
yapılmasına izin 
verilmiyor" dedi. 
Anlaşılan o ki, biz 
deki gibi iki inek 
alıp beslemek, 
sütünü satmak 
yok. Çiftçilik ve 
hayvancılık devlet 
tarafından destek

leniyor; verilen 
destek yerinde kul
lanılıyor mu diye 
de denetleniyor- 
muş.

Uzaktan bakıldı 
ğında coğrafi 
konum olarak bir
birimize çok ben
ziyoruz; ancak, 
uygulama farklı bir 
manzarayı yansıtı 
yor.

Selânik'e kadar 
gördüğümüz man
zara bizden biraz 
farklı.

Ovalar yerleşime 
açılmamış, dağ 
etekleri yerleşim 
için seçilmiş. 
Ovalar korunmuş 
ve tarım alanı ola 
rak kullanılıyor. 
Türkiye'de bunun 
tam tersi, güzelim 
ovalar çirkin yapı 
taşmalarla yok 
edildi.

Siyasi iktidarlar 
hep rant peşinde 
koştular. 
Yunanistan'la ara 
mızdaki en büyük 
fark işte bu.

8 saatlik yolculuk 
sona ererken 
Selânik uzaktan 
göründü.

İlk göze çarpan 
yapılaşmanın fark
lılığıydı.

Çok katlı binala 
rın yerini 5-6 katlı 
yapılar almıştı, en 
fazla 8-10 katlı 
binaları gorebili 
yorduk.
Türkiye’deki gibi 

15-20 katlı binalar 
burada yoktu. 
Deniz kenarına 
kurulmuş, İzmir'i 
anımsatan bir özek 
liği vardı 
Selânik'in. Bizim 
için bir baş ka 
önemi Atatürk'ün 
memleketi olma 
siydi. Bizi heye
canlan dıran da 
asıl buydu.

Devamı yarın 
"SELANİK ve 
ATİNA"
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Oaâ Koşusuna Türklue damasını tıırılu
Büyükşehir Belediye 
si’nin ev sahipliğin de 
Bursa’da gerçek
leştirilen ‘10. Avrupa 
Dağ Koşusu Şampi 
yonası’, coşkulu bir 
organizasyona imza
sını attı. 30 ülkeden 
500 sporcunun 
katıldığı yarışlarda 
Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
ve milli takım spor 
cusu Ahmet Arslan, 
5. kez dünya şampi 
yonu oldu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin ev 
sahipliğinde Avrupa 
Atletizm Birliği, 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu, Bursa 
Valiliği ve Gençlik 
Spor II Müdürlüğü 
katkılarıyla gerçek
leştirilen şampiyon
aya Türkiye’nin yanı 
sıra Arnavutluk, 
Avusturya, Belçika, 
Bulgaristan, 
Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Fransa, 
Alman;nya, İngiltere, 

ı, İrlanda, İsrail,İtalya,
Macaristan, Makedon 
ya, Norveç, Polonya, 
Portekiz, slovenya, 
Ispanya, Portekiz, 
İsviçre ve Rusya gibi 
ülkelerden gelen 
adetler katıldı. 
Sporcular, '10. 
Avrupa Dağ Koşusu

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER !
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

Şampiyonasında 
ülkelerine şampiyon
luk gururunu yaşat
mak için ter döktü. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yarış 
ların Tçferrüç’ten 
başlayan büyük 
erkekler kategorisi 
yarışlarının startını 
verdi. Bursa’da bu tür 
uluslararası organiza
syonların gerçek
leştirilmesini hedef 
■ediklerini kaydeden 
Başkan Altepe, “Ama 
cimiz, Bursa’nın spor 
kenti olmasıdır. Bu 
konuda her türlü 
yatırımı yapıyoruz. 
Uluslara rası organi
zasyonların buraya 
çekil mesi Bursa’nın 
da ilgi odağı olmasını 
sağlayacaktır. Atle 
tizm gibi su sporları, 
nehir sporları gibi 
alanlardaki organiza
syonların da Bursa 
da yapılmasına talip

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire 

oluyoruz. Bugün 
burada yarışan 30 
ülkeden 500 sporcu, 
hem Bursa’yı hem de 
Uludağ’ı tanıtacak, 
Türkiye’nin güzellik
lerini, misafirperver
liğini göz ler önüne 
sermiş olacak” diye 
konuştu.
Daha sonra Sana 
lan’a geçen Başkan 
Altepe, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı 
Mehmet Terzi, Avrupa 
Atletizm Federas 
yonu Başkanı Hans 
jörg Wirz ve Bursa 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Gümüş 
ile birlikte ‘10. Avrupa 
Dağ Koşusu Şampiyo 
nası’nda dereceye 
giren atletlere ödül
lerini verdi.
Şampiyonaya ev 
sahipliği yapan 
Büyükşehir Belediye 
si’ne de plaket verildi. 

Teferrüç, Zeyniler, 
Kadıyayla ve Sarıalan 
parkurunda koşulan 
‘10. Avrupa Dağ 
Koşusu Şampiyona 
sı’nda, ‘büyük erkek
ler’ kategorisinde 
Teferrüç’ten Sanala 
na’a uzanan 12 kilo
metrelik parkuru 58 
dakikada tamamlayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü 
sporcusu milli atlet 
Ahmet Arslan, 5. 
dünya şampiyon
luğunu kazanarak 
Türkiye’nin gururu 
oldu. Başkan Altepe, 
ödülünü verdiği 
Arslan’ı tebrik eder 
ken, Arslan da heye
canını Başkan Altepe 
ile paylaştı. Başarının 
haklı gururunu 
yaşayan Arslan, “Bu 
dereceyle 5. dünya 
şampiyonluğumu 
kazandım. Bu başarı
da Büyükşehir Bele 
diyesiTiin ve federas 
yonun bana verdiği 
desteğin büyük payı 
var. Çok mutluyum” 
dedi.
öte yandan şampi 
yonada ‘büyük 
bayanlar’ ve ‘genç 
erkekler’ yarışlarına 
Zeyniler’den, ‘genç 
bayanlar’ kategorisi 
yarışlarına da Kadı 
yayla’dan başlandı.

10. Avrupa Dağ 
Koşusu Şampiyonası’ 
sonuçları 
Genç erkekler
1. Nuri Kömür - Tür 
kiye (0.43 dk. 08 sn.) 
2. Sönmez Dağ - 
Türkiye (0.43.12) 
3. Murat Orak - 
Türkiye (0.43.40) 
Takım halinde 
1. Türkiye
2. Çek Cumhuriyeti 
3. İtalya 
Genç bayanlar 
1. Denisa Ronele 
Vlademir - Romanya 
(0.21.43)
2. Yasemin Can - 
Türkiye (0.22..08) 
3. Sevilay Eytemiz - 
Türkiye (0.22.16) 
Takım halinde 
1. Türkiye
2. Çek Cumhuriyeti
3. İtalya
Büyük bayanlar 
1. Martina Strahl - 
İsviçre (0.48.44) 
2. Antonella 
Confotola - İtalya 
(0.49.09)
3. Lucija Krkoc - 
Slovenya (0.49.24) 
Takım halinde 
1. İtalya
2. Rusya 
3. İsviçre 
Büyük erkekler 
1. Ahmet Arslan - 
Türkiye (0.58.08) 
2. Gabriele Abate - 
İtalya (0.58.40) 
3. Joset Gaspar - 
Portekiz (0.59.05)

ElH»m
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAY VE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
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 84

SAHRE TAŞIMACILIK 
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve»W® ...
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: O 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lııMııtıiılı»Mmwwııı DIŞ TİCARET ELEMANI
'Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
verilerinden yapılan 
belirlemeye göre, 
Türkiye 2011 yılı 
Ocak-Mayıs döne
minde toplam 54 
milyar 263 milyon 
dolarlık ihracata 
karşılık, 98 milyar 17 
milyon dolarlık itha
lat gerçekleştirerek 
43 milyar 753 milyon 
dolarlık dış ticaret 
açığı verdi. Bunun 
19 milyar 803 milyon 
dolarlık bölümünü 
Çin, Rusya ve 
ABD’ye verilen dış 
ticaret açığı oluştur
du. 3 ülkeye verilen 
açığın dış ticaret 
açığı içindeki payı 
yüzde 45.3 oldu. Bu 
gruba Almanya ile 
İran’ın eklenmesiyle, 
dış ticaret açığı 27 
milyar 252 milyon 
dolara, 5 ülkenin 
toplam dış ticaret 
açığı içindeki payı 
ise yüzde 62.3 
düzeyine ulaştı. 
2011 yılının ilk 5 
ayında Türkiye’nin 
43 milyar 754 milyon 
dolarlık dış ticaret 
açığının yüzde iöini 
Çin’e verilen açık 
oluşturdu. Ocak- 
Mayıs döneminde 
Türkiye’nin Çin’den 
yaptığı ithalat, geçen 
yıla oranla yüzde 
41.1 artarak 6 milyar 
199.2 milyon dolar
dan 8 milyar 745 
milyon dolara yük
seldi. Çin’e yapılan 
ihracat ise bu 
dönemde yüzde 3.6 
azalışla 863 milyon 
dolar düzeyine ger
iledi. Böylece Çin’e 
verilen dış ticaret 
açığı 2010 yılının 
aynı dönemine göre 
yüzde 48.6 artışla 7 
milyar 882 milyon 
dolar oldu.

2010 yılında 
Türkiye’nin Çin’e 
yaptığı ihracat 2 mil
yar 260 milyon 
dolar, ithalat 17 mil
yar 180 milyon dolar 
düzeyinde gerçek
leşirken, Türkiye’nin 
Çin’e verdiği dış 
ticaret açığı bir 
önceki yıla göre 
yüzde 34.7 artışla 14 
milyar 920 milyon 
dolara ulaşmıştı. 
Rusya, 6 milyar 700 
milyon dolar dış 
ticaret açığı ve 
yüzde 15 payla Çin’
den sonra 
Türkiye’nin en çok 
dış ticaret açığı 
verdiği ikinci ülke 
oldu. Türkiye’nin 
Rusya’ya ihracatı 
2011 yılı Ocak-Mayıs 
döneminde geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 45 
artarak 2 milyar 373 
milyon dolar 
düzeyinde gerçek
leşti. Söz konusu 
dönemde Rusya’ya 
yapılan ithalat yüzde 
5.4 artışla 9 milyar 
73 milyon dolara 
yükseldi. Rusya’ya 
verilen dış ticaret 
açığı yılın ilk 5 ayın
da geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 3.9 azaldı. 
2010 yılı sonunda 
Türkiye’nin 
Rusya’ya verdiği dış

ticaret açığı 16 mil
yar 959 milyon dolar 
düzeyinde gerçek
leşmişti.

ABD’YE 5.2 
MİLYAR DOLAR 
DIŞ TİCARET 
AÇIĞI VERİLDİ 
ABD, dış ticaret 
açığı verilen ülkeler 
arasında Rusya ve 
Çin’den sonra 
üçüncü sırada yer 
aldı. Ocak-Mayıs 
döneminde 
ABD’ye yapılan 
ihracat yüzde 
32.4 artışla 1 milyar 
873 milyon dolar 
iken, ithalat yüzde 
70.1 artışla 7 milyar 
93.7 milyon dolar 
öldü. Türkiye 'nin 
ABD’ye verdiği dış 
ticaret açığı geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 89.5 
artarak 5 milyar 
221 milyon 
dolara ulaştı. 
Türkiye’nin en çok 
dış ticaret açığı 
verdiği ülkeler 
sıralamasında 
Almanya 4’üncü 
oldu. Türkiye’nin 
Almanya’ya yaptığı 
ihracat yılın ilk 5 
ayında yüzde 31.7 
artışla 5 milyar 697.5 
milyon dolar iken, 
ithalat yüzde 56.8 
artışla 9 milyar 705 
milyon dolara ulaştı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis imdat ^5
Jandarma imdat 15®
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
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 - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 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. 5*14 80 88

TAKSİLER

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

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

*20-35 YAŞ ARASI
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

DENEYİMLİ MUHASEBE ELEMANI
ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 

ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

SATIŞ & PAZARLAMA ELEMANI_______*________________________________
‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 

‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

VASIFSIZ ELEMAN
Üretimde çalışmak üzere

Askerliğini yapmış 25-35 yaş arası bay eleman 
alınacaktır. Başvuruların şirketimize şahsen 

yapılmasını rica ederiz.

EFENDİOCLU mermer a.ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BLRSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 FAX: 0-224-586 00 07 I

KflŞ€D€ ft€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

11 Temmuz 2011 Pazartesi 
ÖZER ECZANESİ

Gemlik Körfez
GENLİK’İN İLK GÜNLÜK »İYA8İ OAZtTIlI

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4014

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)

HUMliü
VENÜS SİNEMASI 

SATILIKRUH 
11.50-14.00- 
16.30-20.30 

PANDA SİHİRLİ YOL 
HM1546.30

Rezervasyon 
|H:5l535îl|
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Vı r» Vo r« 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 sislere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

özel 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, 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...

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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

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

8.000 TL

Kumsaz'ıla Doğulma
Kumsaz sahilinde denize giren 13 yaşında 
çocuk boğuldu. Pazar günü dedesiyle 
beraber Kumsaz a denize girmeye giden 
Furkan Sevim, kuzeni ile birlikte serinlemek 
için denize girdi. Emniyet şeridini geçen 
Furkan bir anda gözden kayboldu. Siyil 
savunma ekiplerinin yaptıkları aramalar 
sonucu Furkan'ın cesedi ile karşılaştı. Acı 
olay, Sevim ailesini üzüntüye boğdu.

CHP’liler bugün saat 10.oo da Belediye’ye giderek, görevi kendilerine verilmesini isteyecek

İmi, 'Mm makamı aevreimesini isleme Sim"
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 17 Mart 2011 günü yapılan 
Belediye Meclisinde Başkanvekili seçimini Hukuka aykırı 
bulması ve Refik Yılmaz’ın Belediye Başkanvekilliği görevi
ni yürütemeyeceğine karar vermesi üzerine, CHP Meclis 
grubu dün basın toplantısı yaptı. Yalnız CHP’lilerin katıldığı 
21 Mart günlü Meclis toplantısında, Belediye Başkanvekili 
seçilen Necdet Ersoy, Yılmaz’ın Belediye Başkanvekilliği 
görevini hukuka aykırı biçimde yürüttüğünün mahkemece 
kanıtlandığını söyledi. Ersoy, görevinin devredilmemesi 
halinde Yılmaz’ın attığı tüm imzaların kendi açısından mali 
ve hukuki sorumluluklar getireceğini belirtti. Syf 5’de

Kadri GÜLER
| kadri_guler@hotmail.coni

Güne Bakış TAYrMYTM
Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yılmaz, makamını devredecek mi?
CHP’lilerin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde 

açtığı 17 Mart 2011 günü yapılan Belediye 
Meclis toplantısında, Belediye Başkan vekili 
seçiminin iptali davasının kararı açıklandı.

Mahkeme kararında, 17 Mart günlü toplan
tının yapılmamış olduğu hükmünü içeriyor.
Nedeni ise, o günkü Meclis oturumunu 

yöneten Meclis 2. Başkanvekili Gürhan Çetin 
kaya’nın alınan kararın hukuksuz olduğu id 
diasıyla Belediyeler Yasası’nın 23. madde
sine göre meclisi toplantıya çağırması, üye 
tam sayısının salt çoğunluğunda ısrar 
edilmemesi üzerine, yapılan toplantıda 
Necdet Yılmaz’ın Başkanvekili seçilmesini 
hukuki yönden geçerli kılarak, Refik Yıl 
maz’ın seçilmesini ise hukuksuz sayıyor.

Yani Mahkemeye göre, Gemlik Belediyesi 
aylardır hukuksuzca yönetiliyor.

Bu ise fiili işgaldir. Devamı syf 4 ’de

İçkisiz balık evimizde günlük Parkımız Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 

içerken, gün batınımın en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: 0 224 517 36 63 GSM : 0 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır I

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşün-ce...Savun-ma
Tuz koktu.... Bu deyim artık lafın da ötesine 

geçerek “icraatın” ortasına çöktü. Bizim yer-el 
gazetecilerin yere göre sığdıramadığı Bülent 
Arınç’ın “kurban olduğum Allah verdikçe veri 
yor” diye seçildiğinde sevincini belirttiği 
Danıştay Başkanı’nın dediği şu sözler de üzeri ne 
tüy dikti:
“İdare siyasi iktidardır. Bizim derdimiz idareyle 

sürtüşme yaratmak değildir..”
Oysa Danıştay nedir ve görevi nedir diye hukuk 

kaynaklarına baktığımızda;” İdare dâvalarına bak
mak, hükümet tarafından hazırlanarak kendine 
verilen kanun tasarıları ve imtiyaz mukaveleleri, 
üzerine kanun ve nizamlara dayanan fikir ve 
görüşlerini bildirmek gibi vazifeleri olan yüksek 
kurul” diye yazıyor.

Yani yüksek idare mahkemesidir, devletin en 
yüksek danışma ve inceleme organıdır demek 
istiyor.

Gözaltılar, Tutuklu yargılamalar, 
Sorgulamalar, Soruşturmalar... 
Kim emrediyor kim ya da kimler uyguluyor? 
Düşünce özgürlüğü,savunma hakkı vesaire 

vesaire kağıt üzerinde mi kalacak artık .
Zaten öyleydi de görünen enikonu içimize yer

leşeceği...
Ergenekon...
Ve ona bağlı olarak hazırlanan bir yığın dosya... 
Düşündükleri için dört duvar arasına tıkılmış 

gazeteciler...
iyi şeyler olarak yer etmiyor hem kişisel hem de 

toplumsal belleğimizde...
Çok yerinde midir bilmem ama 12 Eylül 

faşizminin silindiri altında kalmış eğitimci -yazar 
Osman Şahin’e anasının anlattığı şu öyküyü 
şimdi yazmak istedim:
“'Siz bilmezsiniz oğul, sizin büyük dedeniz 

kuşçuydu.
Kanca gagalı, iri pençeli, yırtıcı doğan kuşları 

beslerdi. Dedeniz silah kullanmazdı, atı vardı, iyi 
biniciydi. 'Kaçanı kaçanla, uçanı uçanla avlamak 
gerek' derdi. Kuşlarını kara marsık etlerle besler
di, pençeleri, gagaları güçlü olsun diye. Obamıza 
bir gün bir Atlı Bey geldi oğul. Şakakları sivri, 
yeşil gözlü, çizmeli bir beydi. Dedeniz 'Tanrı misa 
fi ri' konuğunu çadırımıza kahve içmeye buyur 
etti. Adam atından indi. İçeri girerken, çadırın ön 
direğine sıra sıra tünemiş doğan kuşlarına 
hayranlıkla baktı. Kuşlar, çadır direğine ayakların
dan iple bağlanmıştı. Adam, elini uzatarak anaç 
kuşlardan birini sevmek istedi. Anaç kuş, yaban 
bulduğu ele saldırdı, pençeledi, yırttı adamm 
elini.. Kan revan içinde kaldı eli konuğun. Adam 
bir kanayan eline, birde anaç kuşa bakarak, iki 
yanı keskin, sivri kamasını çıkardı. Telaşa 
kapıldık. 'Eyvah dedemizin kuşlarını kesecek* 
diye. Adam tersini yaptı oğul. Doğan kuşlarının 
ayak iplerini birer birer kesti, boşandırdı. Tümünü 
salıverdi gökyüzüne. Büyük dedeniz sinirlendi. 
'Yahu sen ne yaptın, bin bir emekle besleyip 
büyüttüğüm kuşlarımı nasıl salarsın' diye. Adam, 
sakin, bilge birine benziyordu. Hiç sinirlenmedi. 
Kamasını kınına soktu, ipek mendiliyle kanayan 
elinin yaralarını sardı. Sonra 'Bey?bey, bir kuş 
düşün ki, elleri ayakları bağlıyken'bile, kendisini 
tutsak eden insan soyuna asla yalvarıp pusmu 
yor, aksine saldırıyor. Görmüyor musun ki bu 
kuşlar, mağrur, yiğit kuşlar. Boylesi kuşları kolları 
bağlı tutsak etmek insanlığa yakışmaz, günahtır' 
dedikten sonra bindi atına. Dört nal oldu, çekti 
gitti. Fena bozuldu dedeniz. Bir daha da doğan 
kuşu beslemedi..

Şimdi sen bu olaydan misal biç oğul. 
Ankaralara, İstanbullara varınca, sizi hapse ata
cak olan Kenan Paşaya söyle 'De ki, o içerideki
lerin tümü birer kolları bağlı doğandır. Onları 
düşündüler, yazdılar diye hapse atmak, dört 
duvar arasında çürütmek günahtır. Ne yapmış 
benim oğullarım.. Namusa mı göz: dikmiş, hak mı 
yemiş, can mı almış? Biz Türkmenlerde suç bun
lar. Aklı olan düşünür, kalemi olan yazar. 
Oğullarım, düşündüğünü yazdı çizdi diye içeriye 
mi atılır? Nasıl görenek bu. Koyuversinler 
oğullarımın yakasını. Bulutun önüne geçilmez, 
buluta cetvel vurulmaz. Günahtır.'”

Tapu da başvurular online 
»e SMS ile yapılacak

Gemlik Tapu 
Müdürlüğü’nde 
vatandaşların 
işlerini daha hızlı 
çözebilmesi için 
online ve SMS 
sistemlerinin 
devreye girdiği 
bildirildi.
Gemlik 
Kaymakamlığt’ndan 
yapılan açıklamada, 
bugünden başla
yarak tapu 
işlemleri saat 08.30 
ile 12.oo arasında 
alınacağı bildirildi. 
Gemlik Tapu 
Sicil Müdürü 
Önder Ünsal 
gazetemize yaptığı 
açıklamada Tapu 
Dairesi’nde işleri 
olanların tapu 
dairesine uğra
madan sıra alabile
ceklerini söyledi. 
SMS ve kurulan 
online sistemine

girilerek vatan
daşların işlemlerini 
hangi saate yapa
bileceklerini 
öğrenecekler. 
Devlet Hastanesi’n 
de sıra alma gibi, 
işlemin yapılacağını 
belirten ilgililer, 
böylece vatandaş 
ların Tapu lemeden işlerini yapabileceklerini
Dairesi nde bek- kolaylıkla belirtildi.

Yam Kredi Bankası CIUS 
AVM’de hizmete girdi

15 Temmuz 2011 
günü resmi 
açılışının yapılacağı 
duyurulan ancak 
resmi açılışı ertele
nen CİUS Alışveriş 
Merkezi’nde Yapı 
Kredi Bankası kendi 
bölümlerinde 
hizmete girdi. 
Adil Işık, Edirne 
Ciğercisi, Sultan 
Ahmet Köftecisi, 
Lokman Hekim, 
Bursa Cafe, Venüs 
Çocuk Giyim, 
Kumpir Back, 
Burger Kings, Şok, 
Polaris Ayakkabı 
gibi tanınmış 
markaların yer 
kiraladığı CIUS 
Alışveriş 
Merkezi’nde 
eski belediye 
çarşısı esnafı da 
yavaş yavaş 
kura ile belirlenen 
işyerlerine taşın
maya başladı.
AVM İşletme Müdürü 
Hasan Deliorman 
önümüzdeki gün
lerde bazı 
mağazaların da 
kapılarını Gemlik 
halkına açacağını

bir kısım mağazanın 
da Ramazan 
Bayramı’na doğru

işyerlerine açacak
larını büyük bir ihti
malle CİUS AVM’nin

Ağustos ayında 
tamamen dolacağını 
söyledi.
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Mıııı Mı simlini Will»» Milli
Bursa'da bir ilköğre
tim okuluna giren iki 
zanlı, öğretmenlere 
ait dolapları levye ile 
açarak dağıttı.
Bununla yetinmeyen 
şahıslar okulu 
yakarak kaçtı.
Olay, merkez 
Yıldırım ilesi Yavuz 
Selim Mahallesi 
Haşim İşcan 
İlköğretim Okulu'nda 
meydana geldi.
İddiaya göre 
akşam saat 22.00 
sıralarında 
pencerelerin demir 
korkuluğunu levye 
ile kopartan iki 
şahıs, sınıfları gez

meye başladı. Öğret
menlerin kullandığı 
dolapları açarak 
dağıtmaya başlayan 
zanlılar camları da 
kırdı. İki dosyayı 
aldıkları tespit edilen 
zanlılar 3. katta 
bulunan bir sınıfı 
yakarak kaçtı. 
İçeride ışıkların 
yanıp söndüğünü 
fark eden mahalle 
sakinleri polise 
haber verdi.
Hırsız ihbarı ile 
olay yerine gelen 
emniyet güçleri, 
okulun yandığını 
fark etti. Okul 
içerisinde arama

HlııııııaftMiiliilıllılitılı
Bursa'da takla atan 
otomobilin 
sürücüsünün 
90 promil alkollü 
olduğu belirlendi.

Kaza, Demirtaşpaşa 
Mahallesi Metro 
istasyonu yanında 
meydana geldi.
E.D. (23), 16 BA 
457 otomobiliyle

Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde dedesinin 
yazlık bağ evinde 
oyun oynarken mer
divenden düşen 3 
yaşındaki kız ağır 
yaralandı.
Olay, saat 18.00 
sıralarında Yolçatı 
Mahallesi 6. Cadde

üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
Yenibağlar 
Mahallesi'nde otu
ran 3 yaşındaki Gül 
Melek Ş, hafta 
sonunu geçirmek 
için dedesi ile yazlık 
bahçelerine gitti. 
Bahçede tek başına

oynayan küçük kız, 
dengesini kaybed
erek merdivenden 
düştü. Yaklaşık 2 
metrelik mesafeden 
düşen küçük kızın 
ilk tedavisi olay yer
ine gelen 112 ambu
lansında yapıldı.
Yakınlarının

Maıketıen 3 Hin 
liralık sigara çaldılar
Bursa'da bir mar
ketin kapı göbek 
kilidini kıran hırsız 
veya hırsızlar, 3 bin 
liralık sigara ile 10 
paket çocuk bezi 
çaldı.
Olay, Küçükbahkh 
Mahallesi 
Karasu Caddesi 
üzerinde bulunan

H.U'ya (31) ait mar
kette meydana 
geldi. Kapı göbek 
kilidini kırarak içeri 
giren hırsız veya 
hırsızlar, 3 bin 
liralık sigara ile 10 
paket çocuk bezi, 
çalarak kaçtı. Polis, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com 

yapmak isteyen 
polis, yoğun duman 
sebebiyle okula 
giremedi. Polis, okul 
içersinde çıkan 
yangına müdahale 
etmesi için itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi. Zanlıların 
içeride olması ihti
maline karşı da olay 
yerine 112 Acil 
Sağlık Ekipleri 
çağrıldı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekipleri 
okulun 3. katına 
merdi ven uzatarak 
yangını söndürdü. 
Polis, yangının 
söndürülmesi ile 
okul içerisinde

arama yaptı. 
Genç oldukları 
öğrenilen şahısların 
okul içindeki 
camları kırdıkları ve 
okulun mallarına 
zarar verdikleri 
görüldü. Polis, 
görgü tanıklarının 
verdiği ifadeler 
doğrultusunda 
hırsızları yakalamak 
için geniş çaplı. 
arama başlattı.
Olay Yeri İnceleme 
Ekipleri de okulda 
parmak izi tespit 
çalışması yaptı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

seyrederken 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek takla 
attı. Kazanın 
ardından olay

yerine gelen polis 
E.D.'nin 90 promil 
alkollü olduğunu 
belirledi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

kucağında ambu
lansa taşınan Gül 
Melek, Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Küçük 
kızın hayati 
tehlikesinin bulun
duğu öğrenilirken, 
polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Parlak cisim alarma geçirdi
Bursa'da dün 
akşam parlak bir 
cismin görülme 
sinin ardından yapı 
lan ihbarlar arama 
kurtarma birliklerini 
alarma geçirdi.
Bursa'da saat 22.15 
sıralarında 
gökyüzünde 10 
saniye boyunca 
görülen parlak 
cisim vatandaşları 
heyecanlandırdı. 
Uludağ Çobankaya 
kampında kalanlar, 
karşı derede yolunu 
kaybeden dağcıla 
rın işaret fişeği 
attığını zannedip

Arama Kurtarma 
Birliği'ni ararken, 
yarım saat sonra da 
Gemlik'ten jandar
maya uçak düştüğü 
ihbarı geldi.
Bursa’da şehir 
merkezindeki çok 
sayıda vatandaş 
saat 22.15 sularında 
parlak bir cismin 
yere düştüğünü 
gördüklerini belir
tirken, kırsal ke 
simdekiler ise hava 
nemli olmadığından 
düşen cismi yakın
dan ve daha net 
gördüklerini dile 
getirdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall933@hotmail.cam 
www.millryet/bloçf/özcan vural

YaaYORUM

Cari açık!....
Cari açık... Yani aldığınızla, sattığınız 

arasında ki fark.
Ekonomistlerimizin vazgeçilmez 

tartışma konusu.. ■
Cari açık sadece ekonomistlerin ve 

ekonomi yönetiminin tekelindeki bir 
kavram gibi görünse de, aslında yedi
den 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 karşımız
da.

Ve bunların hepsine dolar ve euro 
yetiştirmek gerekiyor.

Dıştan aldığımız mal ve hizmetler için 
gereken döviz ise ne tarlalarımızda 
yetişiyor ne de matbaalarımızda 
basılıyor.

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 katkısıy
la ele avuca sığmaz vaziyete gelmiş 
durumda. Gittikçe büyüyor, I
Haliyle ne ihracat ne turizm yetiyor . 

bu değirmeni döndürmeye. ;
O zaman da devreye “taşma su" 

giriyor. 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 kap
atır 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, 

krizle yüzleşmek kaçınılmaz hale 
gelebilirmiş...

Sonuçta herkesin az ya da çok 
sorumlu olduğu döviz açığı gelir yine 
vatandaşı vurur!

Onu perişan eder.
İşte o nedenle artık haddimizi bilip 

oturmamız gerekir..
Döviz açığını frenlemek için Merkez 

Bankası başta, Hazine operasyon 
seferberliği başlatmış vaziyette.

Vatandaşın kredi kullanımı daraltilı . 
yor.

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 

düşürmeden ve enflasyonu patlat
madan kalıcı bir çözüm bulmak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvurall933@hotmail.cam
http://www.millryet/blo%25c3%25a7f/%25c3%25b6zcan
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Göne Bakış Yemin krizi sona erdiJ Kadri GÜLER
İ kadri_guler@hotmail.com

Yılmaz, makamını devredecek mi?
CHP’liler dün parti binasında bir basın 

toplantısı düzenledi.
Bursa medyası bu toplantıya büyük ilgi 

gösterdi.
Köşe yazarları, kameramanlar, muhabirler 

toplantıdaydı.
CHP İl Başkanı Erhan Sevimli de basın 

toplantısına katılarak, CHP ilçe örgütü ve 
belediye meclis grubuna destek verdi.

Sevimli, CHP’Iilerin yapılan haksızlıklara 
karşı hukuk savaşı verdiklerini ve sonucunu 
sabırla beklediklerini belirtirken, “Bunlardan 
birini kazandık. Gemlik Belediyesi aylardır 
hukuksuzca yönetilmektedir” dedi.

Hukuk ince bir sanat.
Sonuç alması sabır ister.
Bursa 3. İdare Mahkemesinin karar metni

ni anlamak için defalarca okudum.
Değişik hukukçulardan yorumlar dinle 

dim.
Mahkemenin oy birliği ile verdiği kararda 

uzun bir gerekçe yazılmış.
Mahkeme kararında, 5393 sayılı 

Belediyeler Yasasının 23. maddesine daya
narak yalnız CHP’lilerin toplandığı meclise, 
AKP’lilerin katılmaması sonucu, alınan 
kararın geçerli olduğu belirtilirken, 
"17.3.2011 tarihli meclis kararının hukuk ale
minde sonuç doğuran, kesin ve icrai bir 
işlem niteliği kazanmadığı görülmektedir.” 
deniliyor.

Dünkü basın toplantısında, Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler’in ve yardımcıları 
nın görevden alınmasından sonra yapılan 
hukuksuzlukları sıralayan Necdet Ersoy, “Bu 
gün gelinen durum itibarıyla, Refik Yılmaz’ın 
hukuka aykırı biçimde başkanvekili görevini 
yürüttüğü mahkeme kararının gerekçesiyle 
tesbit edilmiştir.” derken, Refik Yılmaz’a 
seslenerek şunları söyledi:

“Açıkça hukuka aykırı şekilde yürüttüğü 
başkan vekilliği makamını şahsıma hemen 
devretmesini talep ediyorum. Devretmemesi 
halinde bugünden itibaren atmış olduğu tüm 
imzalar, kendisi açısından hukuki ve mali 
sorumluluklar getirecektir. Bunu hukukçu 
kimliği ile daha iyi bileceğini umuyorum. Bu 
açıklamamdan sonra kendisinin görevi şah
sıma devredeceğini umuyorum. Yapmadığı 
takdirde yarın (bugün) Belediyeye giderek 
makamın tarafıma devrini talep edeceğim. ”

Bugün saat 10.oo de CHP’liler Belediye 
ye giderek, mahkeme kararını Refik Yılmaz’a 
hatırlatacaklar ve makam devrini isteyecek
ler.

O koltuğun hemen devredileceğini san
mıyorum.

Koltuğa nasıl oturduklarını biliyoruz. 
Kendilerinin olmayan koltukta oturmayı so 
nuna kadar sürdüreceklerdir.

CHP’liler bu arada Valiliğe de resmen yazı 
yazarak fiil durumun sona erdirilmesini iste 
yecekler.

CHP’li hukukçular, 23. maddeye göre 
yapılan seçimlerde alınan meclis kararının 
uygulanmaması nedeniyle, idareye dava 
açtılar.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler in 
de katıldığı basın toplantısında konuşan 
Güler, olayların Bursa Hakimiyet Gazete 
si’nde çıkan bir ankette, CHP'nin Gemlik’te 
birinci parti çıkmasından sonra olayların 
hızla geliştiğini söyledi.

Hukuk, hukuksuzluğa karşı güzel bir 
karar verdi-

Bunu içlerine sindirebilecekler mi 
bilmem.

AK Parti ve CHP 
heyetleri, CHP’lilerin 
yemin etmesini 
kolaylaştıracak 
mutabakat metni 
için uzlaştı.
CHP’liler yemin etti. 
Meclis'teki yemin 
boykotunun çözümü 
için AK Parti ve CHP 
uzlaştı.
Görüşmeye AK 
Parti'den Grup 
Başkanvekilleri 
Nurettin Canikli ve 
Ahmet Aydın ile 
Genel Başkan 
Yardımcısı Haluk 
İpek, CHP'den Grup 
Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, 
KIrklareli Milletvekili 
Turgut Dibek ve 
İstanbul Milletvekili 
Aydın Ayaydın 
katıldı.
Meclis'te yapılan 
görüşme sonrasında 
AK Parti ve CHP 
heyetleri mutabakat 
hazırladı. Ortak 
metin CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu'nun 
onayını aldı.
Başbakan Tayyip 
Erodoğan'ın AK 
Parti’yle yaptığı 
toplantı sonrasında, 
AK Parti ve CHP 
üyeleri yeniden 
biraraya geldi. 
Bu arada CHP 
Grubu, saat 14.30'da 
olağanüstü toplan
tıya başladı.
Bu toplantının ardın
dan CHP’liler 
TBMM'deki 
hükümetin pro
gramıyla ilgili oturu
ma katılacak. 
Öte yandan, BDP 
lideri Selahattin 
Demirtaş ortak

Hım! îiıi M Müdüriı gözaltında
Bursa E Tipi 
Cezaevi Müdürü 
Abdulkadir 
Öztüfekçi'nin de 
aralarında bulun
duğu 7 kişi polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Dün sabah saat
lerinde cezaevine 
operasyon 
düzenleyen 
Kaçakçılık ve

CHP'LİLER
YEMİN ETİİ

deklarasyon için 
kendilerine çağrı 
yapılmamasına tepki 
göstermişti.

İŞTE YEMİN KRİZİNİ 
ÇÖZEN 
MUTABAKAT METNİ 
AK Parti Grup 
Başkan Vekilleri 
Nurettin Canikli, 
Ahmet Aydın, Ak 
Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Haluk 
İpek, CHP grup 
Başkan Vekili Akif 
Hamçaçebi, CHP 
Kırıkkale milletvekili 
Turgut Dibek, CHP 
İstanbul milletvekili 
Aydın Ayaydın 
imzalı mutabakat 
metninde TBMM'nin 
Türkiye Cumhuri 
yet'in kuran, 
Kurtuluş Savaşı'nı 
yöneten ve 
olağanüstü koşullar
da dahi toplanarak 
bugün yaşadık
larımızla kıyaslana
mayacak, çok daha 
büyük sorunların 
üstesinden gelen 
bir Meclis olduğu 
belirtildi.
Deklarasyonda şu 
ifadelere yer verildi: 
" Halkın egemenliği 
ve milletin iradesi, 
seçilmiş ve vekalet 
verilmiş milletvekil
leri aracılığı 
ileTBMM'de hayata

Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Bursa E Tipi 
Cezaevi Müdürü 
Abdulkadir 
Öztüfekçi'nin yanı 
sıra 4'ü gardiyan 
toplam 7 kişiyi 
gözaltına aldı.
Zanlılar, rüşvet 
almak, rüşvet 
vermek, rüşvete 
aracılık etmek, 

geçirilir. Bu 
çerçevede tüm 
siyasi partilerin ve 
milletvekillerinin mil
letimizin kendilerine 
verdiği bu onurlu 
görevi yerine getir 
meleri için TBMM 
olmaları gerektiğine 
inamyorz.
12 Haziran seçimleri 
sonrasında bazı mil
letvekillerinin yemin 
etmeyerek yasama 
faaliyetlerine katıl
mamaları eksikliktir. 
Son seçimlerle bir
likte yüzde 95 
seviyelerinde yük
sek bir temsil 
oranını yansıtan 
TBMM'nin, mil
letimizin yeni 
anayasa yapılması 
talebi ile birleşerek 
değerlendirildiğinde 
anayasa yapılması 
talebi ile 
birleştirilerek 
değerlendirildiğinde 
tüm siyasi partiler 
için uygun bir 
uzlaşma zemini 
oluşturmaktır, 
Ortaya çıkan 
bu tarihi fırsat, 
toplumsal sözleme 
tanımına uygun bir 
Anayasa yapılması 
talebi ile birleş 
tirilerek değer
lendirildiğinde, tüm 
siyasi partiler için 
uygun bir uzlaşma 

görevini kötüye 
kullanmak, dışarıdan 
cezaevine 
iletişim aracı sokul
masına yardımcı 
olmak iddiasıyla 
gözaltına alındı.
Zanlıların 3 aydır 
teknik takipte 
olduğu öğrenilirken, 
cezaevi müdürünün 
de aralarında 
bulunduğu 7 kişi 

zemini oluşturmak
tadır. Ortaya çıkan 
bu tarihi fırsat, 
toplumsal sözleşme 
tanımına uygun bir 
Anayasa yapılması 
hedefi için kullanıl
malıdır. Siyaset 
kurumu için 
sorunların 
gündeme getirile
ceği, tartışılacağı, 
değerlendirileceği 
ve çözüm bulu
nacağı yegane 
ortam TBMM'dir.
Siyasi partiler 
sorunların çözümü 
için TBMM zemi
ninde olmalıdır.
Bu inançla 
anayasa dahil 
tüm mevzuatın, 
hukukun üstünlüğü 
çerçevesinde ve 
kuvvetler ayrılığı 
ilkesi dikkate alı
narak özgürlükleri 
genişleten bir 
anlayışla yorumlan
ması ve uygulan
ması gerektiğine 
inanıyoruz. Sonuç 
olarak , Meclisin 
açılışından bugüne 
kadar, yasama 
faaliyetlerine katıl
mamış olan mil
letvekillerinin yemin 
ederek Meclis çalış
malarına iştirak 
etmelerini ve katkı 
sağlamalarını arzu 
ediyoruz." 

sağlık kontrolü için 
Adli Tıp Kurumu'na 
sevk edildi.
Abdulkadir 
Öztüfekçi, 
İstanbul Ümraniye 
Kapalı Cezaevi 
Müdürlüğü'nden 11 
Ağustos 2008'de 
Bursa E Tipi 
Cezaevi 
Müdürlüğü'ne tayin 
edilmişti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’liler bugün saat 10.oo da Belediye’ye giderek, görevi kendilerine verilmesini isteyecek

iıw Man mahmı Mnl İsleyeceğim"
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 17 Mart 2011 günü yapılan Belediye Meclisi’nde Başkanvekili seçimini Hukuka aykırı bulması ve 
Refik Yılmaz’ın Belediye Başkanvekilliği görevini yürütemeyeceğine karar vermesi üzerine, CHP Meclis grubu dün basın toplan
tısı yaptı. Yalnız CHP’lilerin katıldığı 21 Mart günlü Meclis toplantısında, Belediye Başkan vekili seçilen Necdet Ersoy, Yılmaz’ın 
Belediye Başkanvekilliği görevini hukuka aykırı biçimde yürüttüğünün mahkemece kanıtlandığını söyledi. Ersoy, görevinin 
devredilmemesi halinde Yılmaz’ın attığı tüm imzaların kendi açısından mali ve hukuki sorumluluklar getireceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk 
Partisi, Belediye 
Meclis grubu 
Başkanı Necdet 
Ersoy, Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 17 Mart 
günü yapılan meclis 
toplantısında, 
Belediye Başkan 
vekili seçilen Refik 
Yılmaz’ın hukuka 
aykırı bir biçimde 
görevini yürüt
tüğünün mahkeme 
kararıyla tesbit 
edildiğini belirterek, 
makamı hemen ken
disine devretmesini 
istedi.
Dün, saat 11.30 da 
CHP İlçe binasında 
yapılan basın toplan
tısına, CHP İl 
Başkanı Erhan 
Sevimli, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, CHP 
İçe Sekreteri 
Efrahim Tümer, 
Belediye Meclis 
Grubu Başkanı 
Necdet Ersoy, yöne
tim kurulu üyeleri, 
Belediye Meclis 
üyeleri, Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Cemil Acar, Özkan 
Ateşli, partililer, 
CHP’nin hukukçuları 
Avukat Özgür Aksoy 
ve Mehmet Can ile 
basın mensupları 
katıldı.
İçe Sekreteri 
Efrahim Tümer, 17 
Mart günü yapılan 
meclis toplantısında 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ın bu 
görevi hukuksuz 
olarak yürütmesi 

nedeniyle açılan 
davanın leyhlerine 
sonuçlandığını 
söyledi.
Daha sonra söz alan 
CHP İl Başkanı 
Erhan sevimli, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in ve yardım
cılarının görev
lerinden uzaklaştırıl
masından sonra 
yaşanan hukuksal 
süreçin beklendiğini 
ve bunlardan birinin 
sonuçlandığını 
söyledi.
Sevimli, “Gemlik 
Belediyesi’nin yöne
timinin AKP’lilere 
geçmesini kamuoyu 
ilgi ile izliyor. Böyle 
bir yanlışın yapıl
masını AKP’lilere 
yakıştıramadık.
Yapakları oylama 
hukuka aykırıdır. 
Biz, bu seçimlerin 
hukuksuz yapıl 
dığını söyledik. 
Arkadaşlarımız 
yargıya başvurdular. 
Sonuçta bu seçimin 
hukgksuz olduğuna 
malzeme de karar 
verçjj” dedi.

MAMAMI 
DEVRETMESİNİ 
İSTEYECEĞİM
Daha sonra söz alan 
CHP* Grup sözcüsü 
ve Belediye 
Başkanvekili Necdet 
Erspy, sürecin 
başımdan beri 
hukuksuzluktan 
yakıldıklarını 
belirerek, buna 
belşğiye başkanı ve 
yargıcılarının 
görevlerinden uzak

laştırılması, Belediye 
Başkan yardımcıları 
nın meclis üyeliği 
görevlerinin de 
askıya alınmasının, 
iki başkan yardım
cısının oy kullana
madığı bir seçim 
sonuncunda Başkan 
vekilliğinin el 
değiştirdiğini, 
Başkan vekilliği 
seçiminin yapıldığı 
meclis oturumunu 
yöneten 2. Başkan 
vekili Gürhan 
Çetinkaya’nın 
yasanın 23. madde
sine dayanarak 
meclisi toplama 
kararı almasına 
karşın, bunun 
yapılmadığı, 
böylece yasa hük
müne göre kesin
leşmemiş olan 
meclis kararına 
dayanarak, başkan
vekilliği makamının 
hukuka aykırı bir 
şekilde yürütülmesi, 
başkanvekilliği oyla
masında 2 başkan 
partili meclis 
üyesinin partilerin 
den koparılarak, 
AKP yönünde oy 
kullanmasının 
sağlanması ve 
karşılığında iki 
meclis üyesinin 
seçimde birinci 
derecede rol 
oynadıkları için, 
başkan yardımcılık
ları görevine 
getirildiğini belirtti. 
Ersoy, konunun 
yargıya taşındığına, 
ve adaletin tecellisi
ni beklediklerini 
belirterek, 
“Bugün burada, 

adaletin yerine 
getirilmesine kay
naklık edecek olan 
ve hukuk 
suzluğun varlığı 
hususundaki 
iddialarımızı kabul 
ve bunu açıkça 

ortaya koyan bir 
yargı kararını sizlerle 
paylaşacağım.” dedi. 
Ersoy, 17 Mart 2011 
günlü meclis toplan
tısında Belediye 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ın 
Belediye Başkan 
vekili seçilmesine 
ilişkin kararın iptali 
için Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’ne açtık
ları davanın sonucu
nun alındığını ve 
kararın kendilerine 
tebliğ edildiğini 
söyledi.
Kararı okuyan 
Necdet Ersoy 
şöyle konuştu: 
“17 Mart 2011 tarihli 
meclis kararının 
yeniden görüşmek 
üzere meclise iade 
edilmesi ve aynı 
karar üzerinde ısrar 
edilmemesi 
nedeniyle dava 
konusu işlemin 
kesin ve yürütüle 
bilir işlem kazan
madığı, adı geçen 
şahsın belediye 
başkan vekilliği 
görevini yürütmesini 
sağlayacak kesin ve 
icrai nitelikte bir 
işlem bulunmamak
tadır. Ayrıca aynı 
kararda ısrar 
edilmemesi halinde 
belediye başkan 
vekili seçiminin 
ilişkin meclis karar

larının hukuk ale
minde sonuç doğu
ran, kesin ve 
yürütülebilir bir 
karar niteliği kazan
mayacağı, bu 
şekilde alınan kesin 
ve yürütülebilir nite

likte olmayan karar
lara dayanılarak 
Belediye Başkanı 
vekilliğini yürüte- 
meyeceği açıktır. 
Bugün gelinen 
durum itibariyle 
Refik Yılmaz’ın 
hukuka aykırı 
biçimde başkan 
vekili görevini yürüt
tüğü mahkeme 
kararı gerekçesiyle 
tespit edilmiştir.
Yine aynı kararda 
“Belediye Başkanı 
görevde olmadığın
dan, başkana ait 
yetkilerin, belediye 
başkan vekilinin 
seçildiği meclis 
kararı usulüne 
uygun olarak kesin
leşip yürürlüğe 
girene kadar, meclis 
1. başkan vekili, 
bulunmaması 
durumunda 2. 
başkan vekili 
tarafından 
kullanılacağı’’ 
tereddüte yer 
bırakmayacak şek
ilde belirlenmiştir. 2. 
Başkan vekili 
Gürhan Çetinkaya 
bu yetkisini, usule 
uygun bir şekilde 
meclisi toplantıya 
çağırarak kullanmış, 
yine usule uygun 
olarak yapılan 
meclis toplantısında 
(Meclis Salonu 
kapalı olduğu için 

kapı önünde yapılan) 
17 Mart günlü meclis 
kararı hakkında 
ısrar kararı oyla
narak, salt çoğunluk 
sağlanmadığından 
seçim kararı kesin
leşme miştir. Bunun 

üze rine yeniden 
başkan vekili seçimi 
yapılarak Başkan 
vekilliğine Necdet 
Ersoy seçilmiştir. 
Bu şekilde seçimin 
tamamlanması ile 
tarafımızca hukuki 
süreç tamamlanmış 
durumdadır.
Şimdi huzurunuzda 
Sayın Refik Yılmaz’a 
çağrıda bulunuyo
rum. Açıkça hukuka 
aykırı şekilde yürüt
tüğü Başkanvekilliği 
makamını şahsıma 
hemen devretmesini 
talep ediyorum.
Devretmemesi 
halinde bugünden 
itibaren atmış 
olduğu tüm imzalar, 
kendi açısından 
hukuki ve mali 
sorumluluklar 
getirecektir.
Bunu hukukçu 
kimliği ile çok iyi 
bile bileceğini 
umuyorum. Bugün, 
bu açıklamadan 
sonra kendisinin 
görevi şahsıma 
devretmesini 
bekleyeceğim. 
Yapılmadığı takdirde 
yarın (bugün) 
belediyeye giderek 
makamın tarafıma 
devrini talep ede
ceğim. Bundan son
rasını ise hep birlik
te yaşayarak göre
ceğiz. ”
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GEMLİK'lri İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU

elm# sekeri
------- - KREŞLERİ ---------

I 2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
_ _ I 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 Sit. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

erdilli termal
armutlu - ya \ ova i

Kaplıcalar Mevkii ,Np: .1, i 
Armutlu / YALOVA ’

Tel! O’ 220551 \
531 44- 2O--5S1314S n J
Fax : O 223 551 03 09 ‘ J

: Er^illı* Termal ^tel olarak t d 
Armuilu^sahiiine
içinde m ü kem melmanSras?-] 
kaplıcası te kaliteli personeli J 

ile hizmetinizdeyiz

Kaplıca ve Kaplıca Kuru & uzman doKtor ve fizyoterapistler f s 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj üpitesi 

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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Kent merkezine 
girdiğimizde ana 
caddede metro 
çalışmaları yapılı 
yordu. Bir tarafta 
eski bir kent kalın
tısı bulunmuş, onu 
ortaya çıkarmak 
amacıyla yapılan 
çalışmalar 
sürdürülüyordu.

Otelimize girme
den SELÂNİK 
şehir turuna çıkı 
yoruz. Görülecek 
yerler daha önce
den belirlendiği 
için bu program 
çerçevesinde 
geziyoruz. İlkin, 
Kordon, Beyaz 
Kule, Döner Kule 
ve Fuar Meydanını, 
Osmanh ve Bizans 
eserleri, Aya 
Dimitros Katedrali, 
Büyük İskender 
heykeli'ni görü 
yoruz. Selânik 
kalesi görülmeye 
değer bir yapı.

Beyaz Kule daha 
çok ilgimizi çeki 
yor.

Beyaz Kule 
Selânik şehrinin 

simgesidir. 
Osmanh döne
minde hapishane 
olarak kullanılmış 
tır.

1912 Balkan 
Savaşı'ndan sonra 
Selânik Yunanlıla 
rın eline geçince 
kule beyaza bo

Selanik... (2)

yanır. Beyaz kule 
diye anılmasının 
nedeni budur.
Zamanla kule 

eski şekline döner. 
Önceleri kale ve 
kule olarak var
lığını sürdüren 
yapı, kale yıkılınca 
sadece kuleleri 
kalmış ve bu 
nedenle de beyaz 
kule diye 
anılmıştır.

Beyaz Kule'nin 
görülmesinden 
sonra önemli bir 
katedrali görmeye 
gidiyoruz.

Aya Dimitros 
Katetrali 
Yunanistan'da en 

büyük katedral. 
Aziz Demetrius 
için yapılmıştır. 
4.yy da yaşayan 
ortadoksların en 
önemli azizi. Bu 
katedralde 
mozaikler korun
maya çalışılmış, 
yaşanan yangınlar 
büyük ölçüde 
mozaikleri zedele 
miştir. Sonradan 
bu mozaikler 
restorasyondan 
geçirilmiştir.

Bu yapıların 
içinde insan kendi
ni uhrevi bir 
dünyada hissedi 
yor. Din farklılığı 
bu duyguyu yok 
edemiyor. 
Mozaikler dinsel 

konuları içeriyor.

Bizi bunlardan 
çok Atatürk'ün evi 
ilgilendiriyor. Onu 
görmekte sabırsız 
tanıyoruz.
Duyduklarımızı ve 
okuduklarımızı 
görünür kılacağız. 
Bir bakıma düşle 
gerçek birleşecek.

Bunları 
düşünürken değer 
li dostumuz, 
arkadaşımız Ali 
Aksoy'u anım
sadım. Atatürkçü 
Düşünce Derne 
ği'nde beraber 
çalışırken hep 
buralardan, 
Selanik'ten, 
Atatürk'ün yaşadı 
ğı yerlerden söz 
ederdi. O dönem
lerde kısmet olur
sa oraı'aıa biz gezr 
yaparız diyorduk.

Gezi kısmet oldu; 
ama değerli 
arkadaşımız Ali 
Aksoy ne yazık ki 
bu gezide buluna
madı. Onu da bu 
gezi nedeniyle 
saygıyla anmış 
oluyorum.

Fazla zaman 
yitirmeden Ata 
türk'ün evine doğ 
ru yola çıkıyoruz.

Atatürk'ün Evi 
Atatürk'ün evinin 

duvarları yeşil 
yapraklı çiçeklerle 

kuşatılmış. Yüksek 
sayılacak duvarlar 
içeriyi görmenizi 
engelliyor. Ziyarete 
gelenler çok 
olduğu için içeriye 
gruplar halinde, 
sırayla alınıyor ve 
bir rehberin 
yardımıyla bütün 
katlar gezdiriliyor.

Atatürk'ün doğ
duğu ve çok 
sevdiği ev Selânik 
şehrinde. 1911 yılı
na kadar aralıklarla 
bu eve gelip git
miştir Atatürk. 
Türk Konsolosluğu 
aynı yerde görev 
yapmaktadır.

1933'te Selânik 
Belediyesi 
Atatürk'ün orda 
yaşadığını kanıt
layan bir belgeyi 
duvara çakma 
gereği duymuştur.

Atatürk, 1912 de 
başlayan Balkan 
Savaşı'ndan sonra 
bir daha bu kente 
dönmemiştir.

Bu olayların 
ardından evde 
Yunanlı bir aile 
oturmuş, ayrıldık
tan sonra 

anahtarını Selânik 
Konsolosluğuna 
vermiştir.

Ev sonradan 
pembeye boyan
mış ve 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra 
müze olarak 
hizmet vermeye 
başlamıştır.
Atatürk'e ait bazı 

eşyalar bulunuyor 
evde. Özel eşyalar 
üst katta 
sergileniyor. 
Atatürk'ün pek çok 
fotoğrafı asılmış 
duvarlara.
Atatürk'ün evini 

gezdiren yetkili 
akşam yemeği için 
bir balıkçı lokan
tasını önerdi. Hem 
rahat edersiniz 
hem de memnun 
kalırsınız; çünkü 
bu kişi Gökçe 
adadan gelmiş 
Türkçe bilen biri. 
Hesap da size çok, 
uygun olur, telefon 
edip görüşün, 
dedi.

İlk işimiz otele 
gelince bu kişiyi 
aramak oldu. 
Anlaşma sağlandı. 
Balık, meze ve rakı 
15 € .içmeyenler 
10 € verecekti.

Bizim için çok 
uygundu.

Yorgunluk hat 
safhaya gelmişti. 
Uykusuzluk da 
eklenince 
direncimiz azalmış, 
halsizlik kendini 
göstermeye 
başlamıştı.

Otele yerleşip 
biraz olsun dinlen
memiz gerekiyor
du. Otobüsümüz 
otele doğru 
hareket ediyor; 
fakat metro çalış
maları nedeniyle 
biraz uzakta iniyor 
ve valizlerimizi 
otele taşımak 
zorunda kalıyoruz. 
Herkes odasına 
yerleşiyor; saat 
altıda birlikte şehir 
turuna çıkılacak, 
kafeler gezilecek.

Akşam 8’de 
yemeğe gidilecek. 
Bütün arkadaşlar 
dinlenmek için can 
atıyordu.

Saat 6 olunca 
otelin resepsiy
onunda toplandık, 
birlikte şehir 
turuna çıktık.

Devamı yarın....
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BAYUN BAKICI 
BRAHIYOB

ACENTE MÜDUBÜ 
ABANIYOR

KÖYDE 
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
BAYAN BAKICI 

ARANIYOR 
05324824560

ÜÇKARDEŞLER 
SİGORTADA ÇALIŞACAK 

2 YIL DENEYİMİ OLAN, 
4 YILLIK ÜNİVERSİTE 
MEZUNU AKTİF SATIŞ 

YAPABİLECEK ACENTE 
MÜDÜRÜ ARANIYOR

0 532 332 86 60

MMW<Milnıı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, motor 
gücü 50 cc ve hızı 
saatte 25 kilometre
den az olan elektrikli 
bisikletlerin 
Karayolları Trafik 
Kanunu'nda belirtilen 
A1 sınıfı sürücü bel
gesiyle kullanılması 
gerektiğini hatırlattı.

Bursa Emniyet 
Müdürü Halil Yılmaz, 
"Motor gücü 50 cc ve 
hızı saatte 25 kilome
treden az olan 
elektrikli bisikletler 
A1 sınıfı sürücü 
belgesiyle, gücü 
50 cc'den fazla olanlar 
ise A2 sınıfı ehliyetle 
kullanılabilir" dedi.

Eğitim ve öğretim 
döneminin sona 
ermesiyle bisiklet ve 
motosiklet kul
lanımının yaygın
laştığını belirten 
Yılmaz, 
"''Geçeğimizin 
teminatı olan çocuk
larımızın ve gençle 
rimizin en büyük

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROK€R İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’dâ 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

K.Kumla’da AyâZma 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 Î4 Fax: 51410 21

eğlence vasıtası olan 
bisiklet ve motorlu 
bisikletler yaygın hale 
geldi. İlimizin mevcut 
trafik durumu da göz 
önüne alındığında, 
kazaların önüne geçe
bilmek maksadıyla bu 
eğlence ve ulaşım 
vasıtalarını kullanan 
çocuklarımızı, genç
lerimizi ve ailelerini 
uyarma, bu tür vasıta
ları kullanırken uyula
cak kurallar, alınacak 
tedbirler hakkında 
konusunda bil
gilendirme ihtiyacı 
duyulmuştur" diye 
konuştu.
Yılmaz, bisiklet ve 
motosiklet sürücü
lerinin yaya yollarını 
kullanmamalarını 
isteyerek, "Bisiklet, 
motorlu bisiklet ve 
motosiklet sürücü
lerinin yaya yollarını 
kullanmamaları ve 
yayaların yürüyüşünü 
güçleştirecek şekilde 
hareket etmemeleri, 
kara yolunda tehlikeli 
davranışlarda bulun
mamaları, hareket 
halinde bir araca 
asılarak ve tutunarak 
seyretmemeleri, elde 
bagaj, paket vb. 
malzemeleri taşıma
maları, ayrıca ellerini 
bırakarak akrobatik 
hareketler yapma- 
malarr kendi can 
güvenlikleri için 
şarttır. Zaruret 
halinde taşıt yolunun 
en dışında seyret
meleri, mutlaka 
koruma başlığı, koru
ma gözlüğü takmaları 
gerekmektedir" 
şeklinde konuştu

İM mm

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

BAYVE BAYAN ELEMANLAR 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER

Tel: 514 20 21

BİZİMLE CailSMMK 
İSTER MİSİNİZ?

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

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: O 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gin sdii 3 yılın rehorunu hırJı
Çin’de enflasyonun 
ana göstergesi olan 
Tüketici Fiyatı 
Endeksi'nin haziran 
ayı itibarıyla yıllık 
bazda yüzde 6,4 
olduğu bildirildi. 
Ulusal İstatistik 
Bürosu'nun açıkla
masında, enflasyon 
oranının Haziran 
2008'den bu yana 
en yüksek seviyeye 
çıktığı belirtildi. 
Açıklamada, 
enflasyonun 3,7 baz 
puanın geçen yılki 
fiyat artışlarından 
kaynaklandığı ifade 
edilirken, enflas 
yonun ana nedenin 
gıda fiyatlarındaki 
artış olmaya devam 
ettiği kaydedildi. 
Mayıs ayında yüzde 
11,7 artan gıda fiyat
ları geçen ay yüzde 
14,4 arttı.
Devlet Konseyi 
Kalkınma 
Araştırmaları 
Merkezinden 
makroekonomi

uzmanı Can Liçün, 
enflasyon oranında
ki 3,7 baz puanın 
geçen yıldan 
nakledildiğini ve bu 
nedenle enflasyon 
durumunun 
kötüleştiğinin 
söylenemeyeceğini 
savunarak, "Haziran 
ayı enflasyonundan 
dolayı paniğe kapıl
mamalıyız" diye 
konuştu.
Çinli uzman, Şinhua

haber ajansına 
verdiği demeçte, 
domuz eti dışındaki 
gıda ürünlerinin 
tedarikinin 
düzeldiğini ve 
bunun enflasyon 
baskının azalmasına 
yardımcı olacağını 
söyledi. Ulusal İsta
tistik Bürosu, Üreti
ci Fiyatı Endeksi'nin 
geçen ay yıllık 
bazda yüzde 7,1 
olduğunu açıkladı.

lımıitı Mini fcmi Hım
Özel sektöre ait ilk ve tek enerji verimliliği laboratuvarına sahip 
plan enerji verimliliği denetim şirketi S&Q Mart, Amerika ve 
İngiltere gibi ülkelerde ‘house inspection’ olarak bilinen ‘konut 
kontrolü’ hizmetini ilk kez Türkiye’de başlatıyor.
Evlerin taşıyıcı sisteminden tesisatına, ince işlerinden, yangın, 
güvenlik ve malzeme kalitesine kadar 15 alanda analiz yapan şir
ket, mobilya ve eşyaların yerleşim düzenini bile inceleyerek ev 
sahibiyle birlikte tatbikatlar yapıyor ve ‘eve özel acil deprem planı’ 
oluşturuyor. 10 gün süren kontrollerin maliyeti ise kapsamına göre 
750 euro ile 9 bin 500 euro arasında değişiyor

KAYIP Gemlik Şükriye Köyü İlköğretim 
Okuiu’ndan aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ESMA ÖZGÜN (AKBULAK)

!
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 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 7166

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygâz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 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 @5 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. S13 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

‘20-35 YAŞ ARASI
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN. 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

DENEYİMLİ MUHAŞEBEELENIANI
ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 

ÇALIŞABİLECEK. MEVZUATA HAKİM 
DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 
YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 
‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 

*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP. 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

Üretimde çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 25-35 yaş arası bay eleman 

alınacaktır. Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılmasını rica ederiz.

tKHİK MEKBHİK BMIM EUMjyil»
25-35 YAŞ ARASI, 

ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
TEKNİK MEKANİK BAKIM İŞİNDEN ANLAYAN 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR. 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek. Orhangazi-Bl RSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 FAX: 0-224-586 00 07

12 Temmuz 2011 Salı ONUR ECZANESİ
Gemlik Körfez

«»■LirİÜ İLK «OSLÛK SİTtlI «AX»TK»I

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4015 

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 Basın» Yeri :
GÜLER AJAIİS

Matbaacılık-Yayıncılık-Rekjamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri'yayınlanmaz)
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OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Vi ti Ve f|m ■ ımmıa mm
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

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 eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Temmuz 20H Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa sahilleri 
temiz çıktı

Sağlık Müdürlüğü tarafından deniz 
suyunda periyodik olarak yapılan 
ölçümlerde, "Gemlik Narlı, Karacaali 
izcilik kampı, Küçükkumla orman 
kampı" orta kalitede suya sahip çıktı.

Haberi sayfa 2’de

CHP’liler, Bursa 3. İdare Mahkemesi kararını Belediye’ye giderek Başkanvekili Refik Yılmaz’dan makamı devretmesini istediler

Yılmaz, makaınını M Ersov’a ıteıreMi
Bursa3. İdare Mahkemesi’nin Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın göreve seçildiği 17 Mart 2011 günlü meclis kararını 
hukuka aykırı ve geçersiz bulması üzerine, dün CHP’liler, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek, 
kararı kendilerine bildirdi. 27 Mart 2011 günü yalnız CHP’lilerin 
katıldığı meclis toplantısında Başkanvekilliğine seçilen Necdet 
Ersoy, mahkeme kararını Refik Yılmaz’a hatırlatarak, makamı 
kendisine devretmesini istedi. Yılmaz ise, kararda çelişkiler 
olduğunu belirterek, İçişleri ve Danıştay’tan görüş istedikten 
sonra konu ile ilgili kararı vereceklerini söyledi. Sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
M ••

TAYTMYPM Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Hoş karşılama
Gemlik Belediyesinde olaylar bitecek gibi 

değil.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ve 

yardımcılarının görevlerinden uzaklaştırıl
masından sonra, bir yandan mahkemeler 
devam ediyor, Öte yandan karşılıklı davalar 
açılıyor.

Uzaklaştırma sonrası, toplanan mecliste 
Cemil Acar ve Özkan Ateşli’ye oy kullandırıl- 
mamasının doğurduğu hukuksuzluk sonucu, 
AKP dışından iki kişinin de desteği ile 
Belediye Başkanvekilliği görevine Refik 
Yılmaz seçilmişti.

Bu kararın hukuksuz olduğunu savunan o 
günün meclisi yöneten 2. Başkan Gürhan 
Çetinkaya ise yasanın 23. maddesine daya
narak meclisi yeniden toplantıya çağırdı.

Devamı sayfa 4’de

İçkisiz balık evimizde günlük Parkımız Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfeze karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 
içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde

I 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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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Milletvekilliği kıyak iş...
Sevgili dostumuz Nurullah Aydın ilgi duymuş, 

merak etmiş, araştırmış ve bizim milletvekillerini 
görev, sorumluluk ve özlük haklar açısından 
dünyadaki görevdaşlarıyla karşılaştırmış.

Ortaya çıkan tablo ilginç...
Örneğin Norveç’te milletvekili maaşının kişi başı 

ulusal gelire oranı yüzde 7,6 Türkiye’de ise yüzde 
56...

İş: T.C. Milletvekilliği. Milli irade temsilciliği
Görev tanımı: Suç işleme özgürlüğü, dokunulma

zlık.
Yurtiçi, yurt dışı seyahatler yapmak, maaşı kadar 

harcırahlar almak.
Meclise arada sırada katılıp istenildiği gibi parmak 

indirilip kaldırmak...
Parti genel başkanının öngördüğü durumlarda 

yazılı veya sözlü önerge vermek... Yasa önerilerine 
imza atmak...

Sosyal haklar: Ayda 9,5 milyar TL maaş, 2 yılda 
emeklilik hakkı. Emekli olunca; ömür boyu ayda 6 
milyar TL maaş ve milletvekillerinin tüm sosyal hak
larından ve ayrıcalıklarından ömür boyu kendisi ve 
yakınlarının yararlanması.

Norveç: Kişi başı milli geliri: 98 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 7 bin 500 dolar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: 65'ten sonra... Maaşın milli gelire oranı: 
yüzde 7.6.

İsviçre: Kişi başı milli geliri: 65bin dolar. Milletvekili 
maaşı: 4 bin 200 dolar. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: 
Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 6.4.

Danimarka: Kişi başı milli geliri: 64 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 5 bin dolar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 7.8.

Finlandiya: Kişi başı milli geliri: 52bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 4 bin doiar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: Memur gibi... Maaşın milli gelire oranı: 
yüzde 7.6.

Hollanda: Kişi başı milli geliri: 52 bin dolar.
Milletvekili maaşı: 5 bin 660 dolar. Yan ödeme: 150 
dolar. Emeklilik: Memur gibi... Maaşın milli gelire 
oranı: yüzde 10.8.

Avusturya: Kişi başı milli geliri: 50 bin 500 dolar. 
Milletvekili maaşı: 8 bin 100 dolar. Yan Ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 16.

Belçika: Kişi başı milli geliri: 47 bin dolar.
Milletvekili maaşı: 5 bin 64 dolar. Yan ödeme: 1.423 
dolar. Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 
10.6.

İngiltere: Kişi başı milli geliri: 46 bin 500 dolar. 
Milletvekili maaşı: 6 bin 200 dolar. Yan ödeme: 
Londra kenti 9 gidiş-geliş bileti. Emeklilik: Memur 
gibi... Maaşın milli gelire oranı: yüzde13.3.

Fransa: Kişi başı milli geliri: 46 bin dolar.
Milletvekili maaşı: 4 bin 648 dolar. Yan ödeme: Yok.
Emeklilik: 55 yaş sonrası. Maaşın milli gelire oranı: 
yüzde 10.

İtalya: Kişi başı milli geliri: 40 bin dolar. Milletvekili 
maaşı: 9 bin 150 dolar. Yan ödeme: Yok. Emeklilik: 
Memur gibi... Maaşın milli gelire oranı: yüzde 22,8.

İspanya: Kişi başı milli geliri: 37 bin dolar.
Milletvekili maaşı: 2 bin 312 dolar. Yan ödeme: 1.500 
dolar. Emeklilik: Memur gibi... Maaşın milli gelire 
oranı: yüzde 4.

Çek Cumhuriyeti: Kişi başı milli geliri: 21 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 1 bin 900 dolar. Yan Ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 9.

Litvanya: Kişi başı milli geliri: 15 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 820 dolar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 5.4.

Polonya: Kişi başı milli geliri: 14 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 1 bin 893 dolar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 13.5.

Ermenistan: Kişi başı milli geliri: 4 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 200 dolar. Yan ödeme: Yok. 
Emeklilik: Yok. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 5.

Küba: Milletvekili maaşı yok. Beceriksiz çıkarsa, 
halkın geri çağırma hakkı var. Emeklilik yok.
Harcırah, yolluk yok. Sadece ve sadece Küba halkına 
hizmet etme onuru var.

TÜRKİYE: Kişi başı milli geliri: 10 bin dolar. 
Milletvekili maaşı: 5 bin 600 dolar. Yan ödeme: 
Harcırahlı. Emeklilik: Yaş sınırı yok. Çifte emekli 
geliri var. Maaşın milli gelire oranı: yüzde 56.

Bursa sahilleri temiz çıktı
Sağlık Müdürlüğü tarafından deniz suyunda periyodik olarak 
yapılan ölçümlerde, "Gemlik Narlı, Karacaali izcilik kampı, 
Küçükkumla orman kampı" orta kalitede suya sahip çıktı

Sağlık Müdürlüğü 
tarafından deniz 
suyunda periyodik 
olarak yapılan 
ölçümlerde, 
Bursa'nın sahilleri 
temiz çıktı. 
En temiz deniz 
suyunun Mudanya 
sahillerinde olduğu 
ortaya çıkarken, 
yüksek koliform 
oranıyla Gemlik'in 
plajları ise "orta 
derece" olarak 
ölçüldü.
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğünün her 
ay düzenli olarak 
yaptığı deniz suyu 
kirlilik ölçümlerinin 
temmuz ayı 
sonuçları tatilcileri 
rahatlattı. Yüzme 
suyu kalite yönet
meliğine göre, 
ölçümlerde fekal 
koliform, toplam 
koliform ve fekal 
streptokok parame
treleri, referans 
değerler aralığında 
çıktı. En iyi suya 
sahip sahillerin; 
Mudanya'ya bağlı 
Kumyaka ve Eğerce, 
Mudanya'daki 
Burgaz Altın Kum, 
Zeytinbağı, 
Kurşunlu köyü altı 
halk plajı, 
Karacabey'deki 
Yeniköy, Malkara

plajları, İznik 
Gölü'ndeki Gollüce 
ve Orhangazi plajları 
ile Darka tatil köyü 
plajı olduğu ortaya 
çıktı.
Orta kalitede suya 
sahip halk plajları 
ise, "Gemlik Narlı, 
Karacaali izcilik 
kampı, Küçükkumla 
orman kampı" 
olarak açıklandı. 
Bursa'da sağlık 
açısından mahzurlu 
olan veya girile
meyecek derecede 
kirli plaj bulun
madığı bildirildi. 
Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri,

düzenli olarak 
sahillerden numune 
alınıp laboratuvara 
gönderdiklerini, 
sonuçları ise 
kamuoyuna 
aktaracaklarını 
söyledi.
Bursa'nın sahil
lerinde toplam 
koliform değerleri 
ise şöyle sıralandı: 
"Karacaali İzcilik 
Kampı 900, Narh 
Halk Plajı 500, 
Küçükkumla 
Orman Kampı 450, 
Hasanağa İzcilik 
Kampı 400, 
Gemsaz Halk Plajı 
350, Büyükkumla

Halk Plajı 300, 
Kumsaz Halk 
Plajı 240, Burgaz 
Halk Plajı 240, 
Zeytinbağı Halk 
Plajı 250, Karacabey 
Kurşunlu Halk 
Plajı 300, 
Karacabey 
Yeniköy Halk Plajı 
180, İznik Gollüce 
Halk Plajı 360, 
İnciraltı Mevki Halk 
Plajı 250." 
Yetkililer 100 milil
itre suda toplam 
koliformun binin 
altında olmasının, 
denize girilebileceği 
anlamına geldiğini 
söyledi.

Met Komisyonu afetlere hazır!
İl Genel Meclisi Afet 
ve Acil Durum 
Komisyonu, Afet 
Yönetim Merkezi'nde 
incelemelerde 
bulundu.
Haberleşme merkezi, 
harekat merkezi ve 
brifing salonlarını 
gezerek Afet 
Yönetim Merkezi 
Müdürü İbrahim 
Tan'dan bilgi alan 
AK Parti Grup 
Başkan Vekili 
Ahmet Er, komisy
onun Afet ve Acil 
Durum 
Müdürlüğü'nün 
talebi üzerine 2011 
yılında kurulduğunu,

ziyaretlerinin 
gayesinin bugüne 
kadar bilmedikleri 
bu çalışmaları 
yerinde incelemek 
olduğunu söyledi.

Bursa halkının da 
bu konularda yeterli 
bilgi sahibi olmadığı 
na dikkat çeken Er, 
"Çok ağır işleri olan 
bu kurumu tam bilin

mediğimizi bugün 
anlamış oldum. 
Bundan sonra bizim 
komisyonumuza 
düşen görevlerden 
biri buranın tanıtıl
ması olacaktır. Sayın 
müdürümüzle de bir 
araya gelerek acil 
durumlar için 
gerekeni yapacağız" 
dedi. Afet Merkezi 
Müdürü İbrahim Tan 
da, "Özel idare 
burası için 400 bin 
liralık harcama yaptı. 
Şu anda ilimiz 
mekan ve teçhizat 
bakımından 
Türkiye'de birinci" 
dedi.
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Hırsızlardan akıl almaz yöntem
Yaz tatiline giden 
vatandaşların 
evlerine dadanan 
hırsızların bulduğu 
yeni yöntemler 
polisleri bile 
şaşırtıyor.
Ev sahibinin tatilde 
olup olmadığını 
anlamak için cama 
yumurta atan hırsı* 
zlar, ertesi gün cam 
temizlenmemişse o 
evi rahatça soyup 
soğana çeviriyor. 
Sıcaktan bunalanlar 
tatil beldelerini 
doldururken, boş 
bıraktıkları evleri ise 
hırsızların iştahını 
kabartıyor. Güvenlik 
kamerası, sağlam 
kapı-pencere ve 
güvenlik görevlisine 
güvenerek evlerinde 
birçok değerli eşyayı 
bırakıp giden vatan
daşlar, bazen tatil
lerini yarıda keserek

Czürlii yaslı kadın vangınılan böyle kaçtı
Bursa’nın Karaca 
bey İlçesi'nde park 
halindeki bir kamy
onun içerisinde 
bulunun samanların 
indirilirken tutuşma 
sıyla başlayan 
yangın kısa sürede 
çevredeki ahşap 
evlere de sıçradı. 
Yangın sırasında 
evinde mahsur kalan 
bedensel özürlü 70 
yaşındaki Gülten 
Çilingirler ise 
yangından son anda 
çevredeki vatan
daşların yardımıyla 
kurtuldu.

Kocaeli merkezli 6 
ilde gerçekleştirilen 
operasyonda silah 
kaçakçılığı yaptığı 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edilen 16 kişi
den 9'u tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin, Kocaeli, 
Artvin, Rize, 
Trabzon, Sakarya 
ve Bursa’da silah 
kaçakçılığı yaptığı 
iddia edilen bir 
örgüte düzenlendiği 
eş zamanlı operas

soyulan evlerine 
dönmek zorunda 
kalıyor.
Vatandaşların tatilde 
olmalarını fırsat 
bilen hırsızlar da 
çeşitli yöntemler 
kullanıyor. Son 
zamanlarda hırsızlar 
için en gözde yön
tem ise evlerin cam
lara yumurta atmak. 
Birkaç gün bekleyen 
hırsızlar, camın temi
zlenmediğini 
görünce işe koyulup 
girdikleri evde yükte 
hafif, pahada ağır 
eşyaları alarak kayı
plara karışıyor.
Hırsızların kullandığı

Karacabey İlçesi'nde 
Mamuriyet Mahallesi 
5. Sokak'ta dün saat 
16. 00 sıralarında 
Metin Alkan'a ait 16 
TB 944 plakalı 
kamyondan, Rama 
zan Taşdemir'e ait 
saman balyaları 
indirilmeye başlandı. 
Bu sırada sigara 
izmariti nedeniyle 
saman balyaları 
aniden yanmaya 
başladı. Rüzgarın 
etkisiyle büyüyen 
yangın çevredeki 
ahşap evlere de 
sıçradı.

yon kapsamında 
sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılardan 
silah imalatçısı 
olduğu ileri sürülen 
Yaşar E, Nuri Ö. ve 
Yusuf S. ile söz 
konusu taban
caların pazarla
masını yapan Ali Ç, 
Nihat V, Soner E, 
Yusuf M, Yalçın Y. 
ile Güven E. tutuk
landı. Diğer zanlılar 
Süleyman Ö, Süley 
man D, Nairn M, 
Yusuf D, Erkan Y, 
Celal E. ve Kenan Ö 
mahkemece serbest 
bırakıldı.

TATİLE 
ÇIKACAKLAR 

DİKKAT!
yöntemlerden biri de 
daire kapılarının 
önlerine reklam 
broşürü bırakmak. 
Hırsızlar yine birkaç 
gün sonra binayı 
dolaşarak kapının 
önünde broşür 
duran evleri 
hedef alıyor.
Yaz aylarında artan 
hırsızlık olaylarına 
karşı vatandaşları 
uyaran emniyet 
yetkilileri, "Zemin ve 
1. katta oturuyor
sanız kesinlikle 
pencere ve kapınızın 
kapalı olduğunu 
kontrol edin. Para ve 
altın gibi değerli

Vatandaşların 
söndürmeye çalıştığı 
yangın kontrol altına 
alınamayınca itfaiy
eye haber verildi. 
Olay yerine gelen 
itfaiye ekipleri, bir 
yandan yangını 
söndürmeye 
çalışırken, diğer yan
dan çevre evlerde 
mahsur kalan vatan
daşları tahliye etti. 
Bu sırada evinde 
mahsur kalan 
bedensel özürlü 70 
yaşındaki Gülten 
Çilingirler, vatan
daşlar ve itfaiye

Mg
BurSa'da, evinin 
taşınması sırasında 
içinde yüklü miktar
da döviz ve TL’nin 
bulunduğu para 
çantasının 
çalındığını söyleyen 
bir kişi polise müra
caat etti. Merkez 
Nilüfer ilçesi 
Esentepe Mahallesi 
Enginer 
Caddesi'nde ikamet 
eden Cemil C. B. 
(73) evini taşıdığı 
sırada para çan
tasının çalındığını 
farketti. Polise 

eşyalarınızı 
evinizin gelişigüzel 
yerlerine koymayın. 
Hırsızların 
pencereleri 
tornavida gibi sert 
cisimlerle kolayca 
açtığını unutmayın. 
Mümkünse evinizin 
pencerelerine demir 
parmaklık yaptırın. 
Komşularınıza 
gittiğiniz yerin 
adresini ve telefon 
numaranızı bırakın. 
Posta kutunuzun 
boşaltılması için 
komşularınıza 
anahtar verin.
Mümkünse kapınıza 
çift emniyet 
sistemi yaptırın. 
Kıymetli eşyalarınızı 
hırsızlığa karşı 
sigorta ettirin. 
Zaman ayarlı lam
balar 
kullanın" diye 
tavsiyede bulundu.

YazıYORUM
ifriifeil ■" ■* ‘^"‘ı fM’Hi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vıırall 933@hotfiıail.cotjn 
www.milliyet/blog/ozcan vural

ekipleri tarafından 
şon anda çıkarıldı. 
İlçe belediyesine 
ait 4 itfaiye aracının 
müdahale ettiği 
yangına 
Mustafakemalpaşa 
Orman İşletme 
Müdürlüğü de 
1 arazözle destek 
verdik
Yaklaşık 3 saat 
sonra 
söndürülebîlen 
yangında çok sayıda 
ev zarar gördü.
Yangınla ilgili olarak 
soruşturma 
başlatıldı.

Karşı devrim!...
Karşı Devrim, Atatürk’ün 

Cumhuriyeti ilan ettiği andan itibaren 
başlatıldı. Atatürk’ün ölümünden ve 
çok partili siyasi hayata geçtiğimizden 
itibaren o güne kadar yer altında 
yapılan çalışmalar, açıklık kazandı.
Türk insanının inancını istismar eden 

din tüccarları, zenginleşmek ve güç 
kazanmak için acımasızca kutsal dini
mizi kullanmaktan geri durmadılar.

Bugün Milyarlarca Dolara şahip, 
basın patronluğundan, finans sek
törüne, eğitim yatırımlarından holdin
glere kadar bir çok alanda söz sahibi 
cemaat ve tarikatlar var ...

İslam dininin kesinlikle reddettiği ve 
Allah’ın en büyük günah saydığı, 

“Ruhban Sınıfını” yarattılar.
(İran’daki Mollalar gibi)..
Din tüccarlarının bu hale gelmesinde, 

1938’ den bu yana
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 

Genel Başkanlık yapan tüm siyasetçi
lerin sorumlulukları vardır.

Üç-beş oy uğruna bu sömürüye 
geçit verdiler, engellemediler..
Türk Milletine doğruları, gerçekleri 

göstermediler, anlatmadılar...
Savunmasız beyinleri, saf Müslüman 

insanlarımızı, bilgisiz, cahil kişilerin 
ellerine bıraktılar.

Bu problem de, AKP İktidarı 
zamanında en fazla desteği gördü ve 
devletin önemli kadroları cemaat ve 
tarikatlar arasında paylaşıldı.

Cemaat ve tarikatlar seçimlerde en 
büyük rolü oynayacak güce eriştiler.

40 yıl bir kazanda kaynatsanız, bir
birine kaynamayacak kişiler bu %50 
oy’da kaynadılar.

Müslümanlığı ve inancını her şeyin 
önüne koyduğunu ve oyunu bu kritere 
göre kullanacağını söyleyen seçmen
le, Irak’ta 1 Milyon Müslüman’ın 
ölümüne göz yuman iktidarın kol kola- 
girip aynı sandıkta buluşmaları örnek
lerindendir...

Kısacası bize bir şeyler oldu. Kısa 
zamanda toparlanıp
“Ortak Değerlerimize” sahip çık

mazsak, kendi vatanımızda kiracı 
durumuna düşeceğiz.

Benden söylemesi...

müracaat eden 
Cemil C. B. , içinde 
2 bin Dolar, 800 
Euro, 4 bin 350 TL, 
240 Riyal ve banka
matik kartının 
bulunduğu çan
tasının çalındığını 
kaydetti. Polise 
ifade veden Cemil 
C. B.<r"Evimin 
taşınması sırasında 
eşyaların arasında 
bulunan para çan
tası çalınmış. " 
dedi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

KUŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

http://www.milliyet/blog/ozcan
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TSO'Ja “Proje Yazma Eğilimi"
Hoş karşılama.... çalışmaları haşladıAKP’liler ile MHP’liler bu çağrıyı cid

diye almadı.
CHP lilerin katılımı ile yapan meclis 

toplantısında Necdet Ersoy Başkanve 
kili seçilmişti.

Türkiye’de ilk kez bir belediyede, 
böylece iki tane Başkanvekili seçilmiş 
oldu.

Makama fiilen oturan Refik Yılmaz, 
göreve başlarken, CHP’liler ise Bursa 
İdare Mahkemesi’ne bu kararın iptali 
için dava açtı.

Dava, 30 Haziran günü sonuçlandı..
Bursa 13. İdare Mahkemesi’nin 

kararı gerekçesiyle taraflara bildirildi.
Mahkeme kararında, 17 Mart günü 

yapılan, Refik Yılmaz’ın Başkanvekili 
seçildiği meclis toplantısını, yapılma 
mış kabul ediyor.

Bu karar, Refik Yılmaz’ın başkanve 
killiği görevini yapamaz anlamına geldi 
ği ve daha sonra CHP’lilerle yapılan 27 
Mart tarihli toplantıda, Başkanve killi 
ği’ne Necdet Ersoy’un seçilmesini ise 
meşru gösteriyor.

CHP’liler bu karar üzerine dün ran
devu alarak Belediye ye gitti.

Yılmaz, tarafından hoş karşılanan 
CHP grubuna, AKP’li baklava ve Yıl 
maz da kuru pasta ikramında bulundu.

Yeme içme bitten sonra konuya gi 
ren Necdet Ersoy, mahkeme kararını 
okuyarak Yılmaz’ın makamı kendisine 
bırakmasını istedi.

Bırakmadığı takdirde hukuki sorum
luluklar yükleneceğini söyledi.

Makam ve koltukta gözü olmadığını 
belirten Refik Yılmaz ise, kararın karma 
şık yazıldığını, hukuka saygılı olduk
larını söyleyerek, kararla ilgili olarak 
İçişleri Bakanlığı ile Danıştay’dan gö 
rüş isteyeceklerini söyledi.

Demokratik bir ortamda, birbirlerine 
saygılı olarak yürütülen görüşmede, iki 
tarafta birbirlerine ince göndermelerde 
bulundular.

Örneğin, Fatih Mehmet Güler ile Yar 
dımcıları hakkında Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkeme’since açılana davanın sav 
cılık iddianamesi’nin Belediye İnternet 
sitesinde yayınlayarak, Türkiye’de bir 
ilki, vatandaşın bilgilenme hakkı olarak 
sunup, rakiplerini nasıl ekarte edecek
lerini ilk örneğini sunmuştu.

CHP’li Mahir Gencer de, Yılmaz’dan 
Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin aldığı 
kararı, Belediye Internet sitesinde ya 
yınlamasını istedi.

Sonuç olarak, AKP’li Belediye Baş 
kanvekilin, şimdilik makamını terk et 
me gibi bir niyeti yok.

Bu bir hukuk savaşı,.
CHP elinden çeşitli entrikalarla kap

tırdığı makamı, hukukla geri almak 
istiyor.

Bunu bir hak ve adalet sorunu 
olarak görüyor ve hukuksuzlukların 
yargı tarafından düzeltileceğine inanı 
yor.

AKP’liler ise 13 mart günlü meeclis 
kararının hukiki olduğunu ve kesin bir 
karar olduğunu söylüyorlar.

Bu süreci birlikte izleyeceğiz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Bursa, Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA) 
işbirliği ile düzenle
nen ‘Proje Yazma 
Eğitimi’ kursu 
başladı.
Bugün sona ereçek 
olan kursa 25 kur- 
suyer katılırken, 
kursa katılanların 
proje yazma kapa
sitesini arttırmak ve 
gelecek dönem 
proje teklif çağrıları
na hazırlıklı olmaları 
nının öğretilecği 
belirtildi.
BEBKA Uzmanı İpek 
Akad başkanlığında, 
uzmanlar Özge 
Yıldız, Elif Boz ve 
Gürler Sunel’in 
katılımı ile 
sürdürülen kursta 
dün grup çalışmaları 
yapıldı.
Uzmanların guruplar 
arasında dağılarak 
rehberlik yaptığı 
çalışmalarda, pro
jenin nasıl yazıla
cağı, takıl çahş- 
malasının nasıl 
gerçekleştiği öğre
nildi.
Sabah saat 9.00 da 
başlayan saat 18.oo 
de sona eren kursu 
bitirenlere kurs son
rası katılım belgesi 
verileceği açıklandı. 
Kurs Uzmanlarından

İpek Akad, BEBKA 
hibelerinden yarar
lanmak isteyenlerin 
proje karşılığı bu 
hibeleri aldığına 
dikkat çekerek, 
"Özel sektör temsil
cileri ve kişiler proje 
karşılığı yüzde 50, 
kar amacı gütmeyen 
kamu kurumlan ise 
yüzde 75 hibe ala
bilmektedir. ’’ dedi.

Akad, kursa ilginin 
yoğun olduğunu, 
gerektiğinde 
yeniden aynı 
kurstan açabilecek
lerini söyledi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ise açıklamasında, 
Oda olarak eğitim 
kurslarına ara ver
meden devam ettik

lerini belirterek, 
"Açtığımız kurslara 
yaklaşık 30 kursiyer 
katılmaktadır. Tüm 
kurslarımız tam 
kapasite dolulukla 
sürmektedir.
Çevremize ve 
insanımıza yararlı 
olmaktan mutluluk 
duyuyoruz.
Kurslarımızı devam 
ettireceğiz. ’’ dedi,

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ OLAN TELEFON İLE RANDEVU 
ALACAK OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı Çevre Yolu No: 23/D 
TTNET BAYİ Tel (0.224) 513 16 48

KAYIP
KAYIP

Gemlik Sayman Mutemetliğinden aldrığımız 
18.03.2009 tarih ve 0267063 sayılı menkul kıymetler alındısı 

asli zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
TERCİH NAK. AKAR. TEKS. İNŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ:

Gemlik Askerlik Şubesi’nden aldığım askeri kimliğimi, 
Osmangazi Nüfus Müdürlüğümden aldığım nüfus cüzdanımı, 

Balıkesir Trafik Şube Müdürlüğümden aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. MÜSLİM KARAİSMAIL
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CHPliler, Bursa 3. İdare Mahkemesi kararını Belediye’ye gide'rek Başkanvekili Refik Yılmaz’dan makamı devretmesini istediler

Yılmaz, lîiakamını CHF'li Ersoy'a Mımııli

Cumhuriyet Halk 
Partililerin Bursa 3. 
İdare Mahkemesi’ne 
açtıkları dava sonu
cu 17 Mart 2011 
günü yapılan 
Belediye Başkan 
vekilliği seçimlerinin 
iptali istemi duruş
masında mahke
menin yapılan 
toplantıyı hukuksuz 
(geçersiz) sayması 
üzerine , Cumhuriyet 
Halk Parti Meclis 
Grubu dün 

Belediyeye giderek 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’dan makamı 
kendilerine devret
melerini istediler, 
önceki gün, 
mahkeme kararını 
yaptıkları basın 
toplantısıyla 
kamuoyuna duyuran 
Cumhuriyet Halk 
Partililer, dün de 
CHP İlçe Sekreteri 
Efrahim Tümer, CHP 
Grup Sözcüsü ve 21 
Mart 2011 günü CHP 
tilerin katılımıyla 
yapılan belediye 
meclis toplantısında 
belediye başkan 

vekili seçilen Necdet 
Ersoy, meclis üyeleri 
Mahir Gencer, Fikret 
çolakoğlu, İl Genel 
Meclis üyesi Uğur 
Sertaslan saat 
10.oo’da belediyeye 
giderek belediye 
başkan vekili Refik 
Yılmaz ile 
görüştüler.
AKP’li Belediye 
Meclis üyelerinin de 
katıldığı görüşmede 
konuşan Necdet 
Ersoy, “Bursa 3.

İdare Mahkemesi 
kararını sizlerle 
görüşüp paylaşmak 
için buraya geldik” 
dedi.
Kararın 13 Mart 2011 
günü yapılan meclis 
toplantısının kesin
leşmediğini ve bele 
diye başkan vekil
liğinin boş olduğunu 
belirttiğini söyleyen 
Necdet Ersoy, konuş 
masını şöyle 
sürdürdü:
“Bu karardan sonra 
sorumluluk altınıza 
giren her imza size 
sorumluluk getire
cektir. Bunun için 

görevin tarafıma 
devredilmesini isti 
yorum. Kararın 
sonucunun uygulan
masını istiyorum.” 
Ersoy, daha sonra 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin ver
miş olduğu gerekçeli 
karardan değişik 
metinler okudu.
Daha sonra ise 
şöyle konuştu: 
“Bu karar, sizin 
belediye başkan 
vekilliğini yürûte- 

meyecegihızı kesin 
olarak belirtiyor. 
Karar gerekçeleriyle 
birlikte bir bütün 
olduğu için geçer- 
lidir. Yasal yolların 
ve hukukun işleye
ceğine inanıyorum.”

YILMAZ; KAMU 
GÖREVİ YAPIYORUZ 
Konuşmasına hep
imiz kamu görevi 
yapıyoruz diye başla 
yan Refik Yılmaz, 
“Belediye hizmetleri 
yürütülürken kanun 
ve yönetmeliklere 
uymak zorundayız. 
Mahkeme kararına 

uymak zorundayız. 
Gerekli mercilerden 
görüş alacağız. Bu 
kararda, gerekçe ile 
hükümler arasında 
farklılıklar var. 
Gerekçelerde yasal 
dayanaklardan yok
sun olarak hükme 
varılmış. Kurumlar 
ve kurullar yasal yol
larla yürütülür. Bu 
kararda açık olma 
yan hükümlerin açık
lanması gerekmekte
dir. Bunun için Danış 

tay a görüş soru
ca ğız. İç işleri Bakan 
lığı’na görüş sora
cağız. 13 Mart 2011 
günü toplantı seçim 
gündemli toplantı 
idi. Bize göre sonu
cu kesindir. Huku 
kun kestiği parmak 
acımaz. Eğer, karar
lar eğer görüşler 
mahkeme kararı 
doğrultusunda gelir 
se bunu nöbet 
değişimi olarak 
kabul ederiz." dedi. 
Bunun üzerine söz 
alan Necdet Ersoy, 
“Bizim de sizden 
beklediğimiz budur”

dedi.
Yılmaz ise, 
“Olgunluk içinde 
Gemlik’e ne katkı 
verebiliriz. Önemli 
olan budur. Büyükşe 
hir Belediye Mecli 
si’nde geçtiğimiz 
hafta Cumhuriyet 
Halk partililer ile bir
likte verdiğimiz 
önergelerle Gemlik’e 
katkı koymaya 
çalışıyoruz. Anadolu 
Lisesi’nin karşısına 
kapalı pazar yeri 

yapılması için plan 
değişikliği, 
Orhangazi 
Caddesi’ne katlı 
otopark, Marmara 
birlik depolarının 
bulunrduğu yeri TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu’na dahil 
edilmesi, metruk ve 
boş arsalara katlı 
otopark yapılması 
taleplerimiz korniş 
yonlara gitti.
Önümüzdeki hafta 
kabul edilecektir. 
Biz, koltuk sevdalısı 
değiliz. Gerekirse 
medeni ölçüler 
çerçevesinde görevi

mi terk ederim." 
dedi.
CHP’li belediye 
meclis üyesi Mahir 
Gencer ise konuş
masında “Yargının 
verdiği karar ülkemi 
zin hukuk devleti 
olduğunun gösterge
sidir. Bizler, 
hukukun çerçevesin 
de bu işin takibini 
yapacağız. CHP 
olarak belediye 
başkanlık makamı 
nın devrinin gerek
tiğini düşünüyoruz. 
Bundan sonra hukuk 
bize gösterdiği 
süreçte devam ede
cek. Ayrıca, Gemlik 
halkını bilgilendir 
mek amacıyla Bursa 
3. İdare Mahkeme 
si’nin vermiş olduğu 
30 Haziran 2011 
tarihli bu kararın 
Belediyenin internet 
sitesine konarak 
Gemlik halkının bilgi 
sahibi olmasını da 
sizden istiyoruz." 
dedi. Görüşmelerden 
önce AKP’liler, 
CHP’lilere baklava 
ikram etti.

Mi Ersoy, Ararın uygulanması İtin Valiliğe lasırt
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin Refik 
Yılmaz’ın belediye 
başkan vekilliği 
seçildiği 3 Mart 2011 
günlü meclis 
kararını geçersiz kıl
ması üzerine, dün 
Belediye’ye giderek 
Refik Yılmaz’dan 
makamı kendisine 
devretmesini isteyen 
Necdet Ersoy, daha 
sonra Kaymakam 
lığa giderek Valiliğe 
gönderilmek üzere 
verdiği dilekçede

Refik Yılmaz’ın göre
vi kendisine iade 
etmesi için bildirim 
yapılmasını istedi. 
Necdet Ersoy, dün 
saat 13.oo’de İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret etti.
Mahkeme kararını ve 
Valiliğe verilecek 
olan görevin iadesi 
içerikli yazısını 
Kaymakam Çelik’e 
sunmak isteyen 
Necdet Ersoy, 
Kaymakamı____ ■ 

makamında bula
mayınca dilekçeyi 
Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne verdi. 
Ersoy, dilekçesinde 
“Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 27 Mart 
2011 tarihli 
olağanüstü 
toplantısıyla başkan 
vekili seçilmem 
nedeniyle göreve 
başlayabilmem için 
gerekli fiili koşulların 
sağlanması ve halen 
yasal dayanağı 
olmaksızın vekillik 

görevini yürüttüğü 
ekte sunulan 
mahkeme kararı ile 
tespit edilen 
meclis üyesi Refik 
Yılmaz’ın görevi 
tarafıma bırakması 
konusunda kendi
sine gereken 
bildirimin yapıl
masını talep ediy
oruz. ’’ dedi.
ilgili dilekçeye 
mahkeme kararı ile 
ilgili ayrıca 27 Mart 
2011 tarihli belediye 
meclis toplantıları ve 

kararları ve o günkü 
belediye meclis 
toplantılarının yapılış 
biçimi belirtildikten 
sonra, ‘Yetkisi ve 
görevi olmadığı 
halde başkan vekil
liği görevinin Refik 
Yılmaz tarafından 
yürütülmesi 
halinde TCK 262. 
maddesindeki suç 
gündeme geleceği 
gibi Gemlik 
Belediyesi’nin 
bu nedenle 
uğrayacağı maddi 

zararlar ve 
işlemlerin 
geçersizliğinden 
doğabilecek olası 
maddi ve 
manevi tazminat 
davaları da Gemlik 
Belediyesi’ni de 
güç durumda bıraka
caktır” görüşüne 
yer verildi.
Ersoy dilekçesinde 
görevin kendisine 
terk edilmesi 
için gerekli fiili 
koşulların sağlan
masını istedi.
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erdilli termal
armutlu - y al 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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Caddeler ala
bildiğine tenha... 
Sakin, sanki 
terkedilmiş bir 
şehir havası veri 
yordu bizim gibi 
yabancılara. 
Hatta bazı 
dükkanlar ve iş 
yerleri de kapalıy 
dı. Fiesta dedik
leri bir dinlenme 
saatleri oluyor
muş öğle üzeri.

Gezip 
dolaşırken 
bunaldık, hava 
çok sıcaktı, bir 
kafeye oturduk. 
Bir çoğumuz 
Grek (Yunan) 
kahvesi söyledi.
Yunanistan'da 

kadınlar iş 
yaşamının ve 
sosyal yaşamın 
içinde. Kadın 
erkek ayrımının 
olmadığını görü 
yorsunuz. 
Dükkan ve iş yer
lerinde daha çok 
kadınlar çalışıyor.

Kılık kıyafetleri 
alabildiğine 
özgür. Kendi 
kendime 
düşünüyorum bir 
toplumun kılık ve 
kıyafeti onun 
kültürünü ve 
dünya görüşünü 
de ortaya koyu 
yor.

Selanik... (3)

onları bu duruma 
sokan erkeklerin 
dünyasını algıla
maya çalıştım.

Burada kimse 
kimsenin kılığı ve 
kıyafetiyle ilgilen
miyor, çevirip 
başını bakma 
gereği bile duy
muyor. Bu 
toplumlar için 
cinsellik sorun 
olmaktan çıkmış.

Rönesans'ı ve 
reformu yaşayan 
Avrupa kendine 
apayrı bir yol 
çizmiş; dini 
sadece inanç 
olayı olarak kabul 
lenmiş. Biz 
Rönesans'ı ve 
reformu yaşaya
madığımız için 
hâla inancı onTm- 
in önüne koyarak 
dinin yaşamı yön
lendirmesini isti 
yoruz. AvrupalI 
ile aramızdaki en 
büyük fark bu.
Atatürk'le 

başlayan 1923 
aydınlanması ne 
yazık ki uzun 
ömürlü ola
mamış, ülkeyi 

yönetenler kısa 
zamanda rotayı 
orta çağ karan
lığına çevir
mişlerdir.

Toplum olarak 
inançla bilimi bir
birinden ayıra
mazsak daha çok 
sorun yaşamaya 
devam edeceğiz 
demektir. Avrupa 
ülkelerinde dinin 
sorun olduğu 
görülüyor mu? 
Hayır! Bu sorun 
yıllar önce 
aşılmış. Biz hâlâ 
Arap ülkelerine 
benzemek için 
savaş veriyoruz. 
İbadetimizi bile 
ana dilimizle 
yapamıyoruz. 
Hele hele 
Âıaıür'K'ûTT y’apıTıV- 
larını da 
unutarak, yok 
sayarak!

Selanik'te güzel 
bir şehir turu atı 
yoruz. Çok ilginç, 
korna sesini 
hemen hemen hiç 
duymuyorsunuz. 
Bizde alabildiğine 
sık duyulur korna 

sesi; çünkü 
gerekli gereksiz 
kullanırız.

Sahili dolaşı 
yoruz, İzmir'e çok 
benzediğini 
konuşuyoruz; 
ama İzmir'in daha 
güzel olduğu 
konusunda fikir 
birliğine varı 
yoruz. Grup 
halinde otele 
dönüp biraz din
lenmek için 
odalarımıza çekili 
yoruz.

Saat tam sekiz 
de bütün 
arkadaşlar resep
siyonda toplanıp 
birlikte bizi 
bekleyen 
aracımıza biniyor 
ve yemek yiye
ceğimiz balıkçı 
lokantasına git
mek için yola 
çıkıyoruz.

Kaptanlar, sora 
sora gideceğimiz 
yeri buldular. Çok 
şirin ve güzel bir 
lokanta. Bizler 
için yer ayrılmış. 
İçerde değil üstü 
yeşilliklerle 
kaplanarak gölge 
oluşturulmuş bir 
verandaya otur
duk. Bu otur
duğumuz mekana 
bahçe de diyebili
riz. Gece olduğu 
için pek fazla 
inceleme 
olanağımız da 
yoktu.

Hiç zaman 
yitirmeden yerleri 
mizi âldık. 
Garsonlar çok 
hızlı çalışıyor
lardı. Kısa sürede 
masamızı donat- 
tılar.Salata, 
midye, kalamar 
ve diğer 
mezelerin biri 
gidiyor biri geli 
yordu.

Ünlü rakıları 
ouzonun tadına 
yavaş yavaş bakı 
yorduk. 
Lokantanın sahibi 
Türkçe bildiği için 
rahat anlaşıyor
duk. O, masaları 
dolaşıyor,.bizim 
bir şey istemem
ize fırsat bırak
madan gerekeni 
yapıyordu.

Keman üstadı 
mız Mehmet Bey, 
yavaştan bir 
açılış yaptı. Koro, 
şarkılar için gün
lerce hazırlan
mıştı sanki. Önce 
çekingen biraz da 
tutuk söylemeye 
başladık şarkıları, 
ilgi görmeye 
başlayınca biz de 
rahatlayıp ses
imizi biraz daha 
gürleştirdik.

Keyfimize diye
cek yoktu. Çevre
deki masalar 
bizim Türkçe 
şarkıları keyifle 
dinliyor, biz de 

rakıları yudum- 
luyorduk. Kafaları 
bulunca üstadım 
benden bir aşk ; 
şiiri söylememi 
istedi.
Memnuniyetle 
yerine getirdim. 
Gecenin asıl 
şöhreti İsmail 
Ağaydı. Fıkraların 
biri biterken 
ardından bir 
başkası geliyor
du. Milleti kırdı 
geçirdi.

Balkonlardan 
bizi dinleyen 
Rumlardan 
bazıları bizimle 
görüşmeye geldi. 
Yaşlıca bir Bey 
biz şarkıları mırıl
danırken 
"KonyalI , 
KonyalI ", dedi. 
İlkin anlaya
madık, sonradan ; 
Kpnyalım 
şarkısını istediği
ni anlayınca onu 
çalıp oynamaya 
başladık.

Gecenin nasıl 
geçtiğini anlaya
madık.
Lokantanın sahibi 
de çok memnun
du konserden. 
Her masaya birer 
şişe ouzö ikram 
etti. Onları da 
keyifle mideye 
indirdik. Yarın 
sabah gidilecek 
çok uzun bir 
yolumuz olduğu 
için erken kalk
mamız gerekiyor
du. Bu nedenle 
saat 24’te lokan
tadan memnun 
bir şekilde ayrılıp 
otelin yolunu tut
tuk.

Bizdeki gibi açık 
saçık giyinen 
bayanların tacize 
ya da tecavüze 
uğraması 
normaldir diyen 
dümbük üniver
site imamları, 
hocaları varken 
varın bu ülkenin 
geleceğini siz 
hayal edin.

Türkiye'de yaz 
sıcağında yer
lerde sürüklenen 
pardösüyü giyen 
ve kafasını susak 
gibi saran zavallı 
kadınları, genç 
kızları düşündüm,

Günün yorgun
luğu ve uykusu
zluk hepimizi et 
kilemişti.
Kafamızda iyi 
olduğu için yatar 
yatmaz dalmıştık.

Sabah 7.30 kah
valtımızı yapıp 
zaman kay
betmeden valiz
leri arabaya 
götürdük ve 
Selanik kentiyle 
vedalaşarak 6 
saat sürecek 
Atina yolculuğu
na başladık.
Devamı yarın
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KÖYDE 
YAŞLI KADINA 

BAKACAK 
BAYAN BAKICI 

ARANIYOR 
O 532 482 45 60

ACENTE MÜDÜRÜ
w J i t ı u I Mı] iM

ÜÇKARDEŞLER 
SİGORTADA ÇALIŞACAK 

2 YIL DENEYİMİ OLAN, 
4 YILLIK ÜNİVERSİTE 
MEZUNU AKTİF SATIŞ 

YAPABİLECEK ACENTE 
MÜDÜRÜ ARANIYOR

O 532 332 88 69

MMI
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Timsah Arena inşaatı hızla sürüyor
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yeni 
Bursa stadyumunun 
40 gün önce başlayan 
inşaatında 3 aylık 
çalışma yapıldığının 
altını çizdi.
Başkan Recep Altepe, 
Genel Sekreter 
Seyfettin Avşar, Genel

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 BROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

‘ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre * 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ve Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten ile birlik
te Büyükşehir 
Belediye Stadyumu 
nun devam eden 
inşaatında inceleme * 
lerde bulundu.
Başkan Altepe, 
Bursa'ya yakışacak ve 
Türkiye ye örnek ola
cak yeni stadyumun 
ihalesinin yapıl
masının ardından 
başlayan inşaatın 
hızla devam ettiğini 
söyleyen Başkan 
Altepe, "Tüm dünyada 
dikkati en çok çeken 
tesisler stadyum 
inşaatları. Biz de yeni 
stadyumumuzla 
Türkiye ve dünya gün
demindeki yerimizi 
alıyoruz. Yaklaşık 40 
gündür devam eden 
yeni stadyumun 
inşaatında 90 günlük 
çalışma yapıldı. 
Toplamda çıkarılacak 
olan 400 bin ton 
hafriyatın 200 bin 
tonu çıkarıldı. 
Çıkarılan hafriyat da 
Mihraplı Parkı'nda 
değerlendiriliyor. 
Zaman kaybedilme 
mesi için müteahhit 
firma tarafından şan
tiye alanında beton 
tesis kuruldu.
Bursa'ya yakışacak, 
Türkiye'ye ve dünyaya 
örnek olacak bu 
stadyumu kentimize 
kazandırmak, ulusal 
ve uluslararası organi
zasyonlara ev sahipli 
ği yapmak için çalış
malarımızı hızla 
sürdürüyoruz" diye 
konuştu.

BİZİMIE ÇALIŞMAK 
İSTEB MİSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROGRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihattı 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 Malt. 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.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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W kartlılara lııi Intel! DIŞ TİCARET ELEMANI

Ödeme gücü 
olmayan milyonlarca 
yeşil kartlının tedavi 
kapsamı sigortalı 
vatandaşlarla 
eşitleniyor.
Yeni yönetmelik 
değişikliğiyle yeşil 
kartlı hastalar sevk 
almadan üniversite 
hastanelerine gide
bilecek.
Sosyal güvencesi 
olmayanların sağlık 
hizmetlerinden 
yararlanması için 
verilen yeşil kartın 
kapsamı genişliyor. 
Star'ın haberine 
göre yaklaşık 10 
milyon yeşil kartlının 
tedavisi sigortalılar
la eşit seviyeye 
getiriliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 
yaptığı yönetmelik 
değişikliğine göre 
ödeme gücü 
olmayan yeşil kartlı 
vatandaşlardan 
daha önce sadece 
hastanede tedavisi 
devam edenler yeni 
sevk evrakı almadan 
üniversite has
tanelerine gide
bilirken şimdi her
hangi bir kronik 
hastalığı var ise hiç 
sevk almadan 
doğrudan üniversite 
hastanelerine 
başvurabilecek. 
Ayakta tedavilerde 
reçete edilen tıbbi 
cihaz ve malzeme 
bedelleri Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’nca 
vakfın imkanları 
dahilinde karşılanıy
ordu. Bakanlık yeni 
yönetmelikte 
değişikliğe giderek 
ilaç dışında kalan 
tedavi edici tıbbi 
malzemeler için 
SGK’lı hastalarda 
olduğu gibi aynı

fiyat bantları içinde 
doğrudan Yeşil Kart 
ödeneğinden 
karşılanacak. Bu 
kapsamda şeker 
ölçüm cihazı ve 
çubukları bu sis
teme dahil edildi. 
DİŞ TEDAVİSİNİN 
KAPSAMI ARTTI 
Yeşil kartlı vatan
daşların diş rahat 
sızlıkları olduğunda 
hastanede yapılması 
gereken diş 
tedavisinin hepsini 
kapsamıyordu. Bu 
da yeşil kartlı vatan
daşlarda SöfûTî Oluş
turduğu için Sağlık 
Bakanlığı’nın yaptığı 
son mevcut düzen
lemede diş tedavisi 
tamamını kapsaya
cak şekilde yeniliğe 
gitti. Bundan sonra 
yeşil kartlı hastaların 
diş tedavileri için 
aynı sigortalı hasta
lar gibi bütün diş 
tedavilerini içine 
aldı. Ayrıca, yeşil 
kartlı kanser hasta
larının kendi ilinde 
imkan varken artık 
başka illere tedavi 
için gönderilmeye
cek. Bundan sonra 
kendi ilinde kamuda 
tedavi imkanı yok

ise en yakınındaki 
özel merkezden de 
ışın tedavisi alma 
imkanı sağlanacak. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
RAPORU 
OECD’nin 30 yılda 
yaptığı 8 yılda oldu 
Sağlık Bakanlığı 
2010 yılı idari 
faaliyet raporu açık
landı. Sağlık 
Bakanlığı Müsteşarı 
Nihat Tosun şunları 
söyledi: “Ülke 
genelinde 31 Aralık 
2010 tarihi itibariyle 
Aile Hekimliği uygu- 
ı'affîasiTfa geçıi'mış 
olup, 20 bin 185 
hekim görev 
yapmaya 
başlamıştır. 
Aşılamada gelişmiş 
ülkeler seviyesine 
ulaşılarak, bu oran 
yüzde 97 olarak 
gerçekleşmiştir. 
OECD ülkelerinin 
anne ölümlerinde 23 
yılda kat ettiği 
mesafe son 8 yılda 
başarılarak yüz 
binde 16.4, bebek 
ölümlerinde ise 30 
yılda kat ettiği 
mesafe son 8 yılda 
başarılarak binde 
10.1 olarak gerçek
leşmiştir.”

*20-35 YAŞ ARASI
*İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 

İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK, 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

*MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

DENEYİMLİ MUHASEBE ELEMANI
-A.ı ~ .ı ' . -■ ■ ■•••.•. -4«.;Ç'Ç -..y:... ,.j v«-.ÜltrlI»l.- iHİ i"1-ı .*• -' 4i

ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 
ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 

DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR. 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

SATIŞ & PAZARLAMA ELEMANI
‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 

‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

VASIFSIZ ELEMAN
h \’:î;i:i;»r ü|'ft:?’;jn

Üretimde çalışmak üzere 
Askerliğini yapmış 25-35 yaş arası bay eleman 

alınacaktır. Başvuruların şirketimize şahsen 
yapılmasını rica ederiz.

TEKNİK MEKANİK BAKIM ELEiyAN
25-35 YAŞ ARASI, 

ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
TEKNİK MEKANİK BAKIM İŞİNDEN ANLAYAN 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR. 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ. 

EFENDİOALU mermer a.ş.
Açmalar Mevkii Gedelek, Orhangazi-BLRSA 

TEL: 0-224-586 00 05/06/08/09/10 FAX: 0-224-586 00 07

BTemmuz 2011 Çarşamba
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

I

Topçular 
Eskihisar

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

TEK Arıza 
TEK işletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Polis Karakolu 
Gar. Kom.

513 18 79
513 12 06

Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

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

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
ilçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müc 
İŞ-KUR

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

I. 513 18 46
513 71 66

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

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE_________
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 Otobüs işlet.
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 işi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

i VAPUR - FERİBOT

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

OTOBÜS

261 54 00
(18 Hat)

DAĞITICILAR

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

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 Kartel
GEILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4016

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)

mMHiM
VENÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI 

ll.45-l4.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
ll.00-l4.l5- 
16.15-20.15
Rezervasyon 

>5153321)



GemlikKHrfez



2002

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

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...

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

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

14 Temmuz 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Toroslu görevini 
Kazaz a devretti

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Topçu Kurmay Albay 
Mehmet Ali Toroslu’nun Ankara 'ya atan- 
masr nedeniyle, bu göreve Piyade 
Kurmay Albay Ersan Kazaz getirildi. 
Toroslu dün düzenlenen törenle görevi
ni yeni komutana teslim etti. Toroslu 
bugün ilçemizden ayrılacak.

HaMninlıııiDia

Marmarabirlik, yeni ürün sezonuna yaklaşırken ziraat odalarıyla omuz 
omuza verdi. Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, üreticinin daha 
kaliteli ürün elde etmesi ve daha iyi değerlendirilebilmesi için ziraat 
odalarıyla yapılacak işbirliğinin, üretici ortaklar arasında ve kamuoyun
da farklı yorumların yapılmasını önleyeceğini belirtti. Haberi sayfa 2’de

Önceki gün Manastır da 
meydana gelen olayda S. 
A. adlı genç, Halası Bel 
gin A.’yı otobüs durağın
da, durakta bekleyen 
onlarca kişinin arasında 
bıçakladı. Gemlik’e 
gelmek için Manastır’da 
Belediye Kültür Merkezi 
’nin altındaki Kumla yol
undaki durakta otobüs 
bekleyen hala, araların
da miras konusunda 
sorunları olduğu iddia 
edilen yeğeni S.A. ile 
karşılaştı. Halasına tartış
maya başlayan S.A.,

yanında taşıdığı bıçakla 
halasına saldırmaya 
başladı. Belden aşağı 
çok sayıda bıçak darbesi 
alan hala, durakta 
bekleyenlerin çağırdığı 
112 Acil Abulansı ile 
Muammer Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Olaydan sonra 
kaçan yeğen S. A. 
polis tarafından yakala
narak sorgusundan 
sonra Adliye’ye çıkarıldı. 
Mahkemeye çıkarılan S. 
A. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
’ W •• I

TAYTMYWI L__
Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Şimdi ne olacak sorusu?
Son bir yıldır Gemlik Belediyesi’nde 

yaşanan yolsuzluktan dolayı Gemlik gün
demden düşmüyor.

Eskilerde, Gemlik, mafya özentilerinin 
vurdu ve kırdı lan nedeniyle gündemden 
düşmezdi.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ile 
yardımcılarının görevlerinden uzaklaştırıl
malarından sonra, 17 Mart’ta yapılan 
Başkanvekilliği seçimi ve sonrası olaylar 
Türkiye’de yaşanan ilkler olmuştu.

Bu konuda çıkan haberlerle de Gemlik gün
demdeydi.

Şimdi ise, 17 Mart Belediye Başkanlığı 
seçimlerinin Mahkemece geçersiz ve hukuk
suz sayılması ilçemize yeniden gündeme 
taşıdı. Devamı sayfa 4’de

İçkisiz balık evimizde günlük rar kimiz Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün,
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz
Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçedidir. 

içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Düğünlerde kredi kartına 

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM i p Ş44 393 <3 ?2 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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Gürhan ÇETİNKAYA MiiMMııın
Filozof ya da düşünür...
Yaşama ve geleceğe dair söyleyecekleri 

olan kişi.
Akıl ve duygu birleşiyor.
Deneyimlerle bütünleşiyor.
Doğru saptamalar ortaya çıkıyor.
Aşağıda sıralayacaklarım da öyle...
İnsana “hakikaten ya “ dedirtecek tür

den...
Bernard Shaw adıyla bilinen bir filozof 

şöyle buyurmuşlar:
“İnsanlar neden ölür bilir misiniz?
Tembellikten, inançsızlıktan ve yaşamayı 

yaşanmaya değer kılmayı becerememek- 
ten...”

R.L.Stevenson umutla hedefe ulaşma 
arasındaki ince noktayı saptamış: 
“Umutla yolculuk etmek,gidilecek yere 

varmaktan çok daha zevklidir.”
Stevenson’a göre insanoğlu umudunu 

hep koruyacak.

Aristo’nun saptaması da insanın davranış 
biçimine direkt etki ediyor:
“Herkes kızabilir bu kolaydır. Ancak 

doğru insana, doğru ölçüde, doğru zaman
da ,doğru nedenle ve doğru şekilde kızmak 
işte bu kolay değildir.”

Hindistan ‘ın kaderine doğrudan etki eden 
Indra Gandhi’nin yaklaşımı insana yeni 
ufuklar açıyor. Ciddi biçimde düşünmeye 
sevk ediyor.

Uygulama isteğini de kamçılıyor...
“Söylediklerinize dikkat edin 

düşünceleriniz olur.
Düşüncelerinize dikkat edin duygularınız 

olur.
Duygularınıza dikkat edin davranışlarınız 

olur.
Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlık

larınız olur.
Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerleriniz 

olur.
Değerlerinize dikkat edin karakteriniz 

olur.
Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur.”

Marmarabirlik, yeni 
ürün sezonuna yak
laşırken ziraat 
odalarıyla omuz 
omuza verdi.
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, üreticinin daha 
kaliteli ürün elde 
etmesi ve daha iyi 
değerlendirilebilme
si için ziraat 
odalarıyla yapılacak 
işbirliğinin, üretici 
ortaklar arasında ve 
kamuoyunda farklı 
yorumların yapıl
masını önleyeceğini 
belirtti.
Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
Kurulu ve Gemlik 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ile 
İznik, Orhangazi, 
Mudanya, 
Osmangazi, Nilüfer, 
Gürsu, Kestel oda 
başkanlar) Vahit 
Mutlu, Hasan 
Cevizlidere, Raif 
Döner, Ahmet 
Doğan, Şaban

A.Rabbins’de planın insanın geleceğinde
ki yaşamsal önemine dikkat çekmiş. Özel
likle yaşamını yeniden tasarlayacak olanlar 
için çok da önemli bir saptama...

Hele planla pilavı karıştıranlara çok 
anlamlı bir nasihat...

Kulak verenler için doğal olarak:
“Kendi gelecekleri ile ilgili planları 

olmayanlar başkalarının planlarına dahil 
olurlar.”

insanın kendi kaderini tayine ede
bilmesinin yolu plandan geçiyor.

Aksi takdirde rüzgâr nereden eserse o 
yöne doğru savruluyor.

Savrulmuyor mu?

Meteorolojiden vüfcselı sıcaklık uııarısı!
11

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez Gazetesi:
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, sıcak
ların yurt genelinde 
mevsim normal
lerinin üzerinde 
seyretmesi 
nedeniyle “yüksek 
sıcaklık” uyarısında 
bulunarak, dikkatli 
olun çağrısı yaptı. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun kuzey ve 
doğu kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu, Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu’nun 
kuzey ve batısı 
(Erzincan, Tunceli, 
Malatya, Bingöl, 
Erzurum, Kars,

Yurttaş, Kamil 
Dönmez ve Fevzi 
Fırtına, Marmarabir 
lik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa'yı ziyaret etti. 
Ziyarette zeytin 
üreticisinin sorun
ları sıralandı, 
Marmarabirlik ile 
ziraat odalarının 
ortak ne gibi çalış
malar yapabileceği 
konuşuldu.
Toplantıda dile 
getirilen konuların 
başlıkları şöyle: 
-460 tane üstü kali
bredeki üründe kota 
uygulanmamalı...
-Oda başkanları 
popülist açıklama 
ve yöntemlerden 
kaçınmalı...
-Kampanya döne
minde 
Marmarabirlik'in 
alım fiyatları ziraat 
ve ticaret odalarıyla 
tarım müdürlük
leriyle ortak belirlen
meli...
-İhracatın artırılması

Ardahan, Ağrı, İğdır), 
Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, Bartın, 
Düzce, Samsun, 
Ordu, Tokat, Kayseri 
ve Sivas ile İstan
bul'un Çatalca, 
Arnavutköy, Eyüp ve 
Sarıyer, Kırklareli'nin 
Demirköy ve Vize 
ilçeleri sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler az bulut
lu ve açık geçecek. 
Ana Sayfa 
GüncelMeteroloji'de 
n yüksek sıcaklık 
uyarısı! Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, 
sıcakların yurt 
genelinde mevsim 
normallerinin 

için değişik tatlarda 
üretim yapılmalı... 
-Pazarlama ağı 
genişletilerek, 
satış reyonları açıl
malı...
-Reklamda ulusal ve 
uluslararası düzeye 
ağırlık verilmeli...
-Avans fiyat uygula
masına devam 
edilmeli...
Toplantıda, Akdeniz 
ve Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinde artan 
zeytin üretimine de 
dikkat çekilerek, 
rekabet koşulları 
gözden geçirilirken, 
Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, zeytinle ilgili 
kararların ortak alın
ması gerektiğini 
belirtti. Çelik, hem 
üreticinin, hem 
Marmarabirlik'in 
kazanması için ortak 
hareket edilmesi 
gerektiğini kaydetti 
ve özellikle 

üzerinde seyretmesi 
nedeniyle 
“yüksek sıcaklık” 
uyarısında bulu
narak, dikkatli olun 
çağrısı yaptı.
Haberi Kaydet 
Arkadaşına Gönder 
13 Temmuz 2011 
11:13 -1 Yorum - 
3,053 Okunma 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
yurdun kuzey ve 
doğu kesimleri 
parçalı ve çok bulut
lu, Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu’nun 
kuzey ve batısı 
(Erzincan, Tunceli, 
Malatya, Bingöl, 

fiyat belirleme 
konusunda 
ziraat odalarıyla, 
ticaret odalarını da 
işin içine katmak 
gerektiğini 
söyledi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa da, konuşulan [ 
konular üzerinde 
ziraat odalarının 
destekçi olmaları 
halinde 
Marmarabirlik'e 
büyük bir güç 
katacaklarını 
söyledi.
Asa, geçmişte 
yapılan popülist 
açıklamalardan 
kurumun zarar 
gördüğünü 
belirterek, bundan 
böyle ziraat 
odalarının verdiği 
destekle 
Marmarabirlik 
Yönetim 
Kurulu'nun rahat 
bir nefes alacağını j 
ifade etti.

Erzurum, Kars, 
Ardahan, Ağrı, İğdır),] 
Kocaeli, Sakarya, 
Zonguldak, Bartın, I 
Düzce, Samsun, 
Ordu, Tokat,. Kayseri 
ve Sivas ile İstan
bul'un Çatalca, 
Arnavutköy, Eyüp ve 
Sarıyer, Kırklareli'ninj 
Demirköy ve Vize 
ilçeleri sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerler az 
bulutlu ve açık 
geçecek.
Yağışların; öğleden 
sonra Erzurum, 
Kars, Ardahan ve 
Bayburt çevrelerinde 
kuvvetli olması 
bekleniyor.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


14 Temmuz 2011 Perşembe Gemlik Kİ rffez Sayfa 3

■lit Muflanya'da muinlisi ııalıiı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde bir zeytin
likte sigara izmariti 
yüzünden yangın 
çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni 
Mahalle'de Zeytin 
Hali Caddesi 
üzerinde 5 dönüm
lük zeytinlikte 
yangın çıktı. 
Söndürülmeden 
atılan sigaranın 
sebep olduğu tah
min edilen yangına, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Orman 
Bölge Müdürlüğü 
itfaiyeleri müdahale 
etti. Arazilerde

lııılfciıili a,ııiılıi Millimin İM
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde hasta 
taşıyan ambulans, 
bir kamyonetin 
çarpması sonucu 
takla attı. Kazada 
ambulansın içinde 
bulunan 5 kişi yara
landı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, dün 
sabah 07.15 
sıralarında Güzelyah 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. Güzelyah 
Mahallesinden 
hasta alan Osman

Otomottil benzinliğe daldı
İstanbul'a gitmekte 
olan yaşlı çiftin 
içinde bulunduğu 
otomobil, 
Orhangaz ilçesinde 
benzinliğe girdi. 
Kazada "Eşime 
bir şey olursa ben 
yaşayamam" diyen 
sürücü, fenalaşarak 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Marmaris'te 
tatil yapan Sayra ve 
Gündüz Erkan çifti, 
İstanbul'a dönmek 
için yola çıktı. 73 
yaşındaki Gündüz 
Erkan'ın kullandığı 
34 TB 5896 plakalı 
otomobil, 
Orhangazi çıkışına 
geldiğinde, henüz 
belirlenemeyen bir 
sebeple kontrolden 
çıktı ve yol kenarın
daki bir akaryakıt 
istasyonuna daldı.

itfaiye araçları 
yangın bölgesine

yangın yolu olma
ması yüzünden

Pekcan idaresindeki 
16 BM 734 plakalı 
ambulans, hastan
eye doğru yola çıktı. 
Kavşağa gelen 
ambulansa Cenk T. 
(32) idaresindeki 16 
BU 247 plakalı 
kamyonet çarptı. 
Ambulans çarpma 
nın etkisiyle takla 
atarak refüje çıkıp 
trafik ışıklarına 
çarptı.

KENDİLERİNE 
MÜDAHALE

İstasyonun reklam 
panolarına 
çarparak duran oto
mobilin sürücüsü 
Gündüz Erkan ve 
eşi Sayra Erkan 
yaralandı. Kazaya 
şahit olan vatan
daşların ifadesine 
göre, sürücü, oto
mobilden inip 
karısının yanına 
geldi ve "Eşime bir

ETTİLER
Kazanın ardından 
ortalık adeta savaş 
alanına döndü.
Ambulansta; hasta 
Rüstem 
Yıldıztakımer (60), 
hasta yakını Zümrüt 
Yıldıztakımer, 
teknisyen Gülay 
Özsoy (29), hemşire 
Nevin Oztürk (32) ve 
ambulans şoförü 
Osman Pekcan 
olmak üzere 5 kişi 
yaralandı.
Yaralılardan 

şey olursa ben 
yaşayamam" diye 
feryat ederken, bu 
sırada fenalaşarak 
yere yığıldı.
Kaza yerine gelen 
sağlık ekibi, kalp 
krizi geçirdiği tah
min edıiçn Erkan'a 
yaklaşiK>45 dakika 
olay yerinde müda
hale etti. Talihsiz 
adam yapılan 

ulaşamadı.,. 
Ormana ait 
küçük pikapla yangı
na müdahale 
edilirken, itfaiye 
araçları ise su 
takviyesi yaptı. 
Arazinin dik 
olması yüzünden 
itfaiye erleri uçuru
ma yuvarlanma 
tehlikesi geçirince, 
arkadaşları 
hortum uzatarak 
kendilerini kurtardı. 
Vatandaşlar Orman 
Bölge 
Müdürlüğü'nün 
acilen zeytinliklere 
yangın yolları 
açmasını istedi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanVutaH 933^hotrtlail.com
www.milliyet/blög/özcan yu rai

durumu iyi olanlar 
ambulansta 
bulunan acil yardım 
malzemeleri ile 
kendilerine müda
hale etti.
Yaralılar daha sonra 
olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla 
Mudanya
Devlet Hastanesi ve 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
sevk edildi. Polis, 
kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Başından 
yaralanan 72 yaşın
daki Sayra Erkan 
ise, kaza yerindeki 
ilk müdahalenin 
ardından ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırıldı.
Gündüz Erkan'ın 
cesedi, savcının 
incelemesinin 
ardından Orhangazi 
Devlet Hastanesi - 
morguna kaldırıldı. 
Kazazedelerin 
yakınlarına acı 
haberi verme göre
vi ise Başkomiser 
Ramazan Alıcı'ya 
düştü.
Kazayla alakalı 
soruşturma devam 
ediyor.

Korku dağları sardı!...
Sayın okurlarım ; Görüyorsunuz , 

biliyorsunuz...
Başbakan Erdoğan bütün Türkiye’yi 

dize getirdi.
Her şeyin tek hâkimi oldu.
Ondan habersiz artık kuş bile 

uçamıyor.
Yargı elinde, asker en kötü dönemini 

yaşıyor, bürokrasi Başbakan’ın ağzına 
bakıyor...

İş dünyası hizaya gelmiş, medya 
hazır ol da.

Diğerlerini bir kenara bırakayım, ben 
kendi alanımla, yazar-çizerlerle ilgili, 
olanları yazayım.

Evet, medyanın artık AKP iktidarına 
karşı bırakın muhalefet etmeyi minik 
bir eleştiride bile bulunma gücü yok. 
Korku dağları sardı.
Çünkü Başbakan’ın hiçbir eleştiriye 

tahammülü yok.
Böyle bir korku imparatorluğuna 

karşı kimse karşı duramaz.
Ancak her şeye rağmen medyada, 

dürüstçe, ülkesi için gerçekleri yaz
maya çalışan, eleştiren, soran, sorgu
layan isimler var. (Acizane Körfez ' 
yazarları )

İşte şimdi sıra onlarda deniyor..Ne 
yapalım kader..

Bu isimlerin pek çoğu “teslimiyetçi!-, 
iğe” zorlanıyor.
Onlar da herhalde ne yapacaklarını ‘ 

bilemedikleri için “teslim olma” aşa
masına gelebilirler. Yazık ama durum 
bu...

Beni de böyle görürseniz şakın ayı
plamayın.
Yüreğiniz varsa köşem açık ,siz 

yazında ben okuyayım...
Günlerdir CHP’nin yemin boykotu 

tartışılıyor.
Yasaya uygun mu? Hukukçular 

“Evet “ diyor...
“Ama efendim, iktidar yargıya mı 

müdahale etsin” sözlerinin doğruyu 
yansıtmadığını herkes biliyor.

İktidar istese, o milletvekilleri 
Meclis’e gelirdi ve bence hiçbir sorun 
da yaşanmazdı.

Ne yapacaktı CHP, iki milletvekilini 
dışarıda mı bırakmalıydı?..
“Mücadele yerinin Meclis olduğunu” 

söyleyerek CHP’yi eleştiriyorlar..
Neymiş, CHP Meclis’e gelirmiş, 

muhalefet görevini yaparmış ...
Bunun kurnazca bir tuzak olduğunu 

herkes biliyor..
Eğer CHP Meclis’e girerse, her şeyi 

kaybeder.
Ne inandırıcılığı kailine haysiyeti.
Demokrasi aynı zamanda bir 

mücadele yöntemidir.
Gerektiğinde şiddet kullanmadan en 

sert direniş gösterilmelidir. Ben derim 
ki; CHP “teslimiyetçilere rağmen” geri 
dönmemesi gerekir.

HTCfl ABONE OLDUNUZ MU?
- aıui’i» iu «ıımiTMi tuntıi ABONE ÖLÜN OKUYUN OKUTUN

hotrtlail.com
http://www.milliyet/bl%25c3%25b6g/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
i GÜLER 
i_guler@hotmail.com

Şimdi ne olacak sorusu.
Gemlik gündeme vurdu kırdı, cina 

yet, yaralama, yolsuzluk gibi olumsuz 
konularla geldikçe ilçenin imajı düzele
ceğine bozuluyor.

Sporda elde edilen birincilikler..
Eğitimde Türkiye genelinde alınan 

başarılar...
Üretimde yaşanan artışlar..
Sanayideki gelişme, sanatta, kültür 

deki başıları ile anılması beklenen bir 
ilçenin olumsuzluklarla anılması hoş 
değil.

Ama ne var ki, yaşanan olayları da 
önlemek mümkün değil.

Belediye ile ilgili son mahkeme 
kararı kimle karşılaşsan ne olacak bu 
işin sonu diye soru sorulmasına neden 
oluyor.

Hukuka iletilmiş bir konunun sonu
cu yine hukuksaldır.

Hukukun üstünlüğüne inanılan bir 
toplumda, yargı kararları kesindir.

Hukuka karşı itiraz yine hukuk 
yoluyla yapılır.

Görülen o ki, 17 Mart 2011 günü 
yapılan Belediye Başkanvekilliği 
seçimleri yargıca hukuksuz, yani 
geçersiz sayılmıştır.

Mahkeme bu karara itiraz etme için 
bir ay süre tanımıştır.

Bu süreyi mağdur taraf ya kullanır, 
ya da kullanmaz.

Karar ile ilgili hukukçular inceleme 
yaptıktan sonra, yollarını çizecekler.

Şimdi ne olacak sorusunun cevabı 
budur.

Yargı kararını verdi.
İdarenin bu karara uyması, hukuk 

koralları içinde zorunludur.
Dilerdim ki Gemlik bunları hiç yaşa

mamalıydı.
Seçimle göreve gelen siyasiler, se 

çimle görevlerinden ayrılmalıydı.
yargı tarafındana görevlerinde 

kalmaları sakıncalı bulunmayan 
belediye yöneticileri, siyasi biri kurum 
olan İçişleri Bakanlığı tarafından 
görevlerinden uzaklaştırıldılar.

Uzaklaştırma yetmemiş gibi, seçil 
miş meclis üyeleri, yine aynı bakanlık 
tarafından yetkileri olmadığı halde 
mecliste oy kullanmaları engellendi.

İşte bugün yaşananlar bu hukuksuz 
luktan kaynaklanıyor.

Bundan kaybeden ise Gemlik olu 
yor.

Yarın, bugün belediyeyi yönetenlere 
görevlerinden alınırlarsa, yaptıkları 
tüm icraatlarda geçersiz sayılmayacak 
mı?

O zaman ne olacak?

Aı daha ölüyorlardı
Ziraat Bankası’na Ankara’dan ATM makinaları getiren kamyondaki teknik 

elemanlar, cihazları boşaltırken devrilen kolilerin arasına sıkıştılar.
3 teknik görevliden birinin göğsünde ezilme meydana geldi. 

Kazazedeler Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Önceki akşam, İstik
lal Caddesi’nde 
görülmeyen kazada, 
Ziraat Bankası’na 
Ankara’dan ATM 
makinaları getiren 
kamyondan kolileri 
indirmeye çalışan 3 
teknik adam, 
devrilen kolilerin 
arasına sıkıştı. 
Olay, bankanın 
kapanmasından 
sonra saat 19.oo 
sıralarında meyda 
na geldi. 
06 DJ 6642 plakalı 
Şimşek Alüminyum 
& Reklamcılık fir
masına ait kamyon 
ile Ankara’dan 
getirilen 2 adet yeni 
ATM makinası, 
Ziraat Bankası 
önüne indirilmek 
istendi.
Bu arada firmanın 
teknik elemanları 
kamyona çıkarak, 
bazı parçaları 
kaldırıma indirdi. 
Teknik elemanlardan 
Talat Gün, Yalçın 
Üzmen ve Murat 
Yavuz, kamyonun 
kasasındayken, 
kolilerin üzerlerine 
düşmesi sonucu, 
kamyon içinde 
sıkıştılar.
Teknik elemanlardan 
Talat Gün göğsün
den darbe alırken 
ağır yaralandı. 
îcTl'ÇııT G2ıTft?ıT v’e 
Murat Yavuz ise 
kazayı hafif atlattı. 
Üç eleman, 112 Acil 
Ambulansı ile 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırıldılar. 
Talat Gün, ilk tedavi 
sinden sonra Bursa 
Göğüs Hastanesi’ne 
gönderildi.
Yaralının durumu
nun iyi olduğu öğre
nildi.

ATM’LER BUGÜN 
HİZMETE GİRECEK 
Öte yandan, Ziraat 
Bankası müşterileri 
ne hizmet veren 
bankanın dışındaki 2 
adet ATM makinası 
yenileniyor.

Umurbey’e 
konacağı açıklandı. 
Yakında bir ATM’nin 
daha gelerek, Ziraat 
bankasından hizmet 
alanların işlerinin 
kolaylaşacağı 
bildirildi.
Gemlik’te, Ziraat

Bankası’nın ilçe 
merkezinde 2, 
Umurbey’de bir, 
Küçük Kumla’da 
bir, Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Merkezi’ nde bir 
adet ATM’si 
bulunuyor.

Banka ilgilileri, yeni 
ATM’lerin para alma 
bölümününde bulu
nacağını, müşterile 
rinin kolaylıkla 
havale yapabilecek
lerini bildirdiler. 
Gemlik’ten sökülen 
ATM’nin birinin

Polath Askeri Okulu’ndan aldığım Askeri kimliğimi 
kaybettim Hükümsüzdür. Fatih SARGIN

mailto:i_guler@hotmail.com
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Atina, 
Yunanistan'ın en 
büyük kenti ve 
aynı zamanda 
başkenti. 4.5 
milyon nüfusu. 
Büyük ticaret 
merkezlerinden 
biri. Pire ile de 
birleşmiş durum
da. Ülke nüfusu
nun hemen 
hemen yarısı 
burda yaşıyor. 
Eski Yunan 
medeniyetinin 
merkezi. Etrafı 
tepelerle çevrilidir 
yalnız batı kısmı 
açıktır. Adı 
koruyucusu olan 
savaş tanrıçası 
Athena'dan gelir 

En önemli özel
liği Atina, ibadete 
açık cami bulun
mayan tek 
Avrupa ülkesi 
başkentidir.

Yunanistan'ın en 
önemli özelliği 
uzun bir sahil 
şeridine sahip 
olması. Yunanlılar 
bu sahilleri koru
mayı bilmiş, 
çarpık yapılaş
maya izin ver
memişler.

Yunanistan'da 
ileri de en büyük 
sorununu dışar
dan gelen göç- • 
menler oluştura
caktır. Afrika 
ülkelerinden 
gelen zenciler, 
Yunan sınırlarına 
girerken kimlik- 

ı lerini denize 
atarak vatansız 

1 olma hakkını 
i kazanıyormuş. 
; Yunan devleti 
i bunları sınır dışı 
edemiyor, her 
türlü sağlık 
hizmetlerini de 
parasız karşılıyor
muş. Bunun için 
AB 1200 € yardım 
ediyor kişi başı
na, devlet 
yarısını bunlara 
harcıyor diğer 
yarısını da 
kendine ayırıyor-

At/'na
muş. Bunları 
Atina'daki Rum 
rehberimiz 
Benelope'den 
öğreniyorum.

Bu göçmenler, 
incik boncuk, su, 
hediyelik eşya 
satarak para 
kazanmaya 
çalışıyor. Bazıları 
da bizdeki gibi 
araba camları 
silerek yolunu 
buluyor.

Atina'da görüle
cek yerlerin 
başında Ağora, 
Zevus Tapınağı, 
Syntagma- 
Omonia 
Meydanları, 
Olimpiyat stadyu
mu, Cumhurbaş 
kanlığı Sarayı, 
Parlamento 
Binası gelmekte

dir.

Parlemento
Binası en önemli 
yapılarından biri.

Şehir turumuz 
sırasında Agora 
ve Zeus Tapına 
ğını gördük. 
Eylemlerin 
genelde yapıldığı 
Omonia Meyda 
nı'nın yanından 
geçtik. Yunanistan 
'daki eylemler 
genelde bu mey
danda yapılıyor
muş.
Olimpiyat 

Stadyumu, uzak
tan bakıldığında 
bizim İstanbul'da 
yapılan Arena 
stadyumunu 
anımsatıyor. İçine 
girip özelliklerini 
göremedik.

Biraz olsun din- 

lenmek için ote
limize dönüyoruz. 
Akşam saat 
20'de Pire paşa 
Limanını görmeye 
gideceğiz. Çok 
yorulmuştuk hiç 
olmazsa bir duş 
alıp yorgunluğu 
muzu atmalıydık.
Gerçekten 

herkes aynı 
durumdaydı. 
Çünkü yaş ortala
mamız genelde 60 
civarıydı. Bu 
yaşta böyle uzun 
ve yorucu geziye 
katlanmak pek 
kolay değildi. 
Verilen saatte 
herkesin arabaya 
bindiğini sanıyo 
ruz ve Pire Paşa 
Limanı'nı görme 
ye gidiyoruz.

Yolda anlaşılıyor 
ki Ferit Bademci 
ve eşi unutulmuş. 
Aksiliğe bakın! 
Taksi tutup 
gelmesi istendi; 
ama dil 
bilmediğimiz için 
nereye gidecekti, 
onu taksiciye 
kim,nasıl söyleye
cek? Bunların 
hepsi bir sorun
du. Ferit Bey akıl

lı davranıp gelm
eye kalkmadı, 
otelde kalarak en 
iyisini ve 
doğrusunu yaptı. 
Bu durum, 
yaşadığımız 
üzücü olaylardan 
biriydi.

Pire, önceleri bir 
kent olarak var
lığını sürdürüyor.

Kurulduğu yıllar
da Atina'ya 10 km 
uzaklıktadır. 
Günümüzde 
Atina'yla bir
leşmiştir. Nüfus 
800 bin civarın
dadır. Şehir yol
ları birbirini dik 
açılardan kesen 
bir plana göre 
gelişir.

Pire, 
Yunanistan'ın 
başlıca ticaret 
limanı olduğu 
gibi aynı zaman
da büyük bir 
sanayi 
merkezidir. 
Tersaneler 
genelde bu alan
dadır. Kimya 
sanayi tesis
lerinin de bir 
bölümü burada 
kurulmuştur. 
Dokuma sanayi 
nin de varlığın
dan da söz ede
biliriz.
Dünyanın birçok 

ülkesinden gelen 
yolcu gemileri 
milyonlarca kişiyi 
Pire'ye getirip 
buradan 
götürmektedir.

İki kez ziyaret 
etmek zorunda 
kaldık. İlk 
gelişimizde 
güneş batmak 
üzereydi, çok 
rahat gözleyip 
fotoğraf 
çekemedik. İkinci 
gelişimiz yine 
akşam üzeriydi. Bu 
kez güneş bizim 
için limanı şıkır 
şıkır aydınlatıyor
du. Büyük gemi 
ler yanaştığı için 
limanı genel 
görüntüsüyle 
fotoğraflamamız 
pek mümkün 
olmadı. Birçok 
yerde durduk 
ama istediğimiz 
açıyı yakalaya
madığımız için iyi 
fotoğraflar da 
çekemedik.
Akşam saat 20 

civarıydı. Nerde 
yemek yiyecektik, 
bunun derdine 
düştük. Kaptanlar 
kendilerine uygun 
yerlere götürüp 
yemek yedirmek 
istiyordu. Biz 
grup olarak buna 
karşıydık.
Sonunda bir 

sahil lokantasın
da akşam yemeği 
için anlaştık. İçkili 
20 € , içkisiz 15 € 
verilecekti.

Programda 
Pire'de balık 
yenecekti ve fiyatı 
da 40 € olacaktı. 
Bunlar basit 
hesaplardı; ama 
insanın canını 
sıkıyordu. 
Kaldığımız otele 
7- 8 km uzaklık
taydı. Bunun için 
kişi başı 10 € 
istediler, bizler de 
vermek zorunda 
kaldık. Neymiş 
efendim, bu 
ekstra sayıhyor- 
muş.

Yemek yendik
ten sonra yorgun 
olduğumuz için 
otele döndük. 
Gezilecek yerlerin 
önemli kısmını 
yarın gezecektik.

Atina'da ilk 
gecemizi geçiri 
yoruz. Otelimiz 
biraz şehrin 
dışında; ama 
denizi gören 
küçük güzel bir 
otel. Hemen 
önünden geliş ve 
gidişe ait bir 
cadde geçiyor. 
Karşısı deniz.

Vatandaşlar 
denize giriyor. 
Kirlilik olayı söz 
konusu değil. 
Sahile yani plaja 
gitmek isterseniz \ 
Yüz metre iler

den kavşaktan 
geçip gide
bilirsiniz.
Sabah 7.30 da 

kalkıp kahvaltıya 
iniyoruz. Bu gün 
Acropoli ve 
Corinth Kanalını 
göreceğiz.
İlk uğrak yerimiz 

Acropolis, 
Yunanistan'ın en 
çok turist çeken 
merkezi.
Devamı yarın 

“Acropolis”
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Ilımlılı ıııMınıı
Global petrol fiyatları 
son iki senenin en 
düşük seviyelerine 
inmesine karşın yur- 
tiçinde zamlar aralık* 
sız sürüyor.
Petrol fiyatlarındaki 
hareketliliğin etk
isiyle motorinde yaz 
başından bu yana 
3’üncü fiyat hareketi 
yaşanıyor. Motorinin 
pompa fiyatı bugün
den geçerli olmak 
üzere 10 kuruş 
artırıldı. Böylece 
motorinin litre fiyatı 
İstanbul için 3.54 
liradan 3.64 liraya 
yükseltilmiş oldu.

Daha önce motorin 
fiyatı 29 Haziran’da 
8 kuruşluk indirimle 
3.50 liraya çekilmiş, 
ardından 6 
Temmuz’da bu 
kez 4 kuruş zam 
yapılarak pompa 
fiyatı 3.54 liraya 
yükseltilmişti. Son 
fiyat hareketinin 
ardından motorinin 
pompa fiyatında 9 
Mart seviyesi olan 
3.61 liraya yak
laşılmış oldu.
Geçen hafta cuma 
günü ise benzinin 
litre fiyatına 6 kuruş 
zam yapılmıştı

ACENTE MÜDÜRÜ 
ARANIYOR

ÜÇKARDEŞLER 
SİGORTADA ÇALIŞACAK 

2 YIL DENEYİMİ OLAN, 
4 YILLIK ÜNİVERSİTE 
MEZUNU AKTİF SATIŞ 

YAPABİLECEK ACENTE 
MÜDÜRÜ ARANIYOR

0 532 332 88 69

IIİIIMI Mm I
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ OLAN TELEFON İLE RANDEVU 
ALACAK OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı Çevre Yolu No: 23/D 
TTNETBAYİ Tel (0.224)513 1648

BİZİIIU ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

Altın Karagöz’ Gürcistan’a gitti
Büyûkşehi’r Belediyesi 
Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BKSTV)

tarafından gerçek 
leştirilen '25.
Uluslararası Altın

Karagöz Halk LTanslârı
Yarışması', coşkulu 
bir kapanış töreniyle

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 

MORTGAGG BROK€R’İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

»n*- ,, _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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^a Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

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

Yolun üstü 3. kat merkezi kaloriferli 110 m2 3+1 satılık daire
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

son buldü.
Yarışmada başarılı 
performanslarıyla 
dikkati çeken 
Gürcistan ekibi, birin
ciliğe hak kazanarak 
‘Altın Karagöz’ 
ödülünün de 
sahibi oldu.
Bursa’ya 35 farklı 
ülkeden gelen halk 
dansları ekiplerini 
aynı sahnede buluştu
ran ‘25. Uluslararası 
Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması’, 
tüm dünyaya dostluk 
ve barış mesajları 
gönderdi. Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu’n 
da 35 ülkeden gelen 
1200 dansçı ve müzis 
yenin gösterilerini 
sunduğu yarışmada 
finale kalan 15 grup
tan, Gürcistan ekibi 
birinci ve Yunanistan 
ekibi ikinci olurken; 
üçüncülüğü de Rusya 
ekibi kazandı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, derec
eye giren ekiplere 
ödüllerini takdim 
ederek, Bursa’da 25 
yıldır dünya ülkelerini 
buluşturan ‘Uluslara 
rası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışma 
sı’nda dünyanın bütün 
renklerinin bir araya 
geldiğini, dostluk, 
kardeşlik ve barış 
mesajlarının da 
Bursa’dan dünyaya 
verildiğini kaydetti.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROĞRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur.

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

SAHREIAŞIMACIIIK
Evden Eve Nakliyat

4**5 Şehir ıçı ve
tan 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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Geçen yıl tartışılan 
ye Türk-İş ile Hak* 
Iş’in ayaklanmasına 
neden olan kıdem 
tazminatının 
kaldırılarak yerine 
fon kurulması 
yeniden gündemde. 
Vatan’ın haberine 
göre; hükümet 4 yıl
lık yeni iktidar döne
minde işçilerin 
büyük çoğunluğu
nun alamadığı ve 
işletmelerin 
üzerinde ödeme 
baskısı oluşturduğu 
gerekçesiyle kıdem 
tazminatını kaldır
maya kararlı. 
İşveren yeni kurula
cak bu fona her ay 
personel başına belli 
bir yüzde oranında 
prim ödeyecek. İşten 
çıkarılan çalışan, 
tazminatını patronu 
yerine bu fondan 
alacak. Fon, devlet 
güvencesinde ola
cak. Hükümet part 
time işçi, evden 
çalışma, çağrı üzer
ine çalışma gibi işçi 
kesiminin tepki gös
terdiği çalışma mod
ellerini de hayata 
geçirecek. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı yeni pro
grama göre, 
hükümet yeni iktidar 
döneminde kıdem 
tazminatını kaldır
maya kararlı. 61. 
Hükümet 
Programı’nın işsiz
likle mücadeleye 
ayrılan bölümünde 
kıdem tazminatınının 
kaldırılacağı ve yer
ine bir fon kurula
cağı ilan edildi. 
Programda, “İşçi
lerin büyük çoğun
luğunun alamadığı, 
işletmelerin 
üzerinde ödeme

baskısı oluşturan, 
çalışma hayatının en 
önemli soru alan
larının başında 
gelen kıdem tazmi
natı sorunu, 
kazanılmış hakları 
koruyan ve bütün 
işçilerin kıdem 
tazminatı garanti 
altına alan bir fon 
oluşturularak 
çözülecek’’ denildi. 
Programın Meclis 
görüşmelerinin 
başlamasının ardın
dan dün Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik, 
Türk-İş, DİSK, Hak-lş 
ye TİSK’ten oluşan 
Üçlü Danışma 
Kurulu’nu topladı. 
Üçlü Danışma 
Kurulu, hükümetin 
kıdem tazminatı 
fonunu kaldıracağı
na ilişkin taah
hüdünün gölgesinde 
toplandı.
61. Hükümet pro
gramında esnek 
çalışma modellerinin 
hayata geçirileceği 
açık şekilde ifade 
edildi. Bu kapsamda 
geçtiğimiz yıllarda 
sık sık gllindeme 
gelen ve gördüğü 
tepki nedeniyle 
yasalaşmayan, en 
son da Torba 
Yasa’dan çıkarılan 
“esnek çalışma” 
düzenlemelerinin bu 
kez hayata geçirile
ceği anlaşılıyor. Bu 
kapsamda hükümet 
“part time işçi”,

“evden çalışma”, 
“çağrı üzerine çahş- 
ma”gibi işçi kesi
minin büyük tepki 
gösterdiği çalışma 
modellerinin 
yasalara konul
masında kararlı 
olduğunu da ifade 
etmiş oldu. Çalışma 
Bakanı Ömer Dinçer, 
geçtiğimiz hafta 
görevini Faruk 
Çelik’e devretmeden 
kısa süre önce 
aynı konuda bir 
açıklama yapmış ve 
‘Esnek Çalışma 
Yasası’nın 
önemine değinmişti. 
Yasa Tasarısı’nın 
yarım zamanlı 
veya kısa süreli 
işlerde veya evden 
çalışanların, özellik
le kadın ve gençlerin I 
yararına olduğunu 
belirten Dinçer, tüm 
taraflardan destek 
istemişti.
Programda bu 
konuyla ilgili, “İstih
damın artırılması ve 
kayıtdışının azaltıl
ması amacıyla 
“güvenceli esneklik” 
anlayışı ve işi değil 
insanı koruma ilkesi 
çerçevesinde işgücü 
piyasamızın katılık
larını gidererek 
başta genç, kadın ve 
vasıfsız işgücümüz 
olmak üzere işsizle 
rimize nitelik 
kazandırarak, işe 
girişi kolaylaştıra
cağız” denildi.

Anayasa Mahke 
mesi, Emekli 
Sandığı’na bağlı 
çalışırken, memuri 
yetten ayrılıp SSK 
veya Bağ-Kur’dan 
emekli olanlara, 
memuriyetteki süre 
için "ikramiye" 
ödenemeyeceğine 
dair yasa hükmünü 
iptal etti. İptal kararı, 
Resmi Gazete de 
yayımlandığı 9 
Temmuz 2011 tari-, 
hinden itibaren 
yürürlüğe girdi. 
ADETA HUKUK 
DERSİ 
"Anayasa Mahke 
mesi daha önce de 
memuriyetten 
ayrıldıktan sonra 
özel sektörde işçi 
veya işveren olarak 
çalışıp, SSK ya da 
Bağ-Kur’dan emekli 
olanlara, “son defa 
TC Emekli 
Sandığı’na tabi bir 
görevden emekliye 
ayrılmadıkları için” 
memuriyette geçen 
hizmetleri nedeniyle 
emekli ikramiyesi 
ödenemeyeceğine 
dair yasa hükmünü 
iptal etmişti 
(Anayasa Mahkeme 
si’nin 5 Haziran 2009 
tarihli Resmi Gaze 
te’de yayımlanan 5 
Şubat 2009 Tarih ve 
E. 2005/40, 
K.2009/17 Sayılı 
Kararı).
Anayasa Mahkeme 
si’nin bu kararında, 
iptal kararı doğrul
tusunda yasal 
düzenleme yapıl
ması için 5 Haziran 
2010’a kadar bir yıl ■ 
süre tanınmıştı. 
Ancak yapılan yeni 
düzenlemede de 
“Son defa TC Emekli 
Sandığı’na tabi 
görevden emekliye 
ayrılma koşuluna”

yer verilerek, 
Anayasa Mahkemesi 
kararı adeta hiçe 
sayılmıştı (Ayrıntılı 
bilgi için Bkz. Şükrü 
Kızılot, “Emekli 
İkramiyesinde 
Anayasa’ya Aykırı 
Düzenleme”, 
Hürriyet, 23 Haziran 
2010).

SON KARAR 
Bunun üzerine, 
Anayasa 
Mahkemesi’ne tekrar 
“iptal davası” açıldı.. 
Mahkeme de 12 
Mayıs 2011’de adeta 
“hukuk dersi” ola
cak iptal kararı 
verdi. 16 Mayıs 2011 
günü Hürriyet’te 
“İstifa Eden Memur 
İkramiye Alabilecek” 
başlığı altında açık
ladığımız iptal kararı, 
gerekçeli olarak 9 
Temmuz 2011 tarihli 
R. Gazete’de yayım
lanarak yürürlüğe 
girdi.
Anayasa Mahkeme 
si, Anayasa’nın 153. 
Maddesinin son 
fıkrasında yer alan 
“Anayasa 
Mahkemesi kararları, 
Resmi Gazete’de 
hemen yayımlanır ve 
yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, 
idare makamlarını, 
gerçek ve tüzel kişi
leri bağlar” hükmü 
gereği, ilk iptal 
kararından sonra 
yapılan düzenle
meyi, Anayasa’nın 

153. Maddesine 
aykırı olduğu 
gerekçesiyle 
“oybirliğiyle” iptal 
etti.
Bu duruma göre;
1. Kararın yayım tar
ihi olan 9 Temmuz 
2011'den itibaren 
SSK veya Bağ- 
Kur’dan emekli 
olacaklara, 
memuriyette geçen 
süreleriyle ilgili 
ikramiyenin öden
mesi için hiç bir 
yasal engel kalmadı. 
2. Daha önce, dava 
açmaları konusunda 
yaptığımız ısrarlı 
uyarılar ve 
verdiğimiz dilekçe 
örneklerine göre, 
idare 
mahkemelerinde 
dava açanlar ya da 
dosyası Danıştay'da 
“temyiz” 
aşamasında bulu
nanlar da 
ikramiyelerini 
alabilecekler. 
Israrla “dava açın” 
diye uyarmamıza 
rağmen, dava 
açmayanlara 
(maalesef) 
ikramiye yok. 
Nedenine gelince, 
Anayasa’nın 153. 
maddesinde açıkça 
“iptal kararları 
geriye yürüyemez” 
hükmü yer alıyor. 
Bu madde 
nedeniyle, dava 
açmayanlar 
ikramiyelerini ala
mayacaklar.

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

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Kmez
•■■LİK'İN İLK GÛ»LÜK SİYASİ ««ZITBSİ <

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4017

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI 

ll.45-14.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
ll.00-l4.l5-
I6.l5-2O.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)





fl ffl fl 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 siklere en yakış özel okuluz

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

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi 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 eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

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

Bugün Berat 
Kandili

İslam aleminin en kutsal günlerinden 
olan Berat Kandili bu akşam kutlanacak. 
15 Temmuz Cuma gününe Cumartesiye 
bağlayan gece olan Berat* Kandili, 
bağışlama ve af gecesi olarak adlandın 
lifken, bu gece yapılan ibadetlerin fazile
tinin büyük olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da 13 şehit
Silvan ilçesi Bayrambaşı beldesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 
13 asker şehit oldu. Öte yandan çatışmada 5 teröristin de ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

iski heleniye meclis 
üyelerine sorusiurma

Diyarbakır'da güvenlik 
kuvvetleri ile bir grup terörist 
arasında çıkan çatışmada ilk 
belirlemelere göre 3'ü uzman 
erbaş 13 asker şehit olurken, 
7 asker yaralandı, bölgede 
çatışmanın devam ettiği 
belirtildi.
Diyarbakır Valisi Mustafa 
Toprak, çatışma devam ettiği 
için bölgeden gelen bilgilerin 
sağlıklı olmadığını söyledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi ■ 
Dolapdere Köyü kırsalı ile 
Kulp ilçesi Tüplü Köyü kır
salında arama tarama faa 
liyeti yapan güvenlik kuvvet
lerinin bir grup PKK terör 
örgütü mensubu ile 
karşılaştığını belirten Vali 
Mustafa Toprak, güvenlik 
kuvvetlerinin 'Teslim ol' 
çağrılarına ateşle karşılık 
verilmesiyle çatışma 

başladığını söyledi.
Vali Toprak, "Bölgede çatış
ma devam ettiği İçin net bir 
şey söylemek mümkün değil. 
Çatışma sonrasında bize 
gelen bilgileri paylaşacağız" 
dedi. Çatışma bölgesine 
sevk edilen güvenlik kuvvet
lerinin teröristlerin kaçış gü 
zergahlarını tuttuğu ve 
zaman zaman sıcak temasın 
devam ettiği bildirildi.

Eski Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut 
döneminde özel mül 
kiyet alanı olan Bağ- 
Kur Sanayi Sitesi’ne, 
Belediye Meclis 
kararı ile asfaltlan
ması üzerine İçişleri 
Bakanlığı Mehmet 
Turgut ile döneminin 
meclis üyelerine 
soruşturma başlattı.

İlçişleri Bakanlığı’n 
dan Gemlik Belediye 
si’ne gelen müfettiş 
tarafından eski 
AKP’li belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve döneminin | 
belediye meclis ' 
üyelerine savuna 
malanhl’iÇeteh 
yazılar ilgililere tebliğ 
edildi. Sayfa 2’de

Güne Bakış
jj Kadri GÜLER
H kadri_guler@hotmail.com

Şehit haberleri 
yürekleri dağlıyor

Dün, akşam saatlerinde, Diyarbakır Sil 
van ilçesinden, 13 askerimizin, PKK’lılarca 
haince pusuya düşürülerek şehit haberleri 
geldi.

Günlerdir Güneydoğu’dan bu tür haber
ler geliyor.

Her şehit, insanın içinde kin ve düşman
lık duygularını kabartıyor.

Ölüm haberleri ailelerde infiallere neden 
oluyor.

"Şehitlerin kanı yerde kalmayacak” slo
ganları atılıyor, günler geçtikten sonra 
yeni şehit haberleri geliyor.

13 askerimizin şehit haberlerinin geldiği 
sırada, Diyarbakır’da toplanan Demokratik 
Kürt Kurultayı’nda "Kürtler, demokratik 
özerklik” kararı aldıkları açıklandı. 4’de
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TAYTMVttl Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Parkımız Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün,
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

içkisiz balık evimizde günlük
I taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 

itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.
mevcuttur

Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçer I id i r.

içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsin^. Düğünlerde

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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Dik durmak için...
Dik durmak sağlıklı beslenmeye ve 

düzenli spora bağlı. Duruş ve yürüyüş 
doğrudan etkiliyor “dik durabilmeyi”...

Onun için öğrenilmesi gereken ilk şey 
dik durmakmış...

Duruşunuza, yürüyüşünüze, otu* 
ruşunuza dikkat etmenin beden 
sağlığının yanı sıra asalete de çok şey 
kattığı söyleniyor.

Yaşam boyu dik durmak için yürürken, 
ayakta dururken, merdiven çıkarken 
dikkat kesilinmesi gereken bir yığın 
“şey” var

Yürürken;
“Sert ve kısa adımlar atmayın, sarsıntılı 

bir görünüş sergilersiniz, “diyor uzman
lar.

Ve ardına da ekliyorlar;
Çok yavaş veya ayaklarınızı sürüyerek 

de yürümeyin.
Kafanızda bir çizgi belirleyin ve ipte 

yürüyen bir cambaz olduğunuzu hayal 
edin.

Ayağınızı yere koyarken bir anda tüm 
tabanınızla basmayın ve ayaklarınızı 
yerde sürümeyin. Önce ayak parmak
larınızı basın sonra tabanınızı.

Yürüyüşünüzü düzgün hale getirene 
dek ayna karşısında pratik yapın. 
Yumuşak, hafif ve doğal hareket edin, 
asla bir dersi uygulayan öğrenci 
görünümüne bürünmeyin.

Yürürken kalçanızı sallamayın, basit bir 
görüntü verir. Doğru yürüyorsanız 
kalçalarınız da dengeli olarak hareket 
edecektir ve basit değil, hoş görünecek
tir.

Kollarınızı askıya asılmış süpürge gibi 
tutmayın.

Ayakta durmak;
Aslında oldukça yorucudur; bundan 

mümkün olduğunca kaçınmaya çalışın. 
Mecbursanız, tek bacağınızı havaya 
kaldırıp diğer bacağınızın üzerinde ken
dinizi dengeleme hareketi yapmayın; bu 
da oldukça zararlıdır. Bacaklarınızı bir
birine paralel olacak şekilde tutun ve dik 
durun.

Rahatlamak için belli belirşiz olmak 
üzere ayaklarınızın önüne doğru ağırlık 
vererek eğilin. Topuklarınız ye sırtınız 
rahatlayacaktır. Eğer bu pozisyonda 
bekleme süreniz üzüyorsa etrafa bakma 
bahanesiyle birkaç adım atın.

Son olarak, ellerinizi ceplerinizde tut
mayın! Çanta, bardak, gazete gibi şeyler 
taşıyarak ellerinizi oyalayın'.

Merdiven Çıkarken;
Her basamak için terazi hareketi yap

mayın. Bu harekette de kalçalarınızın 
çalışması lazımdır. Ayağınızın ucunu 
basamağa dayayarak kalçanız aracılığıy
la itme ivmesini verin. Kalça vücudu 
dengede taşıyarak bu gücü doğru verir.

Merdiven çıkmak pek sevilmeyen ve 
tercih edilmeyen bir külfetti^ Ama çok 
da yararlı olduğunu bilmekle fayda var!

İnerken, dik durun ve müıp^ün 
olduğunca ayaklarınıza bakmayın.

Vücudunuzun ağırlığını bacaklarınıza 
ve dizlerinize vermeyin, kalça kaslarınızı 
çalıştıracak şekilde ayarlayın.

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut döneminde özel 
mülkiyet alanı olan Bağ-Kur Sanayi Sitesi’ne, Belediye Meclis 
kararı ile asfaltlanması üzerine İçişleri Bakanlığı Mehmet 
Turgut ile döneminin meclis üyelerine soruşturma başlattı.
“Sorumlu bir vatan
daş” imzasıyla 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına ve 
İçişleri Bakanlığı 
Yerel Yönetimler 
Daire Başkanhğı’na 
yapılan şikayette, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından özel 
mülkiyet alanı olan 
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’ne asfalt 
kaplatılarak, 
kamunun zarara 
uğra tıldığı için 
Bakan lıkça soruş
turma başlatıldı.

SORUŞTURMA 
ZARFLARI 
DAĞITILDI 
İçişleri Bakanhğı’n 
dan Gemlik 
Belediyesi’ne gelen 
müfettiş, eski AKP’li 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
dönemin belediye 
meclis üyelerine, 
“Özel mülkiyet alanı 
olan, Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’ni 
asfaltlatarak kamu
nun zarara uğratıl
masına neden 
olmaktan” dolayı 
savunmalarını

içeren yazılar ilgili 
lere tebliğ edildi. 
Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, şikayetin 
CHP ilçe 
Başkanlığını bir 
süre yapan Ayten 
Çipli’nin yaptığını 
sandığını belirterek, 
“Bu soruşturmalar 
doğal olarak şikayet 
üzerine yapılır. 
Biz, o alanı meclis 
kararı ile asfaltlattık. 
Savunmalarımızı 
yapacağız.
Bir şey çıkacağını 
sanmıyorum” dedi.

Aytep Çipli ise, 
şikayette bulun
madığını belirterek, 
“Ancak, 
düzenlenen bir 
basın toplantısında, 
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’nin asfaltlan
masının kanunsuz 
olduğunu 
söylediğimi 
hatırlıyorum” dedi. 
Mehmet Turgut’un 
2005-2009 yılları 
arasında, Belediye 
Meclisi’nde AKP, 
DYP ve MHP’li 
meclis üyeleri 
bulunuyordu.

Gemas TU lilosonu anMm

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Ulaştırma 
Pazarlama 
Denizcilik ve 
Ticaret A.Ş. 
(GEMTRANS) TIR 
filosuna iki araç 
daha kattı. 
Gemtrans Genel 
Müdür Yardımcısı 
Tamer Erdem, 
dün TIR filolarına 
katılan 2 TIR 
araç için kurban 
kestirdi.
GEMTRANS’ın 
Gemlik’te (C) 
karnesi bulunan 
tek taşıma firması 
olduğunu söyledi. 
Yeni alınan 
2 adet Volvo 
marka TIR ile 
araç sayısının 
20’ye yüksettiklerini 
söyleyen Erdem, 
“Şirket yönetim 
kurulumuz, istikrarlı 
bir büyüme poli
tikası ile bu yıl 2 
araçlık bir TIR 
ilavemiz ile 
araç kapasitemizi 
yüksettik. Her yıl 
2 araçla büyümeyi 
sürdüreceğiz” 
dedi.
Taşımacılık sek
törünün bölgemizde 
büyük rekabet 
içinde olduğunu 
söyleyen Tamer

Erdem, “Bu ortamda zorundayız. Ayakta zorunluyuz”
dikkatli büyümek kalmak için buna dedi.
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Euılen 30 hin liralık zimı eşyası çalındı
Cumhuriyet Mahallesi 365. Sokak'taki eve giren hırsız ya da 

hırsızlar, ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvııral1933@hötmai1.coraı 
www.ınilliyet/blog/özc“an vural

Eve giren hırsızlar 
30 bin liralık ziynet 
eşyasını çaldı 
Gemlik’te bir eve 
giren bir hırsızlar, 30

3 yasındaki cocoâun iiznıine telsuiflion diistii
Bursa'nın İznik ilçe* 
sine bağlı Gollüce 
köyünde evinde 
üzerine televizyon 
düşen bir çocuk 
hayatını kaybetti. 
Oyun oynamakta 
olan 3 yaşında ki kız 
çocuğunun üzerine 
televizyon düştü. 
Minik Nisa tüm 
müdahalelere rağ* 
men kurtarılamadı. 
Nisa gözyaşları

Belediyenin motosikletini oaitiiar
Belediyenin moto
sikletini çaldılar 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, belediy
eye ait motosiklet 
çalındı.

Freni patlayan kamyonda can pazarı
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde freni 
patlayan kamyon, 
başka bir 
kamyona arkadan 
çarptı. Yaralanan 
sürücü, sıkıştığı 
kabinden uzun 
gayretler 
neticesinde 
çıkarılabildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kestel 
Çimento Fabrikası 
önünden Bursa

Alkol facia getirdi
Bursa'da gece geç 
saatlerde alkollü 
olarak trafiğe çık
tığı öne sürülen 
şahsın kullandığı 
otomobil, yol kena 
rındaki boş araziye 
uçtu. Araçtan fır
layan sürücü kur

bin TL'lik ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Cumhuriyet 
Mahallesi 365.

arasında toprağa 
verildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Mustafa (31) 
ve Şerife Ayar (25) 
çiftinin çocukları 
küçük Nisa, dün 
gece evde oynarken 
televizyona tutun
maya çalıştı. Bu 
esnada 70 ekran 
tüplü televizyon ve 
yanındaki vitrin 3 
yaşındaki Nisa'nın

Kimliği belirsiz 
hırsız ya da 
hırsızlar, İznik 
Belediyesi'ne mah
sus resmi plakalı 
motosikleti çaldı.

istikametine 
seyir halinde 
olan Saadettin A. 
(51) idaresindeki 16 
CYG 40 plakalı 
toprak yüklü kam 
yonun freni patladı. 
Sürücü aracı dur- 
duramayınca seyir 
halinde olan 16 
CTU 49 plakalı 
asfalt yüklü kam 
yona arkadan çarp
tı. Araç, asfalt 
yüklü kamyonun 

tarılamadı.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, Osman 
gazi ilçesi Paşaçiftli 
ği Metro İstasyonu 
yakınlarında mey
dana geldi. Gece 
arkadaşları ile alkol 
alarak eğlenen

Sokak'ta S.Ç'ye (37) 
ait ev gece kimliği 
belirsiz kişi ya da 
kişiler tarafından 
soyuldu. Giriş kapısı 

üzerine düştü. 
Kanlar içinde kalan 
Nisa, ailesi tarafın
dan İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı, ancak 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Anne Şerife ve 
baba Mustafa Ayar 
fenalık geçirdi. 5 yıl
lık evli olan ve 
çiftçilik yaparak 
geçimini sağlayan

Görevliler, bir iş 
için lazım olan 
motosikleti yerinde 
bulamayınca ara
maya başladı. 
Ancak motosiklet 

demir kasasına 
takıldı. Yaklaşık 100 
metre sürüklenen 
kamyon, öndeki 
sürücünün fren 
yapmasıyla 
durdurulabildi.

Çevredekilerin 
ambulans ve 
itfaiyeye haber 
vermesiyle olay 
yerine çok sayıda 
ekip sevk edilirken, 
ilk müdahalesi 
sıkıştığı yerde

Sedat Ö., dönüşte 
Paşaçiftliği'ne 
geldiği sırada aşırı 
hız sebebiyle 16 U 
3955 plakalı otomo
bilinin direksiyon 
hakimiyetini kay
betti. Otomobil, 
kaldırıma çarptık
tan sonra yol kena 
rındaki boş araziye 
uçtu. Kazada sürü 
cü aracın ön camın 
dan fırlayarak boş 

zorlanarak girilen 
evde bulunan 30 bin 
TL'lik ziynet eşyasını 
çalıp kaçan hırsızlan 
her yerde aranıyor.

Mustafa Ayar, 
"Kızımın üzerine 
televizyon vitrinle 
birlikte düşmüş. 
Ben o esnada 
dışarıdaydım. 
Eşim kanlar içinde 
kalan kızımı yakın
ları ile hastaneye 
kaldırmış. Fakat 
yavrum kurtarılmadı. 
Acımız çok büyük" 
derken, gözyaşlarına 
boğuldu.

bir türlü buluna
mayınca polise 
haber verildi.
Polisin olayla ilgili 
soruşturması 
sürüyor.

yapılan Ayvaz, 
yaklaşık bir saat 
uğraşılarak 
güçlükle 
çıkarılabildi.
Çeşitli yerlerinde 
kırıklar olduğu 
tespit edilen 
sürücü, bacağına 
havalı atel takılarak 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
kazayla alakalı 
soruşturma devam 
ediyor.

Ben anlamadım!....
AK Parti’yle yapılan mutabakatın 

ardından alınan yemin kararını, telaş 
ve aceleyle alınmış bir karar” olarak 
yorumladım.

Ey aklını partiye bağlamamış insan
larımız, mertçe söyleyin ....

İki haftada ne değişti?...de CHP koşa 
koşa yemin etmek için meclise koştu.i

11 Temmuz 1789’da Fransa Kurucu 
Meclisine sunulan İnsan ve 
Vatandaşlık Hakları Bildirgesi’nde, 
"egemenliğin millete ait olduğu" ve 
"suç yargıda kesinleşmedikçe 
herkesin masum olduğu" maddeleri 
nin yer aldığını bütün dünya bilir..
"Demokratik bir eylem olan yemin 

etmeme süreci sona erdiğinde 
CHP’nin tutuklu milletvekillerinin 

Meclise gelebilmelerinin yolunun 
açılması gerektiğini", herkesin açıkça, 
kelime oyunlarına baş vurulmadan 
bilmesi gerekirdi..

Ben defalarca okudum hiçbir şey 
anlamadım..

Mutabakat metninde 'tutuklu mil
letvekilleri’ ifadesine bile yer ver
ilmemiştir.

O zaman elde somut ne delil vardı kil 
alelacele yemin kararı âlındı? ..
Yani iki hafta öncesine göre sizlere 

bu tutumu aldıran gerekçelerden 
hangisi ortadan kalktı?.
Söyleyin ki benim kahn kafam 

anlasın..
Maalesef değişen hiçbir şey 

olmadığını görüyor ve telaş İçinde alı
nan yemin etme kararını kesinlikle 
doğru bulmuyorum.

Somut bir sonuç elde edilene kadar 
haklı ve kararlı tutumunu devam 
ettirmeyen bir partinin (CHP) partili
sine ve vatandaşına söyleyecek bir lafı 
da olmamalıdır.
‘İnsanlık tarihi; demokrasi, insan 

hakları ve özgürlükler yolunda bedel 
ödeyenlerle doludur’ diyenlerin birden 
yol değiştirmelerini yanlış bulurum..
“Tükürülenlerin yalanması olmuyor 

mu ?...”
Tarihe, ’ülkesin de insan haklarının 

evrensel hukukun, demokrasinin, 
seçme ve seçilme hakkının eksiksiz 
uygulanması için bedel ödediler’” 
dedirtmek onur sayfasında yer almak 
bence en büyük ödül olmaz mıydı? ...

araziye düştü. Yol 
dan geçen vatan
daşlar, polis ve 112 
Acil Sağlık ekiple 
rine haber verdi. 
Bu sırada olay 
yerinden geçen bir 
ambulansta bulu
nan sağlık ekipleri, 
ilk müdahaleyi yap
tıktan sonra yaralıyı 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürdü.

K AŞfD€ İ1€KL€M€K 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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GHe Baba
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Şehit haberleri
yürekleri dağlıyor

Kürt Demokratik Kurultay’/, bölgesel 
kurt devletinin kurulması için yürütü 
len siyasetin bir başka adımıdır.

Bu hareketin başarısı için sürdürü 
len terörist hareketler, 25 yıldır bitirile 
medi.

Bunda yalnız asker mi suçlu?
600 bin kişilik askeri ile bölgesinde

ki en güçlü modern ordusu bulunan 
Türkiye, PKK terörizmi bitiremedi.

Bunda suçu yalnız orduya atamayız.
Terörizm karşı düzenli bir ordunun 

başarılı olması beklenemez, olayın si 
yasi, lojistik, dış güçler gibi birçok et 
keni var.

Sınırımızın bitişiğindeki Irak toprak
larında, zaman zaman Suriye de, İran
da barınan terörizm, sürekli dış destek 
gördü.

ABD’nin Ortadoğuda yeniden yapı
landırma projesi kapsamında (Büyük 
Ortadoğu Projesi) Okyanus ötesinden 
Akdeniz’e gelerek, Irak’ı vurması ve 
işgal etmesine karşın, biz, Irak toprak
larında konuşlanan PKK teröristlerinin 
kamplarını yerle bir edemedik.

ABD Irak topraklarında bağımsız bir
kürt devletinin temellerini attı.

Biz ise o devletin kentleşmesine 
taşeronluk yaptık.

Bunun diğer ayağı ise Türk Kürtle 
rinin önce özerklik hakkı elde ederek, 
kendi kendilerini yönetme hakkını elde 
etmesinden sonra, ileri aşaması Irak, 
Suriye veTürkiye Kürtleri’nin büyük 
Kürdistan’ı kurması gelecektir.

Proje budur. Bu sayede emperya 
lizm Musul petrollerini kontrol altında 
tutacaktır.

Türkiye kürtleri, uzun zamandır, kim
lik sorunları ile demokratik mücadele 
veriyor.

Burada haksız da değiller..
Çünkü, 12 Eylül yönetimlerince in. 

sanların en doğal hakları olan, anadil 
de konuşma, anadillerinde şarkı söyle 
me, yazma gibi hakları bu insanların 
yasaklandı.

8 yıllık AKP iktidarında ise, ABD nin 
Büyük Ortadoğu Projesi’ne destek ve 
ren gelişimler yaşadık.

Devlet, PKK terörü bitemeyince, te 
rörist başı ile İm ra h’da gizli pazarlıklar 
sürdürdü.

Bu pazarlıkların sonunda başlatılan 
‘Demokratik Açılım’dan sonuç ala
madılar. Yeni bir döneme girildiğinde 
sivil bir anayasa söylemleri konuşul
duğunda, kürt aydınları, bu anayasada 
kendilerine yönelik kazanımlar elde 
etmek için her yolu deniyorlar.

Ama, PKK terörizmi askerimizin 
şehit ettikçe bir yere varmak mümkün 
olmayacağı da açık.

Kürtlerin bugün özerklik ilan etmele 
rine Erdoğan ne diyecek.

Bir yanda şehitler, öte anda özektik!

Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin Refik Yılmaz’ın Başkanlığı’nın 
hukuksuz olması konusunu tartışacaklar.

Yılmaz ve Ersoy hu akşam
AS TVde karşı karşıya

İki başlı yönetim 
görüntüsü veren 
Gemlik Belediye 
si’nin görevde bulu
nan AKP’li Belediye 
Başkan vekili Refik 
Yılmaz ile mahkeme 
kararıyla 
Başkanvekilliği 
tescilleyen CHP’li 
Necdet Ersoy bu

akşam AŞ TV. de 
Mustafa Özdal’ın 
program konuğu 
olacaklar.
Gündüz saat 13.30 
da bant çekimi 
yapılacak olan 
programın akşam 
saat 22.30 da yayına 
konacağı öğrenildi.
Mustafa Özdal,

CHP’lilerin
17 Mart 2011 günü 
yapılan Gemlik 
Belediye Meclis 
toplantısının iptali 
için Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’ne 
açtığı davanın 
sonuçlanması 
üzerine, Refik 
Yılmaz’ın Belediye

Başkanlığının 
hukuksuz 
sayılması ve 
geçersiz olduğunun 
belirtilmesi üzerine 
konu AS Tv. de 
Mustafa Özdal 
tarafından ele 
alınarak tarafları 
karşı karşıya 
getirecek.

Necket Eısov, "Mahkeme karan 
inlernel şayiasına konmadı

Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Meclis grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy, Bursa 3. 
İdare Mahkeme 
si’nin 30 Hairan 
2011 günlü 
kararının 
“Vatandaşların 
bilgi edinme 
hakkı olarak” 
belediye 
internet sitesine 
konması istem
lerinin yerine 
getirilmediğini 
söyledi.
Necdet Ersoy, 30 
Haziran 2011 günlü 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi 
kararında, 13 Mart 
2011 günü 
Belediye Meclisi 
toplantısında 
Belediye Başkan 
vekili seçilen Refik 
Yılmaz’ın 
Başkanvekili 
seçimlesinin

yapıldığı toplan
tının hukuksuz ve 
geçersiz sayıldığını 
belirten Ersoy, 
“Bu kararın 
Belediye İnternet 
sitesine konmasını 
Belediye 
Başkanvekilliği 
makamında 
bulunanRefik

Yılmaz’dan istedik. 
Belediye de 
savcılıkça açılan 
soruşturmanın 
ifade tutanaklarını 
yargılama aşama 
sında ülkede 
örneği görülmemiş 
bir şekilde 
Belediye internet 
sitesine koyan

zihniyetin, 
kendileri aleyhine 
olan bir kararı 
da vatandaşların 
bilgilenme hakkı 
doğrultusunda 
internet sitesine 
konmasını 
hala beklemek 
teyiz.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


t^^oneuj.,

Berat Kandilimizi kutlar, bu mübarek gecenin İslam alemine, insanlığa barış, 
huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini dilerim.

Gemlik Belediye Başkanlığı 
Av. Refik YILMAZ 

Belediye Başkan V.

Gemlik halkının Berat Kandilini 
kutlar, sağlık ve huzur dolu 

günler dileriz

OztliVelc
"S/mj/Mİc bin'

Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00 -513 32 46 GEMLİK
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GEMUK'IN İLK ÖZEL OKUL 0NCE5I EĞİTİM KURUMU

TURK METAL SENDİKASI
TÜRKİYE METAL, ÇELİK, MÜHİMMAT, MAKİNA, METALDEN MAMUL 

EŞYA VE OTO, MONTAJ VE YARDIMCI İŞÇİLERİ SENDİKASI

GEMLİK ŞUBESİ
Bütün İslam aleminin rahmet, bereket, 

huzur ve esenlik ifade eden 
Berat Kandilimi en içten dileklerimle kutlarken 

sosyal dayanışma, adalet, hoşgörü ve insani değerlerin 
etkin kılınmasını temenni ederim

Dr. Ziya Kaya Mah. 2 Nolu Aralık Sok.
Toka Apt. No : 1 Kat : 3 GEMLİK
Tel : O 224 514 78 08 Fax : O 224 514 78 09

Kemal DURMAZ 
Türk Metal Sendikası 
Gemlik Şube Başkanı

elmfc sekeri
KREŞLERİ ---

M■11

'çok 
geçîj

e rd illi termal
armutlu - y a I o v a

i-

2011-2012 E» DONEMİ 
KAYITLARIMIZ BAŞLADI

ERKEN KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Cumhuriyet Mh. M.Akif SoL No: 20 GEMLİK
Tel: 517 19 62 Fax • ŞT7 19 12

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No: 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

EK D İ L. I; I 
r »M A t 1 11

t JErdilii İfermat Otel olarak 
Armudu Sahiline yakın, onman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetin izdeyiz

Kaplıcalar Mevkii No: 1 
Armutlu / YALOVA

Tel: C> 226 531 41 25 | 
53144 20-5313145 | 
Fax : O 226 531 O& 09

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Turk Hamamı ve masaj ünitesi 

Her odada gömme banyolar ye kaplıca suyu & Günübirlik banyolar 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara özel

deniz suyunda yüzme imkanı & ÖzelPlaj & Fitness Center | 
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk kaplıca suyu |

t
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Gittim, gördüm 
yazıyorum

*'' ’«Şif ■ . : ''i-1": 
han IZGI YUNANİSTAN GEZİSİ

Aşağıdaki kente 
en az 100 metre 
yükseklikten bakan 
kalkerli kayalığa 
kurulmuş bir yapı. 
Önceleri etrafı 
güçlü surlarla 
çevriliymiş. 
Surların üzerine 
yapılan kuleler 
çevreyi denetlemek 
amacıyla kul
lanılmış.
Güçlü destek kul

lanılarak yapılan 
kapılar şehirle 
Acropoli birbirin 
den ayırmış. Burası 
sitenin çekirdeğini 
oluşturmuş. Savaş 
sırasında son 
savunma buradan 
yapılır, tehlikeli 
zamanlarda aşağı 
kale ve şehir için
deki halk buraya 
sığınırmış.
Acropoli savunan 

ve koruyan devamlı 
bir askerî garnizon 
bulunurmuş. İlk. 
zamanlar Acropolis 
sadece sitenin 
hakimine, kral ve 
prensine aitmiş.

Halk Acropolisin 
eteğine kurulmuş 
olan sitede yaşar, 
Acropoliste sitenin 
koruyucu tanrısının 
ve ikinci derecede
ki tanrıların tapınak 
lan, sunaklar, bun
ların yanında kral 
ve prenslerin sa 
rayları yer alırmış.
Savaş sırasında 

yani düşman kuşat
ması sırasında 
dışarı ile ilişkiyi 
sağlayacak tünel 
ler açılır buradan 
su ve yiyecek 
sağlanırmış. Sonra 
dan bu tüneller 
gizlenir yani kamuf 
le edilirmiş.
Zamanla şehirler 

gelişince Acropo 
listler değerini kay
betmiş ve yalnız 
dini bakımdan 
önem taşıyan 
yapılar olmuştur.
Ziyaret ettiğimiz, 

gezdiğimiz Atina 
Acropoli de bun
ların en güzel 
örneklerindendir. 
Krallık rejiminin 
yıkılmasıyla M.Ö V 
yüzyılda Perikles, 
burayı bir sanat 
merkezi haline 
getirir. Yunan dün 
yasının en güzel 
dini yapılarını bura
da inşa ettirir.
Atina’nın koruyu-

Acropolis 
cu tanrısı olan Athe 
na adına meşhur 
Parthenon tapınağı 
yapılır. Ünlü mimar 
ve heykeltıraş 
Pheidias burada 
çalışır.
Acropolis çeşitli 

tanrı ve tanrıça 
heykelleriyle 
süslenerek bütün 
Grek (Yunan) 
mitolojisi can- 
landırılmıştır.
Acropol 150 x 

250 metrelik kalker
li düz bir alana 
kurulmuştur. Bütün 
olumsuz koşullara 
karşın hâlâ kutsal 
yerler ve krala ait 
saraylar vardır.

Salamis savaşın
dan önce Perslerin 
yağmasına uğramış 
bu yüzden Acropol 
kale olmaktan çık
mıştır.
Acropolin eteğin 

de Roma devrine 
kadar sık sık tamir 
edilen Dionysos 
tiyatrosu, Eumenes 
kemeri, Asklepi 
eion tapınağı 
vardır. Kaya içinde
ki mağaralar çeşitli 
dini görev ler için 
kullanılmıştır.
Zamanla müze 

halini alan 
Acropolis Roma 
devrinde çok az 
değişikliğe uğrar.

Rehberimiz 
Yunanlı Benolope 
geniş mitoloji bilgi
sine sahip biriydi. 
Aynı zamanda 
Türkçe'yi de çök 
güzel konuşuyor
du. Bizim yeterli 
mitoloji bilgimiz 
olmadığı için biraz 
sıkıldığımızı 
söylersek gerçeği 
yansıtmış oluruz.

Biz gezilecek yer
lerin genel batlarıy
la kısa ve öz olarak 
anlatılmasını isti 
yoruz.

Dünyanın dört bir 
yanından gelen tur
istler zaman zaman 
izdihama neden 
oluyordu. Özürlüler 
olimpiyatlarının 
Atina'da yapıl
masından ötürü 
bütün özürlüler 
Acropolü ziyarete 
geliyordu.

İki yolu vardı biri 
gidiş diğeri geliş. 
Böyle olmasına 
karşın bir ara 
içeriye almadılar. 
İçeridekilerin dışarı 

çıkması beklendi. 
Hava alabildiğine 
sıcaktı. Yüksek bir 
tepe olduğu için 
rüzgâr bazen 
sertleşiyordu.

Günde ortalama 
15 bin kişinin 
geldiğini söylüyor
du rehberimiz. 
Yunanlılar kendi 
ülkelerini tanıtma 
konusunda çok 
başarılı olmüşlar. 
Türkiye'de pek çok 
tarihi eser olması
na karşın tanıtımı 
yeterince yapıla
madığı iğin turizm
den yeterli payi 
alamıyoruz. Bu da 
bizim beceriksiz 
liğimiz.

Dünya harikası 
Efes Harabeleri, 
Meryem Ana, 
Acropol'den çok 
daha önemli; ama 
ne yazık ki yeterli 
tanıtım yok.

Burayı gezdikten 
sonra şehir turu ve 
alış-verîş için 1.5 
saat zaman tanındı. 
Herkes kendince 
uygun gördüğü 
yerlerde bir şeyler 
atıştırdı, kimisi din
lendi, bir şeyler içti 
ve zamanı doldur
du.

Buradan Corinth 
Kanalı'na gidecek
tik.

Corinth Kanalı 
İnsanı heyecan

landıran, etkileyen 
görülmeye değer 
bir yer Corinth 
Kanalı. Atina'dan 
100 km kadar uzak
ta Corinth 
şehrinde. Şehir, 
neolitik çağda yak
laşık M.O 600 yılın
da kurulmuştur.

Kanalı kazmak 
için Corinth böl
gesinin en ince ve 
en dar yeri 
seçilmiştin Yapımı 
1881’de başlayıp 
1893'te tamamlan
mıştır. Kazma işi 12 
yıl sürmüştür.

Kanalın uzunluğu 
6343 metre, geniş 
liği 24,6 metredir. 
Kanal derinliği 52 
metre civarındadır. 
Su derinliği 8 
metreyi bulmak
tadır.

Bu kanal Ege ile 
Adriyatik'i bir birine 
birleştirerek Mora 
Yarımadasını bir 
adaya çevirmiştir.

Açıldığı yıllarda 

kanal büyük işlev 
üstlenmiş, gemicil
er için büyük avan
taj sağlamıştır.

Bu kanaldan 
günde 30 kadar 
gemi geçmektedir. 
Büyük tonajlı 
gemiler bu kanal
dan geçmemekte
dir. Bu kanalın açıl
ması gemicilere 
400 km kazandır- 
mıştır.İlk zamanlar 
büyük önem 
taşıyan kanal 
günümüzde 
teknolojinin iler
lemesi nedeniyle 
eski önemini ' 
koruyamamış, 
ancak turistik gezi 
ve yatlar için bir 
ziyaret alanı olarak 
varlığını 
sürdürmektedir.

Bu kanalın Ege 
Denizine çıkan 
başlangıç noktasın
da gemiler 
geçerken şuya 
batırılan köprüler 
görülmeye değer 
nitelikteydi. 
Şansımız yaver 
gidiyordu* 
Köprülerin yanında 
Ege 'nin mavi 
sularındaki gemi
lerin fotoğrafını 
çekerken köprü
lerin birden suya 
batırıldığını gördük. 
Gemiler kanala 
köprüler batırıldık
tan sonra girebiliy
ordu. İki gemi 
kanala giriş yap
mak üzereydi. Üç 
beş dakika heye
canla bekledik. 
Yunanistan'la Mora 
yarımadası bir
birinden ayrılmıştı. 
Gemilerin geçiş 
işlemi bittikten 
sonra köprüler tek 
rar yüzeye çıkardı 
yor ve ulaşım 
devam ediyordu.

Bu güzellikleri ve 
ilginçlikleri görüp 
fotoğrafladıktan 
şonra Atina'ya 
dönüş yolculuğu 
başladı.
Akşam grubun 

büyük bir bölümü 
tavernaya eğlenme 
ye gidecekti. Bizim 
gibi gitmeyenler de 
vardı. Kalanların bir 
bölümü biraz gezip 
dolaştıktan sonra 
bir şeyler atıştırıp 
otele dönecektik.

Taverna nedense 
benim pek ilgimi 
çekmemişti. Bizim 
gibi gitmeyenlerin 
bir kısmı otelde 
kaldı biz dört aile 
dışarıya gezmeye 
çıktık.

Saat 8.30 arkadaş 
lar otobüse binip 
gittiler. Tavernanın 
ücreti kişi başı 50 € 
idi. Anlattıklarına 
göre içki sınırsız, 
yemekler çeşitli, 

müzik ve eğlence 
bakımından zengin 
bir program 
sunulacaktı.

Dışarıya çıkmak 
isteyenler resep
siyonda buluşup 
birlikte biraz geze
lim sonra bir 
kafede bir şeyler 
yer içer otele 
döneriz dedik.

Akşam Turu: 
İsmail Kandemir, 

Kürşat Beşe, 
Durmuş Yılmaz ve 
ben Erhan İzgi 
eşlerimizi de alarak 
bir akşam turu 
atalım dedik.

Plajlar tarafına 
geçmek için yüz 
metre yürüyüp ışık
ların olduğu böl 
geye geldik. Burda 
kurallara öylesine 
uyuluyor ki kırmızı
da geçer ken araba 
vursa hiçbir hak 
tale binde puluna 
mı yorsun. Bu ne 
denle halk kurallara 
harfiyen uyuyor.

Lâmbaları bekle
memek için alt 
geçidi kullanalım 
dedik. Bize ben
zeyen bir man
zarayla karşılaştık. 
Çiş kokusundan . 
zorlukla karşıya* 
geçebildik. 
Gelirden üst geçidi 
kullanırız diye 
düşündük.

Yüz metre ilerde 
plajların yanında 
bir kafe vardı. 
Yiyebileceğimiz bir 
şeyler var mı diye 
bir araştıralım 
dedik. Arkadaşlar 
domuz eti kul
lanıldığı için 
buradan bir şey 
almayalım dediler. 
İsmail Aga bir 
meyve suyu âlmış, 
onun parasını öde
mekle meşgul 
olurken biz epey 
yol almıştık. 
Işıklardan yeşil 
yandığı için ’ 
birçoğumuz Ç‘- 
karşıya geçmişti. 
Sevim Hanım , < 
İsmail Beyi bb’kli 
yordu. Biz cad
denin karşısıpda 
onları bekliyorduk.

Bir süre sorŞPia 
Sevim Hânımda 
geçti karşıya." 
İsmail Bey görü 
nürlerde yok®. 
Ben uzaktan 
gözlüyordum^ f3eş 
on dakika sonra 
ters yönde yüfüm
eye başladı. Karşı 
ta rafta n ses I efj i yo r * 
dum; fakat ara
baların sesinden 
ona ulaşmam^ 
mümkün olmuyor
du. Hoplayıp, 
zıplayıp uzaktan 
dikkatini çekmeye, 
çalışıyordum; .ama 
ne mümkünî

Havada hafiften 
kararmaya-.*■ 
başlamıştı.

Geriye 
arkadaşların yânlha 
döndüm.

Gitse gitse,otele I 
gidebilir, başka 
gidecek bir yeri 
yok. Sevim 
Hanımdan telefon 
numaraşını iste 
dim. O da telefon i 
plinde onu arıyor->. 
müş. Telafohu', 
kapalıdır, kim bilir• 
belki açmıştır dediî 
Telefonu elime 
aldığımda telefon I 
çalıyordu. Bir süre^ 
sonra açtı.

-Nerdesin?
- Ben otele gidiyo

rum.
-Biz seni Otelin ı 

ilersindeki kafede 
bekliyoruz, oraya ‘ 
gel, dedim.
Sonunda buluştuk^

-İki saat bizi 
neden bekletiyor- k 
sun? Dediğimde ‘ 
başladı gülmeye.

-Meyve suyu 
almıştım, bir € ’ 
vereceğime bir lira 
vermişim, adam ' 
arkamdan bağırı
yor.

-E sonra, ne yap
tın?,;

-Adamın parasını 
verdim, verdim ver
mesine ama para 
ları çıkarırken pas
aportu bırakmışım* 
Yarı yoldan geri 
döndüm. Bu yet
miyormuş gibi 
sahilde zebella gibi 
zenciler kötü kötü f 
bakmaya başladı, j 
Bu adamların kötü- 
bakışları beni 
korkutuyordu. Hızli, 
adımlarla uzakiaş-f 
maya başladım.[.Bir 
taraftan sizi arıyo- ’ 
rum. Kaldık tek ; 
başı miza. Köyden ç 
indim şehre.
-Paşaport ve cüzi 

dan yerinde mi, t 
gerişine boş ver 
dedim.
Kahkahalarla î 
gülüyorduk. Bir' 
taraftan bir şeyleri 
yer içerken bir 
taraftan da kakari 
kikiri devam edi * 1 
yordu.

_ İnsana ferahlık 
veren hafif bir 
rüzgâr esiyordu. | 
Yorgunduk; ama '1 
yatmak istemiyor-? 
duk. İnadına yarini 
da çok erken kâfk-t 
mamız gerekiyor- | 
dq. 7.30 'da yola f 
çıkacaktık, Sabah. 1 
saat 7'de kah
valtıya inildi, 
inmeyenler 
uyarıldı. Valizler | 
resepsiyona 
i n m i şt i.' A ra ci miz ı n| 
gelmeşjni bekliyor! 
duk.. I

Devamı yarın.*..'
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BAYAN ELEMAN
gfeiiESto S"?

ACENTEMÜDÜRÜ 
a ARAMIYOR

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224)513 1648

ÜÇKARDEŞLER 
SİGORTADA ÇALIŞACAK 

2 YIL DENEYİMİ OLAN, 
4 YILLIK ÜNİVERSİTE 
MEZUNU AKTİF SATIŞ 

YAPABİLECEK ACENTE 
MÜDÜRÜ ARANIYOR

O 532 332 88 69

MI mil»
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER

Tel: 514 20 21

Bursa Kongre Turizmine hazırlanıyor
Bursa’nın sahip 
olduğu turizm potan
siyelinin daha iyi 
değerlendirilmesi 
amacıyla kurulması 
planlanan Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu’nun 
değerlendirildiği 
toplantı, kentin turizm 
sektörü aktörlerinin 
katılımıyla gerçek
leştirildi.
Almira Otel’de Bursa 
Valiliği’nin

öncülüğünde yapılan 
ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğiyle gerçek
leştirilen toplantıya, 
Bursa Vali Yardımcısı 
Mustafa Karslıoğlu, 
Turizm Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı (TUGEV) 
İstanbul Kongre ve 
Ziyaretçi Bürosu İcra 
Kurulu Üyesi Ör. Özen 
Dallı, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi

(Merinos AKKM) 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
seyahat acenteleri, 
organizasyon fir
maları, otel işlet
meleri, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası 
(BTSO), tarihi çarşı 
dernekleri, turist 
rehberliği dernek
lerinin temsiTcıTen 
katıldı.
Kentin kongre potan-

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 

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

.>*-o ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Çd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 me|<e, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)

■ __________ Manastır’dfr 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (^hçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & Çrhangazi 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-Viila -Daire bulunur.

Engürü girişi 10 dönüm ima<lojistik bacasız sanayi harfiyat işi yok 
__________ yola sıfır cepheli temruk depolarının yanında__________

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

siyelinin pazarlan- 
abilmesi amacıyla 
Bursa’da kurulması 
planlanan kongre ve 
ziyaretçi bürosunun 
tüm yönleriyle ele 
alındığı toplantı 
hakkında konuşan 
TUGEV İstanbul 
Kongre ye Ziyaretçi 
Bürosu İcra Kurulu 
Üyesi' Dr. Özen Daffı, 
“Toplantıda kongre ve 
turizm hakkındaki 
birçok konuyu 
görüştük. Ben de 
İstanbul deneyimler
imden yararlanarak 
Bursa’da kongre 
faaliyetlerinin hız
landırılması ile 
Kongre ve Ziyaretçi 
Bürosu kurulması 
hakkında görüşlerimi 
sundum. Arzumuz bu 
kadar turizm potan
siyeli olan Bursa’da 
faaliyetleri biraz daha 
canlandırmaktır. Daha 
fazla yerli ve yabancı 
turistin buraları 
ziyaret etmesi için 
gerekli tedbirlerin 
alınmasını arzu 
ediyoruz” dedi. 
Bursa’nın Bizans’tan 
sonra OsmanlI 
Hanedanhğı’na da 
merkezlik yaptığını, 
Cumhuriyet döne
minde sürekli 
geliştiğini, şimdi ise 
büyük bir sanayi 
merkezi olduğunu 
hatırlatan Dr. Dallı, 
“Böyle bir merkeze bir 
yurt dışı bağlantısı 
kurulması, daha fazla 
insan getirilmesi için 
projeler oluşturul
malıydı. Buradaki 
yetkililer de bunları 
düşünüyor. Toplantıda 
bunları da konuştuk. 
Kongre sektörü, 
dünya genelinde tur
izm sektörünün par
layan bir segmen- 
tidir.”

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTER 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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

«m lehjriçiveMBRMUH 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 Mail. Turist Yohı üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ
Tel : 0 224 573 43 25
GSM : 0 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memurların gözü, 
referandum son
rasında memura ver
ilen toplu sözleşme 
hakkının işlerlik 
kazanabilmesi için 
yapılacak olan 
düzenlemelerde.
Bu yıl 'toplu 
sözleşme' masasına 
oturmak isteyen 
memurlar, 
TBMM'den uyum 
yasalarının çık
masını bekliyor. 
Memur-Sen Genel

*20-35 YAŞ ARASI 
‘İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLEN, 

‘İNGİLİZCE YAZIŞMA VE GÖRÜŞME YAPABİLECEK 
İTHALAT-İHRACAT DEPARTMANINDA ÇALIŞACAK, 

‘MS OFFICE PROGRAMLARINI BİLEN 
BAY - BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

Başkanı Ahmet 
Gündoğdu, yaptığı 
açıklamada, 12 
Eylül'de gerçek- 

. (eştirilen Anayasa 
değişikliğinde 
memura toplu 
sözleşme hakkı ver
ilmesine rağmen 
yasal değişiklik 
olmadığı için bir 
boşluk yaşandığını 
söyledi.
'Şu anda masa ve 
yasa belirsiz' diyen 
Gündoğdu,4688 
sayılı yasaya göre 
toplu görüşme 
düzeninin bittiğini, 
Anayasa'nın 128. 
maddesinde yapılan 
değişiklikle mali 
konuların toplu 
sözleşme masasın
da yapılmasının 
karara bağlanması 
gerektiğini ifade etti. 
Şu anda, toplu 
sözleşme masasın 
da anlaşılamadığı 
takdirde müracaat 
edilecek Kamu

Görevlileri Hakem 
Kurulu'nun oluştu
rulmadığını belirten 
Gündoğdu, 'Meclisin 
en önemli, en acil 
görevi 2,5 milyon 
memuru, milyonlar
ca emekliyi 
ilgilendiren uyum 
yasalarını çıkarmak
tır. Toplu sözleşme 
düzeninin nasıl ola
cağı, Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu’nun yapısı, 
içeriği, kimlerden 
oluşacağı gibi konu
larda belirsizlik var, 
bu belirsizliğin biran 
önce ortadan kalk
ması gerekiyor" 
dedi. Kamu 
Görevlileri Hakem 
Kurulu konusunda 
daha önce Devlet 
Bakanlığı'na ve 
Başbakan Recep 
Tâyyıp Erdöğâfî'â bir 
taslak sunduklarını 
hatırlatan 
Gündoğdu, taslakta, 
tarafsızlığı tartışıl- 
mayacak, devleti, 
memur 
sendikalarını, yargı 
ve üniversiteleri 
temsil eden 11 kişi

lik bir kurulun oluş
turulmasını önerdik
lerini söyledi.
Toplu sözleşmenin 
ise 'genel sözleşme' 
ve 'hizmet kolu 
sözleşmesi' olarak 
yapılmasını teklif 
ettiklerini anlatan 
Gündoğdu, 'genel 
sözleşmenin' 10 
hizmet kolunda, 
yetkili konfederas 
yonun başkanlığın
da diğer konfed
erasyonlarla, yüzde
lik zam, ek ödeme, 
doğum ve ölüm 
yardımı gibi genel 
konularda yapıl
masını istediklerini 
kaydetti. 'Hizmet 
kolu sözleşmesinin' 
ise eğitim, sağlık 
çalışanlarıyla ilgili 
özel konularda yetk
ili sendikalarla 
/îÛKÛfTîeûrT Öîf 3r3y3 
gelerek yapmasını 
istediklerini ifade 
eden Gündoğdu, 
sadece belediye ile 
il özel idare çalışan
larının yerinde, yerel 
toplu sözleşme yap
masını önerdiklerini 
söyledi.

ŞİRKETİMİZİN MUHASEBE DEPARTMANINDA 
ÇALIŞABİLECEK, MEVZUATA HAKİM 

DENEYİMLİ BAY - BAYAN ELAMAN ALINACAKTIR 
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE ŞAHSEN 

YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

‘SEYAHAT ENGELİ OLMAYAN 
‘ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 

*C SINIFI SÜRÜCÜ EHLİYETİNE SAHİP, 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR.

BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 
ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ.

i TEKNİK MEKANİK BAKIM EUEMANİİ
25-35 YAŞ ARASI.

ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ 
TEKNİK MEKANİK BAKIM İŞİNDEN ANLAYAN 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR.
BAŞVURULARIN ŞİRKETİMİZE 

ŞAHSEN YAPILMASINI RİCA EDERİZ. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Geılelek, Orhaııgazi-Bl RSA 

TEL: 0-224-586 00 05706/08/09/10 I \\: 0-224-586 00 07

' Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
r 19.02.2010-0925889,09.06.2010-0212841
S ,09.02.2010-0924666,14.09.2010-0222422 ,
Ş* 05.04.2011-0414507,25.02.2010-0493840 ,

05.01.2010-0487752 tarih ve numaralı Gümrük 
Vezne Alındıları zayi olmuştur. Hükümsüzdür 

"YAZAKI OTOM.YAN SAN.VE TİC.A.Ş.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

■M GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
^^^B Polis İmdat 155

; ■ S Jandarma İmdat 156
BH^m Jandarma K. 513 10 55
H"B Polis Karakolu 513 18 79;

. Gar. Kom._____________513 12 06
1 KAYMAKAMLIK

। Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53

L C.Savcı Yrd. 5 1 3 29 54
I Emniyet Müd 513 10 28

, __________ ULAŞIM__________
1 METRO 513 12 12
[. Aydın Turizm 513 20 77

A Süzer Turizm 512 10 72
M Kanberoglu-Esad.T, 514 45 49
! Anıtur 514 47 71

■ Kamil Koç 512 01 63

________HASTANELER________

TEK Arıza •£. 20 66
TEK işletme , 45 03
Statyum 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

S Devlet Hastanesi 517 34 00
» Sahil Dev Hast 513 23 29
’ Mer.Sag Ocağı 513 10 68

@ Tomokay Tomografi 513 55 29
■ Uzmanlar Tıp Mrk 514 8q 30

| _________ TAKSİLER________

I Körfez Taksi 513 18 21
1 Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
■ Gemlik Taksi 513 23 24

1 (BB Manastır Taksi 5İ7 33 94

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

Gemlik KHrfez
•■■LİK'İM İLK OÖNLOK •İTA»İ>MZITK>H' f

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4018 

FİYATI : 50 Kr. (KQV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÇlLER 

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

Tel : 513 96 83 Fax : 513 3Ş 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANŞ 

Matbaacılık-Yay ıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■İtti
VENÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI 

İl.45-14.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
11.00-14.15- 
16.15-20.15
Rezervasyon



GemlikKErfez
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM* der ve başarır...

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

HH

8.000 TL

6.800 TL
8.000 TL

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

5.400 TL

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

16 Temmuz 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Şehitlerimiz son 
yolculuklarına 

uğurlandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 
PKK ile çıkan çatışmada 13 
askerimiz Diyarbakır'da düzenle
nen törenle memleketlerine 
uğurlandı. Haberi sayfa 3’de

Uluslararası ilil sertifikası
sınaııları üemlit'ie de yanılacak
Halk Eğitim Merkezi Müdürlü 
ğü, Avrupa’da 20 ülkede 
geçerli olacak dil sertifikası 
sınavı yaparak, belge verme 
ye yetkili kılındı. 9 dilde yapıla
cak sınavlarla A-B-C kategori
lerinde dil belgesi verilebile
cek. Halk Eğitim Merkezi Müdü 
resi Rüveyde Kılıçlar, HEM’in 
akredite olduğunu söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

G.Türk Boyları Şenliği 
anma yürüyüşüne 

dönüştürüldü
Bugün, 6.sı düzenle 
necek olan Türk Boy 
lan Halk Oyunları 
Şöleni, Diyarbakır’ın 
Silvan ilçesinde, 
PPK’nın hain saldırısı 
sonucu 13 erimizin 
şehit olması nedeniyle 
"Şehitlere Saygı” yürü 
y üşü ne dönüştürüldü. 
Gemlik Ülkü Ocakları 
Derneği Başkanı 
Mehmet Emin Özcan- 
baz yaptığı açıklamada 
"Ülkemizin böylesi acılı 
bir gününde ya paça 
ğımız programın şenlik

havasında olmaya
cağını düşünerek, 
bu günümüzü 
şehitlerimizi saygıyla 
anmak için saat 20.oo 
de İlçe stadyumu 
önünden, iskele 
Meydanı’na kadar, 
Türk Dünyasından 
gelen ekiplerle birikte, 
yürü yüş olarak yap
maya karar verdik. 
İskele Meydam’nda 
yapaca ğımız basın 
açıklamamasından 
sonra şehitlerimiz için 
dua edeceğiz. ” dedi.

TAYTÜYTMI _
Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

AVM’de son durum..
Gemlik Belediyesi’nin Çarşı Meydanı’na 

yaptırdığı Alışveriş Merkezi, yavaş yavaş 
canlanıyor.

Dün, akşam saatlerinde Yapı Kredi Ban 
kası ATM’sine uğradım.

ATM’nirv önü kalabalık olduğu kadar, 
AVM’ye gelip giden de oldukça yoğundu.

İlçemizde bir ilk olan yürüyen merdiven
ler ise, çocukların daha çok ilgisini çeki 
yor. Çocuklar, merdivenlerden bir iniyor, 
bir çıkıyorlar.
r Gemlikliler ise, ilk kez girdikleri AVM’de 
ne var ne yok diye meraklarını gidermeye 
çalışarak, üst katları dolaşıyor.

AVM’nin giriş katı eski Belediye Çarşısı 
esnafına ayrılmış. Devamı sayfa 4’de

mevcuttur
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.

Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi 
içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz.

Kredi kartı geçerlidir. 
Düğünlerde kredi kartına 

taksit imkanı

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: 0 224 517 36 63 GSM : 0 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma i Uluslararası dil sertifikası
Gürhan ÇETİNKAYA

Sorumsuz insanlar...
Çalkalanıyoruz. Siyasette...

Sporda... Medyada...
Umuyoruz ve diliyoruz ki çalkantının 

sonunda dinginleşecek ülke ve ayrık 
otlarından temizlenecek...

Türkiye’de insan profili iyice kimlik 
değiştiriyor.

Ne yazık ki olumsuz yönde...
Sorumsuzluk, vurdumduymazlık, 

kabadayılık, neme lazımcılık kol geziy
or.

Uzun soluklu serüvenin sonunda 
erişilen nokta daha farklı olacak değil
di ya...

Başına buyruktuk, işine saygısızlık 
aldı başını gitti.

Tablonun vahameti ortada...
Görünen köy kılavuz istemiyor.
Siyasal nüfuz suiistimalleri, siyaset- 

tarikat-mafya oluşumları, çek-senet 
tahsilat sistemi, otopark vurguncu
luğu, futbolda şike söylentileri 
tesadüf değil.

Siyasi ikbal uğruna bataklığa atılan 
tohumlar, doğal ortamında vurguncu, 
kapkaççı yetiştirdi.*****
Geçmişin vurdumduymazlık ve dene

timsizliğinin faturasını hem maddi 
hem de manevi olarak ödüyoruz.

Çok umursamaz ve duyarsız olduk... 
Nedenleri yok değil.
Önümüze uzatılan “yemek lis

tesinde” de seçenek tek.
Sürekli yeni ama sığ bir şeylerin 

üretilip hemen tüketildiği bir kültürle 
karşı karşıyayız.

Ciddi işlerle uğraşmayan, birbirini 
yiyen, dedikodu yapan bir yaşam biçi
mi sunuldu topluma.

Sorgulamayan, düşünmeyen ve üret
meyen insan kimlik arayışı ve değişik
lik içinde kıvranıp duruyor.

Bir şeyler üretemeyen insanların 
sıkıştıkları kapandan kurtulmaya 
çalışmadan, onlara sunulan, olması 
istenilen kimlikleri kabul edip verilen
le sınırlı kalmaları, oluşturulmaya 
çalışılan tek tip insanın kapıtı.

80’li yıllarda yaygınlaşan tüketim 
kültürü ile artık yaşamlar tüketiliyor.

Gizlilik yerini rahatlık, vurdumduy
mazlık gibi son yıllarda yaratılan kim
liklerin ana unsurunu oluşturan 
davranış biçimlerine bıraktı.

Bir garip toplum olup çıktık...
Bir vurdumduymazlık, umursama

zlık, ilgilenmezlik, boş vermiştik almış 
yürümüş ki sormayın...

Onun için;
Toplumun üzerinde var otan ölü 

toprağının kaldırılması şart.
Bunu yapmak yine yükselen yeni 

kuşağa kalıyor.
Çünkü gelecek onların.
Soracaklar, sorgulayacaklar, itiraz 

edecekler.
Ki yanlış yapılmasın.
Yapılan yanlışlardan da dönülsün.
Yoksa vuruyorlar abalıya...

sınaula11 Gemlikle de yapılacak
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Avrupa’da 

20 ülkede geçerli olacak dil sertifikası sınavı yaparak, 
belge vermeye yetkili kılındı. 9 dilde yapılacak sınavlarla 

A-B-C kategorilerinde dil belgesi verilebilecek.
Gemlik Halk Eğitim 
Müdürlüğü, Avrupa 
da geçerliliği olan 
Dil Sertifika 
sınavları yapmaya 
yetkili kılındı. 
Türkiye’de sadece 
Gemlik, Ankara 
Başkent, İstanbul 
Kartal, İzmir Karşı 
yaka, Antalya Azize 
Kahraman, Trabzon 
Merkez bulunan 
Halk Eğitim 
Merkezlerinde, 
Avrupa dil sertifikası 
sınavı yapma ve 
belge verme yetkisi 
bulunuyor.
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
akredite olduğunu 
söyleyen Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdüresi Zübeyde 
Kılıçlar, bu merkezin 
daha önce Orhan 
gazi ilçesinde 
bulunduğunu, şimdi 
ise Gemiik’e getiril 
diğini söyledi. 
Almanya’nın yetkili 
dil sertifika sınavı 
yapma kurumu olan 
Tele ile yapılan 
anlaşma karşılığı, 
Türkiye de 7 
merkezde ayrıca, 
Avrupa’da Almanya, 
İngiltere, Fransa, 
İspanya, İtalya, 
Portekiz, 
Çekoslavakya,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Zafer Ulgen annesini kaybetti
Cumhuriyet Halk 
partisi Belediye 
Meclis üyesi Zafer 
Ülgen’in annesi 
Gülşen Ülgen vefat 
etti. Bir süredir 
tedavi gören Gülşen 
Ülgen, CHP İlçe 
Kadın Kolları 
Başkanlığı görevin
de bulunmuştu. 
Ülgen’in cenazesi 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze

Rusya ve Türkiye’de 
Telc’in dil sertifika 
verme sınavlarının 
yapıldığına dikkat 
çekti.
8 kişilik gruplar 
halinde sınav aça
bileceklerini belirten 
Kılıçlar, bilhassa 
yurt dışına dil so 
runu nedeniyle gide
meyen evli çiftlerin 
bu sertifikayı aldık
tan sonra konsolos 
luklarda vize soru 
nuyla karşılaşmaya
caklarını söyledi. 
Kılıçlar şöyle devam 
etti: “Bu sınavları 
yapma hakkını elde 
etmek için gerekli 
her türlü çalışmalar 
yapıldı, arkadaşları 
mız kurslara katıldı. 
Türkiye’de çok az 
sayıda merkezde 
yapılmakta olan bu 
sınavlar sonunda üç 

Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler,

namazının ardından 
ilçe mezarlığında 
toprağa yerildi.
Gülşen Ülgen’in 
cenazesine,

çeşit sertifika veril 
mektedir.
Bunlardan A 1 temel 
dil bilgisini içermek
tedir. B 1 ise yurt 
dışına gitmek 
isteyenlerin alması 
gerekli belgedir. 
Bu belge sayesinde 
ayrılmışı ailelerin 
birleşmesi mümkün 
olacaktır.
C 1 belgesi ise ileri 
derecede dili bilen
lerin alacağı bel 
ged ir. Sınavlara 
girmek için yoğun 
ilginin olacağını 
sanmaktayız. Bu 
işin ilçemizde yapıl
ması gurur verici bir 
olaydır. Sınavlar 
nedeniyle ilçemize 
değişik yerlerden 
geleceklerin 
ilçemizde kalması 
ekonomik olarak da 
katkı sağlayacaktır.” 

Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuşma 
sında, bu belgenin 
Gemiik’e kazandırıl
masında Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdüresi Zübeyde 
Kıfıçlar’ın üstün 
gayreti saye sinde 
alındığını be lirterek 
“Kendisini tebrik 
ediyorum.
Bu işler kişisel gay 
retlerle başarılabilir. 
Gayret ve başarısın
dan dolayı kendisini 
kutluyor, başarıları 
nın devamını art
tırarak sürdürmesini 
bekliyorum” dedi. 
Gemlik’te yapılacak 
olan Avrupa dil ser
tifika sınavları, 
Avrupa’da 
20 ülkede geçerli 
olacak. 9 dil 
üzerinden sertifika 
sınavı yapılacak.

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Büyükşehir 
AKP ve CHP 
belediye meclis 
üyeleri, CHP il 
Başkanı Erhan 
Sevimli ve yönetim 
kurulu üyeleri CHP 
ilçe Başkanı Dursun 
Özbey, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, belediye 
meclis üyeleri, il 
genel meclis üyeleri 
ve vatandaşlar 
katıldı.
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Sebillerimiz w iiIciiMib ■M
13 asker, 
Diyarbakır'da düzen
lenen törenle mem
leketlerine uğur
landı.
Diyarbakır'ın Silvan 
ilçesinde PKK ile 
çıkan çarışmada 13 
asker şehit oldu. 
Şehitler için 
Diyarbakır 7. 
Kolordu 
Komutanlığı'nda 
tören düzenlendi. 
7. Kolordu 
Komutanlığı'ndaki 
törene Başbakan 
Yardımcısı Bekir 
Bozdağ ve Tarım ve 
Gıda Bakanı Mehdi 
Eker ile Kara 
Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Erdal 
Ceylanoğlu ile 
Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral 
Necdet Özel de 
katıldı.
Törende konuşan 
Diyarbakır Bölge 
Komutanı 
Tuğgeneral Ünal 
Karaosmanoğlu, 

mensubu olduğu 
timin geçen hafta 
Lice-Bingöl arasında 
kaçırılan bir 
Başçavuş, bir uzman 
çavuş ve bir sağlık 
memurunu aramaya 
çalışmalarında görev 
aldığını söyledi.
Bozdağ, Şahin ve 
Eker alana gelirken 
şehit Onbaşı 
Fahrettin Aksu'nun 
eşi ile sohbet ettiler, 
bir yaşında olduğu 
belirtilen çocuğu ile 
ilgilendiler.

GÖZYAŞLARI 
SEL OLDU 
Şehitlerin 
naaşlarının katafalka 
konulması ile 
başlayan törende,

GİİllllitittlISlHlIllMSİHhBllllll
Bursa'da güzellik 
salonu sahibi genç 
bir kadın, iş yerinin 
önünde erkek 
arkadaşı tarafından 
vurularak yara
landı.
Olay, saat 19.00 
sıralarında 
Kükürtlü 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre,

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcahvurâl1933@hotrnaiLtom 
www.milliyet/blog/özcan vııra.l

şehitlerin öz geçmiş
leri okunurken bazı 
şehit yakınları göz 
yaşlarına hakim ola
madı.
Jandarma Bölge 
Komutanı 
Tuğgeneral Ünal 
Karaosmanoğlu, 
törende yaptığı 
konuşmada, önceki 
günlerde Bingöl ve 
Diyarbakır arasında 
kaçırılan 3 kişi için 
arama çalışmaları 
başlattıklarını, bu

Diyarbakır Silvan kır
salında gerçek
leştirdikleri operas 
yonlar çerçevesinde 
bir grup bölücü 
teröristle temas sağ
landığını kaydetti. 
Tuğgeneral 
Karaosmanoğlu, 
silahlı çatışma 
sırasında biri jandar
ma çavuş, ikisi 
uzman erbaş, diğer
leri erbaş ve er 
olmak üzere toplam 
13 personelin şehit 
olduğunu ifade 
ederek, şunları 
söyledi: 
“Onlar milletimizin 
birlik ve beraberliği, 
vatanımızın bölün
mez bütünlüğünü 
sağlamak uğruna 

güzellik salonu 
bulunan N.A.'nın 
(37) iş yerine gelen 
bir kişi, belinden 
çıkardığı silahla 
genç kadını kurşun 
yağmuruna tuttu. 
Silah sesleri üze 
rine camlara çıkan 
mahalle sakinleri, 
hemen polise 
haber verdi.
Kısa sürede olay 

verdiğimiz binlerce 
şehidimizin saflarına 
katılmak üzere 
bugün aramızdan 
ayrılıyorlar. 
Bilinmelidir ki bu 
ayrılış sadece bede
nen bir ayrılıştır. Al 
kanların rengini 
bayrağa veren, vatan 
topraklarını kanlarıy
la karış karış 
sulayan bu kahra
manlar aramızdan 
hiç ayrılmadılar, 
ayrılmayacaklar.

ne Kaaar 
silah arkadaşlarımız 
olan bu şehitlerimiz 
daima Türk mi^B 
letinin kalbinde 
yaşayacaklardır. 
Hatıraları ve ruhları 
her zaman yanımız
da beraber olacak
lardır. Saçtıkları 
nurlu ışık biz silah 
arkadaşları için yolu
muzu aydınlatan 
rehber olmaya 
devam edecektir. 
Bugün uğurladığımız 
bu şanlı vatan evlat
ları gibi bizler de 
seve seve şehit 
olmaya hazırız. Şu 
husus asla unutul
mamalıdır; Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devletini zayıf 
düşürme ve ülke 

yerine gelen polis, 
aldığı
ilk ifadede olayın 
N.A.'nın erkek 
arkadaşı S.E. 
tarafından gerçek
leştirdiğini tespit 
etti. Olay yerine 
gelen ambulans 
ekipleri tarafından 
ilk müdahalesi 
yapılan yaralı 
kadın, Uludağ 

topraklarını bölme 
düşüncesinde olan
lar asla emellerine 
nail olamayacak
lardır. Bu hainlerin 
takipleri ve etkisiz 
hale getirilmeleri 
için her 
zamankinden daha 
fazla azimle ve 
kararlılıkla çalışa
cağımız çok iyi 
bilinmelidir.
Aziz şehitlerimiz; 
bugün sizleri ebe
diyete uğurlarken 
sızı Kay Detme m rr 
vermiş olduğu açı ■ 
sonsuzdur. Şimdi 
siz, sizden önceki 
tüm şehitlerimiz gibi 
bu vatanın yıkılmaz 
harcı oldunuz.
Uğruna can 
verdiğiniz emanetin 
bekçisiyiz.
Rahat uyuyunuz.” 
Şehitlerin naaşı 
Diyarbakır 
Havalimanı'na 
götürülmek üzere 
alanda bekletilen 
ambulanslara 
konulurken ve 
araçlar tören 
alanından ayrılırken 
başta İçişleri Bakanı 
Şahin olmak üzere 
törene katılanlar 
duygulu anlar 
yaşadı.

Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne 
kaldırdı.
Çok sayıda 
polis ekibi olay 
yerinde inceleme 
yaparken, genç 
kadını vurduktan 
sonra kaçan 
S.E.'nin yakalan
ması için geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.,

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Şike meselesi!...
UEFA’nın şu şike sürecinde nasıl bir 

tavır alacağını doğrusu çok merak 
ediyorum.

Bu meseleler burada farklı algılanır, 
oralarda farklı.

Onlar, hayatın her alanında temizlik 
süreçlerini bizden önce yaşadıkları 
için iyi bilirler.
‘Üzerine gitme’ ile ‘üzerini örtme’ 

arasındaki farkın!
Bir sabah UEFA’dan gelen ,
‘Sizi sadece kulüp takımlarının değil, 
Milli takımınızın uluslar arası 

faaliyetlerinden de men ettik’ haberine 
uyanabiliriz. Şaşırmayın..
Adamlar ellerinden geldiğince uyardı 

çünkü: ‘Yüzde 1 şüpheniz varsa bile 
radikal karar alın’ falan dediler.

Buyurun, şike konusunda İtalya 
deneyi kabak gibi ortada.

Şike davası (yanlış bilmiyorsam eğer) 
halen sürüyor İtalya’da.

Ne oldu? .. İtalya futbolu sanıldığı 
gibi erozyona uğrasa, inter 
Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilir 
miydi?

Düşürülen takımlar yeniden La 
Liga’ya çıkmadı mı?

Ne yaparsak yapalım ‘Türkiye olarak 
şikeci’ olmayalım!

Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç, (Koç 
ailesinin en küçüğü) ‘Fenerbahçe 
hangi Lig’de olursa, takip edilen Lig o 
olur’, Küme düşürüisek dahi değerimiz 
kaybolmaz.
Aksine bizim olduğumuz yer 

kıymetlenir’ ifadesini kullanmış.
Bunlar boş laflar.
Futboldan anlamayan cebi dolu bey

lerin sözleri.
Bunca General, Prof, gazeteci abuk, 

sabuk şeylerle 2 senedir içerde iR&n 
kılını kımıldatmayanlar, Şike yapilcfi'ği 
ayan beyan Aziz Yıldırım için yöllârdat;:’

Benim ülkem işte bu . Yazık. ,
Bank Asya’yı bir kere görmüş, , 

senesinde Süper Lig’e çıkmayı başara
mamış bir Bursasporlu olarak
Ali Koç’u uyarmak isterim.
Bank Asya, her hafta 8 maçtan en az 
4-5’inin berabere bittiği, çatır-çutur 

bir Lig! Yani sonuç almak Süper Lig’e 
oranla ‘sanki’ daha güç!

Üstelik yabancı sınırlaması da üç!
Fenerbahçe’nin değerinin düşmeye

ceğine ben de eminim ama, siz yine de 
oralarda 1-2 yıldan fazla kalmamaya 
bakın sayın Ali Koç!

Dedeniz rahmetli Vehbi Koç hayatta 
olsaydı, sizde pek ortalıklarda görüne- 
mezdiniz..

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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WMlf to îıılıl Sinema' lmwı
AVM’de son durum

Çarşı esnafının bir kısmı işyerlerine yer
leşti.

Bir kısmı ise yerleşmeye çalışıyor.
Ama çoğu ateş püskürüyor.
11 milyon lira harcanarak, ilçenin en 

gözde yerine yapılan devasa bir Alışveriş 
Merkezi’nin mimari planlaması içler acısı..

Eski çarşı esnafı tepkili..
5 yıldır Katlı Otopark altında neredeyse 

yok olmak üzere olduklarını söyleyen 
esnaflar, kendilerine ayrılan iş yerlerinin 
bazılarının komik denecek şekilde küçük 
olduğunu, kiminin hiç camekanının bulun
madığını, bu yerlerin bir işyeri olmasının 
mümkün olmadığını söylüyorlar.

Gidenler görecekler...
Ve de şaşıracaklarını sanıyorum.
Küçümen işyerleri yanında inanılmaz 

büyüklükte boşlukları olan bir AVM...
Trilyonlar akıtılan bu iş merkezindeki 

birinci kat sınıfta kalmış görünüyor.
Üst katlara daha planlı denebilir.
Teras katında açılacak olan Edirne 

Ciğercisi, burgerciler ve Sultanahmet 
Köftecisi için mutfak yerleri hiç 
düşünülmemiş.

Günlerdir üst katta onarım yapılıyor.
AVM yöneticilerin belirttiği firmalar 

gelirse AVM çalışmaz diyenlere karşın ben 
de çalışır diyorum.

Polaris ayakkabı iki haftadır açık.
Dün de, Han Gar Ayakkabı Mağazası 

kapılarını halka açtı.
Bir giyim mağazası yanında çocuk 

giyim mağazaları, Lokman Hekim gibi 
mağazalarda atıldı.

önümüzdeki haftalar açılacak olan diğer 
ünlü markalar ile AVM‘nin belli saatlerde 
dolup taşınacağını görür gibi oluyorum.

Burger King Mağazası, Şok, Adil Işık 
giyim, sinema, cafe, Edirne Köftecisi bu 
hareketliliği daha da arttıracak..

Kurban Bayramı’na kadar Cıus Alışveriş 
Merkezi’nin tamamen dolacağını düşünü 
yorum.

Üzüntüm çarşı esnafının küçümen 
dükkanlara şıkıştırılması..

Onların işyerlerini böylesi devasa bir 
alışveriş merkezine yakıştıramadım.

0 mağazaları çizen mimarın diplomasını 
elinden almalı.

Bu gibi yerler, küçük işletmelerin yok 
olmasını biraz daha hızlandıracak.

Ancak, bunun önüne geçmek olanaksız. 
Ne yapılabilir?
Bu gibi yerler kent dışında alınarak, 

küçük esnaf korunur.
Bununla ilgili yasa teklifi yıllardır ticaret 

Bakanhğı’nda bekliyor.
Daha da bekleyecek gibi görünüyor.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yazlık sine
ma nostaljisini 
Bursa’da yaşatacak 
olan ‘Yazlık Sinema 
Kumpanyası’nın 2 
ay boyunca kentin 
farklı noktalarında 
vizyona damgasını 
vuran filmleri vatan
daşlarla buluştura
cağını söyledi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 16 Temmuz 
Cumartesi günü 
Mudanya’dan 
başlayacak olan 
‘Yazlık Sinema 
Kumpanyası’nın 
tanıtım toplantısın
da, vatandaşların 2 
ay boyunca en 
sevilen filmleri 
açıkhavada izleye
bileceklerini söyledi. 
Mudanya Tren İsta
syonu Sosyal 
Tesisleri’nde gerçek
leştirilen toplantıda 
programla ilgili bil
giler veren Başkan 
Altepe, “Bu nostalji 
ile eski yıllara 
yeniden dönmek ve 
kültürümüz olan 
yazlık sinemanın 
yeniden canlanması 
için 2 ay boyunca 
her gece farklı bir 
noktada ücretsiz 
olarak bu etkinliği 
gerçekleştireceğiz. 
Yaz akşamları şehrin 
her köşesinde bu 
nostaljiyi yaşatalım, 
Bursa halkına güzel 
eğlenceler sunalım 
istiyoruz. Bursa, bu

KONGRE İLANI 
UMURBEYİ CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE 

YAŞATMA OERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Umurbey Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ye Yaşatma 

Derneğinin yıllık olağan genel kurul kongresi 31 Temmuz 2011 
Pazar günü saat 14.oo da merkez camiinde yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 7 Ağustos 2011 Pazar günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve kongre divanının oluşması
2- Saygı duruşu
3- Faaliyet raporunun okunması
4- Denetleme kurulunun raporunun okunması
5- Tahmini bütçenin görüşülmesi
6- Tenkitler, dilek ve temenniler
7- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası
8- Yeni yönetim kurulunun seçimi
9- Yeni denetleme kurulunun seçimi
10- Kapanış.

programla bambaş
ka bir renge kavuşa
cak” diye konuştu. 
Başkan Altepe, 
Bursa’yı geleceğe 
taşırken şehrin tüm 
değerlerini, tarihi ve 
kültürel özellikleriyle 
ileriye götürmeye 
çalıştıklarını da vur
gulayarak, 
“Bursa’mızın yaşa 
yan canlı bir tarih 
şehri olması nok
tasında kültür ve 
sanatın en güzel 
örneklerini yaşat
maya devam ede
ceğiz” dedi.
Altepe, konuşması 
nın ardından Mu 
danya Belediye 
Başkanı Hasan 
Akı'urk ve büyüK 
şehir Belediyesi 
bürokratları ve 
Büyükşehir Bele 
diyesi’ne bağlı şir
ketlerin genel 
müdürleriyle birlikte 
‘New York’ta Beş 
Minare’ filmini izledi 
ve kumpanyada 
ikram edilen pat
lamış mısırı yedi. 
Açıkhavada 
sinema keyfi 
‘Yıldızları Birlikte 
Seyredelim’ slo
ganıyla hayata geçi 

rilen ‘Yazlık Sinema 
Kumpanyası’, 16 
Temmuz - 15 Eylül 
tarihleri arasında 
‘Kurtlar Vadisi Irak’, 
‘Av Mevsimi’, 
‘Takva’, ‘120’, ‘Eşref 
Paşalılar’, ‘Eyvah 
Eyvah 2’, ‘New 
York’ta Beş Minare’, 
‘Nefes’, ‘Buz Devri’, 
‘Oyuncak Hikayesi’, 
‘Mutluluk’ ve ‘Kurtlar 
Vadisi Filistin’ film
lerini 7 merkez 
ilçede yaşayan 
vatandaşlarla buluş
turacak. Her akşam 
saat 21.30’da göster
imi yapılacak olan 
filmleri izleyen 
vatandaşlar, aynı 
anda ücretsiz pop
corn ikramından da 
yararlanabilecek. 
‘Yazlık Sinema 
Kumpanyası’ 
Programı
16 Temmuz Cumar 
tesi - Mudanya / 
Mudanya Sosyal 
Tesisleri - New 
York’ta Beş Minare - 
Saat 21.30
17 Temmuz Pazar - 
Nilüfer / Üçevler 
Pazar Alanı - New 
York’ta Beş Minare 
18 Temmuz 
Pazartesi -

Yıldırım / Kaphkaya 
Şehr-i Yar - Kurtlar 
Vadisi Irak 
19 Temmuz Salı - 
Gürsu / Zafer 
Meydanı - Kurtlar 
Vadisi Irak
20 Temmuz Çarşam
ba - Osmangazi / 
Dikkaldırım Pazar 
yeri - Kurtlar Vadisi 
Irak 21 Temmuz 
Perşembe - Kestel / 
Vani Mehmet Pazar” 
Alanı - Kurtlar 
Vadisi Irak
22 Temmuz Cuma - 
Gemlik / SSYL 
Yaşam Merkezi - 
Kurtlar Vadişi Irak 
23 Temmuz 
Cumartesi - 
Güzelyah Ş. Burhan 
Z. Parkı - Kurtlar 
Vadisi Irak
24 Temmuz Pazar - 
Nilüfer / Çalı Pazar 
Alanı - Kurtlar 
Vadisi Irak 
2-3 Ağustos - 
Merinos - Kurtlar 
Vadisi Irak 
‘Yazlık Sinema 
Kumpanyası’ pro
gram ile ilgili detaylı 
bilgiye 
http://www.bursa.bel 
.tr/yazlik-sinema/ 
adresinden ulaşa
bilirsiniz.

T MA gg
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

http://www.bursa.bel
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Kürtezspor şampiyonluğunu Kutladı
Birinci Amatör 
Kümeye çıkarak 35 
yıl sonra mutlu sona 
ulaşan Gemlik Kör 
fezspor, şampiyon
luk sevincini düzen
lenen gecede yaşadı. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Havuz 
başında düzenlenen 
geceye Kaymakam 
Bilal Çelik, Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz, İl Genel 
Meclisi ve Belediye 
Meclisi Üyeleri,
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Başkanı İlhan Satık, 
BASKF Başkanı 
Cemal Vardar, İl 
Tertip Komitesi 
Başkanı Cem 
Gencoğlu, TFF Bölge 
Sorumlusu Volkan 
özgül ile yönetici ve 
futbolcular eşleriyle 
birlikte katıldılar. 
Birlik ve beraberlik 
havası içinde başla 
yan gecenin açış 
konuşmasını yapan 
Körfezspor Kulübü 
Başkanı Osman 
Küçük, Gemlik’te 
amatör sporlarda 
yaşanan alt yapı 
yetersizliğini önce
likli olarak idman 
sahalarının bulun
mayışının yanı sıra 
maç oynanacak bir 
sahanın da bulunma
masına bağladı. 
Küçük, Gemlik’te 
öncelikli olarak kulü
pler birliğinin kurul
masına işaret ederek 
amatör kulüplerin 
destek görmesi ve 
maddi sıkıntıların 
azalmasıyla kulüp
lerin canlanacağını 
kaydederek, “Bu yıl 
4 branşta sportif

r iHABER VE FOTO : Seyfettin ŞEKERSOZ

mücadele vererek 
gençlerimize hizmet 
sunduk. Alacağımız 
destekle amatör 
sporcu yetiştirmeyi 
hedeflemeliyiz. 
Gençlerimiz için 
elimizden geleni yap
maya devam ede
ceğiz” dedi.
Sporun doğru yerde 
ve doğru insanlar 
tarafından yapıl
masının önemine 
değinen Kaymakam

Bilal Çelik’te konuş
masında “Sporda 
hedef sadece 
şampiyonluk olma
malı, spor içinde 
yapılmalıdır. Gem 
lik’te bir Gemlikspor 
örneği var ama 
içinde oynayan kaç 
Gemlikli var. Gem 
lik’teki takımların 
platform içinde bir 
araya gelerek amatör 
sporda nelerin yapıl
ması gerektiğini 

belirlemeleri lazım. 
Bu yıl 4 branşta yak
laşık 200 gencimize 
spor yapma imkanı 
sağlayan 
Körfezspor’u ve 
şampiyonluğunu kut
luyorum” dedi. 
Gemlik’te her açıdan 
bir kıpırdanma 
yaşandığına dikkat 
çeken Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz’da konuş
masında;
“Kulüplerimizin alt 
yapı oluşturmaların
da düzensizlik 
sürüyor. Mevcut 
takımlarımız idman 
için Bursa’da bulu
nan Fidyekızık 
sahasına idman için 

gidiyorsa bu bizim 
ayıbımızdır.
Bize düşen sonuca 
ulaşmaktır ve bunu 
kulüplerimize 
sağlayacağız.
Şampiyon olan 
Körfezspor’u ve fut
bolcularını 
kutluyorum” 
şeklinde konuştu. 
Daha sonra sahne 
önünde bir araya 
gelen futbolcu ve 
yöneticilerle davetlil
er şampiyonluk 
kupasıyla hatıra 
fotoğrafı çektirdiler. 
Gecede kulübe gelir 
amaçlı yapılan çeki 
lişlerde futbolcuların 
imzaladığı formayı 
açık artırmada 5 bin 

liraya Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
İlhan Satık alırken 
imzalı futbol 
topu ise Kuşak 
Bobinaj sahibi 
Fehmi Kulaber’de 
kaldı.
Gecede ayrıca 
Kaymakam Bilal 
Çelik ile Belediye 
Başkan Vekili Refik 
Yılmaz’a katkıların
dan dolayı teşekkür 
plaketi verildi.
Körfezspor’un 
şampiyonluk 
coşkusu gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar orkestra 
eşliğinde eğlenilerek 
devam etti.

Erbakan Sevgi ve Kardeşlik Turnuvası sona erili

Anadolu Gençlik 
Derneği Gemlik 
Temsilciliği tarafın
dan 4 .sü düzenle
nen sevgi ve 
kardeşlik turnuvası
na 16 takım katıldı. 8 
hafta süren yarış

sona erdi.
Turnuvanın galibi 
Paşa Otel oldu. 
Turnuvanın gol kralı 
Paşa Otel takımın
dan Çâner Apak en 
az göl yiyen kaleci 
de yine Paşa Otel 

kalecisi Güven 
Özkan oldu. 
Turnuvanın ikinciliği
ni Paşam Spor elde 
ederken Topsahası 
yıldız spor 3. lük ve 
turnuvada en centil
men takımı olarak

ödülünü aldı.
Anadolu Gençlik 
Derneği Lokalinde 
gerçekleştirilen ödül 
törenine Saadet 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı ve çok 
sayıda genç

iştirak etti.
Ödül töreninde 
konuşan Anadolu 
Gençlik Gemlik İlçe 
Başkanı Aydın 
Alsancak Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan 
anısına düzenlenen 

sevgi ve kardeşlik 
turnuvasının 
geleneksel bir 
şekilde devam ede
ceğini bildirdi. 
Program çiğ 
köfte ikramıyla son 
buldu.
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gösteren’ Öluşum- 
lar, w

Bir ara kaptanlar
da bir telaş bir 
sıkıntı bir koştur
ma gözlendi. İlkin 
ne olduğunu 
anlayamamıştık. 
Sonradan olay 
anlaşıldı. Arabanın 
ruhsatı ve pasa 
portlar çalınmıştı. 
Gece tavernadan 
geç dönülmüş, 
nasıl olsa erken 
gidilecek diye 
arabada bırak
mışlar pasaport
larını. Sabah aracı 
temizlemek için 
araca bindik
lerinde, yanmış 
kibrit çöpleri 
görülmüş ve 
evrakların alındığı 
anlaşılmış.

Şimdi Yunan 
polisinin rapor tut
ması ve Türk kon
solosluğundan 
belge alınması 
gerekiyor.
Bunlar ne kadar 

zaman alır bilin
mez! Bütün 
arkadaşlar beklenm
eye başladık. 
Otelden de çık
mamız isteniyordu; 
ama nereye çıka
caktık? Saatler bir
birini kovalıyordu. 
Sonunda rapor 
tutuldu ve kon
solosluktan belge 
alındı. Bu olay bize 
tam 6 saat kaybet
tirdi.

Hemen aracımıza 
yerleştik hiç 
zaman yitirmeden 
Kalambaka’nın yol
unu tuttuk.
Otobüs firması 

bu yaşanan olum
suz luktan dolayı 
bize bir jest yaptı. 
Kavala’dan sonra

Kalambaka
İskeçe, Gümülçine 
ve Dedeağaç’a 
uğrayarak oralarını 
görmemizi sağlay
acaklardı. Bu da 
bizim için bulun
maz fırsattı.

Sadece kaptan
larımızın biraz 
morali bozuktu. Bu 
durumu da aşmaya 
çalıştık. Önümüzde 
5-6 saatlik bir yolu
muz vardı. Gün 
batmadan 
Kalambaka’ya var
mak istiyorduk. 
Zorunlu olmadıkça 
mola vermeyecek
tik.

KALAMBAKA 
Atina’dan 

gelirken zaman 
kazanmak için 
dağların arasından 
Kalambaka’nın 
kıvrılan yollarına 
girdik. Yol kötü 
d'eğıT; ancak aar ve 
virajlı olduğu için 
bazılarımızı biraz 
etkiledi. Güzel ve 
değişik yerler 
gördüğümüz için 
yolun virajını falan 
unutup çevrenin 
güzelliklerine 
daldık.

Ormanlarla kaplı I 
tepeleri aşınca bir
denbire ala
bildiğine geniş ve 
yeşil bir ovayla 
karşılaştık. Sanki 
bizim Konya 
ovasını biraz anım
satıyordu. O kadar 
geniş değildi; fakat 
tarım yapmaya Çok 
elverişli bir,alandk 
Boş bırakılan bir 
parça görmeniz 
mümkün değildi.

Atina’dan geç 
çıktığımız için 
zamanla yarışmak , 
zorundaydık. Gün I 
batmadan Meteora 
Manastırlarını 
görmek istiyorduk.

Kaptana bizi 
güneş batmadan 
Kalambaka’ya 
ulaştır diyordum. 
Bu nedenle yollar
da zorunluluk 
dışında mola da 
vermiyorduk.

Saat 07.30 
civarında 
Kalambaka’ya 
vardık. Ancak 
manastırlara çık
mak için dağ,yolût 
na girmemiz 
gerekiyördu. Hiç 
zaman yitirmeden 
Meteorlara doğru 
yöneldik. Dönüşte 
hem yemek yer 
hem dinleniriz diye 
düşünüyorduk.

<jÛ’rTeş eıT yu’ZcV 
ışıklarını sanki bize 
saklamıştı. Doğa 
harikası kayaların 
ve üzerlerine 
kurulmuş man
astırların 
fotoğrafım çeki 
yoruz.

Meteora ; .
Manastırları
Yunanistan’ın 

orta kısmındaki 
dağların içinde yer 
alır. Zamanın unut
tuğu bir yer diye 
düşünebilirsiniz. 
İlk bakışta bizim 
Kapadokya’ya 
benzer özellik 
taşıyor. Fakat 
birçok yönüyle de 
buradan ayrılır. 
Sert, granit kayalık 
bir alanda bütün 
ihtişamıyla kendini

Tanrının elleri 
gibj kayalıklar 
Kalambaka 
vadisinden 
gökyüzüne yük- ‘ 
selir. Bu parmak 
biçiminde yükse
len kayaların ucun
da mucizevi bir 
görüntüyü 
sergileyen Ş 
manastır vardır.

Bunlar hâlâ var
lıklarını 
sürdürmektedir. ; 
Bu bölgede yer 
alan manastırlar 
Meteoras diye de 
adlandırılmıştır. 
Gökyüzüne, bulut
lara uzanan 
anlamındadır. Bir 
bakıma Tann’ya 
yakın olmayı ifade 
eder.

Hıristiyanların, 
düşmanlarından ’ 
korunmak ve y 
güvenli bir şekilde 
yaşamak için bü 
tür yerleri seçtik
leri anlaşılmak
tadır. Herhangi bir 
tehlike anında 
yiyecekler iplere 
bağladıkları 
sepetlerle yukarıya 
çekiliyor. Hatta 
ilkel de olsa tele
ferik sistemini kul
lanarak 
ihtiyaçlarını 
karşılıyorlar. Bazen 
de rahipler bir - 
kayadan bir 
kayaya teleferik 
yardımıyla geçerek 
görüşme yapabili 
yor.

Kayalıkların 
insanı ürküten 
görünüşü'man
astırlarda yaşayan 
Hıristiyanların ilk 
zamanlar ne büyük 
zorluklar çektiğini 
ister istemez 
düşündürüyor.

Gökyüzüne 
metrelerce yükse
len Hıristiyanlık 
simgesi yapılar 
Tanrıya yakın 
olmanın da huzu
runu yaşamaktadır. 
Onlara göre tanrı 

gökyüzü ndedir.
Akşam saat 

20.30 civarında 
Meteora bölgesin
den aşağı kente 
iniyoruz. Gün bat
madaki b£ı raya 
gelip fotoğraf çek- 
tiğimiziçin 
kendimizi şanslı/' 
sayıyoruz.

Kalambaka’da 
serin bir akşam 
geçiriyorüz. 
Yeşillikler içinde 
bir yerleşim birimi. 
Kaptan burada bir 
yerde yemek yiye
biliriz. Önümüzde 
çok uzun bir yolu
muz var, hem biraz 
dinlenmiş oluruz 
dedi. İsterseniz bir 
görüşelim, yemek
ler ve fiyatlarla 
ilgili bilgi alalım. 
Bizim yemek 
kültürümüze ve 
damak tadımıza da 
uygundu buranın 
yemekleri.

Açık hava lokan- 
tasıydı. Herkes 
kendine uygun bir 
yer buldu ve otur
du. Yemekler 
söylendi, kısa 
sürede tavuk çor
bası geldi. Bizdeki 
gibi değil, etler 
bütün bütün kon
muştu kâsenin 
içine. Tadı biz
imkine yakındı. 
Böyle de olsa 
höşufrıuza gitmişti. 
Oturduğumuz 
mekanın birçok 
yerinde çiçekler 
vardı. Bunlarda 
insana bir ferahlık 
veriyordu. ,

. Yunan halkının 
clikkatimizi çeken 
en önemli özelliği 
balkonlarda bile 
Çiçek yetiştirme- 
siydi, Selanik, 
Atina ve diğer 
kentlerden 
geçerken pencere 
ve balkonlarda 
çiçekleri ve yeşil
likleri görmeniz 
mümkün.

Defalarca
<=. Bozcaada’ya git-^,; 
tiğimde de 
Rumların çiçeği ve 
yeşilliği sevdiğini‘z- 
ve koruduğunu/ 
gördüm: KüÇÜcük 
camlarda ren
garenk çiçekler 
sanki gelen gidene 
gülümser gibidir.

Rakı ve soğuk 
sular da gelmişti. 
Salatanın eşliğinde 
sağlığımıza deyip 
boşalttık kadehleri. 
6 saatin yorgun
luğu ancak böyle 
atılabilirdi. Çok 
geçmeden patlıcan 
yemeğimiz de 
geldi.

Taşpınar, küçük 
bir konser için 
hazırlıklara 
başladı. Hafiften 
birkaç şarkı mırıl
dandık, sesimiz 
Kalambaka’nın 
karanlığında mete
orlara doğru yük
selip yitiyordu. 
Çevremizde yemek 
yiyenler meraklı 
gözlerle bizi süzü 
yor, dikkatle dinli, 
yorlardı. Bu akşam 
pek keyifli 
değildik.
Yorgun luğumuzdu 
belki buna neden!

Hareket saatimiz 
yaklaşıyordu. 
Garsonlar müziğe 
devam etmemizi 
istiyordu; fakat 
buna olanak yoktu.

Hesaplar ödendi, 
Kalambaka’nın 
sokaklarına ve 
insanlarına elveda: 
diyerek yola çıktık. 
Kavala’ya kim bilir 
ne zaman vâracak-

YolcuIuk kâh uyu
yarak kâh 
konuşarak geçiy
ordu. Gezimizin en 
yprdcu ve en 
uzunu bu gündü. 
Yapabileceğimiz , 
başkaca bir şey 
olmadığı için kat
lanmak zorunday- : 
dik.

Pazartesi : 
KAVALA’
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiyeci
leri, yaz mevsiminde 
araç trafiğinin yoğun 
olduğu ana arterlerde
ki caddeleri ıslatarak, 
vatandaşlara temiz ve 
serin bir ulaşım keyfi 
sağlıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na 
ekipler, güneşli gün
lerde, sabah saat
lerinde, şehir 
merkezindeki ana 
arterde yer alan 
Çekirge, Altıparmak, 
Atatürk, Setbaşı, 
İnönü, Haşimişcan, 
Darmstad, Maksem, 
Fevziçakmak ve 
Stadyum caddelerini 
özel ıslatma ve yağ
murlama aparatları 
olan araçlarla serin
letiyor. Yangının yanı 
sıra diğer saha çalış
malarında da hizmet 
veren 3 itfaiye aracıy
la yapılan ıslatma 
uygulaması, trafikte 
seyreden vatan
daşların serinlemesini 
ve araç geçişlerinde 
tozda., etkilen
memeleri amacıyla 
hayata geçiriliyor.

Yaz mevsimi boyunca 
devam edecek olan 
uygulama ile ilgili 
açıklama yapan İtfaiye 
Dairesi Başkanı 
Orhan Doğan, 
“Türkiye’nin tüm kent
lerinde, ilçelerinde ve 
beldelerinde olduğu 
gibi Bursa’da da 
Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire 
Başkanlığı olarak 
sorumluluk bilinciyle 
ve çevremizin 
sağlığını korumak 
adına çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep 
Altepe’nin talimatıyla 
başladığımız cad
delerin ıslatılarak tem
izlenmesi ve serin- 
letilmesi uygulaması
na yaz boyunca 
devam edeceğiz. 
Teşkilatımızda 53 
aracımız var, bu uygu
lama asıl görevimizi 
kesinlikle etkilemiyor. 
Temel amacımız, 
vatandaşlarımızın 
seyir halindeyken yol
larda serin ve temiz 
ulaşımı yaşamalarını 
sağlamaktır” diye 
konuştu.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKCR’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • '_ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

Dörtyol’da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire 4 Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATILIK 

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

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224) 513 16 48

Sttm Hatam
Şeker fiyatları, 
yaklaşık yüzde 
8 zamlandı.
Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş, 25 
şeker fabrikasına 
bugünden geçerli 
olmak üzere kristal ve 
küp şeker satış fiyat
larının yeniden belir
lendiğini duyurdu.

Yeni fiyat tarifesine 
göre, şeker satış 
fiyatları yaklaşık 
yüzde 8 artırıldı. 
Buna göre, 1,82 lira 
olan kristal şekerin 
kilosu KDV hariç 1,97 
liraya çıktı. Küp şek
erin kiı'ö fiyatı ise KDV 
hariç 2,26 liradan 2,44 
liraya yükseldi.

10 numara 
yağavergi 
geliyor
Akaryakıtta ard arda 
gelen zamlarla 10 
numara hırsızlığın 
ulaştığı boyutu Enerji 
Bakanı Taner Yıldız 
açıkladı.
Yıldız, Türkiye'de 
yılda 1 milyon 276 bin 
tonluk 10 numara yağ 
ithal edildiğini 
belirterek, “Bunun 
sadece 200 bin tonu 
sanayide kullanılıyor. 
Hemen hemen altıda 
bir oranında" dedi. 
Yıldız vergi düzen
lemesi ile çözüme 
neşter atacaklarını 
belirterek, "10 
numarada yapılacak 
tek şey var kullanımı
na OTV miktarı 
artırılıp sanayiciye 
vergi iadesi yapmak" 
dedi. Yıldız'ın verdiği 
rakamlara göre ise 
Türkiye'de her yıl yak
laşık 1.2 milyon litr
eye tekabül eden 
motorin, 10 numara 
yağ olarak depoları 
dolduruyor.

EİEMJIN MMIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

RİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAOKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROĞRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur. 

Umurbey Cihatlı Yolu 
Paşabahçeler Mevkii GEMLİK

Tel: 513 50 84

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve
BİTİ «a®*® §ehırlerarası 

■< evden eve 
nakliyat

GEMLİK ■ ORHANGAZİ ■ İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


16 Temmuz 2011 Cumartesi GemUkKHrfez
UK

Ö ■■

Ramazan gelmeden 
fırsatçılar işbaşı 
yaptı. Artan vergiler 
ve sona eren destek 
primini bahane eden 
üreticiler et fiyat
larını yüzde 15 yük
seltti.
Ramazan'da yeniden 
yüzde 15'lik zam 
bekleniyor. Sektör 
oyuncuları "Üreticil
er stok yaptı, 
piyasaya vermiyor
lar" diyor 
İthal hayvanların 
yurda girmesiyle 
dengelenen kırmızı 
et fiyatları yine 
Ramazan fır
satçılarının gazabına 
uğradı. Yüzde 60'tan 
yüzde 75'e yükselen 
gümrük vergileri ve 
1 liralık destek prim
inin temmuz itibarıy
la sona ermiş 
olmasını fırsat bilen 
kırmızı et üreticileri 
yüzde 15 zammı 
fiyatlara yansıttı. 
Et Üreticileri Birliği 
Başkanı Ahmet 
Yücesan artışın 
süreceğim 
belirterek, "Ramazan 
dolayısıyla yerli ete 
talep artacak ve 
talebi karşılayacak 
et de olmadığı için 
fiyatlarda artış 
yaşanacak. Ay 
başından bu yana et 
fiyatları yüzde 15 
arttı, Ramazan'a 
kadar yüzde 15 daha 
artacak" dedi.

BAKANLIK TEDBİR 
ALACAK 
Türkiye Kasaplar 
Federasyonu 
Başkanı Fazlı

Yalçındağ ise, artan 
vergiler ve sona 
eren kilo başına 1 
lira destek priminin 
yarattığı depremle 
ellerini ovuşturan- 
ların olacağını söyle
di. "Bu iş büyük 
çaplı ve profesy
onelce yapılıyor" 
diyen Yalçındağ, 
piyasada oluşan 
sarsıntıyı Bakanlığa 
ilettiklerini, ithalatta 
vergilerini 
düşürülmesi ve 
destek primleri ile 
ilcıili vakında bir ted
bir gelmesini bek
lediklerini söyledi. 
Sakarya Kasaplar 
Odası Başkanı Nihat 
Kobal ise "İthal ete 
uygulanan vergi 
yüzde 75'ten 50'ye, 
kasaplık gelen hay
vanlardan alınan 
yüzde 30 gümrük 
vergisini ise yüzde 
15'e indiriliyor. Bir 
iki gün içinde açık
lanmasını bekliy
oruz" diye konuştu. 
Aytaç Genel Müdürü 
Ahmet Tekten 
Ramazan'da herhan

gi bir zam yapmaya
caklarını, yurtdışın- 
dan gelen ithal hay
vanlarla iç piyasanın 
dengelendiğini, şu 
anda karkas et fiy
atının 14-15 lirada 
sabitlendiğini ifade 
etti. Bu arada İstan
bul Yemek 
Sanayicileri Derneği 
Başkanı Sadık Çelik 
ise artan et fiyat
larının sektörü zora 
soktuğunu, üretimin 
iç tüketimi karşılaya
bilecek seviyeye 
ulaştırılması gerek
tiğini dile getirdi. 
Stoklarını 
doldurdular 
Günaydın Et'in 
sahibi Cüneyt Asan, 
"Ramazan'da et 
talebi artar ama bu 
yıl insanlar 
tatilde olacaklar. 
Önceki yıllarda 
ortaya çıkan talep 
bu yıl söz konusu 
olmayacak. Buna 
rağmen birçok 
imalatçı stoklarını 
doldurdu.
Fırsatçılara gün 
doğdu" dedi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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 İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
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 5137558
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

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

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

Akcan Petrol 513 1Q 7Q
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz s 13 14 25
Beyza Petrol 513 01 03 I

GemlIkKHrfez
•(■LİK’İN İLK»JMLİ«

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4019

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. Ncx3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI

İl,45-14,00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
11.00'14.15' 
16.15-20.15

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ 11.30- 
14.00-16.30-20.30 

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)





Tapu Sicil Online 
sisteme geçti

Gemlik Tapu Sicil Müdürlüğü evrak 
kayıtları bundan böyle online sistem ile 
kabul edilecek. İşlemlerin tamamlanma 
sından sonra cep telefonlarına işlem
lerinin bitirildiği ve hangi saatte daireye 
gelmeleri vatandaşlara çağrı sistemi ile 
bildirilecek. Haberi sayfa 4'de18 Temmuz 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

■ ■

Gemlik Ülkü Ocakla 
rı’nın düzenlediği 6. 
Türk Boylan Halk 
Oyunları Şenliği, 
Diyarbakır’ın Silvan 
ilçesinde PKK’hların 
hain pususu sonucu 
öldürülen 13 askeri 
mizin şehit edilmesi 
nedeniyle “PKK’yı 
telin, şehitlere saygı 
yürüyüşü” olarak 
yapıldı.
Cumartesi günü Stad 
yum önünden başla 
yan yürüyüşe bin
lerce kişi bayraklarıy

la katılarak, İskele 
Meydam’nda top
landı. Şehitlere saygı 
duruşu ve İstiklal

Marşı’ndan sonra 
Ülkü Ocakları Başka 
nı Mehmet Emin 
Özcanbaz yaptığı

konuşmada millet 
olmanın yapı taşların 
dan olan dertte ve 
acıda birliktelik aynı

acıyı bizlere de 
yaşatmaktadır. 
Bölücü terör yıllardır 
vermiş olduğu zarara 
yenilerini eklemekte
dir. Bölücüler, kapalı 
kapılar ardında siyasi 
pazarlıklar yapmakta, 
etnik terör bu 
süreçte toplumsal bir 
alana yayılma çabası 
göstermektedir” 
dedi. MHP Genel 
Sekreteri İsmet 
Büyükataman da 
konuşmasında büyük 
demokratik kürt

açılımı ile gelinen 
noktaya dikkat 
çekerek, ülkenin 
bölünüp parçalan
mak istediğini 
söyledi.
Törene katılan Türk 
ekipleri ne katılım 
belgesi verildi.
Daha sonra, şehitler 
adına Çarşı Cami 
imamı Süleyman 
Yedek tarafından 
kuran okunarak, 
dualar edildi. PKK 
terörizmi sloganlarla 
lanetlendi.

MM MM

TAVTMYWI Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yandaş gazete! ve 
Ertuğrul Yalçınbayır’ın yazısı.. 
Belediye başkanvekilliği görevi yürüten 

Refik Yılmaz, geçtiğimiz gün, AS Tv.’de 
Mustafa Özdal’ın programının konuğuy
du.

Karşısında ise CHP Belediye Meclis grup 
sözcüsü ve mahkeme kararıyla Belediye 
Başkanvekilliği onanmış Necdet Ersoy 
vardı.

Bu programının bütününü izleme 
olanağım olmadı.

Ancak, benim izlemediğim bölümde, 
benim bulunmadığım bir programda, 
Gemlik Körfez Gazetesi’ni kast ederek 
"yandaş gazete” tabirini kullanmış.

Devamı sayfa 4’de

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

içkisiz balık evimizde günlük 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

«i

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

Çocuk 
Parkımız 
mevcuttur

Aileniz ile birlikte Körfez'e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi 

içerken, gün batımmın en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz.
Kredi kartı geçerlidir. 

Düğünlerde kredi kartına 
taksit imkanı

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: 0 224 517 36 63 GSM : 0 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır

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


18 Temmuz 2011 Pazartesi Gemlik KMrfez Sayfa 2

EB

Hisar Maldı Lisesi ve Ticaret Meslek
Lisesi yeni binalarında eğitime hazır

Eski Sunğipek Fabrikası arazisinde yapımı tamamlanan Hisar Anadolu Lisesi ve yeni 
binasına taşınacak olan Ticaret Meslek, Anadolu Ticaret Lisesi binaları tamamlanarak 

açılışa hazır hale geldi. Hisar Anadolu Lisesi’ne bu yıl 210 öğrenci alınacak

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
yanında yapımı 
tamamlanan Hisar 
Anadolu ve Ticaret 
Meslek, Anadolu 
Ticaret Liseleri 
2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılında 
öğrencilere hizmete 
hazır hale geldi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Hisar 
Anadolu Lisesi 
Müdür vekili Kamil 
Beki, Ticaret Meslek 
Lisesi ve Anadolu 
Ticaret Lisesi

Müdürü Hüseyin 
Oksay yapımı 
tamamlanan iki 
okulu basın mensup 
larına tanıttı. 
2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılında Hisar 
İlköğretim Okulu’na 
210 öğrencinin alı
nacağını, bunun için 
sınav kitapçığında 
okulun adının 
konulduğunu hatır
latarak, “Okulda 40 
derslik mevcut. 
Ayrıca Fizik, Kimya 
laboratuvarları, 
kütüphane, toplantı 
salonu, kantin, spor

salonu olarak kul
lanılacak alanlar ile 
yöneticiler ile ilgili 
bölümler bulunmak
tadır. Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’nden sonra 
açılacak olan ikinci 
Anadolu Lisesi ile 
ilçemizdeki eğitimin 
kalitesi daha da yük
selecek. ” dedi.

TİCARET MESLEK 
LİSESİ DE HAZIR 
Çukurbahçe mev 
kiinde bulunan 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Anadolu

Ticaret Lisesi’nin ise 
2011-2012 öğretim 
yılında yeni binasına 
taşınacağını 
söyleyen Mehmet 
Ercümen, “600 kişi 
olan okul mevcudu, 
yeni alınacak öğren
ciler ile bin kişiye 
çıkacak. Boşalan 
okul binası ise ilköğ 
retim okulu olarak 
eğitime katkı sağla 
yacak. Sınıflardaki 
yoğunluk bu okula 
alınacak öğrenciler 
ile düşürülecek. 
Gemlik’e yeni 
kazandırdığımız

okullarla eğitimin 
kalitesi daha da arta 
çaktır. Amacımız 
dersliklerde öğrenci 
sayılarının yoğun
luğunu azaltmak, 
tekli öğretim yap
maktır. ” 
Ercümen, Hisar 
Anadolu Lisesi’ne 
öğretmen ata
malarının Ağustos 
ayında yapılacağını, 
okulların iç 
donanımının ise 
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nca 
karşılanacağını 
söyledi.

Okul bahçesinin 
çevre düzen
lemesinin Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yapılacağını 
sözünü aldıklarını 
belirten Mehmet 
Ercümen, 
“Eğitim öğretim 
yılı başlamadan 
çevre düzenleme 
çalışmalarının 
tamamlanmasını 
bekliyoruz.
Okul yollarımız 
da yapılırsa yeni 
öğretim yılına 
eksiksiz gireceğiz' 
dedi.

&

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin biricik varlığı Sevgili Annemiz 

G ülş en U l g e n ’ i n 
vefatı nedeniyle cenazemize katılarak biz!erin acılarını paylaşan 

Bursa Biiyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye,
Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler ’e, 

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz a, CHP İl Başkanı Erhan Sevimli’ye, 
il yöneticilerine, Biiyükşehir Belediye Meclis üyelerine, 

CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ve ilçe yönetim kurulu üyelerine, 
AKP İlçe Başkanı Necdet Yılmaz’a, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Osman Durdu’ya, 

il genel meclis üyelerimize, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, 
kurum ve kuruluş temsilcilerine, eş, dost ve akrabalarımıza teşekkürü borç biliriz

Zafer ÜLGEN
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Ham almalı İçin halkana çıttı öldü
Merkez Osmangazi 
ilçesi Dişbudak 
Mahallesi Sarıgül 
Sokak'ta oturan 
Zeki Sönmez, 
sabah saat 06.30 
sıralarında hava

Trafik Kazası: 6 Yaralı
Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
meydana gelen trafik 
kazasında beton 
mikserinin hafif 
ticari araçla çarpış
ması sonucu 
6 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre,

Motosikletli Kapkaççılar, Durakta 
Bekleyen Kadının Çantasını Kaptı
Bursa'da otobüs 
durağında bekleyen 
kadına yaklaşan 
KTmı'ığf rYerfüz” 
belirlenemeyen 
motosikletli iki 
zanlı, kadının çan
tasını kapıp kaçtı. 
Kapkaççıların 
yakalanması için

Bindiği eşekten düşen kadın yaralandı
Bursa'nın 
Büyükorhan 
ilçesine bağlı 
Sarnıç köyünde, 
bindiği eşekten 
düşen kadın, 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Sarnıç köyü 
Çiftlik mevkisinde 
bulunan tarlalarına

Faıaıaosiıütleılfllaııılıııcılıhaııanseie^eıii
Adana'da kurduk
ları paraVan şirke
tle, işadamlarını 
karşılıksız çek verip 
dolandıran 17 kişi
lik şebeke çökertil
di. Kurdukları para
van şirketlerden 
birine 'Güven' adını 
veren şebekenin, 
18 firmadan toplam 
1 milyon 500 bin 
liralık dolandırıcılık 
yaptığı belirlendi. 

almak için ikinci 
kattaki evinin 
balkonuna çıktı. 
Dengesinigk 
kaybederek düşen 
Zeki Sönmez, olay 
yerinde hayatını

Seyran Yılmaz'ın (37) 
kullandığı 35 H 8920 
plakalı hafif ticari 
araç, Bursa-İzmir 
karayolunun 68. 
kilometresinde
Basri Kahraman'ın 
(35) kullandığı 
beton mikseriyle 

polis, soruşturma 
başlattı.
Gaziakdemir 
ıvıananesT Çckîi ye* 
Caddesi'nde otobüs 
durağında bekleyen 
Dilek D. 'nin (46) 
yanına yaklaşan 
motosikletli iki kişi, 
içerisinde 20 TL 

gitmek için eşeğe 
binen Çevriye 
Yıldız (37), annesi 
Hatice Acar ile 
yola çıktı.
Tarlaya yaklaştıkları 
sırada aniden 
ürken eşek, Çevriye 
Yıldız'ı üzerinden 
attı. Düşerken 
ayağı eşeğin

Adanalı bir işadamı 
nın Cumhuriyet 
Savcıhğı'na yaptığı 
başvuru üzerine 
soruşturma 
başlatıldı.
Şikayetinde, ken
disinden yüklü mik
tarda mal alan fir
manın verdiği çekin 
karşılıksız çıktığını 
belirten işadamı, 
dolandırıldığını 
söyleyerek yardım 

kaybetti. Sönmez'in 
10 gün sonra 
üçüncü kez 
kalbinden ameliyat 
olmayı beklediği 
öğrenildi. Şahsin 
cenazesi, olay 

çarpıştı.
Kazada, sürücüler
den Seyran Yılmaz 
ile aynı araçta bulu
nan Zeki (75), Laçin 
(74), Erdoğan (45), 
Günay (43) ve Kutay
Yılmaz (10) yara
landı.

para, cep telefonu 
ve bir çift altın küpe 
bulunan çantayı 

şokunu yaşayan 
Dilek D. polise 
başvurdu. Polise 
verdiği ifadesinde, 
"Durakta beklediğim 
sırada plakasını 

semerindeki iplere 
takılan Yıldız bir 
süre yerde sürük
lendi.
Annesi Hatice 
Acar'ın, ipleri 
çözerek kurtardığı 
Yıldız, vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
yaralandı.
Büyükorhan 

istedi. Savcılığın 
talimatıyla harekete 
geçen Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
işadamının elinde 
tuttuğu karşılıksız 
çekin izini sürerek 
şebekeyi takibe 
aldı. Şebeke 
üyelerinin 6 ay 
içinde Adana, 
Mersin, İstanbul, 
Antalya, Bursa, 
Van, İzmir, 

yerinde yapılan 
incelemenin ardıri* 
dan kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için Adli 
Tıp Kurumu'na gön- 
derUdi.

Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
ekiplerince 
Karacabey 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
bildirildi 

göremediğim moto
sikletle gelen kaskh 
iki kişi sol elimdeki

Çantamın içerisinde 
para ve cep telefon
um vardı. " dedi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Yıldız, 
burada yapılan 
müdahalenin 
ardından beyin 
travması şüphe
siyle Bürsa'daki 
Çekirge Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.

Gaziantep ve 
Malatya'da temasa 
geçtikleri işadam 
larından yüklü mik
tarda mal aldıklarını 
ve karşılıksız çek 
vererek onları 
dolandırdıklarını 
belirledi. Bu bilgiler 
üzerine harekete 
geçen polis, belir
lenen adreslere eş 
zamanlı baskın 
yaptı.

‘Gemlik Körfez’ www.fle(nUkj;<>rfe«ıazşteşl.c?m

Sayın Rauf Denktaş....
Kıbrıs’ın bağımsızlığının önderi.^ 5 
KKTC’nin ilk ve kurucu

Cumhurbaşkanı...
Bütün hayatı mücadele ile geçti...
Denktaş son 45 gündür ağır sağlık 

sorunları yaşıyordu.
Uçakla seyahat edemeyecek durum

daydı.
Beyin kanaması geçirmiş ve kısmi 

felç olmuştu.
Emekli maaşından başka geliri 

olmayan Denktaş, ekonomik sıkıntılar 
yaşıyor.

Başka birinin bakımına fiziken muh
taç durumda.

Doktorlarının, uçakla seyahat 
etmesinde bir sakınca olmadığı 
belirtmesi üzerine TSK’ya ait bir uçak
la Lefkoşa’dan Ankara’ya getirildi.
Türkiye’deki siyasi iktidar ambulans 

uçak göndermedi.
Yakında özel uçağı olduğu hâlde 

İbrahim Tatlıses, alayıvala ile ta 
Almanyalara taşındığını da gördük..
Ambulans uçağıyla övünenler, niye 

Rauf Denktaş için bu ambulans uçağı 
göndermedi acaba?..

Denktaş örnek bir devlet adamı profil
idir.
Denktaş’ın ekonomik sıkıntı çektiğini 

yazdık.
Şimdi soralım, Denktaş isteseydi 

dünyanın en zengin adamlarından biri 
olamaz mıydı?. Kolayca olurdu.

Sayın Denktaş; Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıyı 
değil de önce kendini düşünseydi 
böyle mi olurdu?..

Kıbrıs kumar turizminde, dünyada 
önemli bir yere sahip..

Hal böyle iken Denktaş gibi bir adam 
birazcık kendini düşünseydi bugün 
dünyanın en zengin devlet adamların
dan biri olurdu.

Havuzlu villalarda oğullarıyla ailece 
oturur, Kıbrıs limanlarında gemileri 
mısır -yumurta taşıt, eşi özel hastanel
er, büyük market -mağazalar açardı.

Ama onun emekli maaşından başka 
geliri yok...

Bu, yani mal varlığı, bir devlet adamı 
için bir göstergedir.

Benim saf vatandaşım; Laflara bak
mayın. Gizli servetlere bakın.

Bütün zamanını ve enerjisini milletine 
adamış olmanın, dürüstlüğün, kişisel 
hırslardan arınmış olmanın gösterge
sidir.

Denktaş bu nedenle sağlığının bütün 
sınırlarını zorlayarak ülkesi için 
çabalamaya devam etmiştir.

Kıbrıs Türk’ü için ömrünü adamış 
olan Rauf Denktaş’a hükümetin sahip 
çıkmaması çok hazin değil mi?.

Niye derseniz ben söyleyeyim.
Kıbrıs’ın Yunanlılara oyunlarla ve 

rilmesini istemiyor.
Şimdi anladınız mı, Dışişleri Bakanı 

Davutoğlu Kıbrıs’ı birleştirmeye 
çalışırken, hiç Denktaş’a ambulans 
uçak gönderilir mi?.

Ölse de kurtulsak denildiğini biliyo
rum..
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Tapu Sicil Online şişleme geçti
Yandaş gazete! ve 

Ertuğrul Yalçınbayır’ın yazısı.. 
Bir kere “yandaş gazete” sözü çok çirkin. 
Yandaş gazete ve medya aranacaksa, 

Cumhuriyet tarihinde bu işi en çok Sayın 
Yılmaz'ın partisi AKP yaratmıştır.

Başbakanın damadının başına getirdiği ATV 
grubunun alınmasında 750 milyon dolarlık 
kredi devlet bankalarından sağlandı.

Tarikat gazeteleri devlet ve belediyeler 
eliyle besleniyor.

Zaman, Bugün, Sabah, Taraf, Yeni Şafak, 
Star gibi daha adını saymadığım onca gazete, 
AKP'nin besleme yandaş basınıdır.

Bize yönelttiğiniz ithamı kendinizde arayın.
Öteye gitmeye de gerek yok.
Gemlik'te yaratmak istediğiniz yandaş 

basın 4 ay dayandı.
12 AKP'li iş adamı biraraya getirip yandaş 

bir medya kurdurmak girişimi kimin aklıyla 
oldu?

Ama 10 çekildi ikisi yola devam etti.
Her ay 10 bin lira zarar eden bu gazete, mes 

leği gazetecilik olmayan patronlarca kapatıldı.
0 kadar mı?
Gazeteciliği CHP düşmanlığı olarak yapan 

bir başka gazete daha var ilçemizde.
Bir zamanlar Umurbey Belediyesi’nden 

beslenirken Fatih Mehmet Güler iyi adamdı, 
daha sonra kötü adam oldu.

Belediye ile ilgili bir tek haberi gazetesine 
koymayan, CHP’lilerin bir tek açıklamasına 
sütunlarında yer vermeyenlere mi yandaş, 
yoksa 39 yıldır şerefiyle inancıyla bu mesleği 
yürütenler mi?

Sorun o değil.
17 Mart 2011 günü yapılan Başkanvekilliği 

seçimleri üzerine yaptığımız yayınlardan rahat
sızlık duyanlar, bizimle uğraşıyor.

Sizin Başkanlığa gelmenizden, bir hafta 
sonra, başkan yardımcınız, eşim ve gazetemi 
zin yazı işleri müdürü olan Güler Ajans sahibi 
Serap Güler'in Belediyeye bastığı takvimlerle 
ilgili olarak bir tek şahıs için basın toplantısı 
düzenlediniz.

Yine aynı firmanın belediyeden ihale ile 
aldığı nikah tabaklarını, Haziran ayı sonuna 
kadar sözleşmesi olduğu halde ayın başında 
tek yanlı telefonla bildirim yaparak kestiniz. 
Son bir aydır ise aynı işyerinden belediyeye 
yapılacak baskı işleri için teklif aldırmıyor
sunuz. Teklifleri yandaş gazetenizin mat
baasından ve onunla iş yapan bir başkasından 
alıyorsunuz?

Sizler o koltuktan bir gün gidersiniz ama 
bizler yine burada olur, Gemlik halkının bilgi 
edinmesi için çabalarımızı sürdürürüz.

Nice iktidarlar gelip gitmiştir. Ama gazete
ciliği dürüstçe yapanlar ayaktadır.

Size tavsiyem, eski Bakanınız Ertuğrul 
Yalçınbayır’ın cumartesi günkü Bursa Yeni 
Dönem gazetesindeki sizinle ilgili yazısını oku- 
manızdır.

Köşemde yer kalmadığı için bu yazıyı bir 
başka gün, Gemlik halkıyla paylaşacağım.

Yandaş gazeteyi dibinizde arayın göre
ceksiniz.

Gemlik Tapu Sicil 
Müdürlüğü evrak 
kayıtları bundan 
böyle online sistem 
ile kabul edilecek. 
Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nde işleri 
olanlar, Müdürlük 
girişinde bulunan 
elektronik cihaza, 
vatandaşlık numara 
sini ve yapacağı 
işlemin ada ve pafta 
numarasını yazarak, 
evraklarının kayda 
alınması için sıra 
numarası alacak. 
Evraklarını ilgili 
görevliye teslim 
edilmesinden 
sonra, vatandaşlar 
beklemeden işlerine 
dönecekler.
İşlemleri Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nde 
işlemlerin tamam
lanmasından sonra 
cep telefonlarına 
işlemlerinin bitiril 
diği ve hangi saatte 
daireye gelmeleri 
vatandaşlara 
çağrı sistemi ile 
bildirilecek.
Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü saat 
09.30’da Gemlik 
Tapu Sicil 
Müdürlüğü’nde 
düzenlenen törenle 
sistem devreye 
sokuldu.
İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik, sistemin 
Gemlik halkına 
hayırlı olmasını 
dilerken, Tapu

Müdürlükleri’nde 
sıra konusunda 
meydana gelen 
yakınmaların bu 
sistem ile sona 
ereceğini, torpilin 
işlemeyeceğini 
söyledi. 
Daha sonra 
Gemlik Tapu Sicil 
Müdürü Önder 
Ünsal, online sistem 
hakkında vatan
daşlara 
bilgiler verdi. 
Online sisteminin 
Bursa Yıldırım, 
Gemlik ve

Orhangazi 
ilçelerinde bulun
duğunu söyledi. 
Törene, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Şube Müdürü Ali 
Osman Cura, Mal 
Müdürü Arif Uçar ve

dairedeki görevliler 
katıldı.
Gemlik Tapu 
Sicil Müdürlüğü’nde 
14 memur 
görev yapıyor.
Günde 40-50 arasın
da satış işlemi 
gerçekleştiriliyor.

Eski Kumla yolu ilgi bekliyor
Gemlik Küçük Kum 
la arasında bulunan 
eski yol ilgi bekli 
yor. Manastır çıkı 
şından sahile sapan 
eski Kumla Yolu, 
Sınırtaş Sitesi, 
Atamer Oteli, 
Hasanağa Kampı, 
önünden Küçük 
Kumla girişindeki 
asfalta bağlanıyor. 
Üst yol açılmadan 
uzun yıllar kullanılan 
eski yol da geçtiği 
miz yıl GEMDAŞ 
boru hattı döşeyerek 
yolda kazı 
çalışması yapmıştı. 
GEMDAŞ’ın boru 
döşemeden 
sonra kazılan 
yerlerin toprakla 
doldurma sından 
sonra bir yıldır 
belediye tarafından 
onarılması beklenen

yol, yaz ayının 
gelmesi ile 
yazlıkçıların yoldan 
geçerken sıkıntı 
yaşıyorlar.
Eski Kumla yolu 
üzerindeki yerleşim 
yerlerinde oturanlar 
yolun bir an önce 
genişletilerek 
asfaltlanmasını 
istiyorlar.

mailto:kddri_guler@hotmail.com
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BURSA - GEMLİK - KÜÇÜKKUMLA KÖYÜ ELEKTROPOMPAJ SULAMA TESİSİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 
Bursa İl Özel İdaresi Tarım ve Köy İsleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Bursa - Gemlik - Küçükkumla Elektropompaj Sulama Tesisi İnşaatı yapım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgililer aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası 
1- İdarenin

: 2011/106547

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Ankara Yolu Yıldırım - BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 224 36618 00 - 224 366 18 16
c) Elektronik Posta Adresi 
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı

: info@bursailozalidaresi.gov.tr

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

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

b) Yapılacağı Yer
c) İşe Başlama Tarihi

ç) İşin Süresi
3- İhalenin

: Bursa Gemlik Küçükkumla Mah.
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

: Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

a) Yapılacağı yer : Mimarsinan Mah. Ankara Cad. Yıldırım - BURSA
b) Tarihi ve saati : 02.08.2011 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. 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 sanatkar odasından veya ilgili 

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

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

görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması 
halinde, bu 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 ortağı

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

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

üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Ziraat V€ya İnşaat Mühendisi,
1 Topoğraf
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
4.3.3.1. 2 Adet Kamyon, İ Adet Ekskavatör, 1 Adet Traktör, 1 Adet Su Tankı, 1 Adet Betonyer, 1 Adet Vibratör, 1 Adet Kaynak 

Makinesi (Çelik Boru İçin)
4.4. Bu ihalede benzer iş ölarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer i|.olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair 

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

Daire Başkanlığı Tarımsal Hikmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek ölanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorun

ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bursa İl Özel idaresi Tarım ve Köy İşleri Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 

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

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri Btedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınıf Değer Katsayısı (N): 1,20 körfez basin 4

mailto:info@bursailozalidaresi.gov.tr
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


Temmuz 2011 Pazartesi Gemlik Kar fez



18 Temmuz 2011 Pazartesi Gemlik KHrfez

YUNANİSTAN GEZİSİ ,

Önümüzde en az 
5-6 saatlik yol 
vardı. Gönül isterdi 
ki bu yolu gündüz 
gözüyle görelim; 
ama olmadı , 
işimiz yaver gitme
di.

KAVALA 
Doğu

Mekedonya ve
Trakya bölgesinde 
Yunanistan’ın sahil 
kenti. İpsala’ya 170 
km uzakta.
Nüfusu 63 bin 

civarında.

1923 mübade
lesinde (değiş- 
tokuş) Kapadokya 
Rumları bu şehre 
yerleştirilmiştir. 
Tekirdağ ile kardeş 
şehir olmasına 
karşın asıl kardeş 
şehir 
Kapadokya’dır.

OsmanlI döne
minde Balkanların 
önemli merkez
lerinden biriymiş. 
Kent çok temiz ve 
düzenli.

Kavala
Birçok yapıda 

Osmanlı rüzgârının 
esintilerini hisset
mek mümkün. O 
dönemden kalan 
eserler hâlâ var
lığını sürdürüyor.

Kavala’nın geliri 
genelde ticaret ve 
turizme dayanır. 
Tütün işleme ve 
ticareti de gelir 
getiren alanlar
dandır. Halkın 
yaşam düzeyi bize 
göre daha yüksek 
görünüyor. Biliyor 
musunuz, Kavala 
kurabiyesiyle 
meşhur bir kent. 
Çok da güzel kura
biyeleri var, tadına 
bakmanız gerekli.

Otelimize sabaha 
karşı saat 4’te 
geldik.
Aracımızdan 

inerken iki genç 
kız iie iki erkek ei 
ele kol kola 
eğlenceden dönü 
yortar anlaşılan. 
Tavırlarından da 
gayet rahat olduk
ları anlaşılıyor.

Aynı durum 
Türkiye’de olabilir 
mi diye düşündüm, 
bana biraz zor olur 
gibi geldi.

Bu saatte 
yatarsak ne kadar 
uyuyacaktık? 
Yatmasak da olur
du belki.

Sabah saat 8’de 
kalkılması karar
laştırıldı. Bazıları 
karşı çıktı; ama 
yarın da gidilecek 
çok uzun bir yolu
muz vardı.

Odamıza çıkar 
çıkmaz iyi bir duş 
alıp hemen yattım. 
Erken kalkma 
alışkanlığım 
olduğu için sabah 
saat 7’de uyan
mıştım.3 saat uyku 
yetmişti bana. 
Açılmak için 
hemen duşun altı
na girdim. Zaman 
kaybetmeden vali
zleri toplayıp 
resepsiyona indik. 
Otel tıklım tıklım 
doluydu.

Atina’da düzen

lenecek özürlüler 
olimpiyatlarına 
dünyanın dört 
bucağından gelen
ler vardı.
Otelin balkonun

da kahvaltı 
yaparken Kavala'yi 
seyrediyor dum. 
Temiz, sakin, 
huzurlu bir kent 
izlenimi veri yordu.

Kahvaltıdan 
sonra otelden 
dışarı çıktım. Deniz 
kenarına doğru git
mek isti yordum. 
Ancak caddeyi 
geçmek gerekiyor
du. Araçlar iki 
yönlü gelip gittik
leri için yeşil 
ışığın yanmasını 
bekledim. Güzel 
bir limanı vardı 
Kavala’nın. 
Uzaktan evlerin 
balkonlarına bak
tım, yemyeşil 
çiçeklerle doluydu.

Ne yalan 
söyleyeyim ben 
Kavala’nın deniz 
kenarında 
olduğunu bilmiyor
dum. Bu kente 
bayıldım. İnsan
ların biraz uzakta 
denize girmek için 
rîâzıriıkiar yaptık
larını görünce bir 
yabancı olarak 
onları kıskandım. 
Asıl plajlar daha 
uzaktaymış.Deniz 
Gemlik’in denizin

den bin kat daha 
temizdi.

Saat 9 civarında 
otelden ayrıldık. 
İlkin Kavala 
Kalesini görecek
tik. Sonra Mehmet 
Ali Paşa Külliyesi 
görülecekti.

Kavala , 
OsmanlInın esinti
lerini eserleriyle 
günümüze taşıyan 
bir yerleşim birim
iydi. Buram buram 
tarihimiz kokuyor
du. O dönemden 
kalan yapılar 
büyük ölçüde var
lığını günümüze 
kadar sürdürmüş. 
Ancak bazı yapılar
da büyük bir 
yıpranma 
görülmektedir.

Mehmet Ali 
P aşa külliyesi: 
Kavala’da doğan 

Mehmet Ali Paşa 
doğduğu kente 
büyük hizmetlerde 
bulunmuştur. Mısır 
Valisiyken bu kül- 
liyeyi yaptırır.Bu 
külliyede iki medre 
se, iki mescit, bir 
de imarethane 
vardır. Zamanında 
büyük işlev üstlen
miştir.

Kavala Kalesi:
Kentin tepesinde 

yer alıyor. Oraya 
dar ve dik bir 
yoldan çıkıyor

sunuz. 
Yoruluyorsunuz; 
ancak kaleye çık
tığınızda müthiş 
bir manzarayla 
karşılaşıyorsunuz. 
Kalenin bazı yerleri 
yıkılmış, onarım ve 
bakım işleri de pek 
önemsenmemiş. Or 
ta çağdan kalma 
bir kale. Kent 
merkezinden de 
kaleyi görmek 
mümkün.

Kaleden aşağıya 
indiğimizde bir 
kafede oturalım 
dedik. Beş altı 
arkadaştık. İlginç 
ama güzel bir 
durumla 
karşılaştık. Garson 
kız hepimize büyük 
bardaklarla soğuk, 
buzlu su 
getirdi.Biraz din
lendikten sonra 
içeceklerimizi 
söyledik. İnsan
ların burda ala
bildiğine sıcak 
olduklarını gördük.

CAMİİ
Kanuni, 1530 ‘da 

önemli devlet ada 
mı Pargalı İbrahim 
adına Kavala’da 
güzel bir camii 
yaptırmıştır.

Bu camii 1926’da 
kiliseye 
dönüştürülmüştür.

Yarın “İskeçe- 
Gümülcine”

li
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GEMLİK M AN ASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

122.000 TL
TEL: 0 531 860 55 44

BAYAN ELEMAN j
»A> S?-''- a# EiaMim

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224)513 16 48

FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 
VASIFSIZ 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

fcıMiiMmıliiMı Wiiniisiliiti
Bursa Mehter Takımı, 
İtalya'nın Modena 
şehrinde gerçekleş 
tirilen Askeri Bandolar 
Festivali'nde 
Türkiye'yi ikinci kez 
temsil etti. Bursa 
Tahtakıran Kılıç 
Kalkan Ekibi'nin dte 
eşlik ettiği Bursa 
Mehter Takımı, tarihi

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
[s Tier Çeşit EmlakAlım,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

Sy... _ _ _ _ _ _ ._ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Çd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

Dörtyol'da Ali Turgut Apt. 3+1 Satılık daire & Orhangazi Cad. Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATILIK 
Manastır yolu üstü 150 m2 ara kat 3*1 çift banyolu kombili, asansörlü, ful manzaralı satılık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Villa -Daire bulunur.

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

ye folklorik yapısıyla 
İtalyanları büyüledi. 
Dünyanın önde gelen 
organizasyonlarından 
Askeri Bandolar 
Festivali'nin 2O.'sine, 
Bursa Mehter Takımı 
İtalyan halkının yoğun 
içten i ıi7PrinA 9fif)R Millili «.VVV 
yılından sonra ikinci 
kez davet edildi. 
Bursa Tahtakıran 
Kılıç Kalkan 
Ekibi'nin de eşlik 
ettiği Bursa 
Mehter Takımı, tarihi 
ye folklorik yapısıyla 
İtalyanları adeta 
büyüledi.
Her konserinde 
alkış yağmuruna tutu
lan mehter takımını 
izlemek için, Modena 
ve çevre kentlerden 
de çok sayıda Türk 
izleyici festivale 
katıldı.
'Amazing Grace' 
adlı eseri, festivale 
katılan tüm ülkeler 
birlikte düet yaparak 
icra etti. Mehterbaşı 
Celalettin Altuntaş'ın 
yönetiminde çalınan 
İstiklal Marşı'na ise 
İtalyan çocuklardan 
oluşan 80 kişilik 
koro eşlik etti. 
Bursa Mehter 
Takımı Başkanı 
Mesut Özkeser ise, 
"Üç yıl önce olduğu 

gibi bu yıl da 
İtalya'da gördüğümüz 

bu olağanüstü ilgi 
bizleri çok sevindirdi 
ve duygulandırdı. 
Bu seyahat için bize 
destek olan 
Vali'miz Şahabettin 
Harput ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı'mız Recep 
Altepe'ye şükran
larımızı sunuyoruz" 
dedi.

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTEB MİSİNİZ?

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şe» içi ve 
WO*™ 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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bütçeyi vergi uçurdu
Rekor bütçedeki en 
önemli gelir kaynağı 
nın vergi barışıyla 
gelen gelirdeki artış 
ve yüksek oranlı 
büyüme ile gelen 
vergi artışı olduğu 
belirtildi.
Bütçe Ocak-Haziran 
döneminde 2,9 mil
yar TL fazla vererek 
41 yıl sonra bir reko
ra imza attı. Güçlü 
büyümenin etkisiyle 
işsizlik oranı yüzde 
10'un altına düşerek 
kriz öncesi döne 
mine geriledi.
2010 yılının ilk 
yarısında 15,4 milyar 
TL açık veren bütçe, 
yılın ilk yarısında 2,9 
milyar TL fazla 
verdi. İlk yarıda 25,3 
milyar TL faiz-dışı 
fazla gösteren 
bütçe, bu yıl, geçen 
yılın aynı döne
mindeki rakamın 
(12,1 milyar TL) iki 
katından fazlaşına 
ulaşmış oldu. İlk 
yarıda faiz-dışı har
camalar yıllık bazda 
yüzde 10,9 artışla 
120,8 milyar TL’ye 
yükselirken, gelir
lerdeki artış güçlü 
büyüme performan
sının devam etmesi 
ve yeniden yapı
landırmanın katkısı 
ile daha yüksek 
oranda gerçekleşti. 
Gelirler yılın ilk 
yarısında yıllık 
bazda yüzde 20,7 
artarak 146,1 milyar 
TL oldu.
Genel bütçeye 
bakıldığında vergi 
gelirlerinde 
neredeyse yüzde 
45'lik bir artışın, 
ancak bütçe gider
lerinde ise bir aza
lışın söz konusu 
olduğu dile getirildi. 
Bu azalışın esas 
itibariyle faiz gider
lerindeki azalıştan

kaynaklandığına 
dikkat çekildi. 
Ekonomistler, bütçe 
ve işsizlik rakam
larını Gazeteport'a 
değerlendirdi. 
Şeker Yatırım 
Ekonomisti İbrahim 
Aksoy, ilk yarı 
gerçekleşmelerine 
bakıldığında, 
hükümetin başlan 
gıç bütçesinde yer 
alan 33,5 milyar TL 
bütçe açığı ve 14,0 
milyar TL faiz-dışı 
fazla hedefine göre 
yılı mali dengeler 
açısından oldukça 
olumlu bir noktada 
bitireceğinin net bir 
şekilde görüldüğünü 
kaydetti. Bu yıl için 
bütçe hedeflerinin, 
Eylül veya Ekim 
ayında açıklan
masını bekledikleri 
Orta Vadeli Prog 
ram’da (OVP) daha 
olumlu rakamları 
ifade edecek şekilde 
güncellenmesini 
beklediklerini kayde
den Aksoy, bugün 
açıklanan bütçe 
rakamlarının 
hükümetin Merkez 
Bankası ve diğer 
kurumların rekor 
cari açığa karşı 
çabalarını destekle 
yebilecek şekilde 
ilave mali disiplin 
için alanı olduğunu 
gösterdiğini belirtti. 
Aksoy, yapılacak 
revizyonun, cari 
açığa yönelik 
kaygıların azaltıl

ması bakımından 
olumlu 
karşılanacağını 
belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Bununla birlikte, 
henüz ilave mali 
sıkılaştırma 
konusunda bir çalış
manın işareti ver
ilmezken, OVP’de 
yapılacak önemli 
miktarda bir revizy
on piyasalar tarafın
dan rekor cari açığa 
yönelik kaygıları 
azaltması bakımın
dan oldukça olumlu 
olarak karşılanacak
tır. Her ne kadar 
ekonomistler arasın
da ekonominin ısın
ma derecesi 
konusunda tartış
malar bulunsa da 
biz bu tartışmalarda | 
kimin haklı olduğu
nun cari açığa karşı 
yeni tedbirler alın
ması konusunda 
durumu değiştirme 
diği görüşündeyiz. 
Rekor seviyede cari 
açığa karşı gerek 
mali alanda gerekse 
de para politikası 
alanında ilave önlem 
alınması gerektiğini 
düşünüyoruz. Şu an 
için finansman 
konusunda sıkıntı 
yaşanmazken, 
Avrupa borç krizi 
gibi risklerin, 
finansman açısından 
Türkiye ekonomisini 
kırılgan bir 
konuma getirdiği 
görüşündeyiz."

Isiebeılelıııleıııiıiııııiırtııı
Çalışanları yakından 
ilgilendiren kıdem 
tazminatları kalkıyor 
mu? Hazırlanan 
taslak ortaya çıktı... 
Hükümeit programı 
ile birlikte yeniden 
gündemıe gelen 
"kıdem ıtazminatı" ile 
ilgili yapılacak 
düzenlemenin ayrın
tıları netleşti.
Hazırlanan taslağa 
göre kıdem tazmi
natı kaldırılmıyor. 
Hatta istifalar 
nedeniyle işveren 
tarafından öden
meyen kıdem tazmi
natları devlet garan
tisi altına alınıyor... 
Çalışanların merakla 
izlediği kıdem tazmi
natıyla ilgili yeni 
düzenleme "Kıdem 
Tazminatı Fonu 
Kanuh Taslağı" 
olarak şekillendirildi. 
Star'ın haberine 
göre, kıdem tazmi
natları için bir fon 
oluşturuluyor. 
Fonun gelirleri, işv
erenden kesilecek 
yüzde 3'lük gelirden 
oluşacak. Söz 
kpnusu oranının 
yükseltilmesi veya 
düşürülmesi 
konusunda Bakanlar 
Kurulu yetkili ola
cak. İşçilere ise ilave 
yük getirilmeyecek. 
Oluşturulacak olan 
Kıdem Tazminatı 
Fonu'nda, mevcut 
sistemde olduğu 
gibi, her yıl için bir 
aylık kıdem tazmi
natı ödenmesi 
öngörülüyor. Kıdem 
tazminatı tutarı da,
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çalışılan son yılın 
ortama ücreti 
tutarında olacak. 
Kıdem tazminatı 
ödemeleri, emeklilik, 
malûllük ve ölüm 
gibi durumlarda 
hiçbir şart aran
madan ödenecek. 10 
yılın üzerinde 
çalışanlarda kıdem 
tazminatlarını 
istemeleri halinde 
fondan tahsil ede
bilecekler. Örneğin 
bir işçi, 5 yıl bir iş 
yerinde; 3 yıl bir 
başka işyerinde ve 2 
yıl da başka işy
erinde çalıştı. Ve bu 
işyerlerinden istifa 
ederek ayrıldı. 
Mevcut durumlarda 
hiçbir yerden kıdem 
tazminatı alamıyor. 
Yeni düzenleme ile 
söz konusu işçiye 
10 yılı için kıdem 
tazminatı ödenecek. 
Eğer işçi hayatını 
kaybederse de 
ödeme mirasçılarına 
yapılacak.
Taslakta, kıdem 
tazminatı fonunda 
toplanan paraların, 
bütçeye aktarıl
masının önüne 
geçmek içinde bazı 
hükümlere yer veril
di. Buna göre, fonda 

toplanan paralar, 
'kutsal para' işlemi 
görecek ve hiç bir 
şekilde amacı dışın
da kullanılamaya
cak. Ayrıca, fonun, 
harcamaları ve gelir
leri, TBMM adına 
denetim yapan 
Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, 
Çalışma Bakanlığı 
müfettişleri tarafın
dan sağlanacak. 
Ayrıca fon, bağımsız 
bir denetim 
şirketine üçer aylık 
dönemler halinde 
incelettirilecek. 
Şirket, üçer aylık 
raporlarını 
kamuoyuna açıkla 
yacak.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği .•«> 
(TOBB) ve Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonumun 
(TISK) büyük destek 
verdiği yeni düzen
leme işçinin ala
madığı kıdem tazmi
natını devlet 
güvencesi altına 
alırken, işveren kes
imin üzerindeki 60 
milyar liraya yakın 
olduğu tahmin 
edilen kıdem 
tazminatı yükünü 
kaldıracak.

YEREL SÜRELİ YAYINU
YIL : 39 SAYI : 4020 '

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI 

ll.45-l4.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN0TELİ3 
11.00-14.15- 
16.15-20.15

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ 11.30- 
14.00-16.30-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 51J 5521)
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Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan başladı
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...

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

8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek, 

servis ve KDV dahildir

-ruj.

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

llîftll Ha 8 tisi öldü
Astaş Kereste ve Tomruk Deposu’nda bekçilik yapan Sadettin 
Biliyok, eşini otobüse bindirmek içini beklerken, Bursa yönünden 
gelen ve direksiyon hakimiyetini kaybeden İrfan Yakut’un kul
landığı araç Biliyok’a çarptı, araç daha sonra duvara çarpınca 
sürücünün eşi İsmigül Yakut da kazada olay yerinde öldü.
Olay, pazar günü saat 12.oo sıralarında Bursa yönünden gelmekte olan İrfan
Engürücük Köyü’ndeki Astaş Kereste, 
Tomruk Deposu önünde meydana geldi. 
Astaş Kereste Tomruk Deposu’nda bekçi
lik yapan Sadettin Biliyok, eşini otobüse 
bindirmek için yol kenarında beklerken,

Yakut’un kullandığı 16 Z 4610 plakalı özel 
araç, direksiyon hakimiyetini kaybedince, 
yol kenarında beklemekte olan bekçiye 
çarptıktan sonra Astaş Tomruk Deposu 
nun duvarına tosladı. Sayfa 4’de

ra

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Çift Başkanvekilli Belediye..
Gemlik Belediye Başkanvekilliğindeki iki 

başlılık devam ediyor.
17 Mart 2011 günü yapılan Başkanve kil- 

liği seçimi ile ardından 26-27 Mart 2011 
günü, CHP’lilerin yaptığı belediye meclis 
toplantısında seçilen başkanvekili ile 
Gemlik Belediyesi’nin iki başkanvekili var.

İlk seçim sonrası koltuğa oturan Refik 
Yılmaz makamın gerçek sahibi olduğunu 
iddia ederken, CHP’lilerin katıldığı toplan
tıda Başkanvekili seçilen Necdet Ersoy ise 
koltuğun kendisine ait olduğunu söylüyor.

CHP sorunu yargıya götürdü.
Bursa 3. İdare Mahkemesi, 17 Mart günlü 

meclis seçimlerini hukuki olmadığını, 
geçersiz sayıldığı gerekçesiyle karara 
bağladı. Devamı sayfa 4’de

•I II

Peynirci Baha nın 33. 
Suhesi hugiin acılıyor
Kahvaltı sofralarının uzmanı 
olarak ad yapan ‘Peynirci Baba’ 
şarküteri mağazası, Gemlik 
İstiklal Caddesinde 33. şubesi
ni bugün açıyor. Sayfa 4’de

Gevre YoluKavsak 
düzenlemesi başladı

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 
tarafından projelendirilen Çevre Yolu 
Çarşı Deresi bağlantılı Kavşak düzen
leme çalışması başladı. Sayfa 2’de

TAVTMVTM Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Ye n id üzenlemesiyle hizmetinize gi r d i

İçkisiz balık evimizde günlük 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.

Çocuk 
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 geçeriidir.

içerken, gün batımının en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz, ı Düğünlerde

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
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Terör belası....

Çevre Yolu Kavsak 
düzenlemesi başladı

Türkiye yine Diyarbakır’dan gelen şehit 
haberleriyle sarsıldı.

Bu kaçıncı... Anında yükselen sesler, 
gösterilen tepkiler...

Sonra tuz basılan yaralar...
Ve aymazlıklar, vurdumduymazlıklar, 

unutkanlıklar.
Yetti gari...
Ocaklar sönüyor.
Ana yürekleri dağlanıyor...
Baba yürekleri kanıyor.
30 küsur yıldır süren iç savaş.
Bir türlü “hal” edilemeyen sorunlar 

demeti.
Hala emeğini günlüğü 3 -5 liraya kiraya 

veren kadınlar, çocuklar, yaşlılar.
Havada uçuşan dolarlar karşılığında 

ağanın haremine alınan kız çocukları...
Berdel...
Recm...
Türkiye Cumhuriyeti...
Önce bu sorunu çözmek zorunda...
Toprak reformu...
Hakça paylaşım.
Feodalizmin yıkılması.
Olmazsa olmaz...
Gerçekleşmeden güneydoğuda kan dur

maz.
Ulus devlet ısrarla...
İnançla, sabırla...
Üzerine gidecek.
GAP...
Unutulmaya mı yüz tutturuluyor.
Bölgeye ve insanına “bereket ve huzur” 

getirecekti hani...
Çoban Sülü...
Bas bas bağırıyordu seçim meydan

larında...
“GAP’ı gaptırmam “diye...
Ne oldu.
Yoksa GAP gapıldı da haberimiz mi 

yok?
Doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde...
Illede güneyde
işsizlik, aşsızhk yaşamının ilkbaharında

ki delikanlıyı endazesinden çıkarıyor.
Korku, tedirginlik, yoksulluk bölge 

gençlerini lanetli terör örgütünün kucağı
na itiyor.
Peygamber ocağında yan y^na omuz 

omuza gelen “silah arkadaşları” gün 
geliyor karşılıklı birbirlerine “çurşun” 
sıkıyorlar.

Sıkılan kurşunların ateşi Bursa’ya, 
Adana’ya, Ankara’ya dahası tüm ülkeye 
düşüyor.

Siyasetçiler ise hala birbirlerine “salvo” 
yapıyorlar...

El ense çekiyorlar.
Ne yazık ki ve acı ki..
Türkiye hep bu kendini bilmez, koltuk

tan aldığı güçle kendini Kaf dağına 
çıkaran çıkarcı siyasetçi müsved
delerinden çekti...

AKP de... CHP de... MHP de...
Özellikle de
PKK ile işbirliği yaptığı artık gün yüzüne 

çıkan parti de aklını başına toplamak 
zorunda.

Ayrıştırıcı kavramlarla aynı topraktaki 
kardaşları karşı karşıya getirip ellerine 
silah vermek 

kimin işi?
Bu soruya doğru ve gerçekçi yanıt verip 

gereğini yapmak gerek...
Durum hiç iyi değil çünkü...

Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü 
tarafından proje
lendirilen Çevre 
Yolu Çarşı Deresi 
bağlantılı Kavşak 
düzenleme çalış
ması başladı. 
Gemlik’in alternatif 
girişlerinden biri 
olacak ve ulaşıma 
nefes aldıracak 
olan çalışmaları 
Belediye Fen İşleri 
Müdürü Ahmet 
Turan’la birlikte 
inceleyen Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
Kavşak yapımım 
üstlenen Göçay 
İnşaat firması 
yetkililerinden bilgi 
aldı.
Başkanvekili 
Yılmaz, düzenleme 
konusunda açıkla
ma yaparken; 
Karayolları 14. 
Bölge Müdürlü 
ğü’nün daha önce 
bir proje hazır
ladığını ancak 
Gemlik Belediyesi 
olarak bunun 
yetersiz kalacağı 
düşüncesiyle proje 
değişikliği istedik
lerini belirterek 
“Yeniden hazır
lanan proje ile 
yolun her iki 
tarafında bulunan 
köprüler 10’ar 
metre genişletilerek 
araçların dönüşleri 
rahatlatılmıştır. 
Bunun yanı sıra

Beyaz Koza Yaz Senlikleri bashyor
Bursa’nm 7 merkez 
ilçesinde yaşayan 
vatandaşları 
sevdikleri 
sanatçılarla buluş
turmaya hazırlanan 
‘Beyaz Koza Yaz 
Konserleri’, 19 
Temmuz Salı günü 
Türk Pop 
Müziği’nin sevilen 
sesi Sıla’nın kon
seriyle başlıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
gerçekleştirilen ‘50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’ coşkusu,

yaya geçişlerinde, 
de rahatlama ola
caktır” dedi.
Alt yapı kanalizas 
yon ve yağmur 
suyu giderlerinin 
tamamlanmasının 
ardından başlatılan 
çalışmaların biti 
rilmesinden sonra

Beyaz Koza yaz 
konserleri ile 
devam ediyor. Usta 
sanatçıları hayran
larıyla buluşturacak 
olan konserlerde ilk 
olarak, Türk Pop 
Müziği’nin güçlü 
sesi Sıla seven
leriyle bir araya 
gelecek. Kendine 
özgü tarzıyla müzik 
dünyasına adını 
altın harflerle 
yazdıran Sıla, 19 
Temmuz Salı günü 
saat 21.15’te 
Yıldırım Ahmet 
Taner Kışlalı 
Meydanı’nda 
muhteşem bir 

yol asfaltlanarak 
sinyalizasyon lam
baları takıldıktan 
sonra trafiğe açıla
cak.
Şimdilik belirli 
aralıklarla geçişlere 
izin verilen Kavşak 
düzenlemesinin

. Karayolları tarafın

konser verecek. 
Vatandaşların 
ücretsiz olarak 
izleyebileceği kon
serlerde Gökhan 
Özen, Emre Aydın, 
Atiye, Burcu 
Güneş, Emre Altuğ 
ile Dino Merlin ve 
Suzan Kardeş sah
neye çıkacak. 
Beyaz Koza 
konser programı 
Sıla -19 Temmuz - 
S: 21.15 - Yıldırım 
Ahmet Taner Kışlalı 
Meydanı 
Emre Aydın - 
21 Temmuz - S: 
21.15 - Nilüfer 
Ataevler Pazar 

dan yapılmakta 
olduğunu belirten 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Kavşak 
köprü genişletme 
çalışmasının ise 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıl 
dığını kaydetti.

Alanı
Atiye - 23 Temmuz - 
S: 21.15 - 
Gemlik İskele 
Meydanı
Burcu Güneş - ■: 
26 Temmuz - S: 
21.15 - Mudanya 
Belediyesi Karşısı 
Emre Altuğ - 
28 Temmuz - S: 
21.15 - Kestel Pazar 
Alanı Gökhan Özen 
- 29 Temmuz - S: 
21.15-Gürsu 
Atatürk Caddesi 
Dino Merlin - 
Suzan Kardeş - 30 
Temmuz - S: 21.15 
- Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu
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Alkollü sürücü ölüm saçtı YazıYORUM
Orhangazi’de önce
ki gece alkollü 
sürücüsünün kul
landığı otomobilin 
çarptığı 61 yaşında
ki İsmâil Çapacı 
öldü, otomobilde 
bulunan 
sürücüsünün 7 
aylık hamile eşi 
Yeşim Meşur (25) 
yaralandı. 0. 85 
promil alkollü 
olduğu tespit 
edilen sürücü Eser 
Meşur (27) jandar
ma tarafından 
gözaltına alındı. 
Kaza önceki gece 
saat 00:20 sıraların
da Orhangazi- 
Yalova Karayolu 
Süpürgelik 
Mevkii'nde mey
dana geldi. Eser

Tahela şirketle 1 milyon liralık dolanılırıcıhk
Adana'da, Güven 
Ticaret adıyla 'tabela 
şirket' kurarak 
piyasayı yaklaşık 
bir milyon TL 
dolandırdıktan 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edilen 
17 kişiden 8'i tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
Selahattin M.'nin (36) 
liderliğini, Mehmet 
U. (50) ile Hasan 
Y.’nin de (47) 
yardımcılığını yaptığı 
dolandırıcılık çetesi, 
Adana, İstanbul, 
Bursa, İzmir, Kayse 
ri, Gaziantep, 
Malatya ve Antal 
ya'da faaliyet 
gösterdi. 
Güven Ticaret ile 
Güney Ticaret isim
lerini kullanarak 
'tabela şirketler' 
kuran şebeke, önce 
satın aldıkları mal
ların parasını peşin 
ödeyerek güven 
ortamı oluşturdu.

Meşur, yanında 7 
aylık hamile eşi 
Yeşim Meşur ile 
birlikte 16 ZY 514 
plakalı otomobille 
Gemlik'ten Yalo 
va'ya gitmek üzere 
yola çıktı. Genç 
çiftin içinde bulun
duğu otomobil 
Orhangazi çıkışın
da Süpürgelik 
Mevkii'nde ana yola 
aniden çıkan İsmail 
Çapacı'ya çarptı. 
Otomobilin ön 
camına çarptıktan 
sonra yaklaşık 80 
metre savrulan 
yaşlı adam olay 
yerinde feci şekilde 
can verirken oto
mobilin ön koltuk
luğunda oturan 
Yeşim Meşur yara

Zanlılar, sonrasında 
daha fazla sipariş 
vererek, aldıkları 
malların karşılığında 
toptancılara iki ay 
vadeli çek verdi.
Banka hesaplarında 
bir miktar para 
bırakarak, bu parayı 
kendi aralarında 
sirkülasyon ettikleri 
için dikkat çek
memeyi başaran 
çete üyeleri, malları 
topladıktan sonra 
izlerini kaybettirdi. 
Söz konusu çetenin 
aynı zamanda çek 

landı. Olay yerin 
den geçen bir 
otomobille 
Orhangazi Devlet 
Hasta nesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın burada ilk 
müdahalesi 
yapıldıktan sonra 
ambulansla Bursa 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
sevkedildi. Yolun 
karşısına geçmeye 
çalışırken otomo
bilin çarptığı İsmail 
Çapacı'nın ise 
kopan bacaklardan 
birinin cesedin yak
laşık 80 metre 
gerisinde olduğu, 
diğer bacağın ise 
cesedin yaklaşık 25 
metre ilerisinde 
olduğu tespit edil

kırdığı, kırdıkları çeki 
toptancılara verdiği 
ve verdikten sonra 
da çalıntı ihbarında 
bulundukları tespit 
edildi. Çek bulun
masında M.D. adlı 
bir infaz koruma 
memurunun şebek
eye yardımcı olduğu • 
iddia edildi.
Artan şikayetler 
üzerine harekete 
geçen Adana İl 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
bünyesinde faaliyet 

di. Jandarma 
ekipleri İsmail 
Çapacı'nın 
parçalanan 
cesedinin ve 
kopan bacaklarını 
bez ve karton ile 
kapattı. İsmail 
Çapacı'nın cesedi 
Cumhuriyet 
Savcısının 
incelemesinin 
ardından 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Yapılan kontrolde 
0. 85 promil alkollü 
olduğu belirlenen 
Eser Meşur 
Jandarma 
tarafından gözaltı
na alınırak kazayla 
ilgili soruşturmaya 
başlandı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

gösteren 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri, 6 
aylık teknik takibin 
afcnotfaf cmz-enFeırrgr 
operasyonda 17 
kişiyi yakaladı. 
Sorgularının ardın
dan adliyeye sevk 
edilen zanlılar, 
"Çıkar amaçlı suç 
örgütü oluşturmak" 
suçundan Özel 
Yetkili Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
çıkarıldı. 9 saat ifade 
veren zanlılardan 
çete üyesi olduğu 
öne sürülen 
Selahattin M. dahil 
olmak üzere 8 kişi 
tutuklanarak 
cezaevine gönderil
di. Zanlıların, ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda ele 
geçirilen enerji içe
ceği, salça, peynir 
ve pekmez gibi ürün
ler sahiplerine teslim 
edildi

lüks cip alev alev yandı

Uyanın artık yeter.......
13 ışık söndü, Türkiye’yi vatan bilen 

ve evlat sahibi olan milyonların yürek
leri dağlandı.

77 yaşında eski bir asker olarak, bile 
rek söylüyorum, bu korkunç olaylar 
daha başlangıç.

Önümüzde çok daha kötü günler var.
Olanlar ve olacaklar, AKP’nin, 

ABD’nin bölgedeki hesaplarına boyun 
eğmesinin, Başbakan Erdoğan’ın içine 
atıldığı “Kürtçülük- Bölücülük” tuza
ğını hala fark edememesinin 
sonuçlarıdır.

Dünyanın hiçbir devleti, elinde silah 
olan terör örgütü ile Terör Örgütünün 
liderini muhatap alıp, müzakere 
etmez...

Barzani’ye, Talabâni’ye gösterilen 
samimiyet ve dostluğü,
Türk Ordusunun Komutanlarından 

esirgendi...
Habur’da seyyar mahkeme kurup 

teröristler 4 dakikada serbest bırakıldı, 
terörle canı pahasına mücadele 
eden,subay, astsubay ve uzman 
çavuşların hapse atılmasını gülerek 
seyredildi..

Gencecik teğmenleri, darbe yapacak 
diye ıçeıı atııaı...

İleri demokrasi dediler; Bilim 
Adamlarını, Gazetecileri, Aydınları, 
Siyasetçileri hapse atıldı.

Basılmamış kitabın peşinden koşul
du...

13 fidanımızın canlarını aldıkları gün, 
“Demokratik Özerklik” ilan edip, 

Anayasa ihlal suçu işlediler..
Sayın Başbakan, iki Orgenerali yan

lış yere göndermiş.
Onları Hasdal’a, MİT Müsteşarınızı da 
Kandil’e göndermeleri gerekmez 

miydi? ..
Son olarak; Hasan Cemal, sen dos

tun Karayılan’ın yanına,
Cengiz Çandar sen de Öcalan’ın yanı

na gidin.
Nasıl serbest bırakılacağı konusunda 

birer rapor daha yazın..
Aziz ve Necip Türk Milleti, başınız 

sağ olsun.
Şehitlerimizin mekanları cennettir.
Ey halkım ;Siz her iki kişiden biriniz 

AKP’ye oy vererek bu olanları ve ola
cakları desteklediniz. Hayırlı olsun..
Acı sonu da yakında göreceğiz...

Yazık olmuyor mu bize ?..
Durmak yok, yola devam ediniz...

Salih Yıldız, 
16 PE 644 plakalı 
cipiyle Atatürk 
Bulvarı üzerinde 
seyir halindeyken, 
eski İnegöl 
Meslek Yüksek 
okulu binası 
önünde aracının ön 
kısmından duman
lar çıkmaya 
başladığını fark 
etti. Genç sürücü 
hemen cipten

inerken, aracın 
yandığını gören 
çevredeki esnaflar 
yangın söndürme

tüpleri ile müdahale 
etti. Kaputun 
açılması ile alevler 
yükselmeye

başlayınca, 
yangını 
müdahale etmeye 
çalışanlar geri atım 
atmak zorunda 
kaldı. Olay yerine 
gelen polis vatan
daşları uzaklaştırıp 
yolu trafiğe 
kapatırken, 
İtfaiye ekibi 
köpükle müdahale 
ederek yangını 
söndürdü.

KfiŞCDC B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

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

Çift başkanvekilli belediye
Bu durumu dışarıdan izleyen vatandaşların 

da kafası karıştı.
CHP ve onların hukukçuları, 3. İdare Mahke 

meşinin kararının kesin sonuç bildirdiğini, Bele 
diye başkanvekili makamında oturan Refik 
Yılmaz’ın bu karardan sonra yaptığı her işlemin 
hukuksuz olduğunu, attığı her imzanın sorumlu
luk getireceğini söylüyorlar.

Refik Yılmaz ise kararın çelişkili olduğunu 
belirterek, karar sonucunun hukuki sürecini kul
lanıyor.

Bu tartışmalara bir yenisi eklendi.
Bugünkü gazetemizin 5. sayfasında, eski 

AKP Devlet Bakanı, Ertuğrul Yalçınbayır’ın bir 
yazısını yayınladık.

Yalçınbayır, saygın bir hukukçudur.
Dürüsttür, demokrattır.
AKP’nin kurucu üyesi olup, AKP tüzüğünü 

hazırlayan birkaç kişiden biridir.
Bursa Yeni Dönem Gazetesi’nin cuma gün 

kü sayısında Gemlik Belediyesi’ndeki başkan
vekili seçimleriyle ilgili bir yazısı çıktı.

Dün, kendisiyle görüştüğümde, 17 Mart 2011 
günlü Meclis toplantısını ve ardından açılan 
dava ile ilgili kararı değerlendirdiğini söyledi.

Yalçınbayır, 3. İdare Mahkemesi’nin aldığı 
kararın kesin olduğunu belirterek, şunları söylü 
yor:

“30 Haziran 2011 günü kararı ile AK Partili 
Refik Yılmaz'ın Başkanvekili seçilmesine ilişkin 
Gemlik Belediye Meclisi’nin kararının hukuk ale
minde sonuç doğuran, kesin ve icrai bir işlem 
niteliği kazanmadığına karar verildi. Refik 
Yılmaz'ın Belediye Başkan Vekilliği görevini 
yürütmesini sağlayacak hukuki bir işlem bulun
madığı tespit edildi.

Kararın gerekçesinin yapılarak Refik 
Yılmaz'ın görevi bırakması ve Başkanvekilliği 
Seçimi'nin yapılması sağlanmalıdır.

Mahkeme kararı gerekçesi ile bütündür. 
Kararın gerekçesi Başkanvekili seçilmenin 
hukuki dayanağı olmamasıdır. Hukuksuz olarak 
görevi yürüten kişinin eylem ve işlemleri de 
hukuksuzdur. Her gün onlarca karar alan bir 
makamın fiilen yürütülmesi mümkün değildir."

Yorum sizin!
Yalçınbayır, meclisin görevini yapmadığını, 

bu nedenle, meclis seçimlerinin yenilenebile
ceğini iddia ediyor.

Yalçınbayır’a 26 Mart günü CHP’lilerin kapı 
önünde yaptığı meclis toplantısını ve sonuçla 
nnı soruyorum.

O toplantıda Necdet Ersoy Başkanvekili 
seçilmişti.

3. İdare Mahkemesi bu nedenle ilk toplantıyı 
geçersiz ve hukuksuz saymıştı.

Yalçınbayır, o konuda eline dosyanın yeni 
geçtiğini, inceleme fırsatı bulamadığını söyledi. 
Sanırım bugün düşüncelerini benimle de pay
laşacak.

Gelelim 1. İdare Mahkemesinin yürütmeyi 
durdurma kararını kabul etmemesine.

Bu karara bakın mahkeme, Valinin Necdet 
Ersoy’un başkanvekili seçildiği toplantıyı huku
ki kabul etmemesi nedeniyle açılmış.

Mahkeme duruşmayı esastan yürütüyor.
Bir sonuç bildirmiyor.
Bu konuyu da dün hukukçularla görüştüm.
Yarın bu ve diğer konuları masaya yatıraca 

ğım.
Gemlik halkının kafasının karışıklığının 

giderilmesi için bu zorunlu.
Çünkü birileri hep kafaları karıştıran başlık

lar atıyor.
İncelemek, araştırmak zahmetine girmeden, 

binlerinin tetikçiliğini sürdürüyorlar.

MİM Ha 8İİSİ i
Astaş Kereste ve Tomruk Deposu’nda bekçilik yapan Sadettin Biliyok, 

eşini otobüse bindirmek içini beklerken, Bursa yönünden gelen ve 
direksiyon hakimiyetini kaybeden İrfan Yakut’un kullandığı araç 
Biliyok’a çarptı, araç daha sonra duvara çarpınca sürücünün eşi 

İsmigül Yakut da kazada olay yerinde öldü.
Engürücük 
Köyü’nde meydana 
gelen trafik kazasın
da 3 kişi yaşamını 
yitirdi.
Olay, pazar günü 
saat 12.oo sıraların
da Engürücük 
Köyü’ndeki Astaş 
Kereste, Tomruk 
Deposu önünde 
meydana geldi.
Astaş Kereste

Peynirci Baha’nın 33, 
Şubesi bugün açılıyor
Kahvaltı 
sofralarının uzmanı 
olarak ad yapan 
‘Peynirci Baba’ 
şarküteri mağazası, 
Gemlik’te 33. 
şubesini bugün 
açıyor.
İstiklal 
Caddesi’nde 
bugün açılacak 
olan Gemlik 
Şubesi’nin tüm 
hazırlıkları son 
dakikaya kadar 
sürdürüldü.
Gebze Merkezli 
‘Peynirci Baba’ 
markasıyla tanınan 
şarküteri mağaza
sının İstanbul’da 9, 
Danca’da 2, Gebze 
de 6, İzmit’te 4, 
Kocaeli’nde 5, 
Bursa’da 3, Orhan 
gazi ve Gemlik’te 
birer şubesi 
bulunuyor.

Tomruk Deposu’nda 
bekçilik yapan 
Sadettin Biliyok, 
eşini otobüse 
bindirmek için yol 
kenarında bek
lerken, Bursa 
yönünden gelmekte 
olan İrfan Yakut’un 
kullandığı 16 Z 4610 
plakalı özel araç, 
direksiyon 
hakimiyetini

kaybedince, yol 
kenarında bekle
mekte olan bekçiye 
çarptıktan sonra 
Astaş Tomruk 
Deposunun duvarı
na tosladı.
Kazada araç 
sürücüsü İrfan 
Yakut, araçta bulu
nan eşi İsmigül 
Yakut ve bekçi 
Sadettin Biliyok

yaşamlarını 
yitirdiler.
Bekçi Sadettin 
Biliyok ve İrfan 
Yakut ile İsmigül 
Yakut’un cesetleri 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı.
Savcılık olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Yöre Şirketler 
Grubu’nun iştiraki 
olan ‘Peynirci 
Baba’ mağazasında 
peynir çeşitlerinin 
yanı sıra, sucuk, 
pastırma, kavurma, 
salam, sosis, reçel,

tereyağı, süt, kay
mak, yoğurt, 
ayran, zeytin 
çeşitleri, zeytinyağı, 
tahin, pekmez, 
mısır kırması, 
ev ekmeği, erişte, 
yaz helvası, tahin

helva, meyve 
suyu, hurma, bal, 
turşu çeşitleri, 
yufka, mantı, 
yumurta, salça 
gibi ürünler 
pazarlanıyor.

KftŞ€D€ B€Kl€M€K VOK
. kaliteli kaşeler uygun .

FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
%

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/8 GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Serbest Kürsü
Ertuğrul YALÇINBAYIR 

Gemlik’te seçim ufukta 
61. Hükümet güvenoyu aldı. TBMM’nin 

güvenoyu kararı ile Hükümet Programı 
Resmi Gazete’de yayımlandı.

AK Parti’nin iktidara geldiğinden bu yana 
58, 59, 60 ve 61 inci hükümetler kuruldu.

Abdullah Gül Başkanlığındaki Hükümet 
Programı 64 sayfa ve bu program doğrul
tusunda çıkartılan 58. Hükümet Acil Eylem 
Planı 107 sayfa.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 
kurulan 59. Hükümet 51, 60. Hükümet 76 ve 
61. Hükümet 128 sayfalık programlara 
sahip. Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2023 
hedeflerine doğru yelken açan ülkemiz 
hedefinin gerçekleşmesi, milletimizin ileri 
demokrasiye, daha çok refaha, huzura, 
sosyal adalete ve barışa ve kaliteli yaşama 
kavuşması dileğiyle, TBMM’ye ve 
Hükümet’e başarılar diliyoruz.

Hükümet programları ve icraatları 
konusunu başka yazılara bırakarak Gemlik 
Belediye Başkan Vekili seçilen Refik 
Yılmaz’la ilgili mahkeme kararına dikkat 
çekmek istiyorum.

2009 Belediye Seçimleri sonucu Gemlik 
Belediye Başkanlığı’na CHP’den Fatih 
Güler seçildi. Fatih Güler İçişleri 
Bakanlığı’nın 08.03.2001 günlü oluruyla 
görevden uzaklaştırıldı. Fatih Güler’in yer
ine Gemlik Gemlik Belediye Meclisi 
17.03.2011 tarihinde Belediye Başkanlığını 
yürüten Gürhan Çetinkaya yönetiminde 
seçim yaptı ve AK Partili Refik Yılmaz 
Belediye Başkan Vekili seçildi. Bu seçim
lerden sonra Gürhan Çetinkaya, Meclis 
kararının hukuka aykırılığını gerekçe 
göstererek, Meclis Kararının yeniden 
görüşülmesini isteyerek Meclis’e iade etti. 
Belediye Meclisi bu iadeyi görüşmedi, 
Refik Yılmaz’ın Başkan Vekili seçimi 
usulüne uygun kesinleşmedi. Dolayısıyla 
Meclis kararı yürütülmesi kesin ve zorunlu 
hale gelmedi. Refik Yılmaz’ın seçimi hukuk 
aleminde sonuç doğurmadı. Ancak Refik 
Yılmaz fiilen Belediye Başkan Vekilliği’ne 
başladı ve görevini yürütüyor, Belediye’nin 
tüm kararlârında imzası bulunuyor.

Refik Yılmaz’ın seçimine ilişkin Meclis 
kararı aleyhine Bursa 3. İdare 
Mahkemesinde dava açıldı ve mahkeme 30 
Haziran 2011 günü kararı ile AK Partili 
Refik Yılmaz’ın Başkan Vekili seçilmesine 
ilişkin Gemlik Belediye Meclisinin kararının 
hukuk aleminde sonuç doğuran, kesin ve 
icrai bir işlem niteliği kazanmadığına karar 
verildi. Refik Yılmaz’ın Belediye Başkan 
Vekilliği görevini yürütmesini sağlayacak 
hukuki bir işlem bulunmadığı tespit edildi. 
Kararın gerekçesinin yapılarak Refik 
Yılmaz’ın görevi bırakması ve Başkan 
Vekilliği Seçimi’nin yapılması sağlan
malıdır.

Mahkeme kararı gerekçesi ile bütündür. 
Kararın gerekçesi Başkan Vekili seçilmenin 
hukuki dayanağı olmamasıdır. Hukuksuz 
olarak görevi yürüten kişinin eylem ve 
işlemleri de hukuksuzdur. Her gün onlarca 
karar alan bir makamın fiilen yürütülmesi 
mümkün değildir.

Gemlik Belediye Meclisi Başkan Vekili 
seçimini tamamlayamamış bir Meclis’tir. 
Belediye Başkan Vekili Seçimi 15 gün 
içerisinde tamamlanamadığı takdirde 
mevzuatımız gereği Belediye Meclisi’nin 
feshine ilişkin hükümler uygulanır. Bu 
hususta belediye Meclisi ihmalini 
sürdürürse ufukta Gemlik’te Belediye 
Meclis Seçimi görünmektedir. Meclisin 
feshi ihtimalini belirterek sorunun hallini 
diliyorum.

Bursa Yeni Dönem Gazetesi’nde 15 Temmuz 
2011 günü yayınlanmıştır.

BeleHiıesnıriu aiizMciiler KeliBlBiiiii aim
Gemlik Belediyespor 
Kulübü faaliyet
lerinden olan Yüzme 
Yaz Spor Okulları 
dönemleri devam 
ediyor.
Sona eren dönem
lerin sertifa törenleri 
ne Kulüp Başkanı 
Mahir Gencer, kur
siyer öğrenciler, 
veliler ve öğretmen
leri katıldı.
Belediyespor 
Kulübü Başkanı 
Mahir Gencer, Yaz 
Okulu’na katılan kur
siyer öğrencilere 
yaptığı konuşmada, 
yüzmenin ve sporun
insan sağlığındaki

। önemini anlattı. 
Başkan Gencer,

İjgigj*

■ !
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yüzlerce çocuğa 
sportif katkı yap
maktan çok mutlu 
olduklarını söyledi. 
Dönemin son 
gününde çalışma 
saatleri bitiminde ve

başlangıcında 
yapılan törenlerle 
300 yakın gence ser
tifikaları dağıtıldı. 
Öğrenci velileri de 
törenlere ilgi göster
diler.

Belediyespor 
Yaz Okulu’nda 
futbol, satranç, 
basketbol, tenis 
branşlarının sertifika 
törenleri Cuma günü 
yapılacak.

Yazarımı; Irmak, dünya evine sitili

Gazetemizin genç 
köşe yazarlarından 
Irmak Özyalçın 
yaşamını Eti A.Ş hin 
Dış İlişkiler Sorumlu 
su Emre Ünlü ile bir
leştirdi. Gazetemiz 
köşe yazarı Özcan 
Vural’ın torunu olan

Irmak ile Emre’nin 
düğünleri İstanbul 
Çubuklu 29’da 
gerçekleşti.
Seçkin davetlilerin 
katıldığı düğüne 
Vural ve Ünlü 
aieleleri ile yakınları 
katılırken, çiftlerin

nikah şahitliğini ise 
İsmet İnönü’nün kızı 
Özden Toker ile, 
Emekli Albay Soner 
Altan ile Irmak’ın 
dayısı Dr. Gürcan 
Vural yaptı. 
İstanbul Boğazına 
karşı düzenlenen

düğünden sonra 
Irmak ve Emre Ünlü 
çifti balayına 
Venedik’e, oradan 
da gemi ile Akdeniz 
turuna çıktılar.
Irmak ve Emre Ünlü 
çiftine mutluluklar 
diliyoruz.
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Gittim, gördüm 
yazıyorum

Erhan İZGİ YUNANİSTAN GEZİSİ

/SKEÇE- GÜMÜLÇİNE...
Yolculuğumuz 

sırasında 
geçtiğimiz yer
leşim birimlerinde 
daha önceleri 
kiliseleri görüyor
duk. Tek tük de 
olsa cami 
gördüğümüz oldu. 
Ancak İskeçe, 
Gümülçine ve 
Dedeağaç’ta cami
lerin minareleri 
uzaktan kendini 
gösteriyordu. 
Buralarda 
Müslümanların 
yaşadığını dolaylı 
yoldan Türklerin 
varlıklarını 
sürdürdüklerini 
anlıyorsunuz.

Nüfusun % 
30‘unu Türklerin- 
Müslümanların 
oluşturduğunu 
söyleyebiliriz. 
Bunları Iskeçe’de 
alışveriş yaptığı 
mız bir Türk esnaf
tan öğreniyoruz.

Bizdeki tuhafiye 
dükkanlarına ben 
zer dükkanlar 
çalıştırıyorlar. İşler 
nasıl diye soruyo

rum.
“Pek iyi değil, 

idare etmeye 
çalışıyoruz.” diyor.

Yunan hükümeti 
ve halkıyla aranız 
nasıl, diyorum: 
“Ne Yunan 
hükümetiyle ne de 
Yunan halkıyla bir 
sorunumuz var.” 
Biz kendi dünya 
mızda yaşarız 
onlarda ayni şe 
kilde yaşamlarını 
sürdürürler.

“Eskiden bazı 
sıkıntılar yaşanmış 
;ama günümüzde 
barış içinde 
yaşayıp gidi 
yoruz.” diyor.

Küçük bir çarşıyı 
geziyoruz. Esnafın 
büyük bir bölümü 
Türkçe konuştuğu 
için kendinize 
Türkiye’de sanı 
yorsunuz. Çay 
bahçeleri var biz
imkiler benzeyen. 
Buralarda Yunan 
kahvesi daha çok 
tercih ediliyor içe
cek olarak.

Hava sıcak, serin 
olan bir yer bulup 
çay bahçesinde 
biraz soluklanı 
yoruz, isteyenler 
bir şeyler içiyor.

Hareket saatimiz 
geliyor ve yola 
devam...

AGIOS
NICHOLAS 
KİLİSESİ 
Yolumuzun 

üzerinde bir adada 
görülmeye değer 
bir kilise. Uzunca 
bir mesafeyi köprü 
niteliğindeki 
yoldan giderek 
küçücük adada 
kurulmuş kiliseye 
ulaşıyorsunuz. 
İçersi ziyaretçilerle 
dolu. Bizde onlar
dan geri kalır 
mıyız? Kilisenin 
gezmediğimiz yeri
ni bırakmıyoruz. 
Çiçeklerle ve yeşU- 
liklerle bezenme 
şirin, güzel bir yer. 
İsmail Kandemir 
dayanamadı, asker 
arkadaşı pederi 
yanına alarak bir 
askerlik fotoğrafı

çektirmeyi ihmal 
etmedi.

DEDEAĞAÇ

Yunanistan’da 
son durak yerimiz. 
Yemek molası 
veriyoruz. 
Oturduğumuz 
kafede Türkçe 
bilen bir genç kızla 
karşılaşıyoruz. 
Hem sohbet ediyor 
hem de yiyecek bir 
şeyler ısmarlıyo 
ruz.
İnsanlar yemek 

ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde buralardan 
karşılıyorlar. 
Anlaşılan 
ekonomik durum
larına uygun. 
Esnafın bize sıcak 
davrandığını 
gözlemliyorum.

Yemeği yiyince 
deniz kenarına inip 
biraz gezmek, 
fotoğraf çekmek 
istiyorum. Hava 
alabildiğine sıcak 
olduğu için bir 
süre sonra kıyıda 
birkaç ağacın oluş
turduğu gölgelikte
ki banklara oturu 
yor ve arkadaşların 
gelmesini bekliyo
rum.
k /..a camızın 
hareket etmesine 
20 dakika var. 
Bütün arkadaşlar 
toplanınca yolcu- 
luk başlıyor.

İPSALA
GÜMRÜK KAPISI 
İpsala gümrük 

kapısına yak
laştıkça güzel yur
dumuzun kokusu 
nu duyar gibi olu 
yorsunuz.

Gümrükte büyük 
bir kalabalıkla 
karşılaşıyoruz. 
Fakat memurlar iyi 
çalıştığı için fazla 
beklemiyoruz. Hem 
Yunan hem Türk 
gümrüğünden 
alışveriş yapıyo 
ruz. En çok aldık
larımız da içki ve 
sigara. Dişe 
dokunur çok fazla 
bir şey yok.

Yunan gümrüğün
den girdikten 
sonra Türk güm
rüğünde fazla bek
lemiyoruz. İşlemler 
bitince yola 
devam.

Bizi en çok 
duygulandıran 
olay Meriç 
nehrinden 
geçerken köprüde 
yaşandı. Yunanlı 
askerler bize el 
salladı, biz de 
onlara salladık. 
Köprünün yarısına 
gelmiştik ki Türk 
bayrakları ve 
askerlerimizi 
görünce coştuk, 
hepimiz yürekten, 
gönülden el sallı 
yorduk.

Onlar da biz 
geçinceye kadar el 
salladılar.

Dört günlük 
ayrılık içimizde 
büyük bir vatan 
hasretine neden 
olmuştu.

Yıllarca vatanın
dan ayrı kalanlar 
ne yapıyor acaba!
Yunanistan’la 

ilgili yazdıklarıma 
şunları da ekleye
bilirim: Cep tele
fonu bizdeki kadar 
fazla kullanılmıyor. 
Motosiklet tercih 
edilen önemli bir 
ulaşım aracı. İki 
kişinin yolculuk 
yapabileceği 
küçük otomobiller 
oldukça yaygın. 
Sokaklarda bağırıp 
çağıran kişilere 
pek rastlamıyor
sunuz. Kadınlar, 
erkeklerden daha 
çok çalışıyor, pek 
çok iş yerinde 
'kadınları görüyor
sunuz.

Bizim için çok 
yararlı bir geziydi. 
Kazasız belasız bu 
geziyi tamam
lamıştık. Güzel 
anılar yaşadık, 
zevkli geçen gün
lerimiz oldu. 
Geziye katılan 
arkadaşların 
sanırım tümü 
memnun ve mut
luydu.

Yeni denizlere 
yelken açmak 
dileğiyle...

SON
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SATIUK 
2 ADET DAİRE

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

122.000 TL
TEl: 0 531 860 55 44

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNETBAYİ 
Tel (0.224)513 1648

İM MİM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ 
BAYVE BAYAN ELEMANLAR 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER

Tel: 514 20 21

Damat adaylarının "flitin" çilesi
Her geçen gün fiyatı 
artan altın, dünya 
evine girmeye hazır* 
■ananları kara kara 
düşündürüyor. 
Altın fiyatlarındaki 
artışın satışları azalt
tığını belirten Bursa 
Kuyumcular Odası 

Başkanı Rıdvan Şen, 
altın fiyatlarının daha

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 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

da artacağını tahmin 
ettiklerini söyledi. 
Altın fiyatlarındaki 
rekor artışın satışları 
olumsuz yönde etk
ilediğini ifade eden 
Şen, "Şu an bekle
mekten başka bir şey 
yapamıyoruz. Tek tek 
altın satarak fazla 
gelir elde edemiyoruz. 
Ancak sürümden 
kazanabiliyoruz. 
Altının bu kadar arta
cağını tahmin etmiyor
duk. Geçen sene yaz 
döneminde çeyrek 
altın 80 TL idi, şimdi 
140 TL’yi geçti" dedi. 
Şen, altın fiyatlarında
ki artıştan en çok 
düğün yapmak iste 
yenlerin etkilendiğini 
belirtti. Düğün 
yapacakların altın 
yüzünden sıkıntıya 
düştüğünü kaydeden 
Şen, "Düğün yapmak 
isteyenler altın fiyat
larından mustarip. 
Altındaki inanılmaz 
fiyat artışı, düğün 
sahiplerini tasarrufa 
yönlendiriyor. 3 
bilezik almak isteyen * 
1 bilezik alıyor. 
Çeyrek altının pahalı 
olması sebebiyle 
vatandaşlar damada 
ve geline nakit para 
takıyor. Fiyat artışı 
böyle sürerse artık 
altın takmak düğün
lerin modası olmaya
bilir" dedi. Şen, altın 
fiyatlarında artış 
olmasına rağmen 
vatandaşların altın 
bozmayı pek tercih 
etmediğini söyledi. 
Altın fiyatının artış 
eğiliminde olması 
sebebiyle vatan
daşların ellerinde tut
tuğu altınları satmak 
için beklediği ifade 
edildi.

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİMİZ?

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

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE
Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 

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

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

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

Gemlik Körfez Gazetesi : www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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20 vılhüııleıııe 6 aylılı tazminat
Kıdem tazminatın 
fona devredilmesi 
nin öngörüldüğü 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi'ne göre, 
kıdem tazminatı 
tutarının 1 yıla 1 
maaştan 20 yıla 6 
maaşa indirilmesi 
planlanıyor. 
Hazırlıkları 2009 
yılında başlayan, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı'nda temel 
politika ve alınacak 
önlemleri belirlen
mesine rağmen bir 
türlü açıklanmayan 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi'nin ayrın
tıları netleşiyor. 
Bakanlık tarafından 
hazırlanmasına ve 
Ekonomi Koordinas 
yon Kurulu'nda 
görüşülmesine rağ
men Bakanlar 
Kurulu gündemine 
getirilmeyen ve bu 
nedenle nihai belge 
haline dönüşmeyen 
Ulusal İstihdam 
Stratejisi'nde 
öngörülen bazı 
düzenlemeler torba 
yasa ile hayata 
geçti. Ancak temel 
düzenleme önerileri 
hâla bekliyor. 
Tartışmalı konular 
olan kıdem tazmi
natı, bölgesel asgari 
ücret ve esnekleşme 
en köklü değişiklik
ler olarak dikkati 
çekerken, bu düzen
lemelerin temel 
unsurlarına da yer 
verildi. Türkiye’nin 
mevcut yapısı ile 
OECD içindeki en 
katı çalışma mevzu
atına sahip olduğu 
belirtilen strateji bel
gesinde kıdem 
tazminatı uygula
masının işletmeler 
açısından yüksek 
maliyetli olduğu ve 
kayıtdışına yönelt 
tiği; işçi açısından 
ise istifa dilekçeli

işe başlatma gibi 
mevzuat ihlallerine 
yol açtığı kaydedildi. 
Ayrıca özel sektörde 
çalışan işçilerin 
büyük kısmının 
kıdem tazminatlarını 
alamadığı vurgu
landı. Bu verilerden 
yola çıkılarak Ulusal 
İstihdam Stratejisi'n 
de işgücü piyasası 
nın rekabet edebilir
liğini artırmak ve 
işletmeler üzerindeki 
mali yükü azaltmak 
amacıyla kıdem 
tazminatı sistemi 
değiştirilmesi 
öngörüldü. Kıdem 
tazminatı tüm kayıtlı 
işçilerin erişebile
ceği bireysel hesaba 
dayalı mali açıdan 
sürdürülebilir bir 
Kıdem Tazminatı 
Fonu'nda toplana 
cak. Mevcut işçilerin 
kazanılmış hakları 
aynen korunacak. 
Kıdem tazminatına 
sadece işveren prim 
yatıracak. Prim oran
ları işverenlerin 
mevcut kıdem tazmi
natı yükünden fazla 
olmayacak.
Geçici olarak kıdem 
tazminatı fonuna 
İşsizlik Sigortası 
Fonundan kaynak 
aktarılacak. 10 yıl 
kıdemi olan işçiler, 
kıdem tazminatı 
hesaplarından kıs

men para çekebile
cek. Bakiyeler ise 
emeklilikte ödene 
cek. Strateji belge 
sinde, halen 1 yıl 
için 1 ücret tutarında 
olan kıdem tazminatı 
için çok iddialı bir 
hedefe de yer veril
di. Kıdem miktarının 
uzun vadede OECCT 
ortalamasına 
indirilmesi de 
öngörülüyor. Kı dem 
tazminatının miktarı 
OECD ortalaması 20 
yıl için 6 ay 
düzeyinde bulunu 
yor. Son dönemde 
özellikle vetolu özel 
istihdam bürolarının 
geçici' ı'ş iı'İŞkİSf küT- 
ması yasası ile iyice 
gündeme giren ve 
işverenlerin yoğun 
taleplerine, işçi 
kanadının ise itira
zlarına neden olan 
esnekleşme, Ulusal 
İstihdam Stratejisi 
içindeki en kapsamlı 
düzenleme olarak 
öne çıktı. Avrupa'da 
uygulanan esnek iş 
modellerinin 
tamamının güvenceli 
esneklik kavramı 
altında Türk sistem
ine taşınması öner
ilirken, bu yapının 
istihdamın artırıl
masında anahtar rol 
oynayacağı vurgusu 
yapıldı.

Bu listeıle isminiz olabilir!
Birden fazla konut 
veya otomobil alıp 
satanlar; evini yük
sek fiyattan satanlar, 
konut kredisi kul
lananlar, mirasa 
konanlar, kira geliri 
elde edenler.
Bu yılın ilk 6 ayında
ki bütçe gerçek
leşmelerini açıkla
mak için basın 
toplantısı 
düzenleyen Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, sürpriz 
yapıp 661 bin vatan
daşa vergi çıkardık
larını söyledi. 
Takvimin haberine 
göre Bu kişilerin 
çeşitli faaliyet
lerinden dolayı 
kazanç elde ettiği 
halde bugüne kadar 
vergi dairelerinin 
kapısını çalmadığını 
belirten Bakan 
Şimşek, "Bugüne 
kadar kapımızı çal
mayan 661 bin kişi 
tespit ettik. Yıl 
sonuna kadar biz 
onların kapısına 
gideceğiz" dedi.

VERİLERE ÇOK 
YÖiVlû’ KGfiiTRGL 
Bugün'ün Maliye 
Bakanlığı kay
naklarından edindiği 
bilgilere göre vergi 
kaçağı 6 farklı 
faaliyetten oluşuyor. 
Söz konusu büyük 
liste bankalar, noter
ler, tapu ve nüfus 
idarelerinden 
Maliye'ye ulaşan 
elektronik veriler 
sayesinde oluşturul
du. İşte kapısı çalı
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nacak vatandaşlar:
1- Bir yıl içerisinde 
birden fazla konut, 
arsa veya tarla gibi 
gayrimenkul alıp 
satan kişiler: 
Herhangi bir kaydı 
olmadığı halde 
konut alıp satanlar 
ya da kayıtlı 
emlakçıların 
Maliye'ye 
bildirmedikleri 
faaliyetler bu gruba 
giriyor.
2- Bir yıl içerisinde 
birden fazla taşıt 
alım satımı yapanlar:
Türkiye’de çok sayı
da vatandaş ek gelir 
amacıyla otomobil 
alıp satıyor. Ancak 
bu yolla elde ettiği 
geliri bilerek ya da 
bilmeyerek 
Maliye'ye beyan 
etmiyor. Maliye 
ticari kazanç elde 
ettiği halde bunun 
vergisini ödemeyen 
çok sayıda oto alım 
satımcısı tespit etti.

YENİ KONUTUNU 
SATANLAR
3- Satın aldığı tek 
konutu dahi 5 yıl 
içerisinde satanlar: 
Bu durumda konu
tun alımla satım 
arasındaki gelir 
farkından enflasyon 
düşülüyor, geriye 
kalan net tutar 
kazanç olarak nite
lenip vergiye konu 
ediliyor. Bu durumu 
beyan etmeyenlerin 
kapısı her an çahn- 
abilir.
4- Kira gelirini beyan 
etmeyenler.
5- Kendisine kalan 
mirası veraset ve 
intikal geliri olarak 
beyan etmeyenler.
6- Bankadan aldığı 
konut kredisi mik
tarından daha düşük 
değerde konut alıp 
düşük miktarda tapu 
harcı ödeyenler: 
Bazı vatandaşların 
bu şekilde devlete 
az harç ödediği 
tespit edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

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

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

HASTANELER

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

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa
Mudanya
Yenikapı
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

513 11
513 13
513 10
513 13
513 11

74
53
57 
08
33

513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513
513
513
513
513

10 92
10 45
77 73
18 46
71 66

BELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.
Su Arıza_____

513 45 21 -23 
513 45 20 
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96 

,513 23 25 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

VAPUR - FERİBOT
Yalova 
Topçular . 
Eskihisar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol

Gemlik KSrfez
«EBLİK’İN İLK «ONLOK SİYASİ 6AZSTISİ

taÜldHltUÜ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4021

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 SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI

Il.45-I4.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
I1.00-14.I5-
I6.I5-20.İ5

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ 11.30- 
14.00-16.30-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 35 21)
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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 ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

©eneyimli 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

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

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

Bursa Büyüksehir 
Meclisi'nıle gerginlik
CHP'li Ceyhun irgil'in "Doğru 
düzgün planlayın da tecavüz 
bitsin" sözleri, gerginliğe 
sebep oldu. Tartışmalardan 
sonra maddelerin görüşülmesi 
ne devam edildi. Sayfa 7’de

AKP ve CHP’liler arasında yılan hikayesine dönen Belediye Başkanvekilliği 
konusundaki hukuki konuları Necdet Ersoy, Cemil Acar, Özkan Ateşli ve

Fatih Mehmet Güler’in savunma Avukatı Özgür Aksoy ile konuştuk.

“Yürütmeyi durdurmanın reddi 
mahkemenin son kararı değildir"
Gemlik Belediye Başkanvekilliği için 
yapılan seçimlerde AKPTı Refik Yılmaz ile 
CHPTı Necdet Ersoy’un ayrı ayrı başkan- 
vekili seçilmesinin hukuksal tartışmaları 
devam eder ken, Bursa 3. İdare Mahkeme 
si’nin Yılmaz’ın seçildiği meclis toplantısı 
nı yok sayması üzerine, Necdet Ersoy’un 
avukatı özgür Aksoy ile gazetemiz Baş 
yazan Kadri Güler yaptığı söyleşide son 
hukuksal durumu değerlendirdi. Syf 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kumla sahiline ambulans 
giremezse ne olur?

önceki gün gecenin ilerleyen saatlerinde bir 
lokantada yemek yerken, telefonum çaldı.

Arayan Akcan Petrol’ün sahibi Alaattin 
Akcan’dı.

Alaattin, “Kadri, biraz önce ablam 
Kum la'da ki evinden çıkmış, fenalaşarak yere 
düşmüş. Ambulans çağırdık. Durumu ağır. 
Ambulans geldi. Ama evin önüne kadar 
gidemiyor. Kumla sahiline girişler zincirlerle 
kapatılmış, gazozcuda, dondurmacıda, yolcu 
otobüslerinde, market satıcılarında birer 
anahtar var. Bunlar sahile giriyor ama ambu
lansta anahtar olmadığı için hastasına 
ulaşamıyor. ’’ dedi. Devamı sayfa 4 ’de

Kumla Hali Pazarı projesi 
neden uııuulaamaHı?

Geçmiş yıllarda Küçük Kumla Deresi 
yanına kurulan ve yıllarca buradan 
Kumla’ya gelenlere hizmet eden Halk 
Pazarı, bu yıl eski Yalı Sineması’nda 
açıldı. Kumlalılar, pazarın eski yerine 
yapılmasını istiyorlar. Haberi syf 2’de

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 

içerken, gun batınımın en güzelim bahçemizden izleyebilirsiniz. taksit jmkam

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 4372 ıet servisimiz vardır

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yeniden doğmak...
Gündem çok karışık ve yoğun...
Ama arınmaz değil.
Kararlı ve toplumsal yapının niteliğini 

yükseltmeyi düşünen bir irade kirli ve 
katkılı yapıyı rafine edebilir.

Eğitimden başlar.
Ekonomide ki savruklukları ayıklamakla 

devam eder.
Borçları konsolide eder.
Yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ras 

yönel bir biçimde ele alır.
Devletle -özel sektörü sağlıklı ve genel 

çıkarları gözeten bir masada buluşturur.
En önemlisi de ulusun geniş perspek

tifte fotoğrafını çeker.
Sorunları ortaya koyar.
Toplumun tüm katmanlarıyla ortak 

çözümler arar.
Türk insanının geride başardıklarına 

projeksiyon yapar.
İnsan dehası ve azmiyle başarılan 

bağımsızlığın ilanı Tie de taçlandırılan 
Kurtuluş Savaşı çok somut bir örnek.
Cumhuriyet’in ilanı öncesinde, 

evresinde ve sonrasında yaşananlar akıl 
ve zekâyla dolu.

Toplumu ümmetten ulusa geçiren 
aydınlanma devrimler! önemli bir ışık...

Devletin desteğinde harekete geçirilen 
ve Türk emekçisinin ahn teriyle şaha 
kalkan ekonomik gelişme bir kalkınma 
madalyası...

Dün gerçekleşenleri bugünün yüksek 
teknolojisiyle buluşturmak yeniden doğu
ma zemin hazırlar.

Ama önce önyargılardan temizlenmek 
şart...

Basit, gündelik, bağnaz çıkarlardan uza
klaşmak gereklilik...

1yi biçimlenmiş ve ulus sevgisiyle 
donatılmış kararlılık göstermek sorumlu
luk.

Önce...
Ulusal bilinç yeniden biçimlenecek.
Üretim yetenekleri keşfedilerek yaşama 

kazandırılacak.
Tüm bunlar yapılırken toplumsal 

dayanışma ve ulusal kalkınma vurgu
lanacak.

Siyaset,
Medya,
İş dünyası,
Bilim yuvaları,
Ortak bir ülkü etrafında buluşacak.
Birlik ve beraberlik istenci hamasi 

söylemlerden gerçek eyleme 
dönüştürülecek.

Çok mu zor?
Asla.
Önemli olan;
Ortak çıkarları benimsemek...
Toplumsal değerleri önemsemek...
Ulusal dinamikleri ciddiye almak...
Çünkü bu ülke insanı...
Kurtuluş Savaşı’nı Türk insanıyla 

kazandı.
Bağımsızlığı birlikte elde etti.
Aydınlanma devrimlerini ortak istençle 

gerçekleştirdi.
Sözün özü olmazı başardı.
Yine gerçekleştirir.
Yeter ki önderlerine inansın.

Kumla Halk Pazarı projesi 
neden uygulanmadı?

Küçük Kumlalılar 
bu yıl halk pazarı 
coşkusunu 
yaşayamıyor. 
Geçmiş yıllarda 
Küçük Kumla 
Deresi yanına kuru
lan ve yıllarca 
buradan Kumla’ya 
gelenlere hizmet 
eden Halk Pazarı, 
bu yıl eski Yalı 
Sineması’nda 
açıldı.
Küçük Kumla Halk 
Pazan’nın Dere 
boyunda kurulduğu 
yıllarda, çevreden 
gelenlerin de 
uğrak yeri olması 
nedeniyle 
Kumla’nın en beğe
nilen ve gezilen bir 
mekanı olmayı 
sürdürdü.
Geçmiş dönem 
belediye yönetici
leri, gazetemizde 
çıkan Halk Pazarı 
haberi üzerine, CHP 
Belediye Meclis 
Üyesi ve İmar 
Komisyonu 
Başkanı Mimar 
Arzu Karataş, eski 
projenin yine 
Kumla Dere 
Sokağında yapıla
cağını, bunun için 
Devlet Su İşleri 
Müdürlüğü’nden, 
derenin üzerinin 
kullanılması için 
izin beklediklerini, 
izinin uzaması üze 
rine projenin de 
geciktiğini söyledi. 
Dere üzerine kuru
lacak modern 
Kumla Halk

Pazan’nın yapıl
ması kararının 
meclisten geçtiği 
ve projelerinin 
hazırlatıldığı, ancak 
uygulamanın 
Başkan Fatih 
Mehmet Güler’in 
görevden uzak
laştırılmasından

sonra yeni yöneti
ciler tarafından 
askıya bugüne 
kadar uygulan
madığını söyledi.

MODERN HALK 
PAZARINA 
İHTİYAÇ VAR 
Yalı Sineması’na

kurulan Kumla 
Halk Pazarını 
vatandaşların ve 
esnafın ilgi 
göstermediğini 
söyleyen 
Kumlalılar, 
pazarın 
eski yerine yapıl
masını istiyorlar.

TM A Au “SUYUNU BOŞA _ JHwEL W HARCAMA”

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

MIWA ABONE OLDUNUZ MU?
■ODODDUa ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN



20 Temmuz 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Zihinsel engelli, soKak ortasııUa oldüıiiliü YazıYORUM
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde kısmi 
zihinsel engelli bir 
kişi sokak ortasın
da bıçaklanarak 
öldürüldü.
Mollafenari 
Mahallesi 13. 
Karanfil Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, yüzde 60

Eski muhtarı evinin önünde öldürdüler
Bursa'nın Karacabey 
İlçesi'ne bağlı 
Dağkadı Köyü'nün 
eski muhtarı 62 
yaşındaki Hasan 
Hüseyin Mistik, 
önceki akşam pom
palı tüfekle vuru
larak öldürüldü. 
Jandarma, Mıstık'ın 
cinayet şüphelisi 
olarak 4 yıldır 
aralarında husumet 
bulunan 40 yaşında

Otobüs Terminali’nüedolanfliHCihlı iddiası
Bursa Otobüs 
Terminali'nde bir fir
manın kendisini 
"otobüs şoförü" 
olarak tanıtan bir 
kişi tarafından bir 31 
TL tutarında 
dolandırıldığı bildiril
di. Alınan bilgiye 
göre, Bursa Otobüs 
Terminali’ndeki bir

>wiııııftiiıaBiıiiıiiiiiıırt
Bursa'da köpeğe 
çarpmamak takla 
atan araçtaki çifti 
ölüm ayırdı.
Edinilen bilgiye 
göre, kaza 12 
Temmuz’da Yenişe 
hir Bursa karayolu
nun 37. kilome
tresinde meydana

Yan bakma kavgasında iki kişi bıçaklandı
Bursa'da, bir çay 
ocağında yan 
bakma meselesin
den çıkan kavgada 
iki kişi bıçaklandı. 
Olay, Başaran 
Mahallesi 2. 
Ceviz Caddesi'nde 

oranında zihinsel 
engelli raporu bulu
nan Lütfü Bulur 
(48), evine gitmek 
isterken yolda kim
liği belirsiz kişi ya 
da kişilerin 
saldırısına uğradı. 
Karın bölgesinden 
aldığı iki ayrı bıçak 
darbesiyle ağır 
yaralanan Bulur, 

ki Ali Deniz'i arıyor. 
Olay, Dağkadı 
Köyü'nde önceki 
gün saat 17. 30 
sıralarında meydana 
geldi. Camiye gitmek 
için evinden çıkan 
evli ve 2 çocuk 
babası Hasan 
Hüseyin Mistik, 
aracına binerken 
tüfekle ateş edilerek 
öldürüldü.
Jandarma, Hasan 

firmaya ait 
yazıhanede çalışan 
Ahmet Sağlam, 
dolandırıldıkları iddi
asıyla polise başvur
du. Sağlam, yazıhan
eye gelen polise 
verdiği ifadede, ken
disini otobüs şoförü 
olarak tanıtan bir 
kişinin yolculara ait 

geldi. Erdal 
Ayyıldız, idaresin
deki 16 U 6226 
plakalı araçla seyre 
derken yola aniden 
çıkan köpeği görün 
ce direksiyonu 
kırdı. Kontroldan 
çıkarak, takla atan 
otomobilde bulu

bulunan bir çay 
ocağında meydana 
geldi. İddiaya
göre, M.A. (39) 
ve F.A. (46), çay 
ocağında 
oturdukları sırada, 
İ.A. (46) isimli şahıs 

112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
müdahalelere rağ
men Bulur hayatını 
kaybetti.
Anne ve babası 
öldükten sonra 
Yozgat'tan 
Bursa'daki

Hüseyin Mıstık'ın 
cinayet şüphelisi 
olarak muhtarlık 
yaptığı dönemde 
esrar kullandığı için 
tartıştığı, bekar 
olduğu öğrenilen Ali 
Deniz'i her yerde 
arıyor.
Cinayetle ilgili 
soruşturmaya 
Karacabey 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 

hesabı istediğini, 
şüphelenmediği 
kişiye hesap 
tutarı olan bin 

31 TL'yi verdiğini 
söyledi.
Bir süre sonra 
söz konusu oto
büsün gerçek 
şoförünün gelme
siyle dolandırıldığını 

nan Nursel Ayyıldız 
(61) ağır yaralandı. 
Hemen Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Nursel 
Ayyıldız, ölüm 
kalım savaşına 
yenik düştü.

ile yan bakma 
meselesi yüzünden 
tartışmaya başladı. 
Elinde bulunan 
bıçak ile saldıran 
İ.A., F.A.'yı yaraladı. 
Bunun üzerine 
M.A. da elindeki 

ağabeylerinin 
yanına yerleşen 
Bulur'un ölümü 
ailesini yasa 
boğdu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
ekipleri, katil 
zanlısı veya zan
lılarının yakalan
ması için soruştur
ma başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

pzcanv|urall93.0@rtottnail com 
www.milHyet/blog/özcan vural

başlandı.
Öldürülen Hasan 
Hüseyin Mıstık'ın 
cesedi, otopsi yapıl
mak üzere Bursa 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na 
kaldırılırken, aranan 
Ali Deniz'in ise 
'Küçük yaşta erkek 
çocuklara cinsel 
istismar' suçundan 
kaydının olduğu 
belirlendi.

anladığını 
belirten Sağlam, 
adının F. M. 
olduğunu söyleyen 
şahsı tüm aramalara 
karşın bulamadık
larını belirtti.
Polis, olayla ilgili 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.

Otomobilin 
hava yastıklarının 
açılmadığı iddia 
edilen kazada, 
sürücüsü Erdal 
Ayyıldız da 
yaralandı. 
Savcılığın kazayla 
alakalı soruştur
ması sürüyor.

bıçakla İ.A.'yı 
yaraladı. İki 
yaralının 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu 
öğrenildi. Polis, 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Oyun içinde oyun!...
İki yıl önce ilan edilen “açıİim”ın ucu 

açık bırakılmıştı.
O tarafı PKK ve siyasi uzantıları , 

korkusuzca “Demokratik özerklik” 
projesiyle doldurdular.

Sayın okurlarım;
Nedir demokratik özerklik derseniz?., 
Saklısı gizlisi yok...
Beyler açık açık söylüyorlar...
Ayrı bayrak, ayrı meclis, ayrı savun

ma gücü, ayrı yönetim, ayrı maliye, 
ayrı eğitim...

Özetle bölgeyi bağımsızlığa hazırla 
yacak bir eyalet sistemi...

Kısaca Kürdistan’ı ilan edecekler, 
şoke olmayalım diye bizleri daha 
doğrusu Tayyip Erdoğan’ı uyutarak, 
adım adım gidiyorlar. ;

Karşı taraf bunu açıkça deklare ettiği 
halde Ankara’da oturanlar böyle bir 
şey hiç yokmuşçasına siyâsi çözüm 
hazırlığı içindeydi.

Neydi Ankara ‘da Tayyip Erdoğan’ın 
siyasi çözümleri?.
Anayasa’yı PKK’nın istediği şekilde 

yeniden düzenlemek...*
Değişmez maddeleri değiştirmek... .v 
Turk ve Turk milleti gibi deyimleri!

Anayasa’dan çıkarmak....
Ana dilde eğitime geçit vermek vs..
Bu süreçte BDP ve İmrah güçlendiril

di.
İmrah’daki cani, yakalandığı zamanki 

perişan halinden sonra eşit düzeyde 
bir komutan konumuna getirildi.

Canını kurtardığına dua edip otura
cağına, her istediği yerine getirilen 
lüks adada, birtakım projeler yapıyor, 
isteği kabul edilmezse kan döküleceği
ni açık açık söylüyor.
AKP ve hükümet bu manzarayı ağzı 

açık seyrediyor.
İki yıldır süreç böyle işliyor...
“Terör örgütü” silah bırakmadıkça 

barış konuşulmaz” ilkesi bir yana 
bırakılmış... Hükümet,
ABD öyle istiyor diye, teröristle 

müzakere ederek sonuç alma hayali 
peşinde vakit geçiriyor.
Acaba aklı başında köşe yazarlarının 

açık açık yazdığı gerçeğin farkına ne 
zaman varacaklar?

Gerçek, evet gerçek Türkiye 
Cumhuriyeti topraklarının bir 
köşesinde başka bir devletin ilan 
edilmiş olmasıdır.

Dünyaca tanınmış egemen bir ulusal 
devletten koparak ‘demokratik özerk
lik’ etiketiyle kendi bağımsızlık 
statüsünü belirleyen bir başka 
devlet...”

Ey ..Ankara durumun farkında değil 
misin?

Yoksa böyle bir neticeyi zaten biliyor- 
muydun?..

Bu da oyun içinde oyun mu ?..

İM ABONE OLDUNUZ MU?
ttnli'lı lu «hılı ilmi unıııl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.milHyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Ertuğrul YALÇINBAYIR

Kapı aralığı meclis toplantısı....
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kumla sahiline ambulans
giremezse ne olur?

Alaattin Akcan ve sağlık ekibi, 300 metre 
uzaktan, sedye ile hastayı ambulansa götürür.

Alaattin’in ablası Sevgi, benim de okul 
arkadaşımdır.

Kendisine sağlıklar diliyorum. Ciddi bir kalp 
rahatsızlığı geçirmiş, Tıp Fakültesinde tedavi 
görmüş.

Alaattin’in haykırışı önemli.
Kumla’nın tüm sahilleri araç trafiğine kapalı.
Yolcu otobüsleri ile satıcılar, sahillere kilitleri 

açıp girerken, ambulansın girememesi düşün 
dürücü.

Bu olay inşallah ders olur da, 112 Acil Ambu 
tansına da bir anahtar verirler.

İnsan yaşamı bir iki dakikada yok olup gide
bilir.

Bilhassa kalp krizi gibi hassas konularda 
dakikanın önemi büyüktür.

Buradan ilgililere sesleniyorum.
Bu sorunu çözün........
Kumla Abdullah Aslan Caddesi’nde sahile 

giden yol kapatılmış.
Oraya bir kulübe konmuş.
Kulübede bir tabela...
Sahile giden satıcılar ücrete tabidir gibi..
Anlayamadım.
Kulübede bekleyen kişiye sordum.
İşyerlerine mal getiren araçlardan Belediye 

para mı alıyor dedim.
’Evet’ yanıtını aldım.
‘Peki, bu yeni bir uygulama mı? diye sor

dum.
‘Hayır, eskiden beri para alınıyordu’ dediler.
‘Kaç lira alıyorsunuz’ diye sordum, sezonluk 

450-500 lira olduğu belirtildi.
Hiç böylesini de duymamıştım.
insanlara hizmet veren, tedarikçilerden, mal

larını götürecekleri marketleri ulaşabilmek için 
adata haraç alınıyor.

Kaba kaçtığını söyleyebilirsiniz ama bu 
çağda böyle bir uygulama olabilir mi?

Belde belediyelerinin bütçeleri küçük olduğu 
için yaz aylarında kışlık nüfusa göre devletten 
yardım almadıklarından mali sıkıntı çekiyorlardı.

Bu uygulamayı o zaman koymalarının nedeni 
belki bu sıkıntıdandı.

Ama bugün Gemlik Belediyesinin bütçesi 40 
milyon liranın üzerinde.

Sahildeki işyerlerine mal götüren araçlardan 
giriş ücreti alınmasının hangi akla mantığa 
uyduğunu anlayamıyorum.

Araçlar sahile girdiğinde, belediye bu araç 
lara ne gibi hizmet veriyor ki yol geçti parası 
alıyorlar!

Gündem yoğun. 
Terör, demokratik 
özerklik, şike, küme 
düşme, yargı ve benz- söz ederek seçilen
eri konular... Sebep 
sonuç ilişkisi.

Gündemin ortak 
noktası: Demokrasi. 
Ayıplı demokrasiden 
kurtulup, demokrasi 
nin tüm kurum ve 
kuralları ile işlemesi, 
ileri demokrasiye 
ulaşmak. Demokrasi 
bir değerler bütünü. 
Seçim, katılımcılık, 
çoğulculuk, hukukun 
üstünlüğü, iyi 
yönetişim, denetim, 
yargının bağımsızlığı 
ve tarafsızlığı, kalite 
gibi değerlerle bir 
bütün. Yaşananlar 
demokrasinin kalitesi
ni ortaya koyuyor.
Geçen yazıda Gemlik seçilmesine dair karar

Belediye Başkan 
Vekili seçimi ile ilgili 
Bursa 3. idare Mahke 
mesi’nin Gemlik 
Belediye Başkan 
Vekili seçimine ilişkin 
"hukuk aleminde 
sonuç doğuran, kesin 
ve icrai nitelikte bir 
meclis kararı bulun-

Eski Gemlik Kaymakamı Mehmet Bay 
gül, iki günlüğüne geldiği ilçemizde çe 
şitli kurum ve kuruluşları ziyaret eder 
ken, Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. 
Muhtarlar ile biraraya gelen Baygül, es 
ki çalışma arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Peynirci Baha dualarla açıldı
Peynirci Baba 
Şarküteri Zincirinin 
33. halkası Gemlik 
Şubesi dün dua ile 
hizmete açıldı. 
İstiklal Caddesi’n 
deki Peynirci Baba 
mağazasının açılışı
na Kaymakam Bilal 
Çelik, AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Ali Okur, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ticaret 
Borsası Başkanı 
İlhan Acar, ile 
konuklar katıldılar. 
Açılışta konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, kaliteli 
markaların 
Gemlik’e gelmesi 
ve Gemlik halkının 
kaliteli ve ucuz 
ürünlerden yarar
lanması için 
Peynirci Babanın 
Gemlik’i tercih 
etmiş olmasından 
dolayı kendilerini 
kutladı.
Yöre Şirketler Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Ali Keskin ise 
konuşmasında 
Bursa yöresine 
önem verdiklerini 
bir süre önce

madiği" hakkında 
kararının yok hük
münde kararından 

ancak kesinleşmeyen 
meclis kararı ile Gem 
lik Belediye Başkan 
Vekili görevini yürü 
ten Refik Yılmaz'ın bu 
görevini yürütemeye
ceğini ve Başkan 
Vekilini seçemeyen 
Belediye Meclisinin 
feshedilebileceğini 
belirtmiş idik.
Refik Yılmaz görevini 

fiilen ve hukuki daya 
naktan yoksun olarak 
sürdürüyor.
Demokrasi parmaklar- len Necdet Ersoy'un

.......... * ‘ seçilmişliği.
İleri demokrasi her-

dan ibaret değil. İşin 
usulü kararın kesin- 
leşmesidir ve bu
karar kesinleşmemiş leşiyor. İsin hakemi 
tir. Refik Yılmaz'ın yargı. 3. İdare Mahke

yasa gereği bir defa 
daha görüşülmek 
üzere Meclis Başkan 
Vekili tarafından 
Meclise iade edilmiş 
ve bu iade kararını 
yok sayan bazı meclis görevini sürdürüyor.
üyeleri, kendilerine Necdet Ersoy ise 
yapılan tebligata rağ- göreve başlama için 
men toplantıya katıl- fiili koşulların sağlan- halde aday olamazlar

Orhangazi’de yeni 
bir şube açtıklarını 
33. şubelerini ise 
Gemlik’te açarak 
Gemlik halkına 
hizmet emekten 
mutluluk duyduk
larını söyledi.

madıkları gibi 
Belediye Başkan 
Vekilinin talimatı ile
meclis toplantı salonu seçilmişliği ile ilgili
toplantıya kapatılmış 
katılanlar kapının 
önünde meclis 
toplantısı yaparak 
Refik Yılmaz'ın 
seçilmişliğini tanı
mamışlar ve Belediye 
Başkan Vekili olarak 
CHP li Necdet Ersoy'u almayan anlayış. Bu
seçmişlerdir. 
Gemlik’te şu anda 
Refik Yılmaz kendisi
ni, Necdet Ersoy da 
kendisini Belediye 
Başkan Vekili olarak 
görmektedir. Taraflar 
arasında hukuk müca 
delesi devam etmek-
tedir. Bir tarafta huku- yargı ihtilafı çözsün 
ki dayanaktan yoksun ve yargı kararlarına
Refik Yılmaz'ın seçil 
mişliği diğer taraftan 
toplantı salonu önün
deki toplantıda seçi 

halde böyle gerçek

mesi Refik Yılmaz'ın 
seçilmişliğini hukuka 
aykırı buluyor ve 
buna rağmen Refik 
Yılmaz Encümende, 
belediyede yüzlerce 
karara imza atarak

Beledıye 
Başkan Vekili 
Refik Yılmaz ise 
Avrupa’daki krize 
karşın, Türki ye de 
ve Gemlik’te 
yeni işyerleri 
açıldığını,

masını bekliyor. Bu 
günlerde herhalde 
Necdet Ersoy'un

Meclis Kararı dava 
konusu olacak. 
Her ne olursa olsun 
demokratik kuralların 
işlemediği, 
işletilmediği Meclis 
Yargının Kararlarının 
bağlayıcılığını dikkate 

yanlış.
Halk Belediye 
Meclisi'ni seçti. Parti 
grupları istedikleri 
gibi iş yapsınlar diye 
değil. Konulan kural
lara tam uyulsun, 
mevzuat uygulansın. 
İhtilaf çıktığında ise 

uyulsun. 
Ne hukuksuz 
demokrasi, ne de kapı 
aralığında kapı 
önünde demokrasi. 
Böylesine bir anlaş
mazlık yine 
demokrasi yoluyla 
çözülür. Bu çözümde 
yargı yolu önemli.
Sandık yoluyla 
demokrasiyi işlete
meyenler yargı 
önünde ve belki 
yenilenen seçimde 
sandık önünde hesap 
verirler. Seçimlerin 
yenilenmesi söz ko 
nusu olursa buna se 
bebiyet verenler her-

Gemlik’in giderek 
ünlü markaların 
uğrak yeri 
olduğunu söyledi. 
Peynirci Baba dua 
larla kesilen kur- 
dela ile hizmete 
açıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP ve CHP’liler arasında yılan hikayesine dönen Belediye Başkanvekilliği konusundaki hukuki konuları 
Necdet Ersoy, Cemil Acar, Özkan Ateşli ve Fatih Mehmet Güler’in savunma AvukatrÖzgür Aksoy ile konuştuk.

IMwi Wiimm reM Hiahtemeniıı son tararı
Son günlerde Gemlik 
Belediye 
Başkanvekilliği 
konusunda iki başlı 
Belediye konuş
malarının gündemde 
olması nedeniyle bir 
dizi hukuksal karar
ların kamu oyunda 
tartışılması, bazı 
kafalarda karışıklık
lara neden oluyor. 
Bunların aydınlan
ması için, Kapı önü 
Belediye Meclisi 
toplantısından sonra 
CHP’lilerin oylarıyla 
Başkanvekili seçilen 
Necdet Ersoy bir 
yanda, 17 Mart günü 
yapılan Meclis 
toplantısında 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz öte 
yanda, ortada iki 
başkanvekili olan bir 
belediye görüntüsü 
sergileniyor.
Bir de Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin kararı 
var. O da Refik 
Yılmaz’ın seçildiği 
meclisi hukuksuz 
sayıyor. Yani, Refik 
Yılmaz’ın Başkan 
vekilliği’nin geçer 
sizliğini belirtiyor, 
işte bu konuları 
görüşmek üzere 
Necdet Ersoy’un 
Avukatı özgür Aksoy 
bir söyleşi yaptık. 
Kafamızdaki soruların 
aydınlanması için 
hukukçu kimliği ile 
Sayın Özgür Aksoy’a 
bazı sorular yönelt
tim.

Kadri GÜLER: 
"Seçildiği meclis 
kararı ile ilgili olarak 
Refik Yılmaz; mah 
kemenin davayı red
dettiğini, bu kararı 
nın bir red kararı 
olduğunu, kararın 
uygulanamayacağını 
söylüyor. 
Bu konuya açıklık 
getirir misiniz?

Av, Özgür AKSOY: 
"Ben öyle düşünmü 
yorum. Çelişmemek 
gerek. Sayın Yılmaz 
madem kararın uygu
lanamayacağını 
söylüyor, o halde 
karara itiraz etmeme
si gerekmez mi? Ama 
aynı zamanda karara 
itiraz edeceğini, yani 
kararı temyiz ede
ceğini de söylüyor. 
Demek ki aslında, bu 
kararın aleyhine bir 
karar olduğunu 
düşünüyor. Yoksa 
niye kararı temyiz

etsin.

K. GÜLER : 
"Peki karar Refik 
Yılmaz’ın aleyhine bir 
karar mı gerçekten?"

Ö, AKSOY : 
"Sonuçta seçim 
kararının iptali için 
bir dava açmışsınız 
ama davanız red
dedilmiş. Çok net bir 
şey söyleyeyim; 
mahkemenin bu red 
kararı, bir iptal 
kararından çok daha 
kıvmetli bir karar. 
Çünkü mahkeme 
davayı haksız davayı 
açanı haksız gördüğü 
için reddetmemiş, 
aksine ortada geçerli 
bir seçim kararı yok 
ki neyini iptal edeyim 
demiş. Benim bir işle
mi iptal etmem için, 
önce o işlemin var 
olması lazım demiş. 
Bu nedenle davayı 
reddediyorum demiş. 
Bakın size kararın 
son bölümün 
okuyayım, "Refik 
Yılmaz’ın başkan 
vekili seçimine ilişkin 
17.03.2011 tarihli 
meclis kararının ke 
sin ve yürütülebilir 
bir işlem niteliği 
kazanmadığı ve adı 
geçen şahsın 
belediye başkan 
vekilliği görevini 
yürütmesini sağla 
yacak kesin ve icrai 
nitelikte bir işlem 
bulunmadığı göz 
önüne alındığında 
17.03.2011 tarihli 
meclis kararının iptali 
istemiyle açılan 
davanın esasın 
inceleme olanağı 
bulunmadığından.. 
davanın reddine" Bu 
kararın hepsini bura 
da okumaya imkan 
yok, belki belediye 
nin internet sitesinin 
imkanları buna el 
verir. Kararın Refik 
Yılmaz’ın aleyhine bir 
karar olduğu 
anlaşılıyor, ancak bir 

de davanın neticesi 
yani hüküm fıkrasın
da davanın reddine 
karar verildiği için bu 
kararın uygulanama 
yacağını söyleyenler 
var. Bunu ancak idari 
yargı uygulamasını 
bilmeyen biri söyler. 
Ya da idari yargı 
kararları ile adli yargı 
kararlarını birbirine 
karıştıran biri böyle 
düşünür.
Özel hukukta yani 
adli yargıda mahke 
me kararları iki 
bölümden oluşur, 
gerekçe ve hüküm. 
Hatta hüküm fıkrası 
hüküm diye ayrı bir 
başlık taşır ve gereği 
düşünüldü diye 
başlar.
Oysa idari yargıda 
mahkeme kararları 
gerekçe ve hüküm 
diye iki bölümden 
oluşmaz, karar bir 
bütündür. Ayrı ayrı 
başlıklar yoktur. Alın 
herhangi bir idari 
yargı kararını bakın 
bunun böyle olduğu 
nu göreceksiniz. 
Nitekim bu kararda 
da durum aynı. Bu 
nedenledir ki; idari 
yargı kararlarının şu 
kısmı bu kısmı değil, 
tamamı bağlayıcıdır. 
Kaldı ki; özel hukukta 
yani adli yargıda 
davanın tarafları 
çoğu kez özel hukuk 
kişileridir. Özel hu 
kuk kişilerinden 
kamu yararına uygun 
davranması beklen
mez, kendi yararları
na uygun davran
maları beklenir. Ama 
idari yargıda davalı 
taraf mutlaka bir 
kamu hukuku tüzel 
kişisidir. Ve bir kamu 
kuruluşundan ya da 
onu temsil eden kişi
den kendi yararına 
değil, kamunun 
yararına uygun 
davranması beklenir. 
Bunun içindir ki; bir 
idari yargı kararının 
hangi kısmında olur

sa olsun bir yasaya 
aykırılık tespit 
edilmiş ise, kamu 
kurumu artık bunu 
yeterli kabul etme 
tidir. Efendim hukuka 
aykırı denmiş ama 
kararın gerekçesinde 
denmiş, hüküm 
fıkrasında böyle 
tespit yok gibi kamu 
yararına hizmet 
etmeyen mazeretler 
ileri sürülemez, 
sürülmemelidir."

K, GÜLER:
"Meclis üvesi Necdet 
Ersoy’un, başkan 
vekilliği görevinin 
kendisinde olduğu 
iddiasına ne diyor
sunuz, bu mahkeme 
kararı bu konuya 
açıklık getiriyor mu?"

0, AKSQY;.
“Hayır, bu mahkeme 
kararı bu konuya 
açıklık getirmiyor. 
Açıklık getirmemesi 
de çok doğal çünkü, 
bu davanın konusu 
Necdet Ersoy’un 
seçimi değildi, Refik 
Yılmaz’ın seçim 
kararının iptaliydi. 
İdare Mahkemesi 
davanın konusuna 
girmeyen bir işleme 
niye açıklık getirsin. 
O konuya hiç 
girmemiş.”

K, GÜLER : 
"Peki Necdet 
Ersoy’un başkan 
vekili seçimi işlemi 
ile ilgili olarak İdare 
Mahkemesi’nde 
açılan dava hakkında 
bilgi verebilir 
misiniz?”

Ö, AKSOY: 
"Bu davada 
mahkeme yürütmeyi 
durdurma talebini 
reddetmiş.
Dava halen devam 
ettiği için detaylı bilgi 
vermem doğru olmaz. 
Ama şu kadarını 
söyleyebilirim. Refik 
Yılmazla ilgili bu 

mahkeme karan; 
Necdet Ersoy’un 
davası için olumlu bir 
gelişme olarak değer
lendirilebilir.
Yürütmeyi durdurma 
talebinin reddi kararı
na gelince, mahke
menin son kararı 
değil dava devam 
ediyor.
İdari yargıda yürüt
meyi durdurma 
talebinin reddedilmiş 
olması ille de davanın 
olumsuz sonuçlana 
cağı anlamına 
gelmez. Sonucu bek
leyip göreceğiz.

K, GÜLER: 
"Yani Necdet 
Ersoy’un bu konuda 
açtığı davanın 
sonuçlanmasına 
kadar göreve başla
ması için beklemesi 
gerektiğini mi 
söylüyorsunuz?”

Ö, AKSOY:
"Hayır öyle söylemi 
yorum. Tam tersine 
5393 Sayılı Belediye 
Kanunu'na göre, bir 
belediye meclisi 
kararının uygulana 
bilmesi için bir 
mahkeme kararı 
gerekmez. Herhangi 
bir merciin Valilik 
veya Bakanlık gibi 
onayı da gerekmez. 
Ancak, burada durum 
biraz farklı. Gemlik 
Belediye Meclisi 
Necdet Ersoyü 
başkan vekili olarak 
seçti. Ve fakat fiili 
durum nedeniyle 
Necdet Ersoy göreve 
başlayamadı.
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin kararı 
Refik Yılmaz’ın vekil
liği hakkında geçersiz 
dediğine göre, şimdi 
Necdet Ersoy’un vekil 
seçilmesine ilişkin 
meclis işlemleri son 
derece önem kazandı. 
Bursa Valiliği ya da 
İçişleri Bakanlığı bu 
mahkeme kararı son
rasında konuyu 
yeniden değer
lendirip, Necdet 
Ersoy’un seçim 
sürecine ilişkin bel
geleri de inceleyip, 
Necdet Ersoy’un 
görevine biran önce 
başlayabilmesi için 
gereken fiili koşulları 
sağlayabilir."

K, GÜLER: 
"Siz bir hukukçu 
olarak Refik Yılmaz’ın 
yerinde olsaydınız bu 

mahkeme kararı 
karşısında ne 
yapardınız?”

Ö.AKSOY: 
"Mahkeme kararının 
yanlış olduğunu 
düşünüyorsam şöyle 
derdim, "bu karar 
bana göre yanlış, 
ama netice bir 
mahkeme kararı, 
kararda benim 
seçildiğim 17.03.2011 
tarihli meclis 
kararının hukuka 
aykırı olduğuna işaret 
edilmiş, gereğinin 
yapılması için Bursa 
Valiliğine ve İçişleri 
Bakanlığına mahke
menin kararını 
aktardım. İdari yargı 
kararları 30 gün 
içinde uygulanmak 
zorunda. Bu nedenle 
30 gün içinde bu 
görevi bırakmam 
gerekiyor, bu arada 
kararı da temyiz ede
ceğiz, bu 30 günlük 
süre içinde temyiz 
lehimize sonuçlanırsa 
göreve döneriz, aksi 
taktirde yargı kararı
na saygı duyarız"

K. GÜLER : 
“Son olarak; CHP’li 
meclis üyelerinin 
kapı önünde yaptık
ları meclis toplan
tısını "tiyatro" olarak 
niteleyenler var. Ne 
diyorsunuz?"

Ö, AKSOY: 
“Güzel bir latife. 
Siyasi polemikler her 
zaman sert ve ciddi 
olacak diye bir şey 
yok. Arada böyle 
sözler havayı yumuşa 
tır. Şu bir gerçek ki; 
CHP’li meclis 
üyelerinin bu siyasi 
ve hukuki mücade
lesinden bir sonuç 
çıkmazsa fazladan 
hiç bir şey kaybetmiş 
olmazlar, hadi diyelim 
tiyatro yapmış 
olurlar.
Ancak bu 
mücadeleleri bir de 
sonuç verirse, o 
zaman AKP’li meclis 
üyeleri tiyatro deyip 
Necdet Ersoy’un 
seçildiği bu toplan
tıya gelmemelerinin 
siyasi sonuçlarına 
nasıl katlanırlar, ne 
yaparlar çok merak 
ediyorum. Belki bu 
tiyatronun bir daha 
oynanmasını isterler. 
Ama geçmiş olsun, 
perde kapanmış 
olur.
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II II

Bursa Bnnııksehir Meclisi'nae gerginlik
CHP'li Ceyhun 
İrgil'in "Doğru 
düzgün planlayın 
da tecavüz bitsin" 
sözleri, gerginliğe 
sebep oldu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
toplantısında CHP'li 
Ceyhun İrgil'in, 
"Burada ovanın 
korunması 
konusunda da fan
tezi yapıyoruz. Bu 
ovayı kim koruyor
sa tecevüz ediyor. 
Doğru düzgün 
planlayın da 
tecavüz bitsin" 
sözleri, gerginliğe 
sebep oldu. 
Toplantıda, 
Fomara'da bir has
tanenin 231 
metrekarelik 
radyasyon ünitesini 
yeşil alana inşa 
ettiği ve sonra 
meclisten imar izni 
istediğini söyleyen 
CHP'li Ceyhun Irgil, 
"Daha önce meclis
ten ret kararı çık
mıştı. Buna rağmen 
bir yerlerden güç 
alınarak yapılıyor. 
Sonra da önümüze 
'karar verin* diye 
getiriliyor. Burada 
ovanın korunması 
konusunda da fan
tezi yapıyoruz. Bu 
ovayı kim koruyor
sa tecevüz ediyor. 
Doğru düzgün 
planlayın da 
tecavüz bitsin. Kim 
himayesine alıyor

Bahar aylarında 
sıcaklığın mevsim 
normallerinin altın
da geçmesi ardın
dan yazın gelme
siyle kavurucu 
sıcaklar baş 
göstermeye 
başladı. Geceleri 
serinlemek 
amacıyla açık 
bırakılan kapı ve 
pencereler 
hırsızlara davetiye 
çıkarıyor.
Emniyet kayıtların
da ev hırsızlıkları 
'açık pencereden’ 
ve kapıdan girme 
olarak ikiye ayrılı 
yor. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi'nden 
yapılan açıklamada, 
vatandaşların sıcak 
havalarda 'serinle 
yeyim derken, mal

sa ırzına geçiyor. 
Sanayi böl
gelerinde de, her 
belediye, her siyasi 
parti, belediye 
kararlarına rağmen 
yapıyor. Yeşil alan 
dediğimiz halde 
binayı yapıp 
geçirmeye çalışıy
orlarsa neden izin 
alıyorlar? Yapılmış 
bitmiş, sonra 
önümüze getirip 
izin istiyorlar. Kime 
dayanarak yapıyor
lar? Belediyenin 
hiç mi kontrol ele
manı yok? Benim 
itirazım ahlaki 
duruşa. Yapıp 
sonra izin istemeğe 
tepki gösteriyo
rum" diye konuştu. 
Başkan Recep 
Altepe de, söz 
konusu alanın 
mülkiyetinin bele 
diyeye ait olduğu 
nu, 20 yıllığına yap- 
işlet-devret şek
linde anlaştıklarını 
anlatarak, "Bizim 
de içimize sin

larından olma
maları' istendi. 
Açıklamada, vatan
daşların, serinle
mek amacıyla açık 
bırakılan pencere 
ve balkon kapılarını 
gece yatmadan 
önce mutlaka kap
atmaları gerektiği 
vurgulandı. 
Bursa'da, yaz 
aylarında meydana 
gelen hırsızlık olay
larının büyük bir 
bölümü açık 
bırakılan pencere 
ve kapılardan kay
naklandığı belirtildi. 
Açıklamada; özel
likle giriş katlardaki 
evleri tercih eden 
hırsızların, vatan
daşların serinlemek 
amacıyla açık tut
tukları kapı ve 
pencerelerden 

meyen çok şey var. 
4 yıl oldu.
Sözleşmeye göre 
her geçirdikleri gün 
için ceza ödüyorlar. 
Günlük cezası var. 
Bu yaptırımı uygu
luyoruz. Problemli 
yer oldu. Yaptıkları, 
yeşil alan altında 
bir yer var. İşimiz 
olmuyor. Kiraya 
artı yansıtıyoruz. 
Problemin 
çözümü gerekiyor. 
Rakamlar, cezalar 
büyüyor. Çıkmaza 
giriyor. Çözüm de 
olmuyor. Tamam 
layıp bitirmeleri 
gerekiyor. 16 yıl 
sonra da bina bize 
katacak r dedi'.
Bunun üzerine 
Ceyhun Irgil de, 
"Kimden cesaret 
alıp bunlar yapa
biliyorlar? Bütün 
vatandaşlar için de 
geçerli mi? Bir yer
lerden ruhsat almış 
olabilirler mi? Nasıl 
olur da meclisin 
önüne gelir? O 

kolaylıkla içeriye 
girebildiğine dikkat 
çekiliyor.
Yaz aylarında artan 
hırsızlık olaylarında 
vatandaşların 
geceleri kapı ve 
pencereleri açık 
bırakmalarının 
payının büyük 
olduğunun kayde 
dildiği açıklamada, 
vatandaşların, yat
madan önce mutlak 
suretle kapı ve 
pencerelerini kap
atmaları istendi. 
Açıklamada, şu 
ifadelere yer veril
di: "Sıcak hava 
sebebiyle vatan
daşlar evlerinin 
balkon ve pencere 
lerini açık bırakıyor. 
Bu da hırsızların 
işini kolaylaştırıyor. 
Açık pencere 

zaman birileri 
kukla mı" ifadeleri-, 
ni kullandı.
Gürsu Belediye 
Başkanı AK Parti'li 
Orhan Özcü ise, 
"Bu ovayı kim 
koruyorsa tecevüz 
ediyor" sözlerinden 
dolayı İrgil'e tepki 
göstererek, 
"Terbiyesizlik yap
maya kimsenin 
hakkı yok. Bir 
meclisin usulü var. 
Özür dilemesini 
istiyorum" dedi.
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin de, itham
ların ağır olduğunu 
savundu.
Başkan 
Recep Altepe, 
muhalefetin her 
şeyi söylediğini, 
bunların zabıtlara 
geçtiğini, 
herkesin söylediği 
sözlere dikkat 
etmesi gerektiğini 
kaydederek, 
"Söyledikleri 
herkesin kendi 
ayıbıdır. Bunlar 
yazılacaktır.
Bu,ön&r’ffeyJe 
geri alınmaz.
Ağızdan çıkan 
söz geri gelmez. 
Yanlış bir şey 
söylediğiyse 
tarihe geçti" 
diye konuştu.
Tartışma, mad
delerin görüşülme 
ye devam edilme
siyle sona erdi 

hırsızlığı denilen 
vakalarda 
hırsız evin açık 
bırakılan camından, 
camı kırıp içeriden 
kolu çevirerek, 
tornavida yardımı 
ile pencereyi 
açarak, açık balkon 
kapı sindan veya 
balkon kapısının 
camını kırıp kapıyı 
açarak, havalandır
ma boş luğuna 
bakan banyo veya 
tuvale tin camından 
süzü lerek içeri 
giriyor. Pencere, 
balkon veya 
havalandırma 
pencere terinden 
içeri giren hırsızlar, 
genellikle nakit 
para ve ziynet 
eşya sı alıp girdik
leri yoldan evi 
terk ediyor.

Bursa’nm en 
mim 250 

firması açıklandı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BT 
SO)’nın 14 yıldır 
gerçekleştirdiği 
'Bursa'nın 250 
Büyük Firması 
Araştırması'nın 
2010 yılı sonuçları 
açıklandı. Buna 
göre, ilk sırayı 6. 4 
milyar TL ciro ile 
geçen ve önceki 
yılın şampiyonu 
OYAK-Renault aldı. 
İkinci sırayı Tofaş 
A. Ş, üçüncü sırayı 
Borçelik Çelik 
Sanayi Ticaret'iri 
aldığı çalışmada, 
250 büyük firmanın 
2010 yılı toplam 
satışları 40 milyar 
TL'yi geçiyor.
Şirketlerin 2010 yılı 
içinde yaptıkları 
net iç ve dış satış 
(ciro) tutarları esas 
alınarak oluşturu
lan araştırma, 
BTso Yönetim Ku 
rulu Başkanı Celal 
Sönmez tarafından 
açıklandı. 
Araştırmada, 
OYAK Renault, 6. 4 
milyar TL ile 
Bursa'nın en bü 
yük firması oldu. 
İkinci sırayı 6. 3 
milyar TL’lik 
toplam satışla To 
faş Türk Otomobil 
Fabrikaları alırken, 
Borçelik Çelik 
Sanayi Ticaret ise 
1. 6 TL’lik ciro ile 
üçüncü sırada yer 
aldı. Sıralamaya 
giren firmalardan 
21'i isminin açık
lanmasını isteme
di. 250 firmanın 
toplam cirosu 40 
milyar TL'yi aştı. 
250 firmanın 
toplam cirosunda 
yüzde 20, 2'lik 
artışla 40, 5 milyar 
liraya ulaştı. 
Cirolar 2009 yılın
da 2008 yılına göre 
yüzde 1,3 * 
azalmıştı.

OTOMOTİV LİDER 
Sıralamada yer 
alan firmaların 65'i 
otomotiv ana ve 
yan sanayi, 52'si 
tekstil ve konfek
siyon, 39'u gıda 
tarım ve hay
vancılık oluşturdu. 
250 büyük firma 
içinde otomotiv 
ana ve yan sanayi 

bütün göstergel
erde liderliğini 
koruyor, ilk 250 
şirketin yüzde 
26'sı otomotiv ve 
yan sanayinde 
faaliyet gösteriyor. 
Cironun yüzde 
49'unu da bu şir
ketler gerçek
leştiriyor.

BEŞ SEKTÖRÜN 
ANALİZİ 
Araştırmaya göre, 
250'nin içindeki 
seçilmiş 5 sek- 
törün.14 yıllık 
analizi ise şöyle: 
-Tekstil ve konfek
siyon firmalarının 
2001'e kadar aza
lan ciroları 2002- 
2005 yılları arasın
da arttığı, ancak 
2005 yılından 
itibaren yatay bir 
seyre geçtiği 
görülüyor. 2008- 
2009 yıllarında 
toplamda yüzde 
27'lik azalmanın 
ardından, 2010 
yılında yüzde 22 
arttığı fark ediliyor. 
-Otomotiv ana ve 
yan sanayinde yer 
alan firmaların 
cirolarının 2000'e 
kadar artmasına 
rağmen 2001'de 5* 
yıl öncesinin 
düzeyine ger
ilediği, 2002-2004 
yılları arasında 
hızla arttığı, 
2005 yılında bir 
miktar gerileme
sine rağmen 2006- 
2008 yıllarında, 
tekstilin aksine 
yükseldiği, 2009 
yılında ise yüzde 
13 oranında 
azaldığı izleniyor. 
2009 yılında yüzde 
13 oranındaki azal
manın ardından 
2010 yılında ise 
yüzde 23 oranında 
arttı.
-Buna karşılık, 
makine ve metal 
ile gıda, tarım ve 
hayvancılık 
sektörlerindeki 
ciroların 2009 
yılındaki gerile
menin ardından 
2010 yılında arttığı 
gözleniyor.
2010 yılında cirosu 
azalan tek sektör . 
olarak, enerji, elek
trik ve elektronik 
dikkat çekiyor.
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2 ADET DAİRE
BAYAN ELEMAN

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

122.000 TL
TEL: 0 531 860 55 44

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224) 513 16 48

Em» m»ım
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

BMseiıiı'in arat filosu nenisliyor
Bursa’yı daha sağlıklı 
ve yaşanılabilir bir 
kent haline getirmek 
amacıyla her mahalle 
de yoğun bir çalışma 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, araç filo
suna 16 yeni aracı 
daha ekledi*.
Kentin her köşesinde 
alt ve üst yapı çalış-

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
M a elde ÖZALP

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

BAYMÜSTAFA 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

malarını aralıksız 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, ulaşım 
filosunun gençleştir
ilmesinin ardından iş 
makineleri filosunu da 
genişletiyor.
Hizmetlerin aksama 
dan sürdürülmesi 
amacıyla 5’i damperli 
kamyon, 5’i kapalı 
kasa ve 6 tane de çift 
kasa araç olmak üzere 
16 yeni araç filoya 
dahil edildi.
Büyükşehir Belediye 
si’nin Demirtaş’taki 
atölyelerinde yeni alı
nan araçları inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kaliteli 
hizmetin ancak kaliteli 
ekip ve ekipmanlarla 
sağlanabileceğini vur
guladı. Beraberindeki 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa 
Altın ile birlikte atol 
yeyi gezen Başkan 
Altepe, Destek Hiz 
metleri Daire Başkanı 
Ahmet Korucu ve Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Okten’den 
araçların özellikleri 
hakkında bilgi aldı. 
Hedef kaliteli hizmet 
Yeni alınan araçların 
Zabıta, Makine İkmal 
ve Fen İşleri bünye 
sinde kullanılacağını 
dile getiren Başkan 
Altepe, bir taraftan 
yeni araçlarla filoyu 
genişletirken, diğer 
taraftan da ilçe 
belediyelerine araç 
desteğinde bulunduk
larını kaydetti.

RİZİMLE ÇALIŞMAK 
İSTER MİSİNİZ?

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

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
Muradiy e Mah. Turist Yolu üzeri 

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fcliılııliiMıiiiı Kreılilerılefcihaııaisigortasınaıliklıal
Sıfır otomobilde 
model yılı ile üretim 
yılı arasındaki fark 
kaldırılıyor
Artık model yılı oto
mobilin üretildiği 
yılın ocak ayından 
itibaren tescil edile
cek. Sıfır kilometre 
otomobillerdeki 
model yılı uygula
ması yeniden 
değişiyor. 2011’de 
uygulanmaya 
başlanan, bir aracın 
yıl içinde bir sonraki 
yılın modeli olarak 
kabul görüp tescil 
edilebilmesi için, 1 
Ağustos tarihinden 
sonra uygunluk bel
gesi almış olması 
şartı, silbaştan 
yenilenecek. Sanayi 
Bakanlığı, ithal oto
mobillerdeki model 
yılıyla ilgili yapılan 
sahtekârlığın ardın
dan düğmeye bastı. 
Bakanlık, model yılı 
kavramında Avrupa 
Birliği normlarını 
uygulayacak. Buna 
göre 1 Ocak 
2013’ten itibaren 
araç hangi tarihte 
üretilirse üretilsin o 
model yılına ait ola
cak. Yeni düzenle
meyle 1 Ocak 
2013’te üretilerek 
piyasaya sunulan bir 
otomobil ile 15 
Ağustos’ta üretilen 
aracın ruhsatına 
aynı model yılı 
işlenecek. Böylece 
yıllardır süregelen 
model yılı tartışması 
ve kaosunun önüne 
geçilecek. Radikal'in 
haberine göre, gele
cek yıl minimum 800 
bin adet öngörülen 
otomobil ve hafif

ticari araç satışlarıy
la bu yılın son 4 
aylık satışları top
landığında 
Türkiye’de toplam 
2013 model yılı araç 
satışları 1 milyon 
200 binleri bulacak. 
Tofaş tatili öteledi 
Fiat Marka Direktörü 
Okan Baş, 2012 
modelleri sunmak 
için Bursa Tofaş fab
rikasının yaz tatiline 
1 hafta geç çıka
cağını belirterek, 8 
Âğûsıub a A'aaaf 
üretim yapacaklarını 
söyledi. Baş, yeni 
model yılı uygula
masını ilk kez yaşay
acakları için bir 
sıkıntı olup olmaya
cağına dair henüz 
bir öngörülerinin 
olmadığını 
belirterek, şöyle 
devam etti: "Yerli 
üretici daha avanta
jlı. Talebe daha 
çabuk cevap vere
bilecek. Uzak yerden 
ithal eden markalar 
lojistikle zaman 
kaybedecek. İlginç 
bir dönem 
yaşanacak." 
Yeni tebliğle 2012

model yılı
1.5 yıla uzayacak 
Yeni tebliğe göre, 
yeni model olarak 
tescil edilecek 
araçların artık 1 
Ağustos tarihinden 
itibaren üretilmesi 
veya ithal edilmesi 
gerekecek. Fiat 
Marka Direktörü 
Okan Baş, "2012 
ilginç geçecek. 2012 
model yılı 1.5 yıla 
uzamış olacak. Artık 
yerli veya yabancı 1 
ÂğustosYa üreıîıen 
araçlar 2012 model 
yılı olacak. Böylece 
1 Ocak 2013 tarihine 
kadar satılacak 
araçlar 2012 model 
olacak" dedi. ODD 
Genel Sekreteri Dr. 
Hayri Erce, "Eskiden 
1 Haziran-1 Ağustos 
tarihleri arasında şir
ketler bir sonraki 
model yılının 
stokunu yapabiliyor
du. 1 Ağustos’ta 
yeni model otomobil 
istediğinizde sıkıntı 
çıkmıyordu. Ancak 
şimdi araç buluna
mayacak. Diğer 
problem fabrikaların 
tatile girmesi" dedi.

Bankaların kul
landırdığı tüketici 
kredilerinde, 
tüketicinin bil
gilendirilmeden 
hayat sigortası 
yaptırıldığı, bunun 
Tüketici Yasası’nın 
5. Diyarbakır - 
17. 07. 2011 - 
Bankaların çeşitli 
alanlarda tüketi
cilere kredi verirken, 
hayat sigortasını 
zorunlu kıldığı, kredi 
alımı sırasında 
tüketicinin yeterince 
bilgilendirilmediği 
iddiasıyla bir çok 
kişinin bundan 
dolayı mağdur

lekor kıran altınneride tıraklı
Avrupa'daki borç 
krizini yayılacağı ve 
ABD'deki bütçe açığı 
tartışmalarının yarat
tığı endişeler 
nedeniyle, güvenli 
liman olarak görülen 
değerli madenler 
rekor kırmaya 
devam ediyor. 
Herkesin gözünü 
altına çevirdiği 
bu dönemde 
gümüşteki yükseliş 
daha sert olarak 
gerçekleşiyor. 
Altının onsu 
spot piyasada 
1,608.15 doları 
görerek tarihi reko
runu tazelerken, üst 
üste yükseliş kay
dettiği 11 işlem 
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olduğu bildirildi. 
KREDİLERDEKİ 
HAYAT 
SİGORTASINA 
DİKKAT 
Bankaların kul
landırdığı tüketici 
kredilerinde, 
tüketicinin bil
gilendirilmeden 
hayat sigortası yap
tırıldığı, bunun 
Tüketici Yasası’nın 
5. maddesine aykırı 
olduğu belirtildi 
Diyarbakır -17. 07. 
2011 - Bankaların 
çeşitli alanlarda 
tüketicilere kredi 
verirken, hayat 
sigortasını zorunlu 

gününde yüzde 8 
değer kazandı. Altın 
şu anda da 1,608 
doların üzerinde 
seyrediyor.

İKİ HAFTADA 
YÜZDE 15
Dün yaklaşık yüzde 
4 yükselerek Mayıs 
ayından beri ilk defa 
40 doları geçen 
gümüş ise bu yük
selişte altını geride 
bırakmış durumda. 
Onsu 40.27'nin 
üzerinde kapanan 
gümüşün son iki 
haftadaki getirisi ise 
yüzde 15'i geçti. 
Uzmanlar, teknik 
göstergelerin altının 
onsunun gelecek bir 

kıldığı, kredi alımı 
sırasında tüketicinin 
yeterince bil
gilendirilmediği 
iddiasıyla bir çok 

kişinin bundan 
dolayı mağdur 
olduğu bildirildi. 
Tüketici Hakları 
Derneği Diyarbakır 
Şube Başkanı 
Niyazi Kavar, 
yaptığı açıklamada, 
bankaların kul
landırdığı kredilerde 
tüketicilerin mağ
duriyet yaşadık
larını, son yıllarda 
bu konuda da ciddi 
artış olduğunu 
söyledi.

kaç ay içerisinde 
1,700 doları 
geçebileceği 
yönünde 
tahminler yapıyor. 
Reuters'a konuşan 
yatırım danışmanlığı 
şirketi Cabot Money 
Management'in 
yatırım başdanış
manı Robert 
Lutts, özellikle 
ülkelerin borç 
krizine yönelik 
tartışmalarının 
endişeleri artırdığını 
ve bunun diğer 
ülkeler üzerinde 
yaratacağı 
sonuçların yatırım
cıları kaygı
landırdığına dikkat 
çekti.

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Oto gaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

R 
E

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

1 

0

HASTANELER
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. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
OEILİK’İN İLK OÛMLÛK SİYASİ SAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4022 

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)

HMllMi
VEHÜS SİNEMASI 
KADIN KRALLIĞI 

ll.45-l4.00- 
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3 
11.00-14.15- 
16.15-20.15

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ 11.30- 
14.00-16.30-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 515 35 21)
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OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

'ft 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

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 eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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crasatıslan 
kaldırımdayanıliiior 
Gemlik İcra Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen icra takiplerinde 
\satışa çıkan menkul ve gayri- 
\menkullerin satış işlemleri Adli 
ye Binası’nın önündeki kaldırtm
ada yapılıyor. Haberi sayfa 4’de

Tanflünlerin evi Mimarlar
Mühendisler Odalarının

Temsilcilini olacak
Kayhan Mahallesi 1 
Nolu Caddede bulunan 
ve büyük bölümü yıkıl 
mış olan Tangün Ailesi 
ne ait tarihi ahşap ev, Mi 
marlar Odası ve Mühen 
dişler Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından 
satın alınarak, aslına

uygun inşaa edilecek. 
Mimarlar Odası

Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilcisi Mimar Kenan 
Çakır ile Mühendisler 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilcisi 
Hasan Hamaloğlu dün 
Kaymakam Bilal Çelik’i

makamında ziyaret 
ederek, gelişmeler 
hakkında bilgi verdiler. 
Çakır ve Hamaloğlu 
daha sonra Tapu Sicil 
Müdürü Önder Ünsal’ı 
ziyaret ederek destek
lerinden dolayı teşekkür 
ettiler. Haberi sayfa 2’de

Tangün ailesine ait tarihi ev Mimarlar 
Mühendisler Odalarının temsilciliği olacak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
oe eo

TAVTMYTM Aile Çay Bahçesi 
Hayal Balık Evi

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Kültüre sahip çıkmak ve 
Tangünlerin evi..

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği ile 
Mühendisler Odası Temsilciliği, 1 Nolu 
haddede çöken Tangün ^ailesine ait kültür 
nirası olan evi satın almış.
Daha önce bir vatandaş tarafından satın 

ılındığı bilinen bu kültür mirasının, ilçemizin 
ki güzide odası tarafından hizmet binası 
ilarak kullanılmak için alınmasına sevindim.
Mimarlar Odası Temsilcisi Mimar Kenan 

takır, telefonla haberi duyururken, Kayma 
tam Bilal Çelik’i ziyaret edeceklerini söyledi.
Kaymakam Bilal Çelik ile birlikte, ilçedeki 

kültür mirasına sahip çıkılması konusunda 
9da temsilcileri güzel bir sohbet yaptılar.

Devamı sayfa 4’de

taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve mevcuttur nişan, sünnet ve özel günlerinizde 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz. mutluluğunuzu perçinieştirebilirsiniz

Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçeriidir. 
içerken, gün batınımın en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. Du^unlerdetkJkciltlimkLm

5 IclKSIl I Fil Ketli i

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır İ

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


21 Temmuz 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

Gürhan ÇETİNKAYA

Çıkış Noktası
Dalga üstüne dalga geliyor. 
Ergenekon dalgaları dindi. 
Ardından sportif dalgalar başladı. 
Şike söylentileri havada uçuşuyor. 
Söylenene bakılırsa Türk Futbol takım

ları çok defolu...
Şampiyonluklar tartışmalı...
Kupalar çürük kokulu...
Hal böyle olunca...
İnsanlara merhaba demeye korkuyoruz.
Kime sorsan yakınıyor.
Kimi ekonomik durumundan...
Kimi sosyal dengesizlikten...
Kimi şikeden...
Kimi sağlık sorunlarından...
Kimi işsizlikten...
Mutlaka yakınacak bir durumları var.
Türk insanı hiç bu zamanki kadar “ke 

yifsiz” olmadı.
Dış etkenler, 
İç etkenler...
Tümü insanın yoluna “etki” ediyor...
İç dünyasına yansıyor.
Gerçekten de huzur yok.
Tat tuz yok.
Hangi birini sayacağız.
Nedenler o kadar çok ve rahatsız edici 

ki...
Kaldı ki...
Kısa vadede çözüm de olanaksız 

gözüküyor.
İşsizlik,
Sağlık,
Eğitim,
Güvenlik,
Barınma,
Temel ihtiyaçların tümünde sorun var.
Kuşkusuz birikim yıllara yayılıyor.
Yanlış yönetim,
Kaynak israfı,
Yönetim sistemini ur gibi sarmış olan 

ahbap çavuş ilişkileri,
Ülkeyi zayıflattı.
İnsanları tüketti.
Tüketim anaforuna yakalanan insanoğlu 

boğulmamak için çırpınıyor.
Ancak panik halinde çırpındığı için... 
Aklını kullanamıyor.
Ve daha da dibe iniyor.
Yine de umut...
Dibe vuran cisimler fizik yasaları gereği 

mutlaka yükselirler.
O yükselişten medet umuyoruz.
Medet umuyor, umudumuzu koruyoruz 

da...
Yurttaş,
Bürokrat,
Teknokrat
Emekçi, memur, emekli gözünün 

önünde gerçekleşenlerin ne kadarının 
farkında...

Bu soruya verilen doğru yanıt 
Türkiye’nin çıkış noktası...

KRŞCDC Ö€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

Tangünlerin evi Mimarlar 
Mühendisler Odalarının

Temsilciliği olacak
Kayhan Mahallesi 
1 Nolu Caddede 
bulunan ve büyük 
bölümü yıkılmış 
olan Tangün 
Ailesi’ne ait tarihi 
ahşap ev, Mimarlar 
Odası ve 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilciliği 
tarafından satın alı
narak, aslına uygun 
inşaa edilecek. 
Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilcisi 
Mimar Kenan Çakır 
ile Mühendisler 
Odası Bursa Şubesi 
Gemlik Temsilcisi 
Hasan Hamaloğlu, 
konu ile ilgili olarak 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i makamında 
ziyaret ederek, 
gelişimler hakkında 
kendisine bilgi 
veıuiıeı.
Mimarlar Odası 
Temsilcisi Kenan 
Çakır, büyük 
bölümü yıkılmış 
olan ve Tabii 
Varlıklar Kurulu 
tarafından tescilli 
bulunan Tangün 
Ailesi’nin eski 
evinin bir katım 
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği, 
diğer katının ise 
Mühendisler Odası 
Gemlik Temsilciliği 
olarak kullanıla
cağını söyledi. 
TM M Odası Genel 
Merkezi’nden de bu 
konuda destek 
aldıklarını belirten 
Çakır, “Şehre 
yakışan, kent 
kültürünü yaşatan 
bir mimari yapıyı 
Gemlik’e kazandır
manın mutluluğunu 
yaşayacağız. 
İlçemizde merkezin 
de 50-60 adet, 
köylerle birlikte 
200 e yakın eski 
tescilli bina bulun
maktadır.
Bugüne kadar bun
lardan hiçbiri kente 
kazandırılmadı. 
Bizim yapacağımız 
bina aslına uygun

olarak inşa edile
cek. Güzel bir amaç 
için yola çıktık.
Bu arada bazı 
engellemeler de 
oldu ama onları 
atlattık. Sîzlerden

destek bekliyoruz” 
dedi.
Kaymakam 
Çelik ise, her türlü 
manevi destekle 
yanlarında olacak
larını söyledi.

Kaymakam Bilal 
Çelik, Gemlik’te 
kültür değerlerine 
sahip çıkılmasını 
istedi.
Kent Konseyi’nin 
çalışarak, burada 
sivil toplum kuru
luşlarının 
düşüncelerinin 
Kent için paylaşıl
ması ve kente 
kazandırılması 
gerektiğini söyledi. 
Yapılan görüşmede, 
sivil toplum 
kuruluşları ile 
biraraya gelen 
ilçenin kültür 
değerleri üzerinde 
bir toplantı yapıl
ması kararlaştırıldı. 
Kenan Çakır ve 
Hasan Hamaloğlu 
daha sonra Gemlik 
Tapu Sicil 
Müdürü Önder 
Ûhsafı ziyaret 
ederek destek
lerinden 
dolayı teşekkür 
ettiler.

S Kaymakam Bilal Çelik ziyareti

Tapu Sicil Müdürü Onder Unsal ziyareti

T MA -SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vart tarafından başllatullan '"Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketımiinim önlenmesi iiçiin sîz de tattın

PaTOÎBI ABONEOLDUMEMU?
ttui'll İU ’ilildi sınıl UÎETBİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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alkollü siırucii sulama tankerine camlı YaaYORUM

Bursa'da alkollü 
olduğu iddia edilen 
minibüs sürücüsü, 
refüjleri sulayan 
tankere arkadan 
çarptı. Minibüs 
hurda yığınına 
dönerken, 
yaralanan sürücü 
tedavi 
altına alındı.
Kaza, önceki gece 
23.30 sıralarında 
Hürriyet Mahallesi 
Hürriyet Caddesi'n 
de Bağlarbaşı Parkı 
önünde meydana 
geldi. Yol kenarında

Suma labrikasınıla nallama: 1 ölü
Sunta fabrikasında 
patlama meydana 
geldi. Patlamada 1 
işçi hayatını kaybed
erken, bir itfaiye eri 
ve 4 işçi de yara
landı.
İnegöl Organize 
Sanayi Bölgesi'nde 
bulunan İlkersan
Sunta Fabrikası'nda 
dün akşam saat 
18.00 sıralaında pat
lama meydana geldi. 
Daha önce çıkan 
yangında hasar 
gördükten 3 ay 
sonra yeniden açılan 
fabrikadaki sunta
ların işlendiği kazan 
bölümünde meydana 
gelen patlamada, 
kazanın yakınında

Koreli turistin parasını çaldılar
Bursa'da Koreli bir 
turistin kaldığı otel 
odasında bütün 
paraları çalındı. 
Çekirge Mahallesi 
Uludağ Caddesi

6. Kanan kafasına keser düştü
Bursa'da bir 
inşaatın 6. katında 
çalışan işçinin 
elinden düşen 
keser, park ettiği 
aracını almak 
isteyen şahsın 
başına isabet 
etti.
Orhangazi ilçesi

sulama yapan Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğüne ait 
Mehmet K. (52) 
idaresindeki 16 
BVE 68 plakalı 
tankeri fark 
etmeyen 16 CKP 77 
plakalı minibüsün 
sürücüsü Hüseyin 

bulunan işçi Enver 
ivicim^ l**?/ vıay 
yerinde hayatını kay 
betti. Patlamanın 
ardından yangın 
çıkarken, alevler 
kısa sürede bütün 
fabrikayı sardı.
Yangında Nevzat 
Bulut (49), 
Muharrem Süngü 
(29) ve Rıdvan Yar 
(16) isimli işçiler ile 
İnegöl İtfaiye 

üzerinde bulunan 
bir otelde kalan 
Koreli turist Tae 
Wook Kang'ın 
içinde bin 500 euro 
ve 100 dolar bulu

Camiikoparan 
Mahallesi 
Tozkoparan 
Caddesi'nde 
yapımı devam eden 
bir inşaatın 6. 
katında beton 
kalıplarını çakan 
C.F. (41) isimli 
usta, elindeki

Ö. ,araca hızla 
arkadan çarptı. 
Tanker personelinin 
haber vermesiyle 
olay yerine ambu
lans, itfaiye ve 
polis ekipleri 
sevk edildi. 
Sıkıştığı yerden 
güçlükle

Müdürlüğü'nde 
görevli Süleyman 
Kılıç (42) adlı itfaiye 
eri ve ismi öğrenile
meyen bir işçi yara
landı. Patlamanın 
ardından olay yerine 
çok sayıda itfaiye ve 
ambülans sevk edil
di. İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralılar
dan durumu ağır 
olan itfaiye eri 

nan çantası ile 
şortunun cebindeki 
iki adet kredi 
kartıyla nüfus 
cüzdanı ve 
100 bin won Kore 

keseri düşürdü. O 
sırada inşaatın 
önüne park ettiği 
aracını almaya 
giden Ö.A. (30), 
kapıyı açarken 
keserin başına 
isabet etmesi 
sonucu olduğu 
yere yığıldı.

çıkarılan Hüseyin 
O., Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Hastanede 
yapılan kontrolde, 
sürücünün 79 
promil alkollü 
olduğu tespit 
edildi.
İtfaiye ekipleri, 
adeta tankere 
yapışan minibüsü 
çıkarmakta 
güçlük çekti.
Kazayla ilgili 
soruşturma devam 
ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozçanvuraH933@hotmâil corn 
www.rnilliyeüblog/özcan vural

Süleyman Kılıç, 
yapılan ilk müda
halenin ardından 
ambülans 
helikopterle Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi.
Söndürme çalış
malarına çevre 
ilçeler ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesinden 
gelen itfaiye ekipleri 
de katıldı. Patlama 
haberini alan 
yaralıların yakınları 
hastanelere akın 
ederken, polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı 

parası çalındı. 
Koreli turistin 
müracaatı 
üzerine polis olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı.

Olay yerine 
çağrılan ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Q.A.'nın 
hayati tehlikesinin 
sürdüğü öğre
nilirken, polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bu Mercedes rüşvettir....
Devlet devlete rüşvet verir mi?..

Verirmiş...
Olacak şey mi?
Ama burası Türkiye kardeşim...
Bir devlet bankası (Devlet bankası) 

Denizli Valisi’ne gidiyor.
/‘Devlet memurlarına, devletin her ay 

dağıttığı maaşları, valilik emrindeki 
devlet paralarım bizim bankaya yatırır
sanız size gıcır gıcır bir Mercedes oto
mobil hediye ederiz” diyor.

Devletin valisine Devlet Baba otomo
bil vermez olur mu?
Vermiş. Hem de o da Mercedes 

marka...
Ama devletin bankasının rüşvet 

olarak, vereceği Mercedes daha lüks...
Vali rüşvet otomobili alınca, (buna 

kibarca: “promosyon” diyorlar) 
devletin memur parasını, otomobil 
hediye eden devlet bankasına yatır
maya başlıyor... nıan

(Koskoca devlet bankası bu 
Mercedes için kaçakçıya verdiği

450 milyon Tl. lirayı nereye nasıl 
masraf yazıyor, bu fatura saf ve bakir 
Türk halkına nasıl ödetiliyor?;.

Bunu henüz anlayabilmiş değilim.) .
Derken efendim, devletin devlete 

rüşvet olarak verdiği Mersedes oto 
kaçak çıkıyor.
Valilik bunu geri alın yenisi gelsin 

diyor.
Ancak Denizli’deki rüşvet olayı ilk 

değildir.
Daha önce de buna benzer promos 

yon haberleri yayımlanmıştı. .
Valiler, devleti ilde onurla temsil 

eder.
Valilerin daha lüks bir otomobile bin

mek için, bu tür ilişkiler içinde olması 
yanlıştır.

Ne yaparsınız ki Türkiye’de kamu 
görevlilerinde bir Mercedes sevdası 
vardır. Halk biniyor da, bakanlar, vali 
ler, genel müdürler gıcır gıcır, ■ 
Mercedes S 350 L’lere binmesin mi?..

Binsinler.
Ama usulünce binsinler.
Devlet muvazaa yapmaz, rüşvet 

almaz, hediye almaz.
Yasalar böyle diyor.
Bizim yasalarımıza göre kamu 

görevlilerinin kullanacakları araçlar 
devlet bütçesinden alınır.
Valiler, devlet bankaları bile bunları 

yapar ise (devlet devlete rüşvet verir 
ise) diğer kurumlar ne yapar ?..

Devletle işi olanlar kamu görevlileri 
ne, “keselerinin izin Verdiği ölçüde, 
gönüllerinden ne kopar ise” hediye 
akıtmaya başladığında bu gidişin sonu 
ne olur?
“Promosyon” diye kimse kimseyi * 

kandırmasın.
Bu uygulamalar âçtkça “rüşvet 

pazarlığadır, fb*1
Bence bu promosyon memurların 

maaşı karşı lığı ^se, yine onlara, 
MEMUR’lara dağıtılmalıydı..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijjuler@hotmail.cov

Kültüre sahip çıkmak ve 
Tangünlerin evi..

Kenan Çakır, Gemlik’te 200’e yakın tescilli 
eski yapının bulunduğunu, bunların büyük 
çoğunluğunun kullanılamaz halde olduğunu 
söyledi.

Tangün ailesinin bir zamanlar yaşadığı ev de 
bunlardan biridir.

Yıllardır bu köşeden yazıp çiziyorum.
Gemlik’te kültür değerlerine sahip çıkın diye.
Osmanh döneminde bir hıristiyan rum kenti 

olan Gemlik’te dün den bugüne kalan kaç yapı 
gösterebilirsiniz.

Bir şehrin kimliğini, içinde yaşayan insanları, 
onların yaşadığı evleri, sokakları, caddeleri, 
bıraktıkları sanat eserleri yaratır.

Biz, dünden bugüne eski hiçbir şeyi koruya
madık.

Benim çocukluğumuzun geçtiği Balıkpazarı 
Mahallesi tamamen bir Rum mahallesiymiş.

Oturduğumuz ev 3 buçuk metre eninde 16 
metre genişliğindeydi.

Yanımızdaki evler bizimkinden farklı değildi.
Karşımızda Vodina’dan gelen Hasan Bekçe 

ile kardeşleri oturmaktaydı.
Denize kadar uzanan lebi derya olan bu köşk 

ev, yanında Çıpaların evi biraz ötesinde, Kumla 
ailesinin yerleştiği, sonraları Dosterlere satılan 
ahşap mimarinin en güzel örnekleri ile süslü bir 
dizi konaklar vardı.

Bunlardan bugüne kalabilen en son örneği 
Bekçelerin evidir.

Bir Italyan mimarın eseri olan bu ev, 
Büyükşehir tarafından kamulaştırılacaktı.

Ama ne zaman.
Bir yıldır bu sözü duyuyoruz.
Gerçekleşmesini bekliyoruz.
Gemlik Belediyesi ile Büyükşehir Belediye 

si'nin kültür eserlerini korumak için İl Özel 
İdaresi fonunda toplanan paraları kullanma hak
ları var.

Gemlik Belediyesi bunu kullanamadı.
Fatih Mehmet Güler’e Cumhuriyet Döneminin 

ilk belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Fıkrasının 
kurucusu, Demokrat PaTtinin kurucusu Dr. Ziya 
Kaya’pın Bekar yokuşundaki evini kamulaştırma 
isteğim olmuştu.

Güler bunu gerçekleştiremedi..
Dr. Ziya Kaya müstesna bir hekim, bir 

siyaset adamıdır.
Gemlik’in kurtuluşu sırasında ve belediye 

başkanlıkları sırasında Gemlik halkı tarafından 
sevilen bir kişilikti.

1989 yılında Nezih Dimili’nin belediye 
başkanı olduğu bir dönemde, yaptığımız Dr. Ziya 
Kaya'yı anma günü öncesi damadı Dr. Avni 
Domaniç ile fotoğraf sergisi açmıştık.

Aynı zamanda bir de panel düzenlemiştik.
Bu kentte yaşayan iz bırakan insanların 

yaşadıkları mekanları da koruyamadık.
Bir zamanlar Umurbey’de yaşayan, yazar 

Şevket Süreyya Aydemir’in evi bir müze haline 
getirebilinirdi. Ama o da olmadı.

Ölümünden sonra oğlu, kitaplarını kamyo
nete yükleyerek orda burda satıp, şarap parası 
yaptı.

Korunan tek yapı 3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ın evidir.

Öyleyse ilçemizdeki kültür değerlerine sahip 
çıkalım.

Başta Belediye, Kaymakamlık/ odalar, sanayi 
kuruluşları, hayır sever vatandaşlar, eski eserle 
rin yeniden düzenlenmesi için el ele vermeliler.

Not. Dünkü yazımda Kumla sahiline ambu
lans girememiş konusunda^Aıaatin Akcz 
yakınmasını dile ğetirenjrazırh üzerine belediye 
Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada 17.06. 
2011 günü yasakların başladığı, itfaiye ve ambu
lanslara anahtarın zimmetle teslim edildiği 
bildirildi.

Peki Akcan’ın başına gelenlere ne demeli. 
Biz yaşanan bir olayı İlgililere duyurduk.

Kaldırımlarılaki aydınlatma 
kahloları sökülüyor

Gemlik Belediyesi 
eski yönetimince 
İstiklal Caddesi’ne 
karşılıklı olarak 
konan Led 
Aydınlatma direkleri 
kaldırılınca, 
kaldırımlarda 
sökülmeden 
bırakılan kablolar 
tehlikeli olmaya 
başlayınca Belediye 
tarafından 
söktürüldü.
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz, led 
aydınlatmaların 
TEDAŞ aydınlat
masının altında 
kaldığını bunları 
sökerek başka alan
larda kullanmaya 
başladıklarını

belirterek, vatan
daşlardan gelen 
yakınmalar üzerine 
İstiklal Caddesi’nde 
sökülen aydınlat
malara ait kablo ve 
diğer bölümlerinde

*

kaldırılmaya baş
landığını söyledi. 
Geçtiğimiz günlerde 
İstiklal Caddesi’nde 
yürümekte olan bir 
bayanın, kaldırımlar
da sarkan kablolara

takılması üzerine 
düşmesi sonucu 
yaralanarak 
sağlık merkezine 
kaldırılması 
üzerine şikayetler 
artmıştı.

m silislin kaldırımda yapılıyor
Gemlik İcra
Müdürlüğü tarafın
dan yürütülen icra 
takiplerinde satışa 
çıkan menkul ve 
gayrimenkullerin 
satış işlemleri 
Adliye Binası’nın 
önündeki kaldırımda 
yapılıyor.
2002 yılına kadar 
Gemlik Belediyesi 
salonlarında gerçek
leştirilen icra 
satışları Mehmet 
Turgut’un belediye 
başkanı olmasından 
sonra burada yapıl
ması yasaklanınca 
İcra müdürleri çareyi 
Adliye Binası’nın 
önünde yapmakta 
buldu.
9 yıldır İcra 
Müdürlüğü tarafın
dan satışa çıkarılan 
menkul ve gayri
menkullerin satış 
işlemleri Adliye 
Binasının denize 
bakan cephesindeki 
kaldırımda yapılıyor;

KAYIP

Bir icra memuru, 
mübaşir ve alacaklı 
vekillerinin hazır 
bulunduğu satışlar
da satışa katılmak 
isteyenler gerekli 
talimatlarını yatırdık
tan sonra kaldırım-

daki yapılan icra 
? satışlarına katıla
biliyorlar.
Türkiye’de eşine 
ender rastlanan 
satış yöntemi yalnız 
ilçemizde gerçek

leştiriliyor.

İlgililer, uygun bir 
yerin olmaması 
nedeniyle herkesin 
görebileceği bir 
yerde satışları 
gerçekleştirdiklerini 
söylediler.

Şanlıurfa Viranşehir Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Adana Trafik Şube Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.
, AHMET PAÇAL

mailto:kadrijjuler@hotmail.cov


Beyaz Koza Yaz Senlikleri Sıla' ile başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
’Beyaz Koza Yaz 
Konserleri’, Türk 
Pop Müziği’nin 
sevilen sesi Sıla’nın 
muhteşem kon
seriyle başladı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
gerçekleştirilen ’50. 
Uluslararası Bursa 
Festivali’ coşkusu, 
Beyaz Koza ile 
devam ediyor. 
Bursa’nın 7 merkez 
ilçesinde yaşayan 
vatandaşları sevdik
leri sanatçılarla 
buluşturan ‘Beyaz 
Koza Yaz 
Konserleri’, 
Yıldırım’dan 
başladı.
Türk Pop Müziği’nin 
sevilen sesi Sıla, 
Ahmet Taner Kışlalı

Meydam’nda 
verdiği konserinde 
hayranlarının sevgi 
seliyle karşılandı. 
Bursa’da bulun
maktan dolayı çok 
mutlu olduğunu 
söyleyen Sıla, yak
laşık 10 bin sev
eninin izlediği kon
serinde şarkılarını 
hayranlarıyla birlik
te söyledi. Pop 
müziğin güçlü ismi 
Sıla, ‘Yara Bende’,

‘Kafa’, ‘Acısa da 
Öldürmez’, ‘Kenar 
Süsü’, ‘Boşver’, 
‘Oluruna Bırak’ ve 
‘Tam da Bugün’ gibi 
eski ve yeni 
şarkılarını 
söylerken, 
BursalIları kendi
sine bir kez daha 
hayran bıraktı. 
Kendine özgü 
tarzıyla müzik 
dünyasına adını 
altın harflerle 

yazdıran Sıla, sami
mi tavırlarıyla da 
bol bol alkış aldı. 
Sıla, Bursa’da sev
enleriyle bir araya 
gelmesini sağlayan 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti. 
Konserde BKSTV 
Genel Sekreteri 
Ahmet Erdönmez, 
Sıla’yı çiçek vererek 
tebrik etti.

Beyaz Koza konser 
programı
Emre Aydın - 21 
Temmuz Perşembe 
- S: 21.15 - Nilüfer 
Ataevler Pazar 
Alanı
Atiye - 23 Temmuz 
Cumartesi - S: 
21.15-Gemlik 
İskele Meydanı 
Burcu Güneş - 26 
Temmuz Salı - S: 
21.15 - Mudanya 
Belediyesi Karşısı

Gökhan Özen - 27 
Temmuz Çarşamba 
- S: 21.15 - Gürsu 
Atatürk Caddesi 
Emre Altuğ - 28 
Temmuz Perşembe 
-S: 21.15 - Kestel 
Pazar Alanı 
Dino Merlin - Suzan 
Kardeş - 30 
Temmuz Cumartesi 
-S: 21.15- 
Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu

Ocalan'dan Başbakan a Çağrı!
Öcalan'ın 'Görüşme 
notlan' PKK çizgisin 
deki internet sitele 
rinde yayınlandı. 
İmralı'da ağırlıştırıl 
mış ömür boyu 
hapis cezasını 
çeken terör örgütü 
PKK'nın elabaşı 
Abdullah Öcalan, 
Silvan'da 13 askerin 
şehit edildiği 
saldırıdan sonra 
kendisiyle görüşen 
devlet yetkililerinin 
kendisine "Bir 
tek sen silahları 
bıraktırabilirsin" 
dediğini, bu rolden 
kaçamayacağını 
ancak, elinde 
'Alaattin'in Sihirli 
lambası' bulun
madığını, kendisine 
'Demokratik çözüm 
araçlan'mn sağlan
ması gerektiğini 
söyledi.
Pazartesi günü 
avukatları ile geçen 
hafta yapamadığı 
görüşmeyi gerçek
leştiren Öcalan'ın 
'Görüşme notları* 
PKK çizgisindeki 
internet sitelerinde 
yayınlandı.
öcalan, İmralı'da 
kendisini ziyarete 
gelen devlet yetki 
tileri ile son olarak 
geçen perşembe 
günü 13 askerin 
şehit edildiği

Diyarbakır'ın Silvan 
İlçesi'ndeki saldırı 
ardından görüşme 
yaptığını söyledi. 
Öcalan'ın avukatları
na şunları söylediği 
one suruldu: 
"Şunu söylemekte 
sakınca bulmuyo
rum. Heyetle en son 
bir görüşme daha 
gerçekleştirdik. 
Kamuoyunun bilme 
sinde fayda var. 
Böyle kritik ve sıcak 
bir dönemde bile 
görüşmenin sürmesi 
ciddidir, önemlidir. 
Silahları bıraktırma 
irademiz var. Açık ve 
net söylüyorum. 
Benim dışımda 
kimse silahları 
bıraktıramaz.
En azından şimdi 
durum budur.
Bunu ben 
söylediğim için 
böyle değildir, bu 
rolü ben kendi 
kendime biçmiyo

rum. Bunu herkes 
görüyor, herkes 
söylüyor, devlet de 
söylüyor, 'bir tek sen 
silahları bıraktıra- 
bilirsin' diyor.
Burada 
görüştüğümüz 
devlet yetkilileri, bil
inçli, deneyimlidirler, 
onlar da bunu 
söylüyor. 'Ancak sen 
bunu yapabilirsin' 
diyorlar. Herkes 
'ancak sen yapa
bilirsin diyor'. Ben 
de bu rolden kaça
mam. Gereği neyse 
yapmak istiyorum. 
Bunun için çok açık 
Sayın Başbakana 
buradan sesleniyo
rum. Bana rolümü 
oynamam için gerek
li pratik araçların 
sunulması gerekir. " 
Öcalan, 'Önüm 
açılırsa rolümü 
oynarım' derken, 
İmralı'ya konul
madan önce,

'Dışarıdayken' de 
aynı şeyleri 
söylediğini ileri 
sürdü. Öcalan, 
şu iddialarda 
bulundu:
"Bunun kendimi kur
tarmakla ilgisi yok
tur. İçeride de olsam 
dışarıda da olsam 
pratik araçlarımın 
olması gerekir. Daha 
önce parlamentonun 
bu konuda karar 
alması gerektiğini 
belirtmiştim. Ben 
Meclis'in tatile 
girmemesini bunun 
için istemiştim.
Gerekirse Meclis acil 
toplanıp bu konuda 
görüşüp çağrı yapa
bilir. veya Başbakan 
bir çağrı yapabilir; 
"biz bu işin silahlar
la çözülmeyeceğine 
inanıyoruz. Bu 
meseleyi demokratik 
anayasal yöntemler
le çözeceğiz" derse, 
bir haftada halleder
iz. Pratik araçlar 
elime verilmezse 
ben nasıl rolümü 
oynarım? Elimde 
Alaattin'in sihirli 
lambası ya da sihirli 
değnek yok ki!
Tekrar söylüyorum 
rolümü oynamam 
için koşulların 
sağlanması gerekir. 
Ben sağımı solumu 
yoklayacağım, ne 

var ne yok bile
ceğim, bu konuda 
örgütleme yapmam 
gerekir. Demokratik 
çözüm araçlarının 
elime verilmesi 
lazım. " 
PKK elebaşı 
Öcalan, sorunun 
sürüncemede 
bırakılması halinde 
demokratik çözüme 
gelinemeyeceğini, 
silahların susturul
ması için kendilerine 
gerekli olanaklar 
tanınmadığı takdirde 
çatışmaların devam 
edeceğini iki tarafın 
da kayıplarına 
üzüldüğünü iddia 
etti. Öcalan, söz
lerinin devamında 
bölücü olmadık
larını, vatanın, 
ulusun bütünlüğün
den yana olduklarını 
ancak, 'Demokratik 
ulus temelinde 
bütünlük' 
dediklerini söyledi. 
Öcalan, hükümet 
ile Bdp arasındaki 
görüşmelerin devam 
etmesini isterken, 
"Seçim yapılsın 
dendi bekledik, 
hükümet yok dendi 
bekledik, artık 
hükümet kuruldu. 
Bir yaklaşım 
ortaya çıkmak 
zorunda. Hükümet 
bu protokollere 

ilişkin yaklaşımını 
ortaya koyabilir. 
Nasıl yaklaşıyorlar, 
ne yapacaklar? 
Hükümet 
korkmamalıdır. 
Ben bu protokolleri 
burada devlete 
sundum. 
İşte devletin de 
reddetmediği 
önerilerdir bunlar. 
Hükümet hangilerini 
kabul ediyor, hangi
leri konusunda 
çekinceleri var, 
eksik varsa tamam
lanır, fazla varsa 
çıkarılır, böylece 
bir uzlaşmaya 
varılabilir. 
Meclis'e dönme 
meselesinde ortak 
bir mutabakata 
varılabilir. Şöyle bir 
bir cümle, muta
bakat olabilir;
"Tutuklu vekillerin 
durumu bir 
demokrasi 
sorunudur, çözümü 
de politiktir. 
Biz bu sorunu 
anayasa ve yasaları 
birlikte değiştirerek 
çözeceğiz". İşte 
böyle formüle 
edilebilir. Hatip 
Dicle'nin durumu 
da ileride 
Diyarbakır'da bir ara 
seçimle çözüme 
kavuşturulabilir" 
diye konuştu.
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Avrupa 
ülkelerinde 
devlet adamları 
hatalı bir 
davranışta bulun
dukları zaman 
hemen istifa 
mekanizmasını 
kullanırlar.
Gece yarısı kim

senin olmadığı bir 
caddede kırmızı 
ışıkta geçen bir 
bakan ertesi gün 
uyandığında ilk işi 
istifasını vermek 
olur.

Hatta daha ileri 
giderek ülkede 
gerçekleşen bir
takım olumsuz 
olaylar onları uza
ktan da 
ilgilendirse bu 
durumdan kendi
lerini sorumlu 
tutup istifa etme

Onurlu Olmak...
erdemini gösterir
ler.
Bir salgın 

hastalık ülkede 
çocukların 
ölümüne neden 
olur, sağlık bakanı 
gerekli önlemleri 
almadığı için 
kendini sorumlu 
tutar ve hemen 
istifasını basar.

Görev yaptıkları 
koltuklara sıkı 
sıkıya bağlı 
değildirler.
Gerçek anlamda 
halka hizmet ettik
leri için kişisel 
çıkarları hiç gün
deme bile gelmez.
Bir ülkede bir 

yolsuzluk gün
deme gelir ya da 
bir rüşvet olayı 
yaşanırsa bunlar
dan sorumlu olan 

kişiler zaman 
yitirmeden gereği
ni yerine getirir. 
Bulundukları 
mevkileri terk 
ederler.

Kıbrıs Rum kesi
minde 11 
Temmuz’da mey
dana gelen patla
ma sonrasında 
yaşanan olaylar 
yönetimi zor 
durumda bırak- 
mıştır.Başta 
Hristofyas ve 
Dışişleri Bakanı 
Markös Kiprianu 
patlamaya neden 
mühimmat 
konusunda, 
önlem almamakla 
ve ihmâlkârlıkla 
suçlanmıştı. Bu 
olayların ardından 
Kıbrıs Rum 
Yönetimi Dışişleri

Bakanı Markoş 
Kiprianu istifa 
etti. Onurlu bir 
devlet adamı 
olduğunu göster
di.

Ülkemizde aylar 
önce bir maden 
faciası yaşan
mıştı. Bu işlerden 
sorumlu çalışma 
bakanı istifa etme 
yerine ne dedi: “ 
Güzel öldüler.” 
Onlarca ailenin 
ocağına düşen 
ateş nasıl 
söndürülecek, bu 
düşünülmesi 
gerekirken “ güzel 
öldüler” sözü ne 
büyük anlam 
ifade ediyordu 
birileri için.

Geçen günlerde 
Güneydoğu’da 11 
askerimiz 
öldürüldü. Artık 
şehit deyip 
ailelerin acısını 
hafifletmeyi bir 
kenara bırakalım 
da gerçeği 
konuşalım. Bu 
gencecik , aslan
lar gibi hayatın 
baharında olan bu 

insanlarımızın 
ölümünden kim 
sorumlu? PKK 
deyip işin içinden 
çıkamayız.

İçişleri ve milli 
Savunma 
Bakanlarının hiç 
mi sorumluluğu 
yok. Bizim ne 
suçumuz var 
deyip el ovuştur
mak bir anlam 
ifade etmez. 
Hükümet bu 
yaşananlardan 
sorumlu değil 
midir? 
Sorumludur elbet! 
Peki niçin gereği
ni yapamaz?

Terör, son 10 
yıldan beri gemiyi 
azıya aldı. 
Askerliğini adam 
gibi yapmak 
isteyen yoksul, 
gariban Anadolu 
insanının çocuk
ları hep teröre 
hedef oldu.

Hükümet yetk
ilileri gereken 
yapılacaktır, 
demekten başka 
bir söz 

söyleyemedi ler.
Sürekli bir şehit 

lâfıdır gidiyor. 
Şehitlik hep yok
sul, kimsesiz, 
gariban çocuklara 
mı nasip oluyor. 
Niçin Burdur’da 
20 gün tatil yapan 
muhteremlerin 
çocukları şehit 
olmuyor. Ha 
gönül istiyor ki 
hiç kimse böyle- 
sine anlamsız bir 
durumdan 
ölmesin, 
öldürülmesin yani 
şehit olmasın.

Şehit cenazeleri
ni izlerken 
öldürülen genç
lerin hangi 
ailelere ait 
olduğunu ve 
nerelerde 
yaşadıklarını, 
nasıl bir hayat 
sürdürdüklerini 
anlamak 
mümkün.
Ülkemizin şu 

günlerde bir tek 
şeye ihtiyacı var 
onurlu insana ve 
onurlu devlet 
adamına..

Bursa'nın «eni hulvan trafiğe can verecek
Bursa'da trafik 
çilesini hafifletecek 
alternatif bulvar 
çalışması iki ayrı 
etapta sürüyor. 
Otosansitten 
Acemler’e kadar 
devam edecek 30 
metrelik yoldaki 
kamulaştırma çalış
masını yerinde 
inceleyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Beşyol Acemler 
arasında 243 
parselden 173’ünü 
kamulaştırdıklarını, 
87 tanesini yıktık
larını, 86 tanesinin 
ise hızlı bir şekilde 
bir ay içinde yıkıla
cağını söyledi. 
Başkan Altepe, 
Yıldırım bölgesinde 
de kamulaştırma 
çalışmasının 
sürdüğünü, 30 
metrelik yolun 
ortaya çıkmasıyla 
kentin alternatif bir 
bulvar 
kazanacağını ifade 
etti.
İHA muhabirine 
açıklamalarda bulu
nan Başkan Recep 
Altepe, ulaşılabilir 
bir kent için_______

çalıştıklarını 
belirterek, "Bu 
dönemde yapılan 
en önemli çalış
malardan birisi ana 
arterler. Beşyol ile 
Acemler arasında 
30 metrelik yol 
açıyoruz. Yolun 
ortasında binalar 
var. Burasının açıl
ması gerekiyor. 
Buradaki binalar 
iyice birbirine 
geçmiş, araçların 
dönemediği bölgel
er. 30 metrelik yol, 
Bursa'yı boydan 
boya geçecek. 
Yapılan kavşaklarla 
ana arterdeki yol iki 
şeride düştü. 
Bursa'yı boydan 
geçen alternatif yol 
yok. Bursa'yı doğu
dan batıya geçecek 
bir yol inşa ediy
oruz. Şu anda 
yoğun olarak 
Yalova Yolu ile 
Acemler arasında 
çalışıyoruz" dedi.

Beşyol Çiftehavu- 
zlar bölgesinde 243 
parselden 173'ünü 
kamulaştırdıklarını, 
yıkımların hız
landığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Yıkımı bekleyen 31 
tane boş bina var. 
Birkaç günde 
boşaltacağımız 55 
bina daha var. Bir 
ay içinde 86 bina 
yıkılacak. 243 
parselden 173 
parselini temi
zlemiş oluyoruz. 
Kamulaştırmalarımı 
z ise devam ediyor" 
diye konuştu.
Yıldırım bölgesi'nde 
de kamulaştır
maların sürdüğü 
şuyulama yapıldığı 
için sadece enkaz 
bedeli ödediklerini 
anlatan Başkan 
Altepe, 
"Otosansit'ten 
Acemler’e kadar 30 
metrelik yol devam 
edecek. Yalova

Yolu ile Acemler 
arasındaki çalışma 
bittikten sonra 
Küçükbahklı etabı
na geçeceğiz. 
Otosansit'ten 
başlayıp Acemler’e 
kadar devam ede
cek bu yol bit
tiğinde Bursa alter
natif bir bulvar 
kazanmış olacak. 
Bağlantılarıyla 
Yunuseli üzerinden 
çevre yoluna ulaşa
cak. Boydan boya 
Bursa'nın yükünü 
azaltacak.
Vatandaşları da 
kamulaştırmada 
mağdur etmeden 
hem bina hem arsa 
bedelini nakit ödüy
oruz. Parasını 
ödediğimiz vatan
daş da yan tarafta 
başka yeni bina 
alıyor. Bulvar bit
tiğinde de hem 
onlar kullanacak 
hem de en güzel 
yerde oturmuş ola
cak. Bursa'yı 
yıkarak 
güzelleştiriyoruz. 
Bu proje bittiğinde 
bir caddede 700 
bina kamulaştırmış 
olacağız" şeklinde 
konuştu.__________

Bursa'da Sahte 
İçki Denetimi

Bursa İl Gıda, 
Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü, kent 
merkezindeki işleb 
melerde sahte içki 
ve hijyen denetimi 
yaptı. Müdürlüğe 
bağlı kontrol 
görevlileri, Nilüfer 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nün 
iştiraki ile denetim 
gerçekleştirdi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldğım nüfus cüzdanımı 20 

Temmuz 2011 günü kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MEHMET DOĞAN

Gece boyuca 
süren denetim
lerde, Nilüfer ilçesi 
sınırlarında bulu
nan işletmelerde 
sahte içki taraması 
ve hijyen kontrol
leri yapıldı. Gece , 
sonunda bazı işlet
melere hijyen ve 
temizlik kurallarına 
uymadıkları 
gerekçesiyle idari I 
cezalar verildi.
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2 ADET DAİRE
BAYAN ELEMAN

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE

122.000 TL
TEL: 0 531 860 55 44

RANDEVU ALACAK 
OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 

ARANIYOR 
Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224)513 1648

MİM MM
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

VASIFSIZ
BAY VE BAYAN ELEMANLAR

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

VERONA GRANİT MERMER
Tel: 514 20 21

Kem Konseııi'nılen kitap okuma sıMırliıi
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi, 
Bursa’da kitap okuma 
alışkanlığının artması 
ve halkın bil
inçlendirilmesi 
amacıyla “Kitap 
Okuma Kampanya 
sı”nı başlatılıyor.
Bursa’nın ilçelerindeki 
gençlik meclisleri ile

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

O ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

■'■^Bürokrat,________Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Mânaştır’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 banyoluJiombili, asansörlü, ful manzaralı satılık

; ,_ _ _ _ _ _ _ K. Kumla ’da Ayazma Mevkii 6 Dönurn^eyjinlik • - _ _ _ _ _ _ _ _
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

eş zamanlı yürütüle
cek olan kitap okuma 
kampanyası, 23 
Temmuz Cumartesi 
günü, Bursa Kent 
Konseyi Gençlik 
Meclisi üyeleri tarafın
dan 17.00 -19.00 
saatleri arasında 
Tarihi Belediye Binası 
arkasındaki amfide 
uygulanacak.
Bursa Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi 
Başkanı Hakan 
Darılmazlar, kitap oku
manın günlük hayatta 
yaşayan bir kültür 
haline getirilmesini 
arzuladıklarını söyle
di. Kampanyaya ilçel
erde bulunan gençlik 
meclislerinin de 
destek verdiğini vur
gulayan Darılmazlar, 
kampanyanın ilçe 
lerde de eş zamanlı 
olarak uygulanacağını 
ve çok daha geniş 
kitlelere ulaşılacağını 
söyledi.
Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala ise 
yapılan araştırmalar 
sonucu kitabın 
Türkiye’de ihtiyaç 
maddeleri sırala
masında 235. sırada 
yer aldığını söyledi. 
Birleşmiş Milletlerin 
insani gelişim 
raporunda yer alan 
ülkelerin kitap okuma 
oranına göre 
Türkiye’nin 86. sırada 
olduğunu belirten 
Başkan Pala, 
Türkiye’de kitap 
okuma kampa
nyalarının çok daha 
fazla olması gerektiği
ni dile getirdi.

BİZİMLE ÇALIŞMAK 
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 84

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

>“5 leh r ç ve 
fej şehirlerarası

evden eve 
nakliyat

GEMLİK ■ ORHANGAZİ ■ İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye ’nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye Malı. Turist Yolu üzeri 

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.coin

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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iMlllllWWlllttl! Wmİİiii,MibiIimiiiiii'
Tüketiciyi Koruma 
Derneği (TÜKODER) 
Eskişehir Şube 
Başkam Sülahi 
Özalp, mesafeli 
satışlarda insanların 
güvenilir internet 
sitelerinden alışveriş 
yapması gerektiğini 
söyledi.
Özalp, yaptığı açıkla
mada, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte 
artık alışverişin de 
internet üzerinden 
yapıldı ğım 
belirterek, internet 
üzerinden alışverişin 
"Mesafeli satış” 
olarak 
adlandırıldığını, 
internetten alışveriş 
yapan tüketicilerin 
öncelikle iyi bir fiyat 
araştırması yapması 
gerektiğini kaydetti. 
Internet üzerinden 
bilinçli alışveriş yap
manın önemli 
olduğunu ifade eden 
Özalp, şöyle konuş- 
tu.”İnsanlar artık, 
internet üzerinden 
istedikleri her şeyi 
alabiliyor. Bırakın 
Türkiye'yi dünyanın 
her tarafından 
alışveriş yapmak 
mümkün hale geldi. 
Başka bir ülkedeki 
yakınınıza çiçek 
gönderebiliyor
sunuz. Karnınız 
acıktığında otur
duğunuz yerden 
yemek siparişi bile 
verebiliyorsunuz.
Yaz aylarında tüketi
ciler en fazla tatil 
sektöründe sıkıntı 
yaşıyor. İnternet 
üzerinden gördükleri 
hizmetleri, tatil 
mekanlarında bula
mayabiliyor. 
Mağduriyet yaşan

maması için ciddi 
araştırma yapılarak 
tatile çıkmayı tavsi 
ye ediyoruz.” 
Mesafeli satışlarda 
insanların güvenilir 
internet sitelerinden 
alışveriş yapması 
gerektiğini söyleyen 
Özalp,"Araştırmalara 
göre internet 
üzerinden alış verişi 
en fazla gençler 
yapıyor. Gençler ise 
günlerinin büyük 
bölümünü internette 
geçirdiği için 
alışverişin de kolayı
na kaçıyor. Aslında 
bu olumsuz bir 
durum değil, gençler 
zamandan tasarruf 
sağlıyor. Çünkü 
birkaç dakika içinde 
internet üzerinden 
birçok mağaza geze
biliyor” dedi.
İnternet üzerinden 
alışverişin her geçen 
gün artığını anlatan 
Özalp, şunları söyle
di: ”2011 yılının ilk 4 
aylık döneminde 
internet üzerinden 
alışveriş yapan ve 
sıkıntı yaşayan 451 
kişi TÜKODER’e 
başvurdu. İnternet 
üzerinden alışver

işlerde ödemeler 
kredi kartından 
yapılıyor. Malın 
bedeli anında 
kesiliyor, ancak 
aldığınız ürün 
elinize hemen 
ulaşmıyor. 
Dolayısıyla 
bu tür alışverişlerde 
dolandırılma 
ihtimali çok 
yüksek. Bunun 
yanında gönderilen 
ürün istediğiniz 
ölçülerde 
olmayabilir.
İnternet alışveriş
lerinde tüketicilerin 
elinde bir 
sözleşme, fatura, 
garanti belgesi 
olması gerekir. 
Aksi halde olumsuz 
durumlarda tüketici 
hiçbir yere derdini 
anlatamaz. Haklı 
olsa bile elinde 
belge olmadığı için 
hiç bir şey yapamaz. 
Tüketicilerimizin 
sıkıntıya düşmemesi 
için daha önce 
kullandığı ya da 
güvenilirliği kanıt
lanmış internet 
sitelerinden alışveriş 
yapmasını tavsiye 
ediyoruz.”

AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı 
Bülent Gedikli, 
dünya ekonomisi 
üzerinde kara bulut
ların gözükmeye 
başladığını ifade 
ederek, “Türkiye’ye 
olumsuz etkileri 
olacaktır. O yüzden 
tedbirli olun.
Ne varsa onu tutun. 
Fazla harcamayın” 
uyarısında bulundu. 
Gedikli, TV8*in canlı 
yayınında gündeme 
ilişkin soruları yanıt
ladı. Gedikli, dünya 
ekonomisinin iyiye 
gitmediğini ifade 
ederken, kendi
lerinin hiçbir şeyi 
“tozpembe” göster
mediklerini belirtti. 
Gedikli, “Kötü 
haberi veriyorum; 
dünya 
ekonomisinde kara 
bulutlar gözükmeye 
başladı. Dünya daha 
büyük krizlerle karşı 
karşıya kalacak. 
Bunlar da oluyor. 
Muhtemelen dünya 
ekonomisinde bir 
kriz olacak.
Türkiye’ye olumsuz 
etkileri olacaktır. O 
yüzden tedbirli olun. 
Ne varsa onu tutun.

KfiŞ€D€ BCIMMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÛN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
I MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Fazla harcamayın. 
Dünyada kriz olacak, 
Türkiye’de bundan 
olumsuz etkile 
nebilir. Gelişigüzel 
harcamamak lazım. 
Biz toz pembe bir 
tablo çizmiyoruz, 
gerçekleri konuşu 
yoruz” diye konuştu.

SUYU 
BULANDIRMAYA 
ÇALIŞIYOR
Gedikli, ‘bütçe 
fazlalığı terörü 
kışkırtmış mıdır?’ 
sorusuna da cevap 
verirken, “Bu duru
mun Türkiye’nin 
başarıları ile 
Türkiye’nin dünyada 
itibar sahibi olması 

ile ilgisi vardır. 
Birileri de bunu 
istemiyor demek ki. 
Suyu bulandırmaya 
çalışıyorlar. Türkiye 
bölünüyor diye 
korku yaratıyorlar, 
ardından kaos ve 
ekonomik kriz 
çıkarmak istiyorlar. 
Geçmişte bu 
döngü olmuştur. 
Tam istedikleri 
Türkiye manzarası 
ortaya çıkmış 
oluyor o zaman. 
Dışarıdaki 
gelişmeleri 
gözleyemeyen, 
enerjisini içerde 
tüketen bir ülke 
çıkıyor ortaya” 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Bol.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 -j3 53

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

VAPUR - FERİBOTL KAYMAKAMLIK Askerlik Ş>b. 513 10 57
Yalova (226) 814 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskıhısar (262) 655 60 31

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

Karayolları 513 -|3 08
Liman Baş. 513 n 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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

I
OTOBÜS

K ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R METRO 513 12 12

Aydan Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğfu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

n 
E 
H

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

HASTANELER

R Derlet Hastanesi 517 34 OO
SaH4 Dev Hast 51J 23 29
Mer Sag Ocağı 5,3 ,0 M
Tomokay Tomo0rafiı 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk 5,4 m e8

BELEDİYEM 
E 
R

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

1 | Afccarî PetroH 513 w
WAR-PET 3O 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 Ol 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI: 4023 
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)

MiınMi
VEirö sima 
KADIN KRALLIĞI

IL45-I4.00-
16.30-20.30

ŞEYTAN OTELİ 3
II.00-I4.15-
I6.I520.I5

ÖLÛ»! ÇİFTLİĞİ i I.30-
I4.00-16.30-20.J0

Rezervasyon
| (Td;5l3 33 2l|
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OZ€l IIVKCNT İLKÖĞRETİM OKULU
Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasının 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, I

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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...

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

22 Temmuz 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info agemlikkorfez.gazetesLcom 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 eğitim 
, anlayışıyla sîzlere en yafan özel okttto
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-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Bazı sokaklar 
araç trafiğine 

kapatılıyor
Gemlik'te insan trafiğinin en faz 
a yoğun olduğu yerlerden biri 
olan Avcılar Derneği yan sokak
larında yol çalışması ve tretuvar 
düzenlemeleri sürüyor. Syf2 ‘de

LYS de W Sosyal birincisi Gemlikli
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’in Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Okulu’nu bitiren ve İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal 
Bilimler Lisesi’ni bitiren oğlu Ferhat Ercümen 564 puan alarak Türkçe Sosyal’de 
Türkiye birincisi oldu. Ferhat’ın başarısı Ercümen ailesinde sevinç yarattı.
Lisans Yerleştirme Sınav 
sonuçlarının dün Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme 
Merkezi tarafından açık
lanmasının ardından 
adayların meraklı 
bekleyişi sona erdi.

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen’in oğlu olan 
Ferhat Ercümen, LYS’de 
Türkçe Sosyal’de Türkiye 
birincisi olarak Gemlik’in 
gururu oldu.

Sınavda 564 puan alan 
Ferhat Ercümen, gazete 
m ize yaptığı açıklamada 
"Tercihim, Hukuk olacak. 
Büyük ihtimal İstanbul 
Hukuk olabilir” dedi.
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Basında kavgalar..
Gazeteci milleti birbirleriyle geçinemezler..
Günümüzde Ulusal basın kamplara ayrıldı.
Hele son 8 yılda iktidarın yarattığı bir medya 

oluştu ki, evlere şenlik.
Buna Yandaş Medya adı verildi.
Eskiden sol basın, sağ basın, dinci basın, 

besleme basın diye tanımlanan gazeteler var 
dı.

Büyük basındaki köşe yazarlarının kavga la 
rının temelinde düşünce yapıları vardı.

inançların kavgaları verilirdi.
. Peyami Safa, Nazım Hikmet Kavgası, Türk 
basın tarihinin unutulmazlarındandır.

Gemlik’te ilk yayınlanan Gazete Gemlik 
Gazetesidir.

Rahmetli Doğan Malgil ile Körfez Gazetesi 
yazarları arasında hiçbir kavga yaşanmadı.

Devamı sayfa 4’de

•• 99
TAYTtlYM

Yeni düzenlemesiyle hizmetinize girdi

Parkımız 
mevcuttur

11
S

İMİŞ

Salonumuzda uygun fiyatlarla düğün, 
nişan, sünnet ve özel günlerinizde 

mutluluğunuzu perçinleştirebilirsiniz

içkisiz balık evimizde günlük 
taze balık çeşitleri uygun fiyatlarla ve 
itinalı servisimiz ile hizmetinizdeyiz.
Aileniz ile birlikte Körfez e karşı keyifli bir şekilde çay ve kahvenizi Kredi kartı geçerlidir.
içerken, gün batımınm en güzelini bahçemizden izleyebilirsiniz. ^“"^'ttaslt takam 

Kumla Yolu Üzeri Manastır Mevkii Taytüydü Tesisleri 
Tel: O 224 517 36 63 GSM : O 544 393 43 72 Paket servisimiz vardır

114

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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teı sıiiı BiraWawiilw
‘İnsan” a ve “insanlığa” 

dair bir hikaye...
İnsanlar arası dostluk ve dayanışma ne ırk 

tanıyor ne renk... Önemli olan aynı ülküye inan
mak...

Erdem... Onur.. İnsanca yaşama hakkı.. Bu 
kavramları özümseyebilmek...

Doğumla ölüm arasında geçen yaşam 
sürecinde uygulayabilmek...

Ödün vermeden... Eğilip bükülmeden...
Aşağıdaki öykü bir Örnek...
Mexico City'de 200 metre finali koşulmuş. 

Amerikalı siyah atletler Tommie Smith ile John 
Carlos birinci ve üçüncü gelirken, ikinciliği 
AvustralyalI beyaz atlet Peter Norman kazanmış.

Madalya töreni için bekledikleri sırada, Carlos, 
Peter Norman'ın yanına gelerek sormuş:

- İnsan haklarına inanıyor musun?
- Evet, inanıyorum.
- Peki ya Tanrı'ya?
- Bütün kalbimle...
Bunun üzerine, iki siyah atlet kafalarındaki 

eylem planını açıklamışlar, Nörman.
tereddütsüz katılmış:
- Ben eyleminizi destekleyeceğim, bana ne 

yapmam gerektiğini söyleyin!
İlk defa, o günler için müthiş bir provokasyon 

hatta devrim sayılacak bir eylem planlıyor iki 
genç adam: Amerika'daki ırk ayrımcılığını ve 
siyahlara reva görülen fakirliği ve ikinci sınıf ■ 
vatandaşlığı protesto edecekler... Ama nasıl?

Fikir Norman'dan geliyor:
Bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sağ tekini 

Tommie, sol tekini John eline geçiriyor; fakirliği 
sembolize etmek için çıplak ayakla kürsüye 
çıkıyorlar, başları kederle öne eğrk sikin yum- 
rukiartnı havaya kaldırıyorlar. Önlerinde duran 
beyaz atlet Peter Norman da, dayanışmasını 
göstermek için kalbinin üstüne 'İnsan Hakları 
İçin Olimpiyat Projesi Hareketi'nin kokartını 
iğneliyor.

Amerikan milli marşı çalarken plan icra edili 
yor ve eylem gerçekleşiyor.

Ve tabii dünya birbirine giriyor. Amerika ayağa 
kalkıyor. Olimpiyatlar bile gölgede kalıyor, / 
dünya gazeteleri yumrukları havada siyah atlet
lerin fotoğrafını birinci sayfadan veriyor...

Amerikan Olimpiyat Komitesi iki siyahın spor 
kariyerini o saniye bitiriyor. Eylem amacına 
ulaşmış, Amerika'daki zenci azınlığın durumu 
dünya gündemine girmiştir. Smith ve Carloş 
spor hayatlarını ye buna bağlı olarak gelecek
lerini feda etmişler ama dünya tarihine 
geçmişlerdir.

Dünyadaki yüz milyonlarca ezilmiş siyahın 
ilahı haline gelmişlerdir.

Peki ya AvustralyalI beyaz Peter Norman?
Norman'ın da hayatı kararmiş. Tommie Smith 

anlatıyor:
"Peter, bir beyazdı. O günlerde siyahların hak

larını savunrtıa cesareti gösteren, onurlu ve 
belkemiği sahibi beyaz çok azdı. Peter, 
Avustralya'ya döndüğünde kimse yüzüne bak
madığı gibi, herkes tarafından yargılandı. Onun 
da atletizm kariyeri bitti, spor çevrelerinden dış
landı. Tehditler, işsizlik ve tecrit nedeniyle öyle 
sıkıntılı günler yaşadık ki, üçümüzün de ilk evli 
liği sona erdi." .

Avustralya Devleti Norman'ı ölene kadar affet
memiş ama... Norman intikamını mezara götür
müş: 1968 Olimpiyatları finalinde ikinci olurken 
kırdığı 200 metre Avusturalya rekoru hâla, 38 yıl 
sonra kınlamamış.

Ölene kadar süren 'eylem kardeşliği'
İki Amerikalı ve bir AvustralyalI 'lanetli' atletin 

o gün başlayan 'eylem kardeşliği* ve dostlukları 
ömür boyu sürmüş. Aradan geçen 38 yıl boyun
ca, yazışmışlar, buluşmuşlar, görüşmüşler.

Ta, Peter Norman evinin bahçesinde kalp krizi 
geçirip 64 yaşında ölene kadar.*****

Ha bu arada ABD’nin şimdiki başkanı da 
zenci...,

Barack Obama’nın ABD Başkanlığına seçil
işinde bu eylemin bir katkısı ya da etkisi olmuş 
mudur? J

Gemlik’te insan 
trafiğinin en fazla 
yoğun olduğu yer
lerden biri olan 
Avcılar Derneği yan 
sokaklarında yol 
çalışması ve tretu- 
var düzenlemeleri 
sürüyor.
Çalışmaları 
inceleyen ve çevre
deki esnaflarla bir 
araya gelen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, 
Demirsubaşı 
Mahallesinin 
Semerciler
Yokuşu bölgesinde 
bulunan ve insan
ların yoğun 
şekilde kullandık
ları sokakları araç 
trafiğine kapatabile
ceklerini söyledi. 
Gemlik’ten 
Bursa’ya ve 
Umurbey, Kurşunlu 
ile Küçük Kumla’ya 
ulaşımın sağlandığı 
Belediye Parkına

bağlantılı yol ve 
sokaklarda 
başlatılan çalış
malarda esnafların 
istek ve taleplerini 
dinleyen Yılmaz, 
bunları dikkate ala^ 
caklarını söyledi. 
Araçların geçiş
lerinden çok park . 
edilerek sokakların

engellendiği yer
lerde işyeri olan, 
esnaflar 
Başkanvekili 
Yılmaz’dan bazı 
sokakların araç 
trafiğine kapatıl
ması gerektiğini 
savundular. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili

Refik Yılmaz, 
yol ve 
tretuvar düzen
lemelerinin 
bitirilmesinden 
sonra kenarlarına 
dikilecek özel 
aydınlatma 
direkleri ile sokak
ların örnek ola
cağını söyledi.

Ça jlayan’da zabıtaya
sohbetli kahvaltı

Belediye Başkan 
Vekili Refik 
Yılmaz, belediye 
personeline 
yönelik sabah 
kahvaltılı sohbet 
toplantılarını 
sürdürüyor. 
Başkanvekili 
Yılmaz, Küçük 
Kumla 
Çağlayan’da 
düzenlenen kah
valtıda zabıta 
biriminin güne 
moralli başlaması 
için bir araya gel
erek hem sohbet 
etme fırsatı buldu 
hem de istek ve 
sıkıntılarını dinledi. 
Havaların sıcak 
olması nedeniyle 
tercih edilen Küçük 
Kumla Çağlayan 
tesislerine gelen 
zabıta birimleri 
serin havada 
kahvaltı yaparak 
güne zinde 
başladılar.
Göreve gelmesin
den bu yana 
Belediyenin çeşitli 
birimleriyle bir 
araya gelerek kah

valtı yapan Yılmaz, çalışanlarla sohbetlere devam
Başkanvekili yaptığı kahvaltılı edileceğin* bildirdi
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Fidan sevdası öldürüyordu YauYORUM
Bursa'da apart
manın bahçesine 
ektiği fidanlara 
bakmak isteyen 
28 yaşındaki 
genç, dengesini 
kaybederek 10 
metre yükseklikten 
dereye düştü. İlk 
müdahalesi kadın 
komiser tarafından 
yapılan genç, 
itfaiyenin 
operasyonuyla 
düştüğü yerden 
çıkarıldı.
Olay, Namazgah 
Mahallesi'nde 
bulunan 
Karıncaderesi 
yakınında ikamet 
eden Hakan 
Ekingen, bahçeye 
ektiği fidanları 
kontrol etmek iste
di. Bir anda den

Kendisine gasp süsü verdi
Bursa'da çektiği 
emekli maaşını 
dolandırıcılara kap
tıran 49 yaşındaki 
şahıs, kendisini 
tıraş bıçağıyla 
keserek gasp süsü 
verdi;
Olay, dün sabah 
10.00 sıralarında 
Osmangazi ilçesi 
Panayır 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre 49 yaşındaki 
R.B., postaneden 
800 TL'lik emekli 
maaşını çekti. Bu 
sırada R.B.'nin 
yanına yaklaşan bir 
kişi, "Gel sana 
yardım yapalım.
Karşıda yardım 
dağıtıyorlar" dedi. 
Gençosman civarı
na giden R.B. ve 
dolandırıcının yanı
na gelen takım

Dere yatağına düştü
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, evinin 
bahçesine diktiği 
fidanları kontrol 
ederken 10 metre 
yüksekten dere 
yatağına düşen 
genç, yaralandı. 
Alınan bilgiye

gesini kaybeden 
Ekingen, 10 metre 
yükseklikten yuvar
lanarak dereye 
düştü. Dere suyu
nun az akması 
nedeniyle beton 
zemine çakılan 
Hakan Ekingen'in 
çığlıklarını duyan 
vatandaşlar, polis 
ve ambulansa 
haber verdi.

"İLK MÜDAHALE 
KADIN 
KOMİSERDEN" 

elbiseli bir kişi, 
"Benim de geçen 
gün param çalındı. 
Sen mi çaldın?
Cebindeki paralara 
bakayım" diye 
konuştu.
Zanlının sözlerine 
inanan R.B., 

göre, Karamazak 
Mahallesi 2. 
Karınca Sokak'ta 
oturan Hakan 
Ekingen (28), dere 
kenarında 10 metre 
yükseklikte bulu
nan evinin önüne 
diktiği fidanları 
kontrol ederken, 

Kısa sürede olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, şahsın 
düştüğü yerden 
çıkarılamayacağını 
anonsla bildirerek 
itfaiye çağırdı. 
Karıncaderesi’ne 
gelen 112 ambulan
sı, yaralı şahsa 
müdahalesini dere 
yatağında yaptı. 
Karakol komiseri 
olduğunu öğrenilen 
Mahmure Uzuner 
de yardım çalış
malarına katıldı.

cebindeki paraların 
hepsini verdi.
Dolandırıcı paraları 
bir gazete kağıdına 
sararak şahsın 
cebine koydu. 
Minibüse binen ve 
para uzatmak 
isteyen R.B.

dengesini kaybe 
derek, dere yatağı
na düştü.
Başından ve 
vücudunun çeşitli 
yerlerinden 
yaralanan Ekingen, 
vatandaşların 
ihbarı üzerine 
olay yerine gelen 

Komiser, Hakan 
Ekingen'in hamile 
eşi ile de konuş
masına yardımcı 
oldu. Polisin 
yardımıyla 
Ekingen'in sesini 
duyan eşi rahat bir 
nefes aldı.
Olay yerine gelen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri dere yatağı
na inerek Ekingen'i 
vatandaşların da 
yardımıyla çıkardı. 
Yaralı, 112 ambu
lansı ile Muradiye 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Ekingen'in sağlık 
durumunun iyi oldu 
ğu öğrenilirken, 
olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL
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maaşının 
olmadığını fark 
edince Panayır 
Mahallesi'ne 
geldi.
Marketten iki tane 
tıraş bıçağı alan 
R.B., kolunu 
keserek yakınlarına 
ve polise, 
"Kolumu falçata ile 
keserek paramı 
aldılar" dedi. Gasp 
edildiğini ileri 
süren R.B. 112 
ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Dolandırılan şahıs, 
kolana yapılan 
müdahalenin ardın
dan emniyete 
götürüldü. Şahıs, 
emniyetteki 
ifadesinde olayın 
gasp olmadığını 
itiraf etti.

112 Acil 
ekiplerince, 
sedyeyle dere 
yatağından 
çıkartıldı. 
Ekingen, 
Muradiye Devlet 
Hastanesinde 
tedavi altına 
alındı

Neler oluyor bilmiyoruz!
13 askerimiz şehit edildikten sonra 

“yalaka korosu” hemen aynı nakaratı 
söylemeye başladı;
“Tam çözüme yaklaşmışken, yine ; 

böyle bir olay barışa darbedir.
Bu yeni anayasanın yazılmasını iste

meyenlerin oyunudur.”
Peki o çok yaklaştığımız çözüm 

nedir? Bunun cevabı yok.
Ama neredeyse 13 şehidin verildiği 

anlarda biz demokratik özerkliğimizi 
ilan ediyoruz” açıklaması yapılabiliyor.

Üstelik, yemin etmemiş bile olsa mil
letvekilinin ağzından.

Sözde “Kürt açılımı” başladığı gül
den beri her fırsatta sormaya çalıştım..
“Açılımından kastınız nedir?, diye 

soruyorum...
Bir cevap alamadım,beylik laflar bir

birini izliyor: “demokratik çözüm, 
barış, dostluk, kardeşlik.:.”

Hepsi çok güzel, hepsi inkar edile
meyecek kavramlar

Peki ne yapacaksınız bunun için? O 
yok işte.

Seçimler bitti, üzerinden bir ay geçti, 
yine yeni anayasa §’özlerr vak

Bu anayasada neler olacak, açıklanı 
yor mu? Hayır.

Bu soruların cevabı henüz yok.
İktidar bir sır gibi saklıyor.
İktidar bir şey söylemiyor, yalakalar 

söyler gibi yapıyor...
Satır aralarından “Türklüğün 

kaldırılacağını, Kürtler’e özçrk bölge 
hakkı tanınacağı, bir afla başta
İmrah'daki kişi olmak üzere teröre 

karışmış herkesin siyasete kazandırıla
cağı” gibi bilgiler alıyoruz.

Belli ki ne iktidar ne de yandaşlan ve 
hatta bizzat Kürt hareketini yürütenler, 
gerçek bir çözümün ne olacağını 
kendileri de bilemiyor.

Bir kıvranma durumu söz konusu.
İşte her seferinde “her nasılsa” önce

ki günkü gibi
kahredici bir olay imdada yetişiyor 

sanki.
Kıvrananlara gün doğuyor. “İşte” di 

yorlar
“Barışa çok az kala yine bir derin 

devlet operasyonu.
Ne zaman barışa bu kadar yaklaşsak 

mutlaka böyle bir şey oluyor.”
’’Böyle diye diye ve üstelik halkın 

önemli bir desteğini de alarak
Türk Silahlı Kuvvetleri hedef gösteril

di.
Çeşitli bahanelerle 4O’ı aşkın general 

tutuklandı.
Şimdi yine bekleyin.
Bir general dalgası daha yaşayabili

riz.
Yine pek çok general tutuklanır, 

hapse atılır.
Sonra yeni bir “Tam çözülecekti ki” 

denilecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Butsa orman yangınlarına hazır
Basında kavgalar....

Doğan Malgil, merkez sağ siyassette düşünen 
bir insandı.

AP’nin yönetim kurullarında çalıştı.
Çocukları da babalarının mirasını sürdürüyor 

ve siyasi yelpazedeki yerleri babaları gibi Merkez 
sağdadır. Onlarda DYP de ve DP ilçe yönetimle 
rinde görev aldılar.

Gemlik Gazetesi’nin ilk köşe yazarlarından 
Emin Bora da aynı görüşte biriydi.

Gemlik Gazetesi çıktığından beri bu gazetede 
yazdı. Hala da yazmaya devam ediyor.

Gemlik Körfez Gazetesi, yayına başladığında 
merkez sağ yelpazenin dışında, sol bir çizgi ile 
yayın yaşamına başladı.

Gazetenin kurucusu ağabeyim Erol Güler, 1974 
yılında Rahmetli Danış Ekim’in CHP ilçe yönetim 
kurulu üyesi idi.

Ben, öğretmenlik yaptığım yıllarda, sol görüşlü 
öğretmen sendikası TÖB-DER’de ilçe yöneticiliği 
yaptım.

Bunun için Orhaneli’nin Büyükorhan ilçesi 
Armutçuk köyü öğretmenliğine sürüldüm.

İktidarda AP, başında Süleyman Demirel vardı.
Öğretmenlikten ayrılıp Körfez’in başına geçtik

ten sonra, 1977-1981 yılına kadar da CHP ilçe 
yönetim kurulu üyeliği yaptım.

12 Eylül ihtilalinden sonra siyasetten uzak 
kaldım.

Bu benim düşüncelerimden uzak kalmam 
anlamına gelmedi.

Gemlik Körfez Gazetesi kurulduğu günkü gibi 
demokratik sol çizgisini hep korudu.

Hala koruyor.
Gazetemizde farklı dünya görüşüne sahip hiç 

yazarımız olmadı.
Çizgimizi inançlarımızı hep sürdürdük. 

Sürdürmekle kalmadık, karşı düşüncedeki siyasi 
lerle düşünce bazında kalemimizle mücadele ettik.

Gazeteciliğimiz 39. yılında ise, habercilikte ga 
zetecilik ilkelerinden ödün vermedik.

Haberi haber olarak değerlendirdik.
Habercilikte herkese eşit olmaya çalıştık.
Yerel de gazeteciler arasında kavgalar

Ercüment Esen’in çıkardığı “Egemen" Gazetesi ile 
başladı.

Bursa basında muhabirlik yapan arkadaşların 
kendi aralarındaki kavgalarının temelinde düşün 
ce sorunu yapmadı.

Kişisel ilişkilerindeki gel gitler, nedenleriyle bir
birlerine ağza alınmaz yazılar yazdılar.

İki bira çektikten sonra kendini en büyük gö 
renler, haberlerini para karşılığı yapanlar, inanç 
larını, karşıtlarına hizmet edenlere tanık olduk.

Mustafa Eren’in çıkardığı Çağrı Gazetesi de bir 
süre yayınlandı.

Onunla da bir kavgamız olmadı.
Ama, son 10 yıldır ilçemizde önüne gelen gaze 

teci olunca, eleştirilerim de oldu. Zaman zaman 
benimle sürtüşmeler yaşadılar.

Bunlara eleştirmeme akıl almaz tepkiler göster
diler. Kimileri tam sayfa ilanlar verdi, kimi şizof 
renik yazılar yazdı.

Hepsine gerekli yanıtı verdim, vermeye de de 
vam edeceğim.

Son olarak adım belirtilmeden yeni bir saldırı 
ile karşı karşıyayım.

Bu kişi hakaret davası açmamam için ismimi 
kullanmıyor. Mert olan, eleştirisini açıkça yapar.

“Yayıncılığın gücünü kötüye kullanarak her tür- 
lüğü çirkefliği yapmaktan çekinmeyen bu zavallı 
ihtiyar delikanlı, her dönemde sataşacak ve saldı 
racak birini bulmakta’’ diye yazmış.

Ben ona diyorum ki; eline bir ayna al da kendi 
ne bak.

Kimlerle dans ettiğine bir bak.
Ondan sonra beni adımı yazarak eleştir. Çirkef 

. arıyorsan yine çevrene bak bol miktarda görürsün. 
Simdi binlerinin atına biniyorsun ama o at seni 
taşımaz.

Onların bir binicisi zaten var: Sana ihtiyaçları 
yok. Kullanırlar, kullanırlar bir köşeye atarlar. Kötü 
arıyorsan yine sağına* sofuna bak bolca görürsün.

Bursa Orman Bölge 
Müdürü A. Koksal 
Coşkun, orman 
yangınlarına karşı 24 
saat teyakkuz halinde 
olduklarını söyledi. 
Orman Bölge Müdürü 
A. Koksal Coşkun, 
Koruma Şube 
Müdürü Koksal 
Konak, Orman 
İşletme Müdürü M. 
Ali Akaç ile birlikte 
yangın harekat 
merkezi, elektronik 
haberleşme atölyesi, 
Küçükbahklı, 
Orhangazi-Çeltikçi, 
Gemlik-K. Kumla ilk 
müdahale ekiplerini 
ziyaret etti.
Yangın ekipleri ile tek 
tek görüşen Coşkun, 
muhtemel bir yangı
na karşı her an hazır 
olduklarını belirterek, 
"Yangına erken 
müdahale çok önem
li. Erken müdahale 
edebilmek için her an 
hazırlıklı olmalıyız. 
Teyakkuz halinde

Çinli heyetten Bursa lobisi
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Vekili Atilla Odünç'ü 
ziyaret eden Çin 
Uluslararası Dostluk 
Şehirler Birliği Genel 
Sekreteri ve 
Uluslararası İlişkiler 
Sorumlusu Ayisha 
Jia Ling, Bursa'nın 
Çin'de daha fazla 
tanıtılması için gerek
li çalışmaları 
yapacaklarını söyledi. 
Ziyarette, Marmara 
Belediyeler Birliği ile 
ortak çalışmalar 
yürüttüklerini ve bu 
çalışmalar sırasında 
Bursa'dan çok fazla 
söz edildiğini dile 
getiren Ling, bu 
dönemde Türkiye 
ziyaretine ilk olarak 
Bursa'dan 
başladığını söyledi. 
Çinlilerin Türkiye'yi 
çok sevdiğini ancak

KAYIP 16 ZJ 512 plakalı aracımın taşıt kartını kaybettim. 
Hükümsüzdür. HAKKI ÖZKAN
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olmalıyız. Yangında 
can güvenliği de 
mühim. Yangına hazır 
olmanız, yangın 
sırasında kullanılan 
koruyucu güvenlik 
malzemelerinin 
yangın söndürme 
alet ve edavatlarının 
eksiksiz olması mem
nuniyet vericidir. 
Sizlere yangınsız bir 
mevsim diliyorum" 
diye konuştu.

sadece İstanbul'u 
bildiğini kaydeden 
Ling, "Ancak 
gördüğüm kadarıyla 
tarihi değerlerinin 
yanında Bursa'nın 
turizm potansiyeli de 
çok yüksek. Ancak 
bu durumun Çinlilere 
anlatılması gerekir. 
Bursa'nın Çin'de 
daha fazla tanıtılması 
amacıyla yapılacak 
tüm çalışmalarda

YANGIN 
HELİKOPTERİ 
İŞBAŞINDA 
Bu arada, 1 Temmuz 
Cuma gününden 
itibaren faaliyete 
başlayan yangın 
helikopteri, bölge 
merkezindeki pistte 
hazır bekliyor. 30 
Eylül tarihine kadar 
bölge müdürlüğünde 
görev yapacak olan 
Kamov - 32 C marka 
helikopter, bambisi 

işbirliğine hazırız. 
Umarım kısa zaman
da milyonlarca Çinli 
tatil için Bursa'ya 
gelir" dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkan vekili Atilla 
ödünç de özellikle 
son dönemde tarihi 
ve kültürel mirasın 
ayağa kaldırılması 
çalışmaları kap
samında OsmanlI 
eserlerinde önemli 

ile 2 bin 500 litre su 
alabiliyor ve 11 per
sonel taşıyabiliyor. 
Helikopter 2 bin 500 
litrelik bambisi ile 
deniz, göl, nehir, 
gölet, havuz benzeri 
kaynaklardan su 
alarak orman yangın
larına ilk müdahalede 
kullanılacak. Ayrıca 
yolun olmadığı ya da 
çok uzak yerlerdeki 
yangınlara personeli 
havadan indirecek.

restorasyonlar 
gerçekleştirildiğini 
belirterek, turizm 
konusunda önemli 
bir atılım yapıldığını 
kaydetti.
Sosyal, kültürel, 
ekonomik işbirlik
lerinin yanında farklı 
ülke yöneticilerinin 
de otlak çalışmalara 
yöneldiği küresel bir 
dünyada yaşandığını 
hatırlatan Ödünç, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin bu tür 
uluslararası işbirlik
lerini başarıyla yürüt
tüğünü vurguladı. 
Ödünç, Çin 
Uluslararası Dostluk 
Şehirler Birliği Genel 
Sekreteri ve 
Uluslararası İlişkiler 
Sorumlusu Ayisha 
Jia Ling'e Karagöz 
Hacivat motifli tabak 
hediye etti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lYS'tle Türkçe Sosyal birincisi Gemlikli
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ercümen’in Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’nu 

bitiren ve İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyaf Bilimler Lisesi’ni bitiren oğlu Ferhat Ercümen 564 puan 
alarak Türkçe Sosyal’de Türkiye birincisi oldu. Ferhat’ın başarısı Ercümen ailesinde sevinç yarattı.

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
oğlu İstanbul Prof. 
Dr. Mümtaz Turhan 
Sosyal Bilimler 
Lisesi öğrencisi 
Ferhat Ercümen, 
LYS - Türkçe - 
Sosyal sınavlarında 
564 puan alarak 
Türkiye birincisi 
oldu.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu‘nu 
bitirdikten sonra 
İstanbul Prof. Dr. 
Mümtaz Turhan 
Sosyal Bilimler 
Lisesi’nin 
sınavlarını kazanan 
Ferhat Ercümen,

Ticaret ve Sanayi Okulu Gazi İlköğretim 
Okulu’nu bitiren Ferhat Ercümen 

Türkiye birincisi oldu.
okulunda başarılı 
bir öğrencilik 
dönemi geçirdi.
Yapılan LYS

sınavlarından umut* 
lu çıkan Ferhat 
Ercümen, dün 
ÖSYM tarafından 

yapılan açıklamada 
Türkçe Sosyal 1-2 
de 564 puanla 
Türkiye birincisi 
olduğunu öğrendi. 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen’in 
oğlu olan Ferhat 
Ercümen’in başarısı 
ilçede duyulunca 
baba Mehmet 
Ercümen gün 
boyu kutlamaları 
kabul etti.
Ercümen ailesi de 
oğullarının 
başarısını birlikte 
kutlarlarken, geç 
saatlere kadar 
haberi duyanların 
kutlamalarını kabul 
ettiler.

BAŞARI 
BEKLİYORDUK
Mehmet Ercümen 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 
söyledi:
"Ferhat, başarılı bir 
öğrenciydi.
Disiplinli çalışıyor
du. Ben kendisinin 
başarılı olacağına 
inanıyordum.
Bizi çok mutlu kıldı. 
Kendisini sevi 
yoruz. Bundan 
sonra da başarıla 
rının devamını 
diliyorum.” 
dedi.
Başarılı öğrenci 
Ferhat Ercümen ise 
gazetemize yaptığı 
açıklamada şunları 

söyledi: 
"Sınavlardan bir 
başarı bekliyordum. 
Ama birincilik bek
lemiyordum.
Benim için sonuç 
sürpriz oldu. ” 
Ferhat Ercümen, 
eşit ağırlık 
okuduğunu 
belirterek, 
"Tercihim 
hukuk olacak. 
Büyük ihtimal 
İstanbul Hukuk 
Fakültesi olabilir. 
Ama vakıf üniver
siteleri veya başka 
biri de olabilir. 
Bunu yerleşme 
sürecinde ailemle 
birlikte kararlaştıra
cağız.” dedi.

LYS Türkiye İkincisi Bursa’dan
LYS sonuçları 
ÖSYM'nin internet 
sitesinden açık
landı.
Lisans Yerleştirme 
Sınavı sonuçlarına 
göre, MF-1 ve MF-2 
puan türünde 
Kırşehir Prof. Dr. 
İlhan Kıhçözlü Fen 
Lisesinden Murat 
Kaan Erdal; MF-3 
ve MF-4 puan 
türünden Ankara 
Fen Lisesinden 
Ayçan Doğa 
Hakyemez; TM-1, 
TM-2, TM;3 puan 
türünde Özel 
Yamanlar Anadolu 
Lisesinden Deniz 
Çağlın, TS-1 ve TS- 
2 puan türünde

İstanbul Lisesinden 
Utku Evci birinci 
oldu.
EN BAŞARILI 
İLLER
Kilis, Kırşehir, 
Karabük.
EN BAŞARISIZ 
İLLER
Tunceli, Hakkari, 
Ağrı.

TÜRKİYE İKİNCİSİ 
BURSA’DAN ÇIKTI

Lisans Yerleştirme 
Sınavi'nda (LYS) 
Türkçe-Sosyal 
alanında Türkiye 
İkincisi Bursa’dan 
çıktı.
Merakla beklenen 
LYS sonuçları 
açıklandı.
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan ve 
Yeşilırmak 
Dershaneleri öğren
cisi Yunus Emre

Narin, 2011 LYS Y- 
TS-2 puan türünde 
Türkiye İkincisi 
olarak Bursa'nın 
gururu oldu. 
Dershanenin 
Altıparmak 
şubesinde düzenle
nen basın toplan
tısında mutluluğu 
yüzüne yansıyan 
Yunus Emre Narin, 
duygularını dile 
getirdi. Devlet 
memuru İlyas Narin 
ve eV hanımı 
Ayşe Narin'in 3 
çocuğundan biri 
olan Yunus Emre, 
"İyi bir derece bek
liyordum ama bu 
kadarını beklemiy
ordum. Bu kadar iyi 

olması sürpriz oldu. 
Hocalarımın yön
lendirmesiyle 
düzenli çalıştım. 
Daha çok yurtta 
kaldığım için, 
arkadaşlarla birlikte 
aynı tempoda çalış
malarımı 
sürdürdüm. Aşırı 
çalışmadım.
Hocalarımın ve 
ailelerimin çok 
büyük desteğini 
aldım. Sonuçtan 
henüz ailemin 
haberi yok. Onların 
yanına gittiğim 
zaman söyleye
ceğim" dedi.
Kendi alanında 562 
puan aldığını 
belirten Narin, 

gazetecilerin soru
larını da cevapladı. 
İlk tercihinin Fatih 
Üniversitesi Hukuk 
Bölümü olacağını 
söyleyen Narin, 
"Şifre söylentileri 
beni hiç etkilemedi. 
Kendi çalışmaları
ma devam ettim. 
Herkese lise 3'ten 
sonra çalışmaya 
başlamalarını 
tavsiye ediyorum. 
Lise 4'ten başlayan
lar hep gecikmiş. 
Yaz tatilini iyi 
değerlendirmek 
lazım. Çok fazla 
çalışmanın bir 
katkısı yok. Önemli 
olan düzenli çalış
mak" diye konuştu.
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GEMLİK'İN İLK ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU

elmto «ekeri
---------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 Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax : 517 19 12 GEMLİK

erdilli termal
armutlu- yalova

Erdilli Termal Otel olanak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz
Kaplıcalar Mevkii No: 1 

Armutlu 7 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 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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Yıllardır bakımsızlık 
nedeniyle tarihi 
önemi göz ardı 
edilen Mudanya 
Mütareke Binası, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tarihi 
mirasın korunarak, 
kültürel yaşama 
kazandırılması ve 
gelecek nesillere 
aktarılması çalış
maları kapsamında 
restore ediliyor.
Kurtuluş Şavaşı’nın 
sonunda İngiltere, 
Fransa ve Yuna 
nistan’dan oluşan 
İtilaf Devletleri ile 
imzalanan ateşkes 
anlaşmasına ev 
sahipliği yapan 
Tarihi Mudanya 
Mütareke Binası’nın 
restorasyonu için 
çalışmalar başladı. 
Mudanya Mütareke 
Binası’nda 
incelemelerde bulu
nan Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
restorasyonun, 
Kültür Bakanlığı ve 
Mudanya Beledi 
yesi ile gerçek
leştirilecek ortak 
protokol çerçeve 
sinde hayata geçi 
rileceğini söyledi. 
Tarihi dokunun 
korunup yenilerek, 
gelecek kuşaklara 
aktarılmasına 
büyük önem verdik

lerinin altını çizen 
Başkan Altepe, 
“Kurtuluş Savaşı 
sonrasında imza
lanan ateşkes 
anlaşmasıyla, bir 
ulusun kaderinin 
şekillenmesine 
tanıklık eden tarihi 
Mudanya Mütareke 
B’ı n a s ı'n ı, kü'ıVüT e’ı 
mirasımızın ayağa 
kaldırılması çalış
malarımız kap
samında restore 
etmeye hazırlanıy
oruz. İmzalanacak 
protokolle birlikte 
eş zamanlı olarak 
başlatacağımız 
proje çalışmasıyla, 
tarihi Mudanya 
Mütareke Binası’nı, 
aslına uygun 
biçimde tarih ve 

kültür hayatımıza 
kazandırmış ola
cağız” dedi.
Mudanya’nın turizm 
potansiyeli 
Mudanya’nın turizm 
potansiyeline de 
dikkat çeken 
Başkan Altepe, 
Mudanya 
ucıcuıycoı 've OlÇJVv 

kuramların da 
destekleriyle ilçeyi, 
turizme kazandır
manın kararlılığı 
içerisinde olduk
larını vurguladı. 
Mudanya Mütare 
keşi Binası’nın 
restorasyonu ile 
ilçenin tarihi kim
liğinin pekiştirilme
sine katkı sağlana 
cağını ifade eden 
Başkan Altepe,

“Tarih ve turizmin 
iç içe bulunduğu 
Bursa’nın şirin 
sayfiye beldesi 
Mudanya, sahiliyle 
de deniz tutkun
larının ilgisini 
çekiyor. Böylesine 
önemli değerlere 
sahip olan Mudan 
ya ’yı her yönüyle 
kültür yaşamımıza 
kazandırmak, en 
önde gelen 
hedeflerimiz 
arasında” dedi. 
Mudanya Belediye 
Başkanı Hasan 
Aktürk ise 
Mütareke Binası’nın 
restore edilmeye 
ihtiyacı öldüğünü 
vurgulayarak, 
restorasyon çalış
malarına öncülük 
eden Başkan 
Altepe’ye katkıların
dan dolayı teşekkür 
etti. Aktürk, çalış
malarla ilgili bilgi 
vererek, “Protokol, 
restorasyonun 11 
Ekim’de sonuç
landırılmasını 
öngörüyor. 2 yıldır, 
‘Barış Haftası’ 
olarak kutladığımız 
‘Mütareke Haftası’nı 
bu dönemde Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
de katkılarıyla 
uluslararası 
organizas yona 
dönüş türmeyi 
amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin 
1 Ekim 2011 
Cumartesi gününe 
kadar tatile girme
sine ilişkin karar 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Resmi Gazete’de 
yayımlanan karar
da, “Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nin, 16

Vekiller yaklaşık
2.5 ay tatil yapacak

Temmuz 2011 
Cumartesi günün
den başlamak ve 
1 Ekim 2011 
Cumartesi günü 
saat 15.00’te 
toplanmak üzere 
tatile girmesine, 
Genel Kurul’un 15 
Temmuz 2011 ta 
rihli 11 'inci birleşi
minde karar ve 
rilmiştir” denildi.

MmMIMiiiMiiimİİİiiiiİİİ

Meteoroloii'ılen 
yüksek sıcaklık uyarısı

Krizlere gebe YAŞ 
öncesi tutuklu TSK 
personelinin maaş 
kesintisi düşürüldü. 
Maaşların yarısı 
yerine üçte ikisi 
ödenecek.
Hükümet’ten, Erge 
nekon ve Balyoz 
davalarındaki 
gözaltı ve tutukla
malarla sarsılan 
Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne maaş 
jesti geldi. TSK’da 
açığa alınanlara ve 
tutuklulara, bu 
süreler içinde 657 
sayılı Devlet 
Memurları Kanu 
nu’na göre aylık 
ödenmesine ilişkin 
KHK, Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Buna göre 
“Görevden uzak
laştırılan ve görevi 
ile ilgili olsun veya 

olmasın herhangi 
bir suçtan tutuk
lanan veya 
gözaltına alınan 
TSK personeli bu 
süre içinde aylık
larının üçte ikisini 
alabilecek.
Eski düzenlemede, 
açığa alınanlara, 
açıkta kaldıkları 
sürece aylıklarının 
üçte ikisi, tutuklu
lara ise yarısı ayrı
ca ödeniyordu. 
Ancak, açığa alı
nanlar ve tutuk- 
lananlar, haklarında 
kovuşturmaya yer 
olmadığına, soruş
turma açılmaması
na, beraate, 
davanın davasının 
düşmesine veya 
ortadan kaldırıl
masına karar ver
ilenlerin öden
meyen veya noksan 
ödenen her türlü 

özlük hakları 
ödeniyordu.
Hakim subaylara da 
Bakanlar Kurulunca 
18 Temmuz 
2011’de, TSK 
Personel 
Kanunu’nda 
değişiklik yapılması 
kararlaştırıldı. Buna 
göre, 27 Temmuz 
1967 tarihli 
Kanunu’nun 65. 
maddesinin birinci 
fıkrasındaki (f) ben
dinin (2) numaralı 
alt bendinin birinci 
cümlesi, “Açığa 
alınanlara ve tutuk
lulara (hakim sub
aylar dahil), bu 
süreler içinde 
657 sayılı Devlet 
Memurları 
Kanununun 141. 
maddesinin birinci 
fıkrasının birinci 
cümlesi hükmüne 
göre aylık ödenir” 

şeklinde 
değiştirildi. Aynı 
bende TSK’nın yurt 
dışı kadrolarında 
görevliyken açığa 
alınan veya tutuk- 
lananlara da yurt 
içinde bir kadroya 
atanıncaya kadar, 
bu alt bent uyarın
ca yurt dışı aylığı 
ödenir” hükmü 
eklendi. Devlet 
Memurları 
Kanunu’nun söz 
konusu mad
desinde, 
“Görevden 
uzaklaştırılan ve 
görevi ile ilgili 
olsun veya olmasın 
herhangi bir 
suçtan tutuklanan 
veya gözaltına 
alınan memurlara 
bu süre içinde 
aylıklarının üçte 
ikisi ödenir” 
deniliyor.

Meteoroloji, hava 
sıcaklıklarının yurt 
genelinde mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyrede
ceğini belirterek 
vatandaşları 
uyardı.
Meteoroloji, hava 
sıcaklıklarının yurt 
genelinde mevsim 
normallerinin 
üzerinde seyretm
eye devam ede
ceğinden ayrıca 
yağışların, Kars, 
Ardahan, İğdır, 
Ağrı ve 
Erzurum'un kuzey 
ilçelerinde kuvvetli 
olması bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsuz 
şartlara karşı 
vatandaşları 
uyardı.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 

son verilerine 
göre, Doğu 
karadeniz'in iç 
kesimleri, Doğu 
Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu 
ile öğle saat
lerinden sonra 
Bolu, Karabük, 
Kastamonu, 
Zonguldak, Bartın, 
Düzce, Mersin, 
Çankırı, Adana'nın 
iç kesimleri ve 
Ankara’nın kuzey 
çevreleri (Kazan, 
Kızılcahamam, 
Çamlıca ve Güdül) 
kısa süreli ve yerel 
olmak üzere 
sağanak ve gök 
gürültülü sağanak 
yağışlı geçecek. 
Yağışların; Kars, 
Ardahan, İğdır, 
Ağrı ve 
Erzurum'un kuzey 
ilçelerinde kuvvetli 
olması bekleniyor.
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SATILIK 
2 ADET DAİRE

BAYAN ELEMAN

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

122.000 TL
TEİ: 0 531 860 55 44

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ
Tel (0.224)513 1648

OrialamaHeiGiinSHatlinaSiiltleillMlaiiw
Bursa Barosu Kadın 
Hakları Başkanı 
Avukat Nevin Canbaz, 
son 5 yılda kadına 
karşı şiddetin yüzde 
57 oranında arttığını 
söyledi.
Bursa Barosu Kadın 
Haklan ffaşkanr 
Avukat Nevin Canbaz, 
son 5 yılda kadına

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

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'! 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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 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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

karşı şiddetin yüzde 
57 oranında arttığını 
söyledi. Kadınlara 
hem hukuki, hem 
psikolojik destek ver
mek istediklerini 
belirten Canbaz, 
"Birçok kadın şiddete 
maruz kaı'ıyor. Şıdde 
tin önlenmesi için 
toplumu bilinçlendir 
meliyiz. Son beş yılda 
kadına karşı şiddet 
yüzde 57 oranında 
arttı. Ortalama her 
gün 3 kadına şiddet 
uygulanıyor. " dedi. 
Bursa Valiliği, Bursa 
Kent Konseyi Kadın 
Meclisi, Türk Anneler 
Derneği, Türk 
Psikologlar Derneği 
ve Kadın Adayları 
Destekleme Derne 
ği'nin (KADER) ortağı 
olduğu ve Kadının 
Statüsü Derneği'nin 
koordinasyonunda 
yürütülen 'Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadele' projesi kap
samında 'Kadına 
Yönelik Şiddet' konulu 
panel Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirildi. 
Kadının Statüsü Der 
neği Başkanı Avukat 
İlknur Kutucu, dernek 
çalışmaları ve pro
jeleri hakkında bilgiler 
verdi. Her kadın der 
neğinden 5'er üyenin 
katılımı ile Kadının 
Statüsü Der neği'ni 
kurduklarını ifade 
eden Başkan Kutucu, 
kadınların insan hak
larına ulaşmalarını ve 
ulaşmalarının önünde
ki engel olan şiddetle 
mücadele konusunda 
bilgilendirilmelerini 
hedeflediklerini vur
guladı.

ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ANAÖKULU’NDA 
ÇALIŞACAK OFİS 
PROĞRAMLARINI 
KULLANABİLEN 

DİNAMİK 
SINIF ÖĞRETMENLERİ

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.genilikkorfezgazetesi.coni

http://www.genilikkorfezgazetesi.coni
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İMlIİCaiMlIlİCİlİftfaliM lııtelııliiilıiıinııııııMı!
Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler 
Derneği Başkanı ve 
TOBB Peraken deci- 
lik Meclisi Başkanı 
Mehmet T. Nane, 
tüketimi engellem
eye yönelik açıkla
malara tepki 
gösterdi.
Alışveriş Merkezleri 
ve Perakendeciler 
Derneği (AMPD) 
Başkanı ve TOBB 
Perakendecilik 
Meclisi Başkanı 
Mehmet T. Nane, 
krize karşı en önemli 
dayanak olarak 
ekonomi çarkının 
dönmeye devam 
etmesi için gerekli 
olan ihtiyaçların 
ertelenmemesi 
gerektiğini belirtti. 
Nane, yaptığı yazılı 
açıklamada, son 
günlerde 
ekonomiyle ilgili 
yapılan açıkla
maların önemli, 
ancak kendilerince 
eksik olduğunu, 
geliştirilmesi gerek
tiğini, yoksa isten
meyen dramatik 
sonuçlarla karşılaşa
bileceklerini vurgu
ladı. Mehmet Nane, 
"160 milyar dolarlık 
perakende sektörü 
içinde alışverişi dur
durmaya neden ola
cak talihsiz bir yak
laşım, yüzde 20 bile 
etkili olsa, bu etki 32 
milyar dolarlık bir 
daralma demektir. 
Bu ise devlete en az 
6-7 milyar dolar az 
vergi gelmesi 
anlamına gelir. Bu 
durumu başta 
hükümetimiz olmak 
üzere kimsenin 
isteyeceğini sanmı

yoruz. Konuya biraz 
daha özenle bakıl
ması gerekir" 
ifadesini kullandı. 
2008 yılında 
başlayan ve etkileri 
halen süren global 
ekonomik krizin 
dünyada pek çok 
süreci, kararı, 
alışkanlığı, beklen
tiyi değiştirdiğine, 
2008 yılı ve öncesi 
oldukça yaygın 
olarak gözlemlenen 
tüketim 
ekonomisinin yerini 

'"ihtiyaç
ekonomisine bırak
tığına işaret eden 
Nane, şöyle devam 
etiı: "Türkiye'nin de 
2008 yılında 
yaşanan global krize 
karşı en önemli 
dayanaklarından ve 
çıkış noktalarından 
biri ihtiyaç ekonomi
sine dayanan bir 
politika izlemiş 
olması ve ihtiyaçları 
doğrultusunda 
alışveriş yapan bir 
toplumunun olması 
dır. Nitekim 2009 yılı 
Mart ayında 
başlayan ve 6 ay 
süren KDV indirimi 
bu amaca etkin 
hizmet etmiş, ertele
nen ihtiyaçlar 
karşılanmış ve 

ekonomi çarkı dön
meye başlamıştır. 
Dünya 
ekonomisinde 
yaşanan krizin 
Türkiye ekonomisine 
yansıması üzerine 
yapılan açıklamalar 
elbette ciddiye alın
malıdır.
Bu dönemlerde 

tüketiciler açısından 
aşırıdan kaçınmak, 
alışverişi ihtiyaç 
ölçüsünde yapmak 
en akıllı tedbir yön
temidir. Krize karşı 
en önemli dayanak 
olarak, ekonomi 
çarkının dönmeye 
devam etmesi için 
ğcı cr\ıı vıaı ı 
ihtiyaçlar ertelen- 
memelidir.
Türkiye'de ekono
minin barometresi 
haline gelen organ
ize perakende sek
töründe yaşanacak 
olası bir daralma,, 
istihdamı ve üretimi 
olumsuz yönde etk
ileyecek ve genel 
ekonomiye yansı
ması da negatif ola
caktır. Bu durum 
2011 ’in ilk çeyreğin 
de rekor seviyelere 
ulaşan Türkiye'nin 
büyüme hızını sekt
eye uğratabilecek
tir."

Merkez Bankası , 
Para Politikası : 
Kurulu faiz kararını 
açıkladı. ?.
Faizlerin değişmesi 
beklenmiyordu ve 
beklendiği gibi 
de oldu.
Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, borçlanma 
faiz oranlarını yüzde 
1,50'de, borç verme 
faiz oranını da yüzde 
9'da sabit tuttu.

aiİlllİİMlİlMlIlİlMlIl
İşçi konfederasyon
larından alınan bil
giye göre Türkiye’de 
2011 Mart dönemi 
itibarıyla 2 milyon 
816 bin işsizin 
yüzde 15.3’ünü, yani 
yaklaşık 430 bin 
■kişiyi işten çıkarılan
lar oluşturuyor. 
Çalışanların 
örgütlenme hakkı 
anayasa ile güvence 
altına alınmış 
olmasına karşın, 
birçok işyerinde 
örgütlenen işçiler, 
işveren parafından 
işten çıkarılıyor, 
örgütlenme hakkı 
hiçe sayılıyor.
Yurt genelinde 
hukuksuz işten 
çıkarmalara ve 
güvencesiz çalış
maya karşı 
sürdürülen işyeri ve 
işyerlerinde işçi 
sayıları şöyle:

22 Temmuz 2011 Cuma 
SAĞLIK ECZANESİ

oranının da yüzde 
6,25'de sabit tutul
masına karar verdi

Kurul, politika faizi 
oranı olan bir hafta 
vadeli repo ihale fajz

• Samsun Gazi 
Devlet Hastanesi: 26

İzmir Ayrancılar’daki 
fabrika önünde

Ocak 2011’de 2 
işçiyle başlayan 
orotesto. 30 
Haziran'dan beri 3 
işçinin katılmasıyla 
sürüyor.
• Gebze Legrand 
Fabrikası: 18 Mayıs 
2011 ’de 2 kadın 
işçinin işten çıkarıl
masıyla greve 
başladı. • İzmir Form 
Mukavva Fabrikası : 
23 Haziran’dan beri 
Selüloz-İş üyesi 
oldukları için işten 
çıkarılan 16 işçi

direnişte.
• Burger King Çağrı 
Merkezi: 23 Mayıs 
2011’de Burger 
Kîng’in çağrı 
merkezinde Tez 
Koop-İş üyesi olduk
ları için 4 işçi işten 
çıkarıldı.
• Tuzla Kubatoğlu 
Fıratpen Fabrikası: 7 
Mayıs'ta işten 
çıkarılan 15 işçiden 
biri Caner Timtik, 12 
Mayıs’ta başladığı 
direnişini tek başına 
sürdürüyor.

Gemlik KSrfez
OEIIİK’İN İLK GÛHLÛK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4024 

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

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

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) .
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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

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

r 2002

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...

•• • II V I Gemlik ■ Orhangazi yolu 2. Km.

OZ€L AYKCNT IlKOGAÇTIM OKULU -S-B
deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
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Yeni anayasa 
çalışmaları 
resmen başladı
12 Eylül Anayasasının kökten 
değişikliği için beklenen adım 
atıldı. Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay, yeni anayasa çalışmaları 
için 9 kişilik bir komsiyon kurul
duğunu açıkladı. Sayfa 5’de

îmiiIim ete narkıırunu genişletti
Mart ayından beri hizmet, veren Manyetik 
Rezonans (MR) aygıtı Bursa bölgesinde tek 
Tomokay Radyoloji Merkezi’nde bulunuyor. 
Tomokay’da Bilgisayarlı Tpmografi, Ultraso 
nografi, 4 boyutlu gebelik,, dijital röntgen, diji
tal mamografi ve biyopsi hizmetleri de verili 
yor. Dr. Ertan Okay, “Sosyal Yaşam Merkezi’n 
deki yeni yerimize taşındıktan sonra ise prog 
ramımızda bulunan gelişmiş MR cihazını aldık. 
Bu cihaz Bursa bölgesinde tek TOMOKAY’da 
bulunmaktadır. Diğerlerine gör daha hızlı ve 
net görüntü alan MR cihacımızı Mart ayı başın
da hizmete soktuk." dedi. Haberi sayfa 2’de

OniimMi 
hafta

iamlacağıı
Sıcakların arttığı 
son günlerin 
ardından gele
cek hafta kuzey 
de yağış görüle
cek. Sıcaklıklar 
ise mevsim nor
malleri üzerinde 
seyretmeye de 
vam edecek.
Haberi syf4’de

filine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TOMOKAY Radyoloji 
Merkezi

Dün, ilçemizin tek radyoloji merkezi olan 
TOMOKAY’ı ziyaret ettim.
Radyoloji Uzmanı Dr. Ertan Okay, Gemlik 

Umurbey doğumlu.
Eski Marmarabirlik Tarım Satış Kooperatifi 

Müdürü İbrahim Okay’ın oğlu..
Dr. Ertan Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa 

kültesi Radyoloji Bölümü mezunu.
Bir süre Bursa’da özel radyoloji merkez

lerinde çalıştıktan sonra doğduğu kente 
hizmet vermek için, TOMOKAY Radyoloji 
Merkezi’ni açtı.

Yaklaşık 5 yıldır da Gemliklilere ve çevrede
ki ilçe halkına hizmet veriyor.

Sağlık sektöründe yatırımlar çok pahalı.
Teknolojileri ise sürekfi değişiyor. Dev. 4'de

İtina, MMIhaııaMa İM
Bursa’nın 7 
merkez ilçesinde 
yaşayan vatan
daşları sevdikleri 
sanatçılarla 
buluşturan 
‘Beyaz Koza Yaz 
Konserle ri’, tüm 
coşkusuyla 
devam ediyor. 
Büyükşehir 
Beledi yesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafın
dan gerçekleştir
ilen Beyaz Koza 
Yaz konserleri, 
usta sanatçı ları 
hayranlarıyla 
bir araya getiriyor. 
ATİYE, 
GEMLİKLİLER

İÇİN 
SÖYLEYECEK 
Atiye, Beyaz Koza 
Yaz Şenlikleri kap
samında bu akşam 
Gemlik Festival 
Alanı İskele 
Meydam’nda saat 
21.00’de sahne 
alarak şarkılarını 
Gemlikliler için 
söyleyecek.
Şenlik programı 
kapsamıda 26 
Temmuz’da 
Burcu Güneş 
Mudanya’da, 
27 Temmuz’da 
Gökhan Özen 
Gürsu’da, 28 
Temmuz’da Emre 
Altuğ Kestel’de 
sahne alacak.

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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WattittwuM
KKTC...

Tam da Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl 
dönümünde...

Başbakanın Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine dair söylemleri genel 
olarak olumlu yankılandı.

Eee söylem hoş.
Asıl olan eylem.
Du bakali arkası nasıl gelecek?
Dün...
Denktaş’ın şahsında Kıbrısh Türklere 

dil uzatmasının bıraktığı olumsuz etki 
silinecek mi?

Umuyoruz ve diliyoruz ki geçmişteki 
söylemleri “bir dil sürçmesi” olarak 
silinir gider belleklerden.

Kuzey Kıbrıs ya da bütünüyle Kıbrıs 
Adası çok önemli...

Hem askeri hem de ticari anlamda 
değer taşıyor.

Onun için de başbakanın “verip kur
tulmadın tam tersi söylemler 
geliştirmesi “kuşkular” içerse bile 
kayda değer.

Nitekim Kıbrıs Türk Bağımsızlığının 
yılmaz savunucusu Rauf Denktaş’ın 
oğlu Serdar Denktaş da nedense 
“kuşkulu” yaklaştı söyleme.

Ne yazık ki...
Geçmişte...
Hatta çok yakın geçmişte...
İç politikaya dair söylemleri ve tersi 

eylemleri kuşkulara neden oluyor.
Oysa...
Bu ülke bizim...
Kuzey Kıbrıs da öyle...
Aklıselimle davranıp...
Siyasal kaygılardan arınarak...
Geleceği kurmak...
Özleniyor.
Bekleniyor.
Kurtuluş Savaşı’nı yadsımadan...
Atatürk İlke Devrimlerine karşı çık

madan...
İnsanın geçirdiği teknolojik evrimi de 

dikkate alarak çözümler üretmek...
Barış’ı önce yürekte hissederek...
Yaşama geçirmek...
Bu toplumun erdem sahibi insanlarına 

çok yakışır.
Çünkü Kuzey Kıbrıs’ta dert çok...
Sadece siyasal değil...
Kültürel ve sosyal olarak da öyle...
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nin ortaklaşa ürete
ceği çözümler çok.

Ama önce şu soruların kesinlikle ve 
yürekten yanıtlanması gerekiyor;

Temel sorun nedir? Ve bu sorun hangi 
enstrüman ve argümanlar kullanarak 
çözülebilir? Sorunun çerçevesi nasıl 
çizilmişti? Bu çerçeve hangi güçlerin, 
aktörlerin ve hatta faktörlerin etkisi 
altındadır?

Mart ayından beri hizmet veren Manyetik Rezonans (MR) aygıtı Bursa 
bölgesinde tek Tomokay Radyoloji Merkezi’nde bulunuyor. 
Tomokay’da Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, 4 boyutlu gebelik, 
dijital röntgen, dijital mamografi ve biyopsi hizmetleri de veriliyor.
Tomokay Radyoloji 
ve MR Merkezi’nce 
bulunan MR cihazı 
bölgede tek. 
Kurulduğundan 
beri sürekli kendini 
yenileyen Tomokay 
Radyoloji 
Merkezi’nin 
Mart ayında 
hizmete soktuğu 
MR’ın çok fonksi 
yonlu ve kalite 
olarak diğer
lerinden üstün 
olduğunu söyleyen 
Dr. Ertan Okay şun
ları söyledi: 
"TOMOKAY olarak, 
Gemlik ve çevre 
ilçelere hizmet 
veriyoruz. Önceleri 
bilgisayarlı tomog 
rafi, daha sonra 
kemik ölçüm cihazı 
alarak Gemlik ve 
çevresindeki 
hastalara hizmet 
vermeye başladık. 
Sosyal Yaşam 
Merkezindeki yeni 
yerimize taşındık
tan sonra ise prog 
ramımızda bulunan 
gelişmiş MR 
cihazını aldık. 
Bu cihaz Bursa 
bölgesinde tek 
TOMOKAY’da 
bulunmaktadır. 
Diğerlerine göre 
daha hızlı ve net 
görüntü alan MR 
cihacımızı Mart ayı 
başında hizmete 
soktuk.
Kamu hastane 
lerinde aylar son
raya verilen günler 
artık sona erdi. 
Bize sevk edilen 
hastalara gününde 
cevap vermeye 
çalışıyoruz.
Yoğunluk olduğu 
takdirde bu süre bir 
kaç güne sarka 
biliyor. Amacımız 
sektöründeki hızlı

teknolojik 
değişimleri 
işyerimize taşımak 
ve hastaya daha

Merkezı’ndekı 
yatırım hacmi 2.5 
milyon doların 
üzerinde.

Hffl ABONE OLDUNUZ MU?
«lUrlı Uı tlııta Utul «until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaliteli hizmet 
vermektir. ” 
TOMOKAY Radyo 
loji ve MR

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kamyonla otnmohil çarpıştı: 5 yaralı
Bursa'nın İnegöl otomobil ile Hasan otomobil, trafik (13) ve bir
ilçesinde, Alican yönetimin ışıklarına çarparak yaşındaki
kamyonla otomo deki 16 UL 815 durabildi. Arzu Sude
bilin çarpışması plakalı kamyon, Kazada otomobil Demir yaralandı.
sonucu 5 kişi İnegöl Organize sürücüsü Yaralılar,
yaralandı. Sanayi Bölgesi Süleyman Demir 112 Acil ekipleri
Alınan bilgiye göre, (OSB) kavşağında ile otomobilde tarafından
Süleyman Demir'in çarpıştı. bulunan Halime İnegöl Devlet
(40) kullandığı Çarpışmanın (45) Songül (36) Hastanesine
BL 321 VK plakalı etkisiyle savrulan Şeymanur kaldırıldı.

Balkon kapısını acık bırakınca soyuldular

Diş- Hekimi
Özcan VURAL

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

YaaYORUM

Artan hava 
sıcaklıkları sebe
biyle açık bırakılan 
balkon kapıları 
hırsızlara davetiye 
çıkarıyor. Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, havanın 
sıcak olması sebe
biyle balkon 
kapılarını açık 
bırakarak uyuyan 
iki vatandaş, evler
ine hırsız girdiğini 
söyleyerek polise

Havuza atlayan dalış hocası hastanelik oldu
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
Kaphkaya Cazibe 
Merkezi'nde 
ziyaretçilere balık 
tutturulan ve dalış 
eğitimi verilen 
ancak temizlik 
nedeniyle suyun bir 
bölümü boşaltılan 
havuza atlayan 
dalış hocası, has
tanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, 
Yıldırım Belediyesi 
tarafından kısa

"Kızını İse Göndermedi'1 diye darheOildiği iddiası
Bursa'da bir kadın, 
"kızını işe gönder
medi" diye, kızının 
patronu tarafından 
darbedildiğini iddia 
etti. Alınan bilgiye

TeldoBanıipImappliMomlıeliııi pilise tesliııı etli
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir kişi, 
aracındaki cep 
telefonunu 
çalmaya çalışan 
şüpheliyi yakala
yarak polise teslim 
etti.
Fatih Mahallesi 3. 

müracaat etti. 
Erikli Mahallesi 
Çoruh Caddesi'nde 
ikamet eden Bülent 
K. (39), sıcak hava 
sebebiyle gece yat
madan önce balkon 
kapısını açık bırak
tı. Açık bırakılan 
balkon kapısından 
içeriye giren kimliği 
belirsiz kişi, ev 
sahibinin pantolu- 
nun cebindeki bir 
miktar para ile 

süre önce hizmete 
açılan Kaplıkaya 
Cazibe Merkezi 
bünyesinde bulu
nan, dalış eğiti
minin yanı sıra 
ziyaretçilere para 
karşılığı balık tut
turulan havuzun 
temizliği için suyun 
önemli bir bölümü 
boşaltıldı.
Havuzu işleten 
Calipso Dalış 
Eğitim Merkezi'nin 
sahibi olduğu öğre

göre, Esenevler 
Mahaliesi'nde otu 
ran Aynur Doğan 
Şevki (38), 2 haf
tadır para ala
madığı gerekçe

Narlı Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda Ramazan E. 
(52), aracındaki 
eşyaları indirmeye 
başladı. Bu sırada 
aracın camından 
bir kişinin, araç 
içerisindeki cep 
telefonunu çalmaya 

sürücü belgesi ve 
cep telefonunu 
alarak kaçtı. Polise 
müracaat eden 
Bülent K. , "Sıcak 
sebebiyle balkonu 
açık bırakmıştım. 
Hırsız oradan gir
miş. " dedi.
Yiğitler Mahallesi 
313. Cadde'de 
ikamet eden Özgür 
K. (31) isimli vatan
daş açık bıraktığı 
balkon kapısından 

nilen "3 yıldız" 
dalış hocası 
Tuğcan 
Bayramoğlu (22), 
havuzun temi
zliğine yardımcı 
olmak istedi. Dalış 
kıyafetini giyerek 
yaklaşık 4 metre 
derinliğinde olan 
ancak içinde yak
laşık bir metre su 
bulunan havuza 
atlayan 
Bayramoğlu, belini 
incitti.- 

siyle kızını işe yol
lamadı. Bunun 
üzerine tartıştığı, 
kızının çalıştığı iş 
yerinin sahibi olan 
Sedef adlı kadının 

çalıştığını gören 
Ramazan E. , 
Şüpheliyi yakaladı. 
İsminin Tevfik B. 
(33) olduğu öğre
nilen şüpheliyi olay 
yerine gelen 
polislere teslim 
eden Ramazan E. , 
"Ben eşyaları 

içeriye giren 
şüpheli kişinin 
nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi, 
banka kartları, 
dizüstü bilgisayar 
ve işyeri giriş 
kartını çaldığını 
belirterek polise 
başvurdu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri her iki 
olayla da ilgili 
olarak soruşturma 
başlattı.

Diğer görevliler, 
Sivil Savunma 
ekipleri gelinceye 
kadar, 
Bayramoğlu'nu su 
üzerinde hareketsiz 
vaziyette tuttular. 
Sivil Savunma ekip
lerince sedyeye 
konularak havuz
dan çıkarılan 
Bayramoğlu, 112 
Acil ekipleri tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

kendisini darp 
ettiğini ileri süren 
Şevki, şikayetçi 
oldu. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor 

Tarafsız gazetecilik!....
Gazeteciliğin taraflı olması, yalaka 

olması tartışmalarının yapıldığı gün
lerdeyiz.

Bu öyle bir konu ki; aynı zamanda 
ülkenin bütün demokratik yaşamını, 
siyasal ve ekonomik kültürünü, 
toplumsal dinamiklerini etkiliyor.

Zira ülkemde gündem çok zaman 
medya tarafından belirleniyor.

Medya mensuplarının popüler ilgi 
yaratmak ve starlaşma çabaları artı 
yor. (Gemlik’te de bunlardan var.)

Gazetelerin haber yapmak yerine, 
kendilerinin haber malzemesi yap
malarını, yazarların halkın konuları 
yerine “özel hayatlarını’’ okuyucuya 
açmalarını görüyoruz..

Yeni tür bir gazetecilik tarzı gelişiyor. 
Bence kötü bir gelişim.

Köşeler, adeta yazarın kendi hayatını 
kamuoyuyla paylaştığı birer günlüğe, 
hatıra defterine dönüşüyor..

Mesleğimizin bunalımı biraz da, 
'halktan kopuk, ülke gündeminden 
uzak kalmakla ilgili.
Gazetecilik uygulamasında ki 

değişime ve aşınmaya karşı mesleği 
mizi ayakta tutacak tek kaynak doğru 
- dürüst haber.

Ö7Aİ haher rp<sıır vnrıım ..
İhtiyaç duyulan şeyler işte bunlar.
Baş döndürücü ve heyecan verici 3G 

teknolojisi sayesinde hızlı internetin, 
görüntülü telefonun hayata geçeceği 
yeni bir dönem başladı..

Yoğun bir bilgi ve haber akışına 
maruz kalan insanlar, gerçek haberin 
ne olduğunu iyi gazetecilerden öğren
mek istiyorlar.

Hele ki, Türkiye gibi kutuplaşmanın 
arttığı ülkelerde..

Puslu bir ortamda bilgi bombardı
manına tutulan kamuoyu, sağlıklı 
yoruma ulaşabilmek için başarılı 
yazarların yazacağı tarafsız ve doğru 
haberleri arıyor, okuyor.
Önümüzdeki dönemde, habercilik 

yapan, haberin kokusunu alan, 
yazarlar - köşe yazarları ön plana 
çıkacak.

Yani, tarafsız, dürüst olan gazeteciler 
ayakta kalacak.

indirmekle uğraşır 
ken bir kişinin 
araç camından içeri 
girmeye çalışarak 
cep telefonunu 
çaldığını gördüm. 
Kaçmaya çalışan 
şüpheliyi yakala
yarak polise teslim, 
ettim. " dedi.

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

'Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

TOMOKAY Radyoloji Merkezi
TOMOKAY’ın kurucusu genç doktor, 

hizmet verdiği binasını yıl başında Sosyal 
Yaşam Merkezi’ne taşıdı.

Projede lokanta olarak yapılan binaya 
işletici çıkmayınca, Belediye yönetimi boş 
kalan bu binayı sağlık hizmetleri için kira 
ladı.

Manyetik Rezonans (MR) Gemlik Devlet 
Hastenesi’nde bulunmuyor.

Bunun için MR istenen hastalara, Bursa 
Ali Osman Sönmez Hastanesi, eski SSK 
Hastanesi veya Onkoloji Hastanesi’ne 
sevk ediyor.

Bursa Tıp Fakültesi’ndeki cihaz ise 
aylardır arızalı.

Yenisinin alınması bekleniyor.
Cihaz sayısı az olunca, hastalara hiz 

met vermekte sıra sorunu ortaya çıkıyor.
Dr. Ertan, geçen yıl MR cihazı almayı 

kafasına koymuştu.
SGK ile anlaşmalı olarak hizmet 

verdiğinden, önce işyerini daha geniş bir 
merkeze taşıdı.

Yıl başında Manyetik Rezonans(MR), 
cihazının şiparişini verdi.

Şubat ayında gelen MR cihazı monte 
edilip, eğitim çalışmaları tamamlandıktan 
sonra Mart ayı başında da hizmete girdi.

Dün Dr. Ertan Okay ile tesisi gezerken, 
genç girişimciyi kutladık.

Okay, işletmedeki cihazların yatırım 
tutarının 2.5 milyon doları aştığını söyledi.

Tıpta teşhiste neredeyse 100 de yüz 
sonuç almaya yarayan bu cihazlar 
sayesinde hastaları tanı kolaylıkla 
konuşuyor.

Artık doktorlar, yalnız göğüs dinleyene, 
“öksür” diyerek, nabız ölçerek veya kalp 
dinleyerek hastalıklara tanı koymuyorlar.

Mutlaka bir labaratuvar sonucu tetkik 
istiyorlar.

Bunlar idrar, kan tahlilleri yanında, rad 
yolojik incelemeler de olabiliyor.

Röntgen, tomografi, ultrasonografi, 
kemik ölçüm cihazı, Manyetik 
Rezonans(MR) gibi modern tipin kul
landığı cihazlarla tanılar konuyor.

Yeni hizmete giren Manyetik Rezonans 
(MR) cihazına ben de boyun fıtığı 
nedeniyle iki kez girdim.

Dün gördüğüm cihaz, benim iki değişik 
hastanede girdiğim cihazlardan çok daha 
moderni.

Dr. Ertan Okay, bu cihazın Bursa böl
gesinde tek TOMOKAY da bulunduğunu 
belirtti.

TOMOKAY Radyoloji Merkezi pırıl pırıl 
bir iş yeri.

Sağlık hizmetlerinin giderek özelleştiği 
bir dönemden geçiyoruz.

Bu hükümetin politikası.
Sağlık hizmetlerinde kalite artıyor ama 

giderek paralı hale geliyor.
Özel sağlık merkezlerinde devletini be 

lirlediği fiyatlarla hizmet verilirse, sorun 
yok.

Gemlik 
Belediyespor Yaz 
Spor okulları fut
bol, basketbol, 
satranç ve tenis 
branşları 1. dönem 
sona erdi.
107 kursiyere

katılım sertifikaları 
düzenlenen törenle 
yönetim kurulu 
üyesi Zafer Ülgen, 
Spor Direktörü 
Mehmet Tan, 
antrenörler Haydar 
Yiğit ve Şeref Güler

tarafından 
dağıtıldı.
2. dönem çalışma 
larının, 25 Temmuz 
2011 günü başlaya
cağını söyleyen 
Gemlik 
Belediyespor

Kulübü
Spor Direktörü 
Mehmet Tan, 2. 
dönemin 19 
Ağustos 2011 günü 
sona ereceğini 
söyledi.

İniimM halta kavrulacağız
Sıcakların arttığı 
son günlerin 
ardından 
gelecek hafta 
kuzeyde yağış 
görülecek. 
Sıcaklıklar ise 
mevsim normalleri 
üzerinde 
seyretmeye devam 
edecek. Sıcaklığın 
yoğun olarak 
hissedildiği bu 
günlerin ardından 
önümüzdeki hafta

göre, gelecek 
hafta pazar günü 
ülkenin
kuzey kesiminde, 
sah ve çarşamba 
günü ise İstanbul 
ve çevresinde 
yağış görülecek. 
Ancak, yağışlarla 
birlikte sıcaklarda 
bir düşüş olmaya
cak ve sıcaklık 
mevsim normalleri 
üzerinde seyretme 
ye devam edecek

KAYIP
BEKO CASIO marka 398 SR model 

8GE.00050203346 sicil nolu yazar kasamın 
levhasını kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN ÖZLER 
Gemlik Vergi Dairesi 7020045042

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SATILIK 
2 ADET DAİRE ... .   1 ' 1

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELE 2 DAİRE BİRDEN

122.000 TL
TEL: 0 531 860 55 44

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ 
Tel (0.224)513 1648

Yeni ananasa çalışmaları resmen lıasHılı
12 Eylül Anayasasının 
kökten değişikliği için 
beklenen adım atıldı. 
Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay, yeni 
anayasa çalışmaları 
için 9 kişilik bir kom- 
siyon kurulduğunu 
açıkladı.
Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay, parti 
olarak Anayasa ile

ilgili bir ekip oluştur
duklarını ve çalışmaya 
başladıklarını kayded
erek, "Benim içinde 
bulunduğum 9 kişilik 
bir heyet. Hem yön
tem çalışması, hem de 
öz olarak çalışmamızı 
başlatmış olduk" dedi. 
Atalay, Müstakil 
Sanayiciler ve 
İşadamları Derneği

(MÜSİAD) heyetini 
kabulünde bir 
konuşma yaptı ve 
gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 
Başbakan 
Yardımcısı Atalay, 
konuşmasında, sivil 
toplum kuruluşlarının 
anayasa çalışmasının 
kendileri için çok 
değerli olduğunu

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP 

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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 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 
B yola sıfır cepheli tomruk depolarının yanında__________

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

belirterek, mümkün 
olabildiğince 
toplumun bütün kes
imlerinin anayasaya 
kafa yormasının, 
hazırlık yapmasının ve 
kendileriyle paylaş
masının önemli 
olduğunu söyledi. 
Atalay, şöyle 
devam etti: 
"Bu süreç içinde 
çok ileri seviyede 
gerçekleşecek. Yani 
hem bütün siyasi 
partiler açısından, 
hem bütün sivil 
toplum kuruluşları 
açısından. MÜSİAD 
olarak bunu çok 
önemli görün. 
Anayasaya ekipler 
kurun, heyetler 
kurun ve çalıştırın. 
Bizde parti olarak 
anayasa ile ilgili 
bir ekip oluşturduk, 
çalınmaya başladık. 
Benim içinde bulun
duğum 9 kişilik bir 
heyet. Hem 
yöntem çalışması, 
hem de öz olarak 
çalışmamızı başlatmış 
olduk."

KÜÇÜK KUMLA 
TEKİN 9 NUR 

SİTESİNDE ÇALIŞACAK 
TERCİHEN EMEKLİ 

OLAN HİZMETLİ 
BAY VEYA AİLE

ARANIYOR
0 532 527 49 43

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

KAYIP
Adıma bastırmış 

olduğum
Seri A 5301-5600 
numaralı 6 cilt
Adisyon Tipi 

Perakende Satış 
Fişi ciltlerimden

A5551-5600 
numaralı 1 cildim 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 

MAHİR PEKİN

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: O 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Millili MlMItMil Bil ttMailW, İMİ Bill Mt
CHP Grup Başkan 
vekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, SSK ve 
Bağ-Kur’dan emekli 
olanların 
memuriyette 
geçirdikleri sürelere 
ilişkin emekli 
ikramiyelerini ala
bilmelerini sağlamak 
amacıyla kanun tek
lifi verdi.
CHP Grup Başkan 
vekili M. Akif Hamza 
çebi, TBMM CHP 
Grup Yönetim Kuru 
lu toplantı salonun
da, basınla sohbet 
toplantısı düzenledi. 
CHP Grup Başkan 
vekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, TBMM 
Başkanhğı’na, SSK 
ve Bağ-Kur’dan 
emekli olanların 
memuriyette 
geçirdikleri sürelere 
ilişkin emekli 
ikramiyelerini ala
bilmelerini sağlamak 
amacıyla kanun tek
lifi verdiklerini 
belirterek, 
“Emeklilerle ilgili 
düzenlemede yarar
lanacak kişi sayısı 
onbinierîe ifade 
edilebilir” dedi.
Anayasa Mahkeme 
si’nin iptal kararının 
9 Temmuz 2011’de 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürür
lüğe girdiğini 
belirten Hamzaçebi, 
şöyle dedi: “Bu 
durumda Anayasa 
Mahkemesi kararının 
yürürlüğe girdiği tar
ihten önce dava 
açarak hakkını almış 
olanlar, memuriyette 
geçirdikleri sürelere 
ilişkin emekli 
ikramiyelerini yargı 
yoluyla alabilecek

ler, buna karşın 
devlete güvenerek 
dava açmamış olan
lar ise hukuki belir
sizlikle karşı karşıya 
kalacaklardır. Söz 
konusu hukuki belir
sizliği ortadan 
kaldırmak ve SSK ve 
Bağ-Kur’dan emekli 
planların 
memuriyette 
geçirdikleri sürelere 
ilişkin emekli 
ikramiyelerini ala
bilmelerini sağlamak 
amacıyla CHP olarak 
TBMM Başkanhğı’na 
kanun teklifi vermiş 
bulunuyoruz. Öte 
yandan kanun tek
lifinin yasalaşması
na kadar geçecek 
süre içinde bir 
Bakanlar Kurulu 
Kararı ile ödemelerin 
yapılmasının 
mümkün olduğunu 
düşünüyor ve bu 
nedenle hükümeti 
bu konuda düzen
leme yapmaya davet 
ediyoruz.” 
Bir soru üzerine 
Hamzaçebi, Meclis 
Başkanı’nın, 
muhalefet parti
lerinin sesinin kısıl
masına yönelik 
niyete kulak vere
ceğini düşünmediği

ni belirterek, “Sayın 
Başkan’ın bu has
sasiyetleri gözete
ceğine inanıyorum. 
Aksi bir tavır 
muhalefet parti
lerinin sesinin kısıl
ması demektir. Sayın. 
Meclis Başkanı’nın 
bu talebe duyarlı 
olacağına inanıyo
rum” dedi.
“Meclis TV’nin < 
yayınlarının sınır
landırılması 
konusunda Meclis 
Başkanı ile 
görüştünüz mü” 
sorusuna da 
Hamzaçebi, şöyle 
dedi:
“Meclis Başkanı ile 
evvelsi gün telefonla 
görüştüm. Sayın 
Meclis Başkanı bu 
yönde bir çalış
manın olmadığını, 
bu yönde bir 
niyetinin olmadığım 
ifade ettiler, konuyu 
değerlendirdiğini ve 
diğer ülke uygula
malarına da bak
tığını ifade etti.
Bunun sonucuna 
göre konuyu siyasi 
parfı'ı'erı'â' ffâtf/âŞâ- 
cağını beyan ettiler. 
Sayın Çiçek’in açık
laması bu yönde. 
Sayın Çiçek konuya 
sağduyulu yaklaşa
caktır, buna inanıyo
rum.” 
“HÜKÜMET 
KEMER SIKMA 
TEDBİRLERİNE 
BAŞVURACAKTIR” 
Bir soru üzerine 
Hamzaçebi, “AKP 
Genel Başkan 
Yardımcısı, vatan
daşı ‘Aman 
harcamayın, 
krize gireriz’ diye 
uyardı.

İstanbul serbest 
piyasada avro 
2.4050 lirayı görerek 
tüm zamanların 
rekorunu kırdı.
AB liderler zirvesin
den Yunanistan’a 
ikinci kurtarma 
paketinin çıkmasıyla 
piyasaların tansiy
onu düşerken, 
Euro'da yeni bir 
rekor yaşandı. 
Avrupa ortak para 
birimi Euro 2,4000

SM gümüşe minim aımm!
Uluslararası piyasa
da fiyatı giderek 
artan gümüş, 
yatırımcısına, son 
günlerde rekor 
üstüne rekor kıran 
altın ile döviz cinsi 
yatırım araçlarından 
daha fazla getiri 
sağlarken, Türk 
bankalarının da ilgi 
alanına girmeye 
başladı.
Fiyatındaki artış, 
Türk bankalarını 
gümüş hesaplarına 
yöneltirken tasarruf 
sahiplerini de 
bankalardaki gümüş 
hesaplarına çekm
eye başladı. Şu anda 
birkaç banka ile 
sınırlı olan gümüş 
hesaplarının müşteri 
sayısı giderek 
artıyor. Bazı 
bankaların da bu 
faaliyet alanına 
girmesi bekleniyor.
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lirayı aşarak tüm 
zamanların rekorunu 
kırdı.
İstanbul serbest

piyasada dolar 
1,6700, avro 2,4050 
liradan güne 
başladı.

Kuveyt Türk Katılım 
Bankası Bireysel 
Bankacılıktan 
Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı 
İrfan Yılmaz, müşter
ilerinin bankadaki 
gümüş hesaplarında 
23,5 ton gümüş 
bulunduğunu ifade 
ederek, dünya 
piyasalarındaki 
gelişmeler sonucun

da yatırımcıların 
yatırım alışkanlık
larının da değişim 
göstermeye 
başladığını, olumsuz 
ekonomik 
göstergelerin 
kıymetli metallerin 
piyasada yeniden 
baş aktör olarak 
sahne almasına 
yardımcı olduğunu 
söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef: 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eski hi sar (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
Yer|i Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Akcan Petrol s13 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 51301 03

R 
i*

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

H HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 5,13 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 ao 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 5İ3 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122 
BUSKİ 514 57 96

■ İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E

a

Gemlik Körfez
aEMLİH*1M İLK KOKLOK »İYANİ KAZKTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4025 

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)

HUMIUAIİI
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20:30 
ÖLÜM ÇİFTLİĞİ: 

l4:l546:30'20:30...

Rezervasyon 
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İM:-

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

ızzzzzo

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...

OZCl fl¥K€NT UOGfflIM OKULU
99

Özel Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtları başladı

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 eo yakıp özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

GEMLİK’İN İLKGÜNLÛKSİYASİGAZETESİ

25 Temmuz 2011 Pazartesi www.oemlikkorfezgazetesi.cominfoogemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

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 eğltlm-öğretim, yemek»

Kumsal Sokak ta 
park yasağı

Emin Dalkıran Kordonu’nda 
Esnaf Sanatkarlar Odası önün
den Adliye binasına kadar olan 
bu alana bariyerler çakıldı.

Haberi sayfa 5

Sıcaktan bunalan denize koştu
Hava ısısının mevsim 
normallerinin üzerin 
de seyretmesi nede 
niyle sıcaktan buna 
lanlar denize hücum 
etti. Dün, Kumla, 
Karacaali, Narlı sahil
lerini dolduran günü 
birlikçiler, gün boyu 
kumsallarda güneşlen 
di, denize girerek 
serinledi, giderken ise 
arkalarında tonlarca 
pislik bıraktı. 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kumla sahilleri
Bu yılın en sıcak günlerini yaşıyoruz.
Temmuz sıcakları insanı bunaltıyor.
Dışarıda ısı 35 derece..
İnsanlar ancak klimalı alanlarda nefes 

alabiliyor.
O nedenle yaz ayları geldiğinde klima sa 

tışları zirve yapar.
Bizim gibi devamlı çalışanların pazar 

günü tatil günüdür.
Ama, gazete çıkarmak için tam gün tatil 

de yapamıyoruz.
Dün, birkaç saat güneş altında kalıp, 

güneşin ışınlarından yararlanmaya 
çalıştım. Kaldığımız sitenin havuzuna 
atlayıp serinledim.

Gazeteye gelmeden, Kumla sahillerinin 
fotoğrafını çekmek için sahile gittim.

Devamı sayfa 4’de

BJemlikli 
hayranlarını coşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen "Beyaz « Koza Yaz Kon 
serleri", Türk Pop Müziği’nin sevilen is 
mi Atiye Deniz’i Gemlikli hayranlarıyla 
buluşturdu. Haberi sayfa 10’da

Bursasuor Taraftarlar 
Derneği 31 çocuğu 

sünnet ettirdi

Gemlik Bursaspor Taraftarlar Derneği 
tarafından Sosyal Yaşam Merkezi’nde 
düzenlenen Sünnet Şölen i’nde 31 yoksul 
çocuk sünnet ettirildi. Haberi syf-5'de

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.oemlikkorfezgazetesi.cominfoogemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
“Devlet hukukla yaşar...”

Başlık Atatürkçü Düşünce Derneği 
Kurucu Genel Başkanı Muammer 
Aksoy’un Kitabı’ndan. Bildiğiniz gibi 
Aksoy 1990 yılında evinip önünde vuru
larak yaşamdan koparıldı. Ama 
düşünceleri yaşıyor.

Son günlerde hukuk adına karşılaştık
larımıza bir yorum getirmeye çalışırken 
Agah Abi (Cura) Prof. Dr. Muammer 
Aksoy’un “ Devlet Hukuk’la Yaşar” 
kitabını uzattı önüme...
Aksoy, siyaseti, hukuku, bağımsızlığı 

özümsemiş bir düşünce adamıdır, bilim 
adamıdır, devlet adamıdır.

Onun için yazdıkları çok önemli... 
Dünkü tespitleri bugünleri anlatıyor. 
Öngörüsü günümüze ışık tutuyor. 
Asıl olan o ışığın açtığı yola girmek... 
Değerli öğretmenim Aksoy demokratik 

rejimi bir araç olarak nitelerken;
“Bütün vatandaşlara -hiç değilse 

büyük çoğunluğa - hürriyeti, güvenliği, 
ve insan gibi yaşama olanaklarını 
sağlayabilecek rejim demokrasidir” 
diyor...

Onun için demokrasiyi toplumun 
öncelikle özümlemesi ve doğru anla
ması gerekiyor.

Çünkü,
Çağdaş demokrasinin gerçekleştir

ilmesi ve sürdürülmesi geniş halk 
kitlelerinin yararına...

Temelleri sağlam atılmış bir 
demokrasi...

Bilim adamına da...
Siyasetçiye de...
Gazeteciye de...
Sanayiciye de...
İşçiye de...
Köylüye de, 
Öğretmene de... 
Sözün özü güneşi gören, havayı 

soluyan herkese değer katacak...
Yaşamını kolaylaştıracak...
Avrupa...
Bugün dünya markalarına sahipse...
Yaşam biçimleri; sanata yaklaşımları 

dünya uluslarınca örnek alınıyorsa 
onun altında kuşkusuz “demokrasiyi 
içselleştirmiş “ olmaları yatıyor.

Bu tezimizi Aksoy öğretmenimin şu 
saptamaları da doğruluyor:
“Gerçekten batılı demokrasi aşırı sağ

daki ye aşırı soldaki diktatörlüklerle 
kıyaslanmayacak kadar ‘kişiye mutluluk 
sağlayan ‘ bir rejim ise -ki öyledir- bu 
niteliği ona kapandıran içerik kuşkusuz 
demokratik düzende kişinin dokunul
maz özgürlüklere ve hele hukuksal 
güvenceye sahip olmasıdır.”

O halde...
Demokrasiyi çağdaş hukuk normlarıy

la güvende altına almak zorunluluğu 
var.

Kişisel haklar ve o hakların kullanıla
bilme özgürlüğü ülkelerin gelişim 
çizgisini belirler.

Yazımıza noktayı Aksoy’un şu söz
leriyle koyalım:
“Sınırsız olan bir hakimiyet -kime ait 

olursa olsun ve kimin tarafından kul
lanılırsa kullanılsın -istibdat ve 
tahakküme götürür. Mutlak olan her 
güç, hürriyetin ve dolayısıyla insan 
mutluluğunun düşmanıdır.”

CHP Meclis Grup 
Sözcüsü ve 26 
Mart günlü 
Belediye* Meclisi’n 
de Belediye 
Başkanvekili 
seçilen Necdet 
Ersoy, yaptığı açık
lamada, Bursa 3. 
İdare Mahkemesi’ 
nin verdiği 17 Mart 
2011 günlü Meclis 
kararının geçersiz 
olduğunu belirten 
kararın, belediye 
internet sitesine 
konmadığını 
söyledi.
Ersoy, karardan 
sonra Başkanvekili 
makamında oturan 
Refik Yılmaz’ı 
ziyaretlerinde, 
vatandaşların bilgi 
edinme hakkı 
doğrultusunda, bu 
kararın da Belediye 
İnternet Sitesi’nde 
yayınlanmasını 
kendisinden iste
diklerini, ancak, 
işlerine gelen karar
ları yayınlayarak, 
bizim lehimize olan 
kararı yayınlat

vekili seçilmesine 
ilişkin dava konusu 
17.3.2011 tarihli 
meclis kararının 
hukuk aleminde 
sonuç doğuran, 
kesin ve icrai bir 
işlem niteliği kazan
madığı görülmekte
dir. ” denilmektedir. 
Sayın Yılmaz 
makamda hukuk
suz bir şekilde 
oturmaktadır.
Bunun halkımızca 
bilinmesini iste
mekteyiz. Kararın 
uygulanması 
için ayrıca Bursa 
Valili ğine de 
başvurduk.
Ama görülen o ki, 
Sayın Yılmaz, 
koltuğu bırakmak 
niyetinde değildir. 
Bir hukukçu olarak 
Danıştaya başvu
rup, koltuktaki 
süresini uzatmak 
istemektedir.
Bunun Gemlik 
halkı tarafından 
bilinmesini 
mekteyiz.” dedi.

1 m I alı I aı ıım I mini 11 tıl mis ı m i siiıı ılı
Küçük Kumla’da 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılan prefabrik 
tuvaletlerin 
hizmete açılması 
isteniyor.
Yaz sezonun önemli 
bir bölümünün 
tamamlandığını 
söyleyen 
Kumla’daki 
yazlıkçılar, sahilde 
ihtiyaç duyulan 
tuvaletlerin yaptırıl
masına ve kanaliza
syon ve su 
şebekesinin 
bağlanmasına 
karşın günlerdir 
hizmete açılma
masına anlam

madığını söyledi. 
Bunun dürüst bir 
davranış olmadığını 
söyleyen Necdet 
Ersoy, kararı 
gazetelere tam 
metin olarak gön
dereceklerini ve 
basında bu kararın 
tam olarak yayın
lanmasıyla, halkın 
Gemlik Belediye 
Başkanvekilliği 
makamında oturan 
kişinin hukuksuz 
bir şekilde otur
duğunu, o makamı

adeta işgal ettiğini 
anlayacaklarını 
Umduklarını 
belirtti.
Ersoy, “30 Mart 
2011 gün 2011/467 
esas, 2011/732 
karar sayılı Bursa 
3. İdare Mahkemesi 
kararına göre;
idarenin kararı 30 
gün içinde yerine 
getirmesi gerekmek 
tedir. Gerekçeli 
karar açıktır. Karar 
da ‘Refik Yılmaz’ın 
Belediye Başkan

caklar diyen 
yazlıkçılar, tuvalet-

beklediklerini 
söylediler.

veremediklerini 
söylediler.
Tuvaletleri yaz bit-

tikten sonra mı aça- lerin açlmasını

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde ehliyetsiz 
sürücüsünün alkol
lü halde kullandığı 
motosikletin, 
düğüne gidenleri 
taşıyan otomobile 
çarpması sonucu 5 
kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
kaza dün gece 
02.30 sularında 
Harmancık - Simav 
karayolu Karaca 
kavşağı yakınların
da meydana geldi. 
İstanbul’dan 
Kütahya’nın Simav 
ilçesindeki bir 
düğüne giden 
Hasan K. (43) 
idaresindeki 34

Konserde bıçaklı kavga
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 24. 
Uluslararası Kültür 
Sanat Festivali 
çerçevesinde 
düzenlenen Türk 
Pop Müziği 
şarkıcısı Gökhan 
Türkmen kon

Terk Edilen Kocanın misli Iniikamı
Bursa'da kimliği 
belirlenemeyen bir 
kişi, 3 çocuğu ile 
kendisini bırakarak 
başkasına kaçtığını 
iddia ettiği eşini 
afişlerle topluma 
ifşa etti.
Bursa'da, kentin en 
işlek yerlerinde 
bulunan duvar ve 
elektrik panolarına 
astığı afişlerle 
eşinin kendisini 
nasıl terk ettiğini 
anlatan kimliği 
belirsiz şahıs, 
merak konusu 
oldu. Terk edilen 
koca tarafından 
asılan afişteki iddi
aya göre; bir kadın 
hamile kaldıktan 
sonra çocuklarını 
ve kocasını 
bırakarak Cengiz 
adlı bir başka 
kişiye kaçtı. Bunu 
gururuna yedire

HDT 89 plakalı oto
mobil ile Simav 
istikametinden 
Harmancık'a seyre
den M.Ali Y. (26) 
İdaresindeki 
plakasız motosiklet 
kafa kafaya 
çarpıştı.
Kazanın ardından 
motosiklet 
sürücüsü asfalta 

serinde çıkan 
kavgada 2 kişi 
bıçakla yaralandı. 
Şarkıcı Gökhan 
Türkmen, İnegöl' 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
24. Uluslararası 
Kültür Sanat 

meyen kadının 
kocası ise eşinden, 
her yere afiş 
yapıştırarak intikam 
almak istedi.
Özellikle Ulu Cami 
yakınında bulunan 
bir elektrik 
panosuna asılan 
afişte, hamile 
olarak 3 çocuğunu 
bırakan bir kadın 
ve 3 çocuğun resmi 
bulunuyor. Öfkeli 

savrulurken moto
siklet 30 metre 
sürüklenerek 
şarampole yuvar
landı. Önce 
Harmancık Devlet, 
ardından Tavşanlı 
Devlet son olarak 
da Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edilen ehliyetsiz ve

Festivali'nde 
sahne aldı. Konser 
sırasında iki grup 
arasında henüz 
d e ıTn e he m e yen 
bir sebeple kavga 
çıktı. Yaşanan 
arbedede bıçak 
darbeleriyle 

koca, 'Filas' anon
su ile astığı eşinin 
resminin yanına ise 
"Duyarlı vatandaş 
bu kadının yüzüne 
tükürün. Kendisi 
yüzde yüz hak
sızdır. " şeklinde 
yazmış.
Alta ise; "Evini 
hamile olarak terk 
ettin şerefsiz" 
yazan öfkeli kişi; 3 
çocuğunun 

alkollü sürücü 
M.Ali Y.’nin vücud
unun büyük 
bölümünde kırıklar 
olduğu öğrenildi. 
Otomobil 
sürücüsü Hasan K. 
(43) ile birlikte 
araçta bulunan eşi 
Emine K. (42) ile 
akrabaları Sevim S. 
(38) ile Arzu S. (14) 
ise Harmancık 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Öte yandan yaralı 
motosiklet 
sürücüsünün son 
60 gün içinde 4 adli 
olaya karıştığı 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milhyet/blog/özcan vııral

yaralanan 
B.K. ile F.P. 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
ksMcuısrak t&davı 
altına alındı.
Olaya karışan 
şahısların arandığı 
öğrenildi.

resminin altına ise 
Bu çocukların suçu 
ne? Çocukları rezil 
ettin. " şeklinde 
yazmayı da ihmal 
etmemiş.
Eşinin kaçtığı kişiyi 
de kast ederek iki 
cümle de ona 
yazan öfkeli koca; 
"Keser döner sap 
döner, bir günde 
hesap döner 
Cengiz bey...
Sizin fotoğrafınızı 
koymadım. Allah 
kimsenin başına 
vermesin, böyle 
acı göstermesin" 
şeklinde afişteki 
notunu bitirmiş. 
Vatandaşlar ise 
çocukların daha 
fazla durumdan 
olumsuz etkilen
memesi için 
resimleri tanın

mayacak şekilde 
çizdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coni

Fanatik Fener taraftarına 
soruyorum!.

Şükrü Saraçoğlu stadında medya 
mensuplarına toplu saldırı 
Fenerbahçe’nin bu zor günlerinde 
yapılacak en akılsızca işti. İşi yatıştır
mak, kulübü ikinci kümeye düşmekten 
kurtarmaya çalışanları zor durumda 
bıraktı.

Neye yaradı?. Söyleyin..
Taraflı tarafsız herkese bunlar cezayı 

hak ettiler dedirtdi.
(Fanatik olarak kulüp tutmam.
Yaşım 77 bana yakışmaz.) 
Bu yazar -çizer, kameraman, 

fotoğrafçının bu işte ne alakası var ki, 
bu saygın meslek grubuna bilinçsizce 
hücum ettiniz..
Ayıp ettiniz. Suç işlediniz..
O isimsiz kahramanlar, yağmur, 

çamur, kar, fırtına demeden sırtlarında 
kilolarca ağırlıkta çantalar, ellerinde 
kilolarca ağırlıktaki fotoğraf 
makineleriyle oradan oraya koşturup 
dururlar, Fenerbahçe'yi takip ederler..

Her türlü iş onlardan beklenir..
Her türlü hakarete onlar maruz kalır

lar..
Her türlü olayda günah keçisi ilk 

onlar ilan edilirler..
Emekçidir onlar..
Kimi yeni evli eşini evinde bırakıp, 

göreve koşmuştur..
Kiminin annesi hastadır, kiminin 

babası, bebeği, çocuğu..
Çünkü hem görev aşkı ön plandadır, 

hem aldığı maaş yetmez..
En iyi haberi-fotoğrafı o getirmeye 

çalışırlar..
Çünkü bunları getiremediği an, ilk 

fırçayı onlar yer..
Ey siz kendini Fenerbahçeli sanan 

taraftar!..
Yaptığın hareketler size yakıştı mı ?..
Siz işte düö akşam Kadıköy'de bu 

isimsiz kahramanları taşladınız..
Kafalarına çakmak, pet şişe, bozuk 

para attınız..
Hatta daha da ileri gidip, suratlarına 

tükürdünüz, sahadan çıkartılmasını 
sağladınız..
Açık söyleyeyim çok ayıp ettiniz.. 
Kimi başına darbe aldı, kolu şişti.. 
Kiminin üstü başı tükürük içinde 

kaldı..
Hiç biri de dönüp size bir tek hareket 

yapmadı..
Şimdi siz...Gerçek 

Fenerbahçeliyseniz..
Bu arkadaşlardan, takımınızın en 

küçük bir haberini bile
Bin bir zahmetle size ulaştıranlardan 

özür dilemelisiniz..
Bunu yapmalısınız .. Yapmazsanız..
Gerçek Fenerbahçeli değilsiniz 

derim..
O zaman benim gözümde bir avuç 

çapulcu olursunuz..
Bunu görüntüyü değiştirmek sizin 

elinizde..

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

Kumla sahilleri...
Küçük Kumla Gazinolarının önünden 

geçip sahile inerken, denizin esintisi inşa 
nın içini serinletiyor.

Kıyıya indiğimde beni dalgalı ve çamur 
lu bir deniz karşıladı.

Kumsal tamamen dolu..
Deniz içi ve kıyılar insan bedeninden 

görülmüyor.
İğne atsanız yere düşmez örneğinde 

olduğu gibi...
Kumla sahillerinde, bunca insan serin

lemek ve deniz suyunun güzelliğinden 
yararlanmak istiyor.

Ancak, bizim kıyılarımızda hiçbir alt 
yapı olmaması nedeniyle, denize yüzmeye 
gelenler adeta sefilleri oynuyorlar.

Sabahın erken saatlerinde yer kapmak 
içini Kumla’ya gelenler, oturdukları yerde 
soyunuyorlar, orada yemek yiyorlar, yan
larında getirdikleri büyük bidon sularla 
duş alıyorlar.

Kumla, Türkiye de kıyı turizminin ilk
lerinden biridir.

1970’li yıların başından günümüze 40 
yıl geçmesine karşın, kıyılarda halkın 
sağlıklı bir şekilde yararlanması için hiçbir 
düzenleme yapılmadı.

Adı Kumla olan bu beldenin kıyılarında 
bir dönem kum kalmadığı için, eski 
Belediye Başkanı Eşref Güre tarafından 
kıyalara taşıma kum getirildi.

Beton sahaların içleri Adapazarı kumuy 
la dolduruldu.

Hatta bu nedenle kıyı yasasına muhale
fetten Güre yargılandı.

Geçen yıl, eski Kaymakamımız Mehmet 
Baygül ile Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, Çeşme ilçesine giderek, oradaki 
kıyılarda inceleme yaptılar.

Çeşme, son yıllarda Türkiye’nin en 
gözde kıyı kenti.

Burada kıyılar belediyeye verilmiş.
Belediye, kıyı şeridini 500 metrelik 

bölümlerle ihaleye çıkarmış.; .
İhaleyi kazanan kişi, kıyılan halk plajı 

olarak işletilecek. Kıyılara vatandaşın ihti 
yacı olan her türlü alt yapıyı kurmuş.

Kumsalı kiralayanlar, temizlik, şezlong, 
güneş şemsiyesi, duş, tuvalet, yemek 
alanları, çöp kovaları, cankurtaran ekibi 
gibi işlemlerden sorumlular..^.

Kıyılarımızın Çeşme’deki gibi yapılması 
geçtiğimiz yıl engellendi.

Belediye, Hâzineye ait olan kumsalları 
25 yıllığına kiralamak ve halk plajı yaptır
mak istedi.

Ama siyaset ve engelleme'burada da 
devreye kendini gösterdi.

Hazine bir türlü kıyıları Gemlik Beledi 
yesi’ne devretmedi.

Devredilmiş olsaydı, bu yaz Kumla kıyı 
larında vatandaşlar sefilleri oynamayacak
lardı.

Dün gördüğüm manzaradan sonra bu 
satırları yazma gereğini duydüm.

Kumla kıyılarına el atmada geç kalındı.
Yazık.

Temmuz sıcak
larının bunaltıcı 
hale gelmesi ne 
deniyle Kurşunlu, 
Küçük Kumla, Bü 
yük Kumla ve Kara 
aali sahilleri, sıcak
tan bunalanların 
akınına uğradı. 
Bursa ve çevre 
ilçelerde yaşayan
lar, deniz kenarla 
rında yer kapmak 
için dün erken 
saatlerde sahillere 
hücum etti. 
Kumsallar ile 
zeytin tiklerde yer 
bulup yerleşen 
günübirlikçiler, 
serinlemek için 
gün boyu 
denize girdi. 
Binlerce 
günübirlikçi akşam 
evlerine döner
lerken, geri de 
çöplerle kirletil miş

bir sahil bıraktılar.

SICAKTAN 
KAVRULACAĞIZ 
Sıcakların arttığı 
son günlerin 
ardından 
bu hafta kuzeyde 
yağış görülecek. 
Sıcaklıklar ise 
mevsim normalleri 
üzerinde 
seyretmeye

devam edecek. 
Sıcaklığın yoğun 
olarak hissedildiği 
bu günlerin ardın
dan bu hafta kuzey 
kesimlerde yağış 
bekleniyor.
Meteorolojiden 
alınan bilgiye 
göre, gelecek 
hafta pazar günü 
ülkenin 
kuzey kesiminde,

sah ve çarşamba 
günü ise İstanbul 
ve çevresinde 
yağış görülecek. 
Ancak, yağışlarla 
birlikte sıcaklarda 
bir düşüş 
olmayacak ve 
sıcaklık mevsim 
normalleri üzerinde 
seyretmeye 
devam edecek.

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”CTTCT ABONE OLDUNUZ MU?

cuürlı lu «lulı iitui umul ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IBM İlil II
V II ■

Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
tarafından düzenle
nen Sünnet 
Şöleni’nde 31 yok
sul çocuk sünnet 
ettirildi.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde 
Cumartesi akşamı 
yapılan sünnet 
şölenine, Bursa 
Spor yöneticisi 
Mesut Ağrak, 
BursalI Taraftarlar 
Dernekleri yönetici
leri ile Orhangazi 
Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
yöneticileri katıldı. 
Sünnet şöleninde 
konuşan Gemlik

Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ferhat 
Orhan, sünnet 
şölenlerini gelenek
sele hale getirecek
lerini, ilçede birlik 

ve dayanışmayı 
arttıracaklarını 
belirterek, 
“Bursasporumuza 
yeni liğ sezonunda 
başarılar diliyoruz. 
Ayrıca Avrupa 

sahalarında Bursa 
spora başarılar 
diliyoruz.” dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sünnet olan 
çocuklara kol saati 

hediye ederken, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
armağanlar 
gönderdi.
Bursaspor

Kulubü’nün de 
armağanlarının 
dağıtılmasıyla sün
net olan aileleri ve 
yakınları gece 
müzik eşliğinde 
eğlendiler.

Kumsal Sntalt'ta park yasağı
Gemlik Belediyesi 
tarafından bazı 
cadde ve 
sokaklarda 
araçların park 
etmemesi için 
plastik bariyerler 
konma çalışmaları 
devam ediyor.
İstiklal, Orhangazi 

ve Ilıca 
Caddesi’nde 
araçların 
dönemeç yerlerine 
park ederek trafiği 
akışftiı sıkıştırması 
nedeniyle buralara 
kısa esnek bariyer
ler koyan
Gemlik Belediyesi,

son olarak ta 
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası önünden 
Adliye binasına 
kadar olan bu alana 
bariyerler çakarak, 
park yapılmasını 
engelledi.

PLAKET - KUPA VE MADALYA ÇEŞİTLERİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - OROAHİZASYOH VE TAhlTlM
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Cumhuriyette 
vitrin yenileniyor

Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü Derneğinin 
açtığı Yaz Okulu 
Basketbol birinci 
kursu sona erdi. 
Cuma günü tamam
lanan Basketbol 
Kursu sonunda 
kursa katılanlara 
katılım sertifikaları 
Gemlikspor Kulübü 
Spor Direktörü 
Mehmet Tan, Şube 
Sorumlusu İbrahim 
Tokgöz ye Antrenör 
Ahmet Özdemir 
tarafından dağıtıldı. 
Genç kursiyerlerin 
törenine Yıldız ve 
genç takım sporcu
ları da destek 
verdiler. Gemlik 
Belediyespor 
Kulübü Spor 
Direktörü Mehmet

Cocılı Wtdisi ii wlerifl Kiriez ataması
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan düzenlenen 
Mavi Tur Körfez 
seferlerine katılan 
Bursa Kent Konse 
yi Çocuk Meclisi 
üyeleri ve aileleri 
sahillerin keyfini 
çıkarıp, gönüller
ince bir gün geçir
di.
Bursa Kent Kon 
şeyi Çocuk Meclisi 
üyelerinin ve yakın
larının katıldığı 
Mavi Tur gezisi, 
Mudanya’dan 
başlayarak körfez 
sahilleri olan 
Armutlu, Fıstıklı ve 
Kumla güzergâhın
da 6 saat boyunca 
devam etti.
Körfez sahillerini * 
tekneyle gezen ve

Tan, ikinci basket
bol kursuna katıl
mak isteyen 
kursiyerlerin kayıt 
işlemlerinin devam 
ettiğini söyledi. 
Tan, “Amacımız, 

molalarda yüzme 
imkanı bulan 
çocuklar körfezin 
doyumsuz güzel
liğini görme 
fırsatı elde etti. 
Mavi Tur Körfez 
seferleri kapsamın

Gemlik’teki spor 
kulüplerine alt yapı 
olarak genç 
sporcular 
yetiştirmektir. 
Bunun için Yaz 
Spor Okullarını 

da tura katılanların 
çok memnun 
olduğunu dile 
getiren Bursa Kent 
Konseyi Çocuk 
Meclisi üyeleri 
gezinin yapılmasın
da katkısı olan 

önemsiyoruz. 
Çocuklar hem 
boş zamanlarını 
değerlendiriyorlar, 
hem de spor ile 
ilgileni 
yorlar” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih 
Pala’ya teşekkür 
etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, tabela t 
kirliliği ve yıpran
mış dış cepheler 
nedeniyle tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesine yakışmayan 
cumhuriyet cadde 
sinin vitrinini 
yeniliyor.
Bakımsızlık nede 
niyle boyaları 
dökülen binalar, 
cephe sağlıklaştır
ma çalışması ile 
modern bir görü 
nüme kavuşurken, 
tek tip tabela uygu
laması ile tabela 
kirliliği de ortadan 
kaldırılıyor.
Bursa’da yaya ve 
araç trafiğinin 
yoğun olduğu cad
deleri daha sağlıklı 
ve modern hale 
getirmek ardacıyla 
Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
Atatürk Cadde 
si’nde uygulanan 
cephe sağlıklaştır
ma çalışmalarına^ 
Cumhuriyet 
Caddesi’nde 
devam ediliyor. 
Tramvay seferleri 
nin başlamasıyla 
birlikte araç trafiği 
ne kapatılarfve 
yayalara terkedilen 
caddedeki binalara 
modern bir ğorü 
nüm kazandıracak 
çalışmalar hızla 
ilerliyor. İnönü 
Caddesi ile Cemal 
Nadir Caddesi 
arasında bulunan 
120 binanın=ceph- 
esi Bursa’ya_ 
yakışır hale ğfetir- , 
iliyor. TarihLçarşı 
kimliğinin yaşatıl
masının yanında 
şehircilik ve estetik 
açıdan kötü ~ 
görünüm oluşturan 
klima dış üniteleri 
kaldırılırken, ? 
tabelalar tek: tip 
hale getiriliyor. 
Binaların dış: > 
cephelerindeki 
sıva, boya gibi < 
gerekli iyileştirme 

de yapılırken, 
caddedeki değişim 
de ortaya çıkmaya 
başladı.

Tarihi bölgeye 
değer katacak 
Proje kapsamına 
alınan 120 binadan 
40’ının cephe 
sağlıklaştırma 
çalışmaları . 
tamamlanırken, 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
devam eden uygu
lamaları yerinde 
inceledi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar’dan çalış
malar hakkında 
bilgi alan Başkan 
Altepe, tramvay 
projesini tamam
layıcı olarak uygu
lanan cephe 
sağlıklaştırma 
çalışmalarının kısa 
zamanda tamam
lanmasını hede
flediklerini kaydet
ti. Dış cepheleriyle 
modern bir cadde 
haline gelecek olan 
Cumhuriyet 
Caddesi’nin tarihi 
çarşı ve hanlar böl
gesine de değer 
katacağını kayde
den Başkan 
Altepe, “Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’nin 
UNESCO 
Dünya Mirası 
Listesi’ne alın
masıyla ilgili çalış
malarımız hızla 
sürüyor. Cephe 
düzenleme çalış
maları tarihi 
çarşıya da önemli 
bir katkı sağlaya* 
cak. Hem caddede
ki binalar değer i 
kazanacak hem de 
burada alışveriş 
hacminin 
genişle misiyle 
esnafımızın işlpri, 
açılacak” diye 
konüştu.
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ABANIYOR
SAHUR

2 ADET DAİRE 11
TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE 
TEMİZLİK ELEMANI 

BAY VE BAYAN 
GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

GEMLİK MANASTIR’DA 
DENİZE (0) MANZARALI 
(3+1) LÜKS VE 160 M2 

TOPLAM 320 M2 VE (6+2) 
ACELmAMBİRDEN

122.000 TL
TEL: 0 531 860 55 44

2200 Yıllık Tarih Ayağa Kaldırılıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Kartacalı 
komutan Hanibal 
tarafından yaptırıldığı 
rivayet edilen Hisar 
Kalesi'ndeki surları 6 
kapısıyla birlikte gün 
yüzüne çıkartacak. 
Üftade Camisi'nin 
hemen altında dış yer 
kapının ortaya 
çıkarıldığı bölgede 
incelemelerde bulu

nan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kaleler 
ve surların yanına 
yapılan binaları kamu
laştırıp yıktıklarını 
ifade etti. Altepe, 
Bursa'nın kültür ve 
medeniyetin başkenti 
olduğunu, 
OsmanlI'nın 130 yılına 
damgasını vurduğunu 
ancak 3 bin 500 yıllık

geçmişi bulunduğunu 
hatırlatarak, şunları 
kaydetti:
"Bursa'nın sur içi böl
gesinde yoğun bir 
faaliyet sürdürüyoruz. 
Surlar, Bursa'nın en 
eski yerleşiminin 
duvarları. Bu surlar 2 
bin 200 yıl önce 
örülmüş. Bu duvarları 
tekrar orijinal ölçü
lerinde rekonstrük-

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 BROK6Rİ 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

. _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apl Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır'da 800 m2 imarh 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

siyondan geçiriyoruz, 
önünde, arkasında ve 
içindeki binaları 
kamulaştırıp ayıklıy
oruz. Tarihi duvarlar, 
yapılar, taşlar ve moti
fler ortaya çıkıyor. 
Duvarlarda bir çok 
tarih var. Burasının 
yüzyıllar boyu nasıl 
değiştiğini görüyoruz. 
3 bin 400 metre 
boyunca surlarda 
çalışma var. Surların 
işe 6 tane kapısı var. 
Üçünü geçtiğimiz 
dönemde tamamladık. 
Saltanat kapı, iç yer 
kapı ve fetih kapısın
da çalışmalar tamam
landı. Şu anda ise dış 
yerkapı, zindankapı ve 
kaplıca kapıda çalış
malar sürüyor. Proje 
çalışmaları tamam
landı, inşaat ve çevre 
düzenlemesi ise 
sürüyor. " 
Dış yerkapının Yokuş 
Caddesi üzerindeki 
temellerinin bulun
duğunu, buradaki 
çalışmaların Anıtlar 
Kurulu'nun onayından 
geçmesinin bek
lendiğini kaydeden 
Başkan Recep 
Altepe, "Tahtakale 
bölgesi yeni bir eser 
kazana cak. Bu 
bölgede çalış
malarımız sürüyor.
Şehrin güneyine 
bakan tarafta ise çift 
sur var. Bu bölge düz 
olduğu için savunul
ması zor bir yer. 21-22 
metrelik aralıklarla çift 
sur yapılmış. İkisi de 
ayağa kalkıyor.
Surların büyük çoğun
luğunu bitirdik.
Kalanları da 2-3 yıl 
içinde tamamlamayı 
hedefliyoruz. Sur için
deki 4 mahallede 9 bin 
nüfus yaşıyor.” dedi.

ÖN MUHASEBE BİLGİSİ 
OLAN TELEFON İLE 
RANDEVU ALACAK 

OFİS İÇİN BAYAN PERSONEL 
ARANIYOR 

Dr. Ziya Kaya Bulvarı 
Çevre Yolu No: 23/D 

TTNET BAYİ 
Tel (0.224)513 1648

KÜÇÜK KUMLA 
TEKİN 9 NUR 

SİTESİNDE ÇALIŞACAK 
TERCİHEN EMEKLİ 

OLAN HİZMETLİ 
BAY VEYA AİLE

ARANIYOR
0 532 527 49 43

SAHRE TAŞIMACILIK
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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

i

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan Yardım 
cısı Bekir Bozdağ 
dan kıdem tazminatı 
ile soruları cevap
ladı.
Başbakan Yardımcı 
sı Bekir Bozdağ, 
işçinin, âlın terinin 
karşılığını alın teri 
kurumadan almasını 
sağlamayı 
amaçladıklarını 
söyledi. Kıdem 
tazminatının kaldırıl
mayacağını açıkladı. 
Başbakan Yardım 
cısı Bekir Bozdağ, 
"Kıdem tazminatı 
kaldırılmayacak. 
Kazanılmış haklara 
en ufak bir zede 
gelmeyecek. İşçiler
imizin kıdem tazmi
natı almaları 
mahkeme kapısın
dan, işverenin 
insafından çıkarılıp 
garantili hale gele
cek bir sistem 
kurma arayışıdır, 
bizim yaptığımız" 
dedi.
Bozdağ, Hizmet İş 
Sendikası'nın Bil 
kent Otel'de düzen
lenen 11. Olağan 
Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada, 
işçinin, alın terinin 
karşılığını alın teri 
kurumadan almasını 
sağlamayı amaçla 
dıklarım söyledi. 
Bekir Bozdağ, kıdem 
tazminatı fonu oluş
turulmasına yönelik 
çalışmalara ilişkin, 
"Hükümetimizin 
kıdem tazminatını 
kaldırması kesinlikle 
söz konusu değildir. 
Böyle bir düşünce 
miz ne bugün var ne 
dün oldu ne de bun
dan sonra var ola
caktır. Asla kıdem 
tazminatını kaldır

mayı düşünmüyo 
ruz. Fakat ideolojik^ 
bir takım yaklaşım
larla 'kıdem tazmi
natını AK Parti hükü 
meti kaldıracak' diye 
kamuoyu gündem
ine getiriyorlar.
Fevkalade yanlış bir 
şey. Kıdem tazminatı 
kesinlikle kaldırıl
mayacak" diye 
konuştu.
Haksız yere iş akdi 
feshedilen işçilerin 
kıdem tazminatlarını 
çoğunlukla alamadı 
ğını anlatan 
Başbakan Yardımcı 
sı Bozdağ, şöyle 
konuştu:
"Kıdem tazminatı He 
ilgili sendikalar, iş 
dünyası, hükümet 
bir mekanizma kur
muş olsa, iş akdi 
sona erdiği zaman 
mahkemeye avukat 
kapısına gitmeden, 
dosyasının Yargı 
tay'da onanmasını 
beklemeden, iş 
akdinin feshedilmesi 
haklı mı haksız mı 
kavgasına girmeden, 
'haksız yere feshedil 
miş duruma düşme 
yeyim' diye hile yol
larına başvurma 
durumuna düşürül 
meden, herkesin 
kıdem-tazminatını 
alabileceği mekaniz
mayı kuralım, 
bununla ilgili 
çalışalım.
'Bunu konulaşım' 
demek kötü bir 
şey mi? Bizim 
dediğimiz, işçinin 
kıdem tazminatı 
konusunda bugüne 
kadar alamadığı 
hakkını alabileceği 
bir mekanizmayı 
kurmak. Yoksa 
işçilerin kıdem 

tazminatlarını 
ortadan kaldırmak 
değil, kıdem tazmi
natının varlığırilSİ 
benim işçi 
kardeşimin hissede
bileceği ve cebinde 
görebileceği sistemi 
hayata geçirmek. 
Onun için de bunu 
tartışalım,. 
konuşalım.
Dünyadaki uygula- 
malarâ bakmak ve 
işçilerin memnun 
olabileceği mekaniz
mayı işçilerimizle 
ortaya çıkarmak 
yanlış bir şey değil. 
Biz hak kayıplarına 
müsaade etmeye
ceğiz. Kazanılmış 
hakların hiçbirisi 
ortadan kalkmaya
cak. En ufak zede 
görmeyecek. Kıdem 
tazminatı kesinlikle 
kaldırılmayacak ama 
kıdem tazminatını 
bütün işçilerin 
rahatlıkla 
alabileceği 
mekanizmayı kur
maya ihtiyaç var." 
Yeni sistemle işv
erenlerin, kıdem 
tazminatını Öde
memek için gayri 
ahlaki yollara 
başvurmalarının 
önüne geçeceklerini 
ifade eden Bozdağ, 
bu sistemle işsiz 
liğin de azalacağını 
söyledi.
Sistemin doğru 
kurulması 
durumunda 
hiç kimsenin hak 
kaybının olmaya
cağına işaret eden 
Bozdağ, "Her işçi 
kıdem tazminatını 
rahatlıkla alacak. 
İşverenin kıdem 
tazminatı diye derdi 
olmayacak.

Dövizde yaşanan 
yükseliş akaryakıtta 
zammı beraberinde 
getirdi ve motorine 8 
kuruş zam geldi.
Uluslararası 
piyasalarda artan 
petrol fiyatları ve 
yurtiçi döviz kurun
daki yukarı doğru 
hareketlilik akaryakıt 
fiyatlarını tetikle 
meye devam ediyor. 
Dolar kurunun 1.7 
TL’yi görmesinin

Maline lıu araçların nesimle
Sahte belge ile ithal 
araç girişini önleme 
çalışmasında ilk 
adım gümrüklerde 
atıldı.
Maliye Bakanlığı ile 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğı’na uzanan sahte 
belge ile ithal araç 
girişini önleme çalış
masında ilk adım 
gümrüklerde atıldı. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı yasa dışı 
yollardan Türkiye'ye 
getirilen 3 bin 160 
şüpheli araç tespit 
etti. 'Sıfır görünümlü 
ikinci el araç' olarak 
tabir edilen bu taşıt
ların toplanması için 
trafiğe yazı gönderil
di. Gümrüklerde 
yapılan sorgula
manın ardından 
şüpheli görülen 
araçlara trafikçiler 
gördükleri yerde el
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ardından TÜPRAŞ 
motorine bugünden 
geçerli olmak üzere 
8 kuruş zam yaptı.

Motorinin litresi 3 
lira 64 kuruştan 3 
lira 72 kuruşa yük 
seldi.

koyacak. Zaman 
gazetesinin haberine 
göre; ilk kapsamda 
iki araç gümrüklere 
Çekilirken, araçların 
daha kolay tespiti 
için de çok sayıda 
ülkeden bilgi talep 
edildi. Bu ülkeler 
arasında Belçika ve 
Almanya gibi Avrupa 
Birliği üyelerinin 
yanı sıra Makedonya 

ve Kanada gibi farklı 
ülkeler de bulunu 
yor. Sanayi 
Bakanlığı'ndan 
edinilen bilgilere 
göre ilk incelerhel- 
erde sahte belgeler
le yasa dışı yollar
dan Türkiye'ye 
getirilen araçların 
sadece iç pazarda 
kullanılmadığı 
tespit edildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza
TEK İşletme
Statyum
Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

513; 20 66
‘513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57

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

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

Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. . 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

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

i. 513 18 46
513 7166

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 0.1 63

HASTANELER
Halk Eğitim Müc
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE__________
MerSağ.Ocağı
Tomokay Tomögrafl 
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__________
Zab ita
Otobüs İşlet.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

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

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57. 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Iprâgaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

Gemlik Karfez
OEBLİK’İM İLK GÜNLÜK SİYASİ 0AZETE1İ

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

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4026 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VERÛŞ SİNEMASI 
MİSAFİR: 

ll:45-!4:0046:l5- 
20:30

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ: 
U:l5-l6:3Ö']0:30...

Rezervasyon 
(Td:5l3332l)
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Be, Gemlikli hayranlarını coşturdu
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"Beyaz Koza Yaz Konserleri" kapsamında sahne alan Atiye, Gemlikli hayranlarına güzel bir 
gece yaşattı. Gemlikliler, Festival Alanını doldurarak, Atiye’nin şarkılarıyla coştular.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
"Beyaz Koza Yaz 
Konserleri", Türk 
Pop Müziği’nin 
sevilen ismi Atiye 
Deniz’i Gemlikli 
hayranlarıyla buluş
turdu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan gerçekleştirilen 
"Beyaz Koza Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı 
(BKSTV) tarafından 
7 merkez ilçede 
ünlü sanatçıları 
ağırlayan "Beyaz 
Koza Yaz Konserle 
ri"nde bu kez Atiye 
sahneye çıktı.
Pop müziğin sevilen 
yüzü Atiye, 
şarkılarını, Gemlik

İskele Meydanı’nı 
dolduran binlerce 
hayranıyla birlikte 
söyledi.
Sevenlerini eğlen 
ceye doyulan Atiye, 
eski ve yeni albüm
lerinden en beğe
nilen şarkıların yer 
aldığı repertuarında 
İngilizce parçalarına 
da yer verdi.
"Budur", "Baba", 
"Pon’t think", 
"Ahmet", "Yalnızca 
üzmek için", gibi 
şarkılarıyla seven
lerini coşturan Atiye, 
Gemlik’te konser 
vermenin mutlu
luğunu yaşadığını 
anlatarak, kendisini 
sevenleriyle buluştu
ran Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
Atiye’nin şarkıların
da yaklaşık 4 bin

Gemlikli doyasıya 
eğlendi. Konserde 
yaklaşık 1,5 saat 
boyunca sahnede 
kalan Atiye, 
şarkılarının yanı 
sıra dansçılarıyla 
birlikte sergilediği 
özel dans şovuyla 
da izleyenleri 
büyüledi. Sahne 
performansıyla 
gönülleri fetheden 
Atiye’yi hayranları 
da alkış yağmuruna 
tuttu.

Konser sonunda 
Gemlik Belediye 
Başkan vekil
lerinden meclis 
üyesi Aydın 
Bayraktar, Atiye’ye 
çiçek ve seramik 
tabak vererek ken
disini Gemlik’te 
görmekten mutlu 
olduklarını ifade 
etti?

Iggjggy



OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

OKI fl¥K€NT ILKOGAOIM OKULU
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 sfalere en yakın özel okulu»

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 başanr...

4-5 Yaş 
Ana Sınıfı 
1. Sınıf 
2. Sınıf 
3. Sınıf 
4. Sınlf 
5. Sınlf 
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 cğltlm-öğretlm, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Temmuz 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info a gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

4 kafadar çocuğun, yüzmeye git
tiği Çiflikaltı Mevkiinde çıkardık
ları yangın sonucu Hasan 
Seyhan’a ait 150 ağaç, Sadettin 
Birlik’e ait 50 ağaç zeytin ağacı 
kül oldu. Haberi sayfa 4’de

Sertcsı Bölgede 8 mlıi işlem hacmimle artış var
Bursa Serbest Bölge 
İşletici firması

' BUSEB’in, 2011 yılı
6 aylık verilerine 
göre, 2010 yılına

4 göre işlem hac
minde 146 milyon 
810 bin 778 dolarlık 
artış gözlendi.
BUSEB Genel Müdür 
Vekili Ali Tanver 
Yazıcıoğlu, 
Gemlik'te bulunan 
Bursa Serbest 
Bölgesi’nde 2011 yılı

Ocak -Haziran 
ayları arasında 
817 milyon 
042 bin 778 dolarlık 
işlem hacmi 
gerçekleştirildi.
Yazıcıoğlu, 2011 yılı 
ile 2010 yılı 6 aylık 
işlem durumunun 
karşılaştırılmasında, 
bu yıl geçtiğimiz yıla 
göre 146 milyon 810 
bin 778 dolarlık artış 
gözlendiğini söyledi. 
2010 yılının ilk 6

aylında en yüksek 
işlem hacminin 
Haziran ayında 112 
milyon 801 bin dolar

olurken, 2011 yılında 
en yüksek işlem 
hacmi Mart ayında 
160 milyon 844 bin

426 lira olarak 
gerçekleşti. 
Bu yılın Haziran 
ayında ise ithalat

ve ihracat 
toplamı 145 milyon 
313 bin 542 dolar 
olarak sonuçlandı.

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Oslo Katliamı..
Oslo’da yaşanan katliam dünyayı 

dehşete düşürdü.
İşçi Partili gençlerin eğitim kampına 

polis giysileriyle giden Neo Nazi olduğu 
bildirilen aşırı sağcı, Behring Breivik’in 
günlüklerde katilin ruh hali, aldığı siyasi 

\ ve dini eğitiminden kaynaklandığını gös
teriyor.

Yaşları 14 ile 25 arasındaki gençleri acı
masızca öldüren, bu eylemi gerçek
leştirirken kılı bile kıpırdamayan katili 
dünya nefretle kınıyor.

Tutuklandıktan sonra bile yaptığı işin 
huzuru gözlerinden okunan Breivik, 4 haf
tası tecritte, 8 hafta tutuklu katlacak.

İnsanın ölüm makinası haline gelmesi 
nasıl bir ruh halidir? Devamı sayfa 4’de

Belediye 
Heyeti

28 Temmuz 
Günü

Navodari’ye 
gidiyor

Gemlik’in 
Romanya’nın 
Navodarı kenti ile 
olan kardeşliği bu 
yıl da karşılıklı 
ziyaretlerle pekiş 
tirilecek.
Gemlik Belediye 
Heyeti, 28 Temmuz 
2011 günü Gemlik 
ten Romanya’ya 
hareket edeceği 
öğrenildi.
Haberi sayfa 4’de

M iiiüiıı
Küçük Kumla İskele 
Meydanı’nda bulu
nan ve oturulma dığı 
için çevresine tehli 
ke yaratan binanın 
yıkılması için kamu
laştırma çalışmala 
rında sona gelindi. 
Uzun yıllar yıkıl
maları için mücadele 
edilen ancak hiçbir 
yönetimin sonuca 
varamadığı 
kamulaştırma çalış
malarını başlatan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 1’i ölü 
olan 11 varisle anla 
şarak, imza aşaması
na geldi. Sayfa 2’de

http://www.aykentllkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Yıldönümleri...
Pazar günü çifte kutlama vardı...
Biri Lozan Barış Antlaşması’nın 88’inci, 

diğeri de Basın da Sansürün Kaldırılışının 
103’üncü yıldönümü...
Yıldönümleri kutlamak anlamlıdır.
Geçerliliklerini koruyorsa.
Hatta coşkuludur da...
Üzerine yenilikler de ekleneceği için. 
İçinde bulunduğumuz günlerde...
Basın’ın sansürsüz olduğundan söz 

edilebilir mi?
Ya da Lozan’ın taşıdığı değerlerin tüm 

kitleler tarafından özümsendiğini hissede
biliyor muyuz?

Öyle olsa...
Bugün...
Zindanlarda düşünceleri nedeniyle tutsak 

edilen gazeteciler olur muydu?
Ya da Lozan Antlaşması’nın yıldönümü 

kutlamalarına bir avuç insan mı katılırdı?
Mustafa Kemal Atatürk heykelinin önünde 

sadece ADD üyesi 20 kişi mi olurdu?
Parçaları ayrı ayrı toplayarak birleştir

miş...
Birleştirdikten sonra da Lozan Antlaşma 

sı’yla dünyaya tescil ettirmiş olan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün, Kazım 
Karabekir’in, Fevzi Çakmak’ın ve asker 
sivil, kadın - çocuk tüm yurtseverlerin 
“hakkı”nı ödemek aslında olanaklı değil.

Ama...
Dün, kent merkezinde, Atatürk Anıtı’nın 

önünde ADD üyelerinin dağıttığı Atatürk 
fotoğraflarını eiierinin tersıyıe ıtenıer, kafa 
sini çevirenler vardı.

İçim acıdı.
Gözüm karardı.
Sonra Neyzen Tevfik’in “behey dürzü” 

diye başlayan şiiri aklıma gelince
Acı bir tebessümle gülümsedim.
Onlara ve hala durumun farkında olma 

yanlara şu dizeleri bir kez daha anımsat
mak gerekiyor:

Esir iken mümkün müdür ibadet?
Yatıp kalkıp ATATÜRK’e dua et. 
Senin gibi dürzülerin yüzünden, 
Dininden de soğuyacak bu millet

İşgaldeki hali sakır) unutma.
ATATÜRK’e dil uzatma sebepsiz.
Sen anandan yine çıkardın amrpa..
Baban kimdi bilemezdin şerefsiz.

Görüldüğü üzere;
Yıllar da dönüyor, insanlar da...
Neyse ki bizim gazetede sansür yok da 

özgürce yazıyoruz. *****
Bu arada...
Etkinliklerini duyururken telefonlarımızı, 

elektronik postalarımızı mesaj yağmuruna 
tutan belediyelerden, sivil}oplum örgüt
lerinden Lozan Antlaşması’na dair, 
Sansürün kaldırılışının yıldönümüne dair 
“ses” yok.

Merinos Lions Kulübü Başkanı ve Yöne 
tim Kurulu Üyeleri dışında.

Onlar...
Giderek anlamını yitiren ‘ anlamlı” günü 

müzü kutlamaya gazeteye geldiler.
Bizi kutladılar.
Ziyaret sırasında bugüne dek yaptıkları 

nın yanı sıra bir koy okulunu sahiplenip 
onlara sürekli destek Olacaklarının da 
sözünü verdiler.

Teşekkürler Neşe Akdoğan ve Yönetim 
Kurulu üyeleri...

Toplum yararına olan ve içtenlik taşıyan 
her girişiminiz de yanınızdayız.

fclaHılasiBia sim
Küçük Kumla İskele 
Meydam’nda bulu
nan ve oturulma 
dığı için çevresine 
tehlike yaratan 
binanın yıkılması 
için kamulaştırma 
çalışmalarında 
sona gelindi.
Uzun yıllar yıkıl
maları için 
mücadele edilen 
ancak hiçbir 
yönetimin sonuca 
varamadığı 
kamulaştırma çalış
malarını başlatan 
Bur,sa Büyükşehir 
Belediyesi 1’i ölü < 
olan 11 varisle 
anlaşarak, imza 
aşamasına geldi. 
Önceki gece 
binanın üst kat
larından kopan 
beton parçası yere 
düştü.
Bina önünde kim 
senin olmayışı 
nedeniyle tehlike 
ucuz atlatılırken, 
sabah saatlerinde 
bios Aoüode.AKP’.li

Mili MlM ilil hillîl İm inini uluııH
Yaz sıcaklarının art
masıyla ana cadde 
ve sokaklarda 
ortaya çıkan toz 
yığınları esnafı 
bezdirdi.
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan esnaf, gün 
boyu işyerlerinin 
önünü yıkayarak 
tozdan korunmak 
istiyor.
Geçtiğimiz gün
lerde İstiklal 
Caddesi esnafların
dan Kenan Atan’ın 
eşinin.işyerinin 
önündeki kirlenen 
yaya kaldırımları 
sabunlu suyla 
yıkarken objektifi 
mize takıldı.
Gıda maddesi sat

meclis üyeleri 
Aydın Bayraktar 
ve Fevzi Ayyıldız 
binada inceleme 
yaptıktan 
sonra, zabıta

ekiplerine talimat 
vererek, bina 
çevresine koruma 
bandı çektirdi. 
Önümüzdeki 
günlerde bina

varisleriyle 
yapılacak 
anlaşma sonucu, 
kamulaştırmanın 
tamamlanacağı 
öğrenildi.

tıklarını söyleyen 
Atan, Belediyenin 
sık sık caddeleri 
sulaması, geceleri 
de zaman zaman 
tazyikli suyla tozları

yıkamasını istedi. 
Kenan Atan, 
“Sıcaklar çok arttı. 
Araç sayısı da 
yoğunlaştı. Bir yan
dan egsoz kirliliği,

öte yandan toz 
toprak.
Mecburen işyerle 
timizin önünü 
sürekli yıkıyor ve 
şuluyoruz.” dedi.

KfiŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK.- YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Gürcü hırsızların inanılmaz 
yöntemi Bursa'da tutmadı

YazıYORVM

Bursa'da alarmın 
ötmemesi İçin 
yaptıkları düzenek
le cep telefonu 
çalmaya çalışan 
5 Gürcistan uyruklu 
şahıs yakalandı. 
Olay, terminal 
yanında bulunan 
bir alışveriş

MllMlIlil Milli IRIİIIIİİIIİI
Bursa'da yanından 
otomobiliyle hızla 
geçen sürücüyü 
uyaran yaya, bıçak 
la yaralandı. 
İddiaya göre,

Zimmetle Suçlanan Bankacılara
İstemi

Bursa'da, araların
da Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
AK Parti'li Recep 
Altepe'nin oğlunun 
da bulunduğu 5 
kişinin hesabından, 
toplam 8. 5 milyon 
TL'yi zimmetlerine 
geçirdikleri iddia 
edilen Ti tutuklu 5 
sanık hakkında 
12'şer yıla kadar 
hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. 
Bursa'da özel bir 
bankanın merkez 
şubesinde 2010 
yılında meydana 
gelen dolandırıcılık 
iddiaları ile ilgili 
soruşturmayı 
tamamlayan Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı, aralarında 
banka birinci 
müdürü Alaaddin 
Başaran (47), ikinci 
müdür Mahmut 
Gökaydınoğlu (55), 
kasa şefi Vedat 
Yaşbey (38), 
Operasyon yetkilisi

Mudanya'da Trafik Kazası: îi Ağır 5 Yaralı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kaza
sında Ti ağır 5 kişi 
yaralandı.
Alıpan bilgiye göre, 
Mevlit Dağlı (27) 

merkezinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
alışveriş bahanesi 
ile içeriye giren 5 
Gürcistan uyruklu 
şahıs, 3 cep 
telefonunu çaldı. 
Ancak zanlıların 
hırsızlık yaptığını

Çekirge Mahallesi 
Uludağ Yolu *• 
Kireçocakları 
mevkisinde karşıya 
geçmek isteyen 
B.A. (44), yanından

Fatih Cengiz (43) 
ile gişe yetkilisi 
Hüseyin Mut'un 
(30) bulunduğu 5 
kişi hakkında, zim
met suçundan 12 
yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açtı. 
Bursa'daki merkez 
şdbesinde 2010 
yılında müfettiş 
incelemesi sırasın
da, kasada 710 bin 
liralık açık tespit 
edilmesi sonucu 
ortaya Çıkan usul
süzlüğün ardından 
başlatılan soruştur
mada, yolsuzluğun 
8. 5 milyon lira 
olduğu belirlendi. 
İddiaya göre, banka 
şefinin yüklü mik
tardaki hareketi az 
olan kişilerin 
hesaplarından 8. 5 
milyon lirayı sahte 
evrak ve imzalarla 
çekip, çevresindeki 
işadamlarına usul
süz kullandırdığı 
belirlendi.
Polis tarafından 

yönetimindeki 16 
KZ 389 plakalı araç, 
akaryakıt istasyon
larının bulunduğu 
bölgede direksiyon 
hakimiyeti kay
betmesi sonucu 

fark eden 
görevliler, Nodar 
Todua, Lasha 
Vashakmadze, 
Dato Ruxaia, Zviad 
Kobakhidze ve 
Valeri Chaava'yi 
yakalayarak 
polise teslim etti.

Zanlıların 

hızla geçen otomo
bilin sürücüsünü 
uyardı.
Otomobilden inen 3 
kişi ile B.A. arasın
da tartışma çıktı.

olayla ilgili olarak 
şube müdürü 
Aladdin Başaran, 
ikinci müdür 
Mahmut Gökaydın, 
kasa şefi Vedat 
Yaşbey, gişe yetkil
isi Hüseyin Mut 
gözaltına alındı. 
Parayı zimmetine 
geçirdiği ileri 
sürülen kasa şefi 
Vedat Yaşbey, 
suçlamaları kabul 
etmeyerek "İyilik 
olsun diye yaptım. 
Kesinlikle hesaplar
dan üzerime beş 
kuruş bile 
almadım" dediği 
belirtildi.
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
yürütülen soruştur
ma sırasında, özel 
bankanın operas 
yon yetkilisi olan 
Fatih Cengiz'in (43) 
de diğer şüpheliler
den ayrı olarak 
banka müşteri
lerinin hesabındaki 
150 bin lirayı 
çekerek 

yoldan çıkarak 
bariyerlere çarptı. 
Kazada, araç 
içerisinde bulunan 
Mehmet A. (48), 
Serkan A. (22), 
Fatih A. 

üzerinde yapılan 
aramada, cep tele
fonunun alarmının 
ötmemesi için 
hazırlanan özel 
poşet düzenekleri 
bulundu.
Polis, olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

C Diş Hekimi 
Özcan VURAL 

ozçan vurall 933@hötrnaîİ.com

www.milliyet/blog/Özcan vural

Deniz fenerinin sırrı ne?

Tartışma sırasında 
bıçaklanan B.A., 
polise müracaat 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

arkadaşlarına borç 
verdiği ortaya çıktı. 
Savcılığın bununla 
birlikte 5 kişi 
hakkındaki soruş
turması tamam
landı.
Bilirkişinin verdiği 
raporda, banka şefi 
Vedat Yaşbey'in 
zimmetine 8 milyon 
825 bin lira 
geçirdiği tespit 
edildi. Diğer zan
lıların da, Yaşbey'in 
zimmet suçuna işti
rak ettikleri tespit 
edilen soruşturma 
sonunda, her bir 
zanlı için ayrı ayrı 
olmak üzere, zim
met suçundan 12 
yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
dava açıldı. Vedat 
Yaşbey’in tutuklu, 
diğer sanıkların 
tutuksuz 
yargılanacağı dava 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 5'inci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
başlayacak

(21) ile şoför Mevlit 
D. hafif şekilde 
yaralanırken, 
Mustafa Ö. (29) ağır 
yaralandı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

Biliyorsunuz Almanya’da asrın davası 
denen din maskesi altında toplanan mil
yarlarca dolar büyük kısmı Türkiye’ye 
gizlice bavullarla aktarılmış..

Bu paralarla binlerine gemi alınmış, 
sonrada bu paraların geri kalan kısmı ile 
kanal 7 kurulmuş, ve iktidar lehine çalış
maya başlamış.

Deniz Feneri e.V. soruşturması kap
samında

Kanal 7 yöneticileri de tutuklandı.
Kanal 7, bu soruşturmadan
Alman istihbaratını sorumlu tutuyor.
Yaptığı yayınlarda, Almanya’daki 

davaya Başbakan Erdoğan’ın adının da 
“iftira atılarak karıştırıldığıriı” sürekli 
gündeme getiriyor.

Bunlar yazıldı biliyorsunuz...
Dava denese üç yıldır sürümce de kaldı.
Alman mahkemelerinin ısrarına rağmen 

sümen altı edildi.
Zahit Akman gibi kişiler makamlarında 

oturmaya devam edildi.
Tabiidir ki delilleri yok ettiler* hazırlık*1 

larını yaptılar.
Bir yere güveniyorlar, onlara kim senin 

dokunamayacağını biliyorlar, onun içinde 
fütürsuz idiler.

Ama onlara toplum baskısı ile isthr iste
mez dokunuldu.

Bu defa da sessiz kalanlar, ağzımızı ' 
açarsan,

Çok şeyler olacak tarzda konuşuyorlar
mış..

Ulusal gazetelere göre;
İşte aynı Kanal 7, 19 Temmuz Salı 

akşamı ilginç bir Türk filmi ekrana getir
di.

Ne var bunda, demeyin!..
Bunu bilerek, bilhassa ekrana koyduk

ları söyleniyor..
Kanal 7’nin yayınladığı, Aziz Nesin’in 

ünlü "Zübük” eserinden aynı adla 
uyarlanan ve Kemal Sunal’ın başrolde 
oynadığı filmdi.

İzleyenler bilir, Zübük’ün hikayesi bir 
Türk siyasetçisinin hayatını konu ediyor.

Başkarakteı^İbrahim Zübük zade’nin 
nam-ı diğer Zübük’ün, belediye başkan
lığından milletvekilliğine nasıl yükseldiği 
anlatılır.

Zübük, milletvekili olup Ankara’ya git
mek için halkf kandırır, muhalefeti küçük 
düşürür, demogoji yapar, rüşvet alır vs.

Ama sonunca muradına erer ve mil-1 
letvekili seçilir.
Zübük’ün gözü artık Başbakan hk’tadır.
Bunun için onu milletvekili yapan par-... 

tisinden ayrılı, hatta kendişini Ankara’ya 
gönderen yöTarkadaşlarını bile tutuklat: 
tırdılar.

Filmin sonunda ise Zübük’ün ıriil- 
letvekilliği düşürülür.

Evet, Kanaî 7 böyle bir hikayesi olan 
simge bir filmi herkesin seyrettiği 
saatlerde ekrana getirdi.

Binlerine ekrandan sen yaparsan 
bende yaparım mı demek istiyorlar 
Bakalım sonu ne olacak ?..

Bir defa daha sormadan eefemiye-* 
ceğim.. ‘ 1 ' ’*

Ne demek istedi acaba dersiniz.?.'

h%25c3%25b6trna%25c3%25ae%25c4%25b0.comwww.milliyet/blog/%C3%96zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Oslo Katliamı...
İnsanı robotlaştıran bu ruh halini 

psikologlar, yerine göre sosyologlar, 
siyasi analizciler incelemeli..

Savaş durumunda bile böylesi katli 
amları af etmeyen insanlık, şimdi bu ca 
niye ne yapacak.

Bir süre rehabilite ettikten sonra 
yargıç karşısına çıkaracak.

İdamın olmadığı AB ülkelerinde bu 
cani cezaevinde beslenecek.

Eğer aklını yitirmeden yıllarını ceza
evinde geçirirse ne mutlu.

Büyük olasılıkla tek başına bir 
hücrede yıllarını geçirecek.

Yoksa onu içeride benzetirler..
İnsanlık bu katliamdan sonra akıl 

tutulması yaşıyor.
Bir insanın böylesi vahşileşebile

ceğini insan akıl erdiremiyor.
Düşünüyorum da...
Bu akıl almaz cinayeti bir İslam 

kökenli fanatik işlemiş olsaydı.
Vay halimize..
Avrupa'da müslümanlara karşı 

saldırılar nasıl artardı.
Nasıl İslam düşmanlığı hortlatıhrdı.
Oysa katilin bir hırıstıyan fanatiği 

olduğu ortaya çıktı.
Şimdi onlar şapkalarını önlerine 

koyup düşünsünler...

KRİZDE BÜYÜME
BUSES 2011 yılı 6 aylık işlem hacim

lerini açıkladı.
Geçtiğimiz yıla göre 146 milyon 810 

bin dolarlık bir işlem hacmi artışı söz 
konusu.

Ancak, bu işlem hacmi ihracaat ve 
ithalatı içerdiğine göre, artış ihracatta 
mı yoksa ithalatta mı?

Büyüme ihracatta ise bu olumlu bir 
gelişme ama her zamanki gibi bizim 
ihracatımızdan çok ithalatımız oluyor.

Yani sattığımızdan çok, yurt içine 
ham madde veya mamul madde ah 
yoruz.

Yine de ticari hacimdeki büyüme 
üretim faaliyetlerinin olduğunun 
göstergesidir.

Gemlik Serbest Bölge geçtiğimiz yıl 
1.352 milyor dolarlık işlem hacmi ile 
diğer serbest bölgeler arasında önemli 
bir yer almıştı.

Bu rakama 12 aydan daha.önce 
varılacağı anlaşılıyor.

Bu da iyiye gidişin göstergesidir.

HMS ABONE OLGNUZ MU?

yüzmeye gittiği 
Çiflikaltı Mevkiinde 
çıkardıkları yangın 
sonucu 200 ağaç 
zeytinlik kül oldu.
Cumartesi günü 
saat 16.oo sıraların
da başlayan yangını 
söndürmek için

Bele diye Heyeti 28 Temmuz 
Günü Nauodari’ve gidiyor

Gemlik’in 
Romanya’nın 
Navodarı kenti ile 
olan kardeşliği bu 
yıl da karşılıklı 
ziyaretlerle pekiş 
tirilecek.
Navodari Belediye 
si’nin daveti üzerine 
Gemlik Belediye 
Heyeti, 28 Temmuz 
2011 günü Gemlik 
ten Romanya’ya 
hareket edeceği 
öğrenildi.

Arap ve İslam Ülkelerini Bursa'da 
Buluşturacak Fuar «e Konferans Kararı
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı Başkanı 
Bandar Fahad Al- 
Fehaid, 2012'de, 
Arap ve İslam 
ülkelerini Bursa'da 
buluşturacak çok 
büyük fuar ve kon
ferans yapılması için 
protokol imza
landığını söyledi. 
Vali Şahabettin 
Harput'un davetlisi 
olarak Bursa'ya 
gelen Arap Birliği 
Turizm Teşkilatı 
Başkanı Bandar 
Fahad Al-Fehaid, 
Yenişehir 
Havaalam'nda 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, Bursa'yı 
ziyaret etmekten 
büyük onur ve gurur 
duyduğunu söyledi. 

ait yangın söndürme 
helikopterleri ile 
Bursa Büyükşehir 
Belediye itfaiyesi ile 
Yalova itfaiyesi,
Gemlik Orman 
Bölge Müdürlüğü 
yangın söndürme 
ekipleri, denizden su

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’ın 
katılmayacağı 
geziye, Belediye 
Meclis üyelerinden 
Aydın Bayraktar, 
Abdullah özden, 
Turhan Alkış, 
Fikret Çolakoğlu, 
Belediye daire 
müdürlerinden 
bazıları, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Temsilcileri ile 
Esnaf Sanatkarlar

Özellikle Bursa 
Valisi Harput'un 
ziyareti üzerine 
gelmekten ayrıca 
mutlu olduğunu 
ifade eden Fehaid, 
Arap ülkeleri ve 
Türkiye arasında 
turizm işbirliğini 
artırmak adına çalış
malar yapmak 
amacıyla geldiğini 
anlattı.
Arap halkının 
Türkiye'ye ayrı bir 
önem verdiğini dile 
getiren Fehaid, 
şöyle devam etti: 
"Bursa'ya gelmeden 
Lübnan Turizm 
Bakanı ile görüştüm. 
Lübnan'dan 
Türkiye'ye bu yıl 200 
bin turist geldiğini 
öğrendim.

gelerek, yangını 
büyümeden 
söndürdü.
Öğrenildiğine göre, 
yangının çıkmasına 
neden olan 4 çocuk 
ise olaydan sonra 
kaçtı.
Yangın sonucunda

Odası Temsilcileri 
de davet edildi. 
Navodari’ye ayrıca 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile eski 
Meclis üyelerinden 
Osman Sivas’ın 
katılacağı öğrenildi. 
Gemlik Belediye 
Heyeti Navodari de 
bir hafta kalarak, 
resmi temaslarda 
bulunacak.
Navodari

Türkiye'den giden 
turist sayısı ise 
sadece 20 bin. 
Teşkilat olarak biz, 
dengenin bulun
masını istiyoruz. 
Turizm konusunda 
yoğun çalışan Türk 
Hükümetini, 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı ve 
diğer ilgilileri takdir 
ediyorum. Bu konu
da bize yardımcı 
olan sorumlulara 
teşekkür ediyorum. 
Turizm alanında çok 
büyük işbirliği kuru
luyor. "
Vali Harput'un Suudi 
Arabistan'ı ziyareti 
sırasında işbirliği 
kararı alındığını dile 
getiren Fehaid, 
"Bursa Valisi ile 

adet zeytin ağacı, 
Hasan Seyhan’a ait 
olduğu öğrenilen 
150 adet zeytin 
ağacı yandı.
Yangının çıkmasına 
neden olan şahıs
ların kaçtığı 
bildirildi.

Kentinin müzik 
festivaline 
katılacaklar.
Gemlik Heyeti, 
Küçük Kumla’da 
bulunan Tankut 
öktem Heykel 
atölyesinde yapılan 
At üzerinde 
Navodari kahrâmâ 
nının heykeli ve 
esfane balıkçısının 
heykelinin 
açılışına da 
katılacaklar.

imzaladığımız pro
tokolle, 2012'de, 
Arap ve İslam 
ülkelerini Bursa'da 
buluşturacak çok 
büyük fuar ve kon
ferans yapılması 
kararı alındı. 
Medyaya önemli 
görevler düşüyor. 
Arap ve Türkiye 
arasındaki turizm 
işbirliğinin başarıya 
ulaşmasında basının 
önemi çok büyük" 
diye konuştu. 
Fehaid ve beraberin 
dekileri, Bursa Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Karshoğlu, Türsab 
Güney Marmara 
Bölgesel Yürütme 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Akkuş 
karşıladı.

«ııırıı uı «tuh ıituı «umu ABONE M OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Wı Heı BursMa W Hainisin Win
'Türkiye-Avrupa 
Birliği Sivil Toplum 
Diyaloğu Projesi' 
kapsamında Avrupa 
ülkeleriyle kültürel 
bir paylaşım sağla
mak amacıyla 
'Senin Yerinde 
Olsaydım Projesi'ni 
geliştiren Nilüfer 
Belediyespor 
Kulübü Derneği, 
hibe desteği aldı. 
Proje kapsamında 
İtalya ve 
Litvanya'dan gelen 
dansçıların 
eğitimine başladı. 
Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği 
tarafından 
yürütülen proje

çerçevesinde, İtalya 
Akragas Halk 
Dansları Topluluğu, 
Litvanya Vingis 
Halk Dansları 
Topluluğu ve Bursa 
Kayı Boyu Halk

Dansları Topluluğu 
ile ortaklık yapan 
Nilüfer Halk 
Dansları Topluluğu, 
yaklaşık 50 kişilik 
dansçı gruba Türk 
halk danslarını

öğretiyor.
Uludağ Üniversite- 
si'nin de iştirakçi 
olarak yer aldığı 
proje çerçevesinde 
bir yandan dans 
eğitimi alan konuk 
dansçılar, bir yan
dan da kenti gez
erek Bursa ve Türk 
kültürünü tanıyor. 
Konuklarına Türk 
yemeklerini de 
tanıtmak isteyen 
Nilüfer Belediyesi, 
önceki gün 
Litvanyalı ve İtalyan 
dansçılar için bir 
program organize 
etti. Nilüfer 
Belediyespor 
Tesisleri'nde düzen

lenen programda 
Türk müzikleri 
eşliğinde Türk mut
fağına özgü yemek
lerin tadına bakan 
konuklar, döner ve 
gözleme stand- 
larının başından 
uzun süre ayrıl
madı.
Nilüfer Halk 
Dansları üyeleri ile 
kaynaşarak keyifli 
bir gece yaşayan 
konuklara Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey'de 
'Hoş geldiniz' diy
erek çeşitli hediyel
er verdi. Nilüfer 
Halk Dansları 
Topluluğu da kılıç-

kalkan gösterileri 
ile geceye renk 
kattı.
Türk halkı ile 
Avrupa halkları 
arasında sıcak 
diyalog kurulmasını 
amaçlayan proje 
kapsamında 
Türkiye'nin AB'de 
tanıtımı da hede
fleniyor. Aynı 
zamanda AB uygu
lamalarının 
Türkiye'de tanıtıl
masını amaçlayan 
projeyle yabancı 
dansçıların 
öğrendiklerini toplu 
bir gösteri ile 
sergileyeceği belir
tildi.

Mertcan erkekliğe illi adımı anı
Gamze- Harun Çetin 
çiftinin oğulları 
Mertcan, erkekliğe 
ilk adımını attı.
Geçtiğimiz günlerde 
Manastır Şelale 
Düğün Salonu’nda 
yapılan görkemli 
sünnet düğününde, 
Çetin ve Gürçay 
ailelerinin yakınları 
Mertcan’ın mutlu 
gününde biraraya 
geldiler.
Sünnet düğünü pas
tasının kesilmesin
den sonra gece 
boyunca davetliler 
müzik eşliğinde 
coşkulu saatler 
geçirdiler.
Düğünde davetliler 
kıyafetleri ile göz 
doldururken, 87 
yaşındaki Nejat Eren 
ileri yaşına karşın, 
düğünde gençlere 
taş çıkarttı.
Nejat Eren, gece 
boyunca sahne de 
oynamaktan yerine 
oturmadı.
Masalarında oturan 
gençlere “niye otu;

ruyor sunuz?” diye 
kızan ve dans et 
meye çağıran 87’lik 
genç, düğüne katı 
lanların gözdesi

nünde oynamayıpta 
kimin düğününde 
oynaya cağım.
inşallah bana nazar 
değirmezler. ” dedi.

oldu. Nejat Nine, 
“Gençler otururken 
oynamak bana 
düşüyor, yeğenimin 
çocuğunun düğü
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Ülkemizin Tarihi Zenginliklerini 
Yeterince Tanıyor muyuz?

Ülkemiz, tarihi 
zenginlikleri bakı 
mından eşine az 
rastlanan ülkeler
den biridir. Fakat 
ne üzücüdür ki biz 
bunun farkında 
bile değiliz. 
Gerçekten farkında 
olabilseydik bu 
değerlerin kıymeti
ni bilir, bütün 
dünyaya tanıtmak 
için elimizden 
gelen çabayı gös
terirdik. Bir üzücü 
saptama daha 
yapalım, 
yabancılar bizim 
ülkemizi bizden 
daha iyi biliyor ve 
tanıyor. Gezdiğiniz 
birçok ören 

yerinde yabancı 
ların Türklerden 
daha çok 
olduğunu görüyor
sunuz. Bunları 
kendi çabalarıyla 
öğreniyorlar.

“Efes Antik 
Kenti” kaç yurt
taşımız tarafından 
gezilip görüldü, 
incelendi? Canım 
biz tarihe pek 
düşkün bir millet 
değiliz demek 
yeterli bir açıklama 
mıdır?

Okullarda tiyatro
nun tarihinden 
bahsederken 
Aspendos’u, kaç 

öğretmen öğrenci
lerine tanıtma 
gereği duymuştur? 
Teknolojinin 
olmadığı dönemde 
17 bin kişinin 
oyun izlediği , 
akustiği çok güzel 
olan Dünya’nın en 
büyük tiyatrosudur 
Aspendos.
İstanbul’a gidip 

de Galata Kulesini 
görmeyen kim bilir 
kaç yurttaşımız 
vardır?

Anadolu’nun bir 
başka köşesinden 
Adıyaman’dan 
seslenen 
“Nemrut” 
kaçımızın ilgi 

odağı olmuştur? 
Burada güneş bir 
başka batar derler. 
Siz güneşin 
Nemrut’tan nasıl 
battığına hiç tanık 
oldunuz mu?

Orta Anadolu’da 
dünya harikası “ 
Kapadokya” size 
neleri çağrıştırır? 
Tarihin derinlik
lerinden size 
seslenen bir yer 
altı şehrini görüp 
bin yıllar ötesini 
yaşadınız mı?

Ihlara Vadi’sini 
gezerken evrenin 
yaşını hesap etme 
gereği duydunuz 
mu? Kayaların 
içine oyularak 
yapılmış 
Hıristiyanlık’ın ilk 
yıllarına ait 
kiliseleri gezerken 
dinlerin nasıl doğ
duğuna kafa yor
dunuz mu?

Güneydoğu’da 
“Hasan Keyfe “ 
uğrayıp yıkılmış 
bir köprünün 
üzerinden şimdiye 

dek kimlerin 
geçtiğini hiç hayal 
ettiniz mi? Bu 
eski uygarlıkların 
yarattıkları kültür 
zenginliklerinin 
farkına vardınız 
mı?

Kars'ta, “Ani” 
harabelerinde 
birçok ulusun 
yarattığı tarihi- 
kültür zenginliğini 
yakından görme 
olanağınız oldu 
mu? Trabzon’da 
“Sümelâ 
Manastın”na şöyle 
bir uzaktan baka
bildiniz mi?
Van’da gölün 

ortasında bir 
küçücük adadaki 
“Akdamar “ kilis
esi sizin hiç ilginizi 
çekmedi mi?

Atalarımızdan 
kalan daha nice 
tarihi zenginlikleri 
miz var. Hangi biri
ni sayalım. Bu 
değerli eserleri 
dünyaya tanıtıp 
pek çok turistin 
gelmesini gerçek- 

leştirebiliriz.
Kültür Bakanlı 

ğı’nın yaptığı çalış
malar amacına pek 
ulaşmıyor 
anlaşılan.

Yunanistan’da 
Acropoli gezerken 
rehberimiz günde 
15 kişi burayı 
gezer dediğinde 
gözlerim fal taşı 
gibi açılmıştı. 
Aklıma Efes Kenti 
geldi.

Buraya da çok 
turist gelir ama 
günde 15 bin 
gelmez.

Bir yerde hata 
yapıyoruz tanıtım 
konusunda ya da 
tanıtımı yeterince 
yapamıyoruz. 
Bugün dünya 
ülkelerinin 
birçoğunda turizm 
altın yumurtlayan 
tavuk, aynı zaman
da bacasız sanayi 
diye anılıyor.

Ne yazık ki 
Türkiye turizm 
pastasından 
kendine düşen 
payı alamıyor.

Ilıft ililin Ma ■ Mi ıı>
sonra, binalarını 
ruhsata uygun hale 
getirilmeleri tebliğ 
edilen turistik 
tesisler, yıkımlarını 
sürdürüyor.
Uludağ'da en 
büyük yıkımı 
Grand Yazıcı 
Otel yapıyor. 
Otel'in batı tarafın
daki terasın üzerine 
ruhsata aykırı 
olarak inşa edilen 4 
kattaki yaklaşık 60 
oda, çatıya 
çıkartılan iş 
makineleri ile 2 
aydır yıkılıyor. 
Orman 
Bakanlığı'nın 
tesislere tebliğ 
ettiği ruhsata aykırı 
alanları yıkıp, alı
nan izne uygun 
hale getirilmemesi 
halinde bina kul
lanım haklarının 
tamamen iptal 
edileceğine ilişkin 
tebligatlar netice 
verdi. Kullanım 
izninde belirtilen 
metrajlardan fazla 
olarak yapılan 
bütün eklentiler 
tek tek yıkılıyor. 
Kafeterya ruhsatı

ile konaklama tesi
sine dönen Karkay 
ile 60 fazla odası 
bulunan Grand 
Yazıcı Otel en fazla 
yıkım yapan 
tesisler oldu. 
Uludağ Milli Park 
Müdürlüğü'ne 
fazlalıklarını 
yıktıklarını beyan 
eden 4 tesis için 
Ankara'dan gelecek 
uzman ekip, Salı 
günü ölçüm ve 
inceleme yapacak. 
İlk etapta

Ulukardeşler, 
Aydınyıldız, Kar 
Otel ve Karkay 
Tesisleri'nin bakan 
hktan alınan izin 
ölçülere çekilip 
çekilmediği tespit 
edilecek.

İKİ TESİS 
MAHKEMEYE 
GİTTİ 
Bu arada ruhsata 
aykırı ilaveleri çok 
fazla olan Ağaoğlu 
Otel ile ruhsat 
konusunda 

bakanlık ile 
muvazaalı 
duruma düşen 
Kervansaray 
Otel, İdare 
Mahkemesine 
müracaat ederek, 
Orman 
«Bakanlığı'nın 
taleplerini dava 
konusu etti. 
Mahkemelik 
2 tesisin kışın 
faaliyetlerini 
sürdürmesi bek
lenirken, dava 
sürecinin bitmesi 
ile çıkacak karara 
göre tesislerin 
şekillenmesi bek
leniyor. Bu arada 
Ağaoğlu Grubu, 
İkinci Gelişim 
Bölgesi'nde Kar 
Tanesi Oteli 
bünyesine katarak 
kış müşterilerini 
mağdur etmemek 
için tedbirini de 
aldı. Yeni Teleferik 
sisteminin oteller 
bölgesinde gele
ceği noktanın 
karşısında olan 
Kar Tanesi otel, 
Ağaoğlu Grubu ile 
yeni sezona 
hazırlanıyor.

mhMmi
Samniıoııu Karpuz Olacalı
Türkiye Sebzeciler 
Meyveciler ve 
Sayar Pazarcılar 
Federasyonu 
Genel Başkanı 
Mehmet Çakman, 
’’Ramazan 
sofralarının 
şampiyonu karpuz 
olur. " dedi. 
Mehmet Çakman, 
Ramazan ayına 
sayılı günler kala 
vatandaşların 
çarşı ve pazarlar
da kuru gıda ürün
leri ve bakliyat 
başta olmak üzere 
temel gıda 
ihtiyaçlarını 
karşıladığını, 
esnafın ise 
Ramazan'ın 
bereketinden 
yararlanmaya; 
çalıştığını söyledi. 
Ramazan'ın ağus
tos ayına denk 
geldiğine dikkat 
çeken Çakman,

Gemlik Kız Meslek Lisesi’nden 
aldığım diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
NİL SEZGİÇ (KIRMIZIAY)

Ramazan 
sofralarının 
şampiyonunun 
karpuz olacağı 
tahmininde bulun
du.
Ağustosun yaz 
sıcağının en çok 
hissedildiği ay 
olduğuna vurgu 
yapan Çakman, bu 
nedenle yaz sıcak
larında tatlı ürün
lerinin aksine sulu 
gıdaların daha 
fazla tüketile- 
ceğine işaret etti. 
Karpuzun bu ayda 
tüketilecek ürün
lerin başında 
geldiğine vurgu 
yapan Çakman, 
’’Yaz sıcağında 
akşama kadar 
oruçlu kalan 
vatandaş karpuz 
başta olmak üzere 
kavun gibi ürünleri 
tercih edecektir. " 
dedi.
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Bursa'ya 20 Bin Kişilik 'Kültürnark Arena'
Açıkhava etkinlik
lerinin, sahne ve gös
teri sanatlarının, kon
serlerin gerçekleşti 
rilebileceği Bursa'nın 
ilk, Türkiye'nin en 
modern ve farklı kon- 
septiyle tek olan 
konser ve etkinlik 
alanı BURSALILARA 
özel bir konserle 
kapılarını açıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Kültürpark içinde 
oluşturulan 20 bin 
kişi kapasiteli konser 
alanı "Kültürpark 
Arena" 28 Temmuzda 
açılıyor.
Kültürpark ARENA 
Açılışını Bursa

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe'nin gerçek
leştireceği Kültürpark 
Arena 28 Temmuz 
2011 de saat 19:00 da 
kapılarını muhteşem 
bir konserle açıyor. 
Mekânda aynı zaman
da Kent Gönüllüleri 
Gençlik Doğa Kampı 
final gecesi de 
gerçekleştirilerek bu 
muhteşem konserle 
kutlanacak. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
yaptığı açıklamada, 
Bursa'da konser 
organizasyonları için 
geniş kitlelere hitap 
edilecek bir alanın 

bulunmadığını ifade 
ederek, bu doğrultu
da Kültürpark içinde
ki Eski Çakalderesi 
mevkisindeki otopark 
alanında bir düzenle
meye gittiklerini dile 
getiren Altepe, şun
ları söyledi: "Buraşım 
şuan 20 bin kişi kapa
siteli bir konser alanı
na çeviriyoruz.
'Kültürpark Arena' 
adını verdiğimiz bu 
alanda 20 bin kişi 
ayakta konser izleye
bilecek. Alanın çevre
siyle birlikte kapasite 
40 bin kişiye de çıka
biliyor. Bu, Bursa için 
büyük bir rakam. 
Kentimiz için büyük 

bir sıkıntıyı gideriy
oruz. Bundan sonra 
dünyaca ünlü 
sanatçılarla yapılacak 
etkinliklerde on bin
lerce BursalI vatan
daşlarımızla birlikte 
olacağız. Altepe, 
"Kültürpark 
Arena"nın 28 Temmuz 
perşembe akşamı 
açılacağını belirterek, 
"Buranın açılışı için 
bir gece düzenliy
oruz. Kent Gönüllüleri 
Gençlik Doğa 
Kampı'nın final 
gecesini burada 
yapacağız. Etkinlik 
çerçevesinde ayrıca 
Bengü, Murat Dalkılıç, 
Kolpa, Nazlı ve Volga 

konseri olacak. 
On binlerce kişi 
konseri ücretsiz 
olarak izleyebilecek. 
Tüm Bursah 
hemşehrilerimizi 
"Kültürpark Are 
na"nın açılış gecesine 
davet ediyoruz, dedi. 
BENGÜ-MURAT 
DALKILIÇ- 
KOLPA-VOLGA 
TAMÖZ-NAZLI 
Gençlerin ilgi odağı 
olan pop müziğin 
başarılı isimlerinin 
sahne alacağı unutul
maz konser, Oxygen 
Event'in organizas 
yonuyla Bursa 
Kültürpark'da 28 
Temmuz 2011 tari

hinde müzikseverlere 
keyifli anlar 
yaşatacak.

İlk kez aynı 
sahnede...
Gerçekleştirdikleri 
konserlerle tüm 
hayranlarının 
beğenisini kazan
maya devam eden 
Benğü, Murat 
Dalkılıç, Volga Tamöz, 
Kolpa ve Nazlı'nın 
Oxygen Events'in 
organizasyonuyla ilk 
kez beraber sahne 
alacağı gecede 
Bursah müzikseverler 
müziğin keyfini doy
asıya yaşama imkânı 
sunuluyor.

Otosarlanla Ramazan Öncesi Talil yoğunluğu
Onbir ayın sultanı 
Ramazan gelmeden 
tatile çıkmak isteyen 
vatandaşlar, şehirler
arası yolcu taşı
macılığı yapan fir
maların yüzünü 
güldürüyor. Birçok 
noktada bilet bulmak
ta sıkıntı çeken vatan
daşlar; için ek seferler 
düzenleyen firmalar,

Ramazan ayına kadar 
talepte bir düşüş bek
lemiyor. özellikle 
büyük şehirlerden 
Anadolu'nun değişik 
illerine gitmek isteyen 
vatandaşlar, istedik
leri tarihte bilet bul
makta sıkıntı çekiyor. 
Tatillerim Ramazân 
ayı öncesi kullanmak 
İsteyen vatandaşlar,

otobüs terminallerine 
akın ediyor. Tatile 
İzmir'den karayolu ile 
gidecek vatandaşlar, 
Izotaş Şehirlerarası 
Otobüs Terminali'nin 
yolunu tutuyor. 
Otobüs bileti bulan 
vatandaşlar, biletlerini 
1 hâttâ ay 
öncesinde aldıklarını 
dile getiriyor. Bilet

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞVETKONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak -Ali'm, 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

, OrhangâaCd, Küçük Apt Satılık daire _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metrp, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’dâ 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayri Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Dörtyol'da Ali Turgut Apt. 3*1 Satılık daire LÖrhangazi Cad: Küçük Apartmanı B Blok 2 Kat 3+1 SATILIK 

Manastır yplü 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 -Qaire 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

almayı son anda akıl
larına getiren vatan
daşlar ise bilet bul
makta güçlük çekiyor. 
Tatil heyecanını 
yaşayan yolcuların bir 
kısmı tatil için mem
leketlerine gitmeyi ter
cih ederken, bir kısmı 
İSu &3h'iI ucîuelennî 
tercih ediyor.
Yaz sezonu ile 
sektörde hareketlilik 
zirve noktaya ulaştı. 
Her firma doluluk 
oranlarında yüzde 
90'ları yakalamış 
durumda. Artan yolcu 
talebine cevap vere
bilmek için birçok böl
geye ek sefer 
düzenleyen 
firmalar, Ramazan 
öncesi talepten 
memnun.
Nilüfer Turizm Genel 
Müdürü Metin Cevizci, 
sezonun çok yoğun 
geçtiğini, Ramazan 
ayının, ağustosa denk 
gelmesi sebebiyle 
insanların tatil plan
larını öne çektilerini, 
bunun da yoğunluğu 
artırdığını söyledi. 
Hafta sonları yüzde 
100, hafta içi yüzde 
90, yüzde 92 
seviyelerinde doluluk 
oranı yaşadıklarını 
aktaran Cevizci, 
"Yoğunluğa paralel 
olarak ek seferler de 
yapıyoruz. Genelde 
tatil bölgeleri çok 
yoğun. Bursa-lstanbul 
hattında da belirgin , 
bir yoğunluk var. Bu 
yıl Kuşadası, Çeşme 
ve Fethiye hatlarımız, 
da devreye girdi, 
sezon iyi gidiyor.
Erken rezervasyonlar
da bu yıl artış var, 
internet kullanımının 
da artması bunda et 
kili oldu.” dedi.

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

«W» şheh,iri?ive
Isn şehirlerarası

jp.' 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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sayfa

eyrelt altın 150 lira oldu 30 bin isçiye yiiztle 4+4 2am
İstanbul 
Kapahçarşı'da 24 
ayar külçe altının 
gram fiyatı 89,65 
liraya yükselerek 
rekor kırarken, 
çeyrek altın fiyatının 
150 liraya ulaştı. 
Adana Kuyumcular 
Odası Başkanı 
Oğuz Başman, 
24 ayar 1 gram 
altının 90 TL 
seviyesinde 
olduğunu, çeyrek 
altının ise yükselişe 
devam ettiğini vur
guladı. Başman, yıl
başında 116 liradan 
satılan çeyrek 
altının, bugün 150 
TL'ye ulaştığını 
belirterek, şöyle 
konuştu: 
“Yıl sonuna kadar 
altının gramı 95-97 
TL, çeyrek altının ise 
158-160 TL'yi bulur. 
Hatta bu fiyatlar yıl
başından da önce 
gerçekleşebilir. 
Burada kırılma nok
tası 3 Ağustos tarihi 
olacak. Bu tarihte 
ABD'de borç 
tavanının yük
seltilmesiyle ilgili 
gelecek kararı bek
liyoruz. Buna rağ
men ABD'de her şey 
yolunda gitse bile 
bu rakamlara 
ulaşılacak. Merkez 
Bankası'nın bugün

KfiŞ€D« B€Kl€M€K YOK
. KALİTELİ KAŞELER UYGUN. «i**- s â ii

FİYATLARLA GUN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

- sç

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(9.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

döviz kuruna yaptığı 
müdahale piyasayı 
rahatlattı. Yoksa, 
altın fiyatları daha 
da artacaktı.” 
Vatandaşların zorun
lu olmadığı takdirde 
altın almadığını ifade 
eden Başman, 
düğün yapacak çift
lerin de en az mas
rafla takı alma yol
unu tercih ettiğini 
söyledi.
Başman, yatırım 
amaçlı maaşlarından 
her ay altın alanların 
da profilinde 
değişiklik olduğunu 
anlatarak, “Eskiden 
özellikle memurlar, 
her ay bir yarım altın 

alıp, saklardı. 
Ancak, şimdi 
yarım altın alanlar 
çeyrek, çeyrek altın 
alanlar ise 1 gramlık 
altına yöneldi” 
dedi.
İstanbul 
Kapahçarşı'da 24 
ayar külçe altının 
gram fiyatı 89,65 
liraya yükselerek 
rekor kırdı.
Altının bundan 
önceki rekoru, 
87,35 lira ile cuma 
günü kapanışta 
gerçekleşmişti.
Kapahçarşı'da 
Cumhuriyet 
Altını da 605 liradan 
satılıyor.

Kamudaki 30 bin 
işçiye 2011'de yüzde 
4+4, 2012'de yüzde 
3+3 zam yapılacak. 
Hak-İş ile hükümet 
arasında sürdürülen 
toplu iş 
sözleşmelerinde 
anlaşma sağlandı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Hak-İş'e 
bağlı kamu işçi
lerinin 2011 zam
mının yüzde 4 artı

Yunanistan dibe vurdu
Uluslararası kredi 
derecelendirme 
kuruluşu Moody’s, 
Yunanistan'ın kredi 
notunu üç basamak 
düşürdü.
Kuruluştan yapılan 
açıklamada, 
Yunanistan'ın 
yerel ve yabancı, 
para birimi cinsin* 
den tahvil notunun 
“Caa1”den 
“Ca”ya indirildiği 
ifade edildi. * 
Kredi notlarına 
ilişkin görünüm ise 
“gelişen” olarak 
belirlendi.
Moody's, Avrupa 
Birliğinin 
Yunanistan için yeni 
paketinin, özel sek
tör için "önemli 
ekonomik kayıplara” 
yol açacağını 
belirterek, borç 
değişimi tamam
landıktan sonra 
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yüzde 4, 2012 zam
mının yüzde 3 artı

Moody s in Yunan 
hükümeti tarafından 
ihraç edilen yeni ve 
mevcut tahvillerin 
kredi risk profilini 
yeniden değerlendi
receği kaydedildi.
Yunanistan için 
hazırlanan yeni 
paket, euro bölgesi 
ülkelerinden ve 
Uluslararası Yardım 
Fonu’ndan (IMF) 109 
milyar euro katkı 
öngörüyor. Finansal

yüzde 3 olarak belir
lendiğini bildirdi.

kuruluşlar ise tahvil 
değişimi ve geri 
atımlar yoluyla 
pakete 50 milyar 
euro katkıda 
bulunacak.
Bankalar, ellerindeki 
Yunan kâğıtlarının 
değerini, tahvil 
değişimi ve geri alım 
programlarının 
parçası olarak 
gönüllü biçimde 
yüzde 21 oranında 
zarar yazacak.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. . 513 şj 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
5'13 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.
Özel id. Md.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14ULAŞIM Tapu Sici. Mud

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 OT 63

Müftülük
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513-77 73

d. 513 18 46
513 71 66________HASTANELER________

Halk Eğitim Mü< 
İŞ-KUR

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29

BELEDİYE
Mer.Sag 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 Otobüs işlet.

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

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

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

OTOBÜS___________

Şehirlerarası 261*54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)

DAfilTICILAB_________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 Ş5
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalğaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET. 513 30 33
Tuncay, Otogaz
Beyza Petrol_ .

GemlikKarfez
»»■LİK’l»İLK>OWLÛK»İT«ll«<ZMTI»r,

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4027

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)

sMmM
VENÜS SİKEMASl 

MİSAFİR: 
H:45-l4:00>İ6:l5- 

20:30 
ÖLÜM ÇİFTLİĞİ: 

IW5-I6:JÖ-2O:3Ö...

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)



KHrfez

Buısaspor lıız kesmiyor Ligin kaderi belli oldu
Bursaspor, UEFA 
Avrupa Ligi 3. Ön 
Eleme Turu ilk 
maçında sahasında 
oynayacağı Gomel 
maçının hazırlık
larını Özlüce 
Tesisleri'nde akşam 
saatlerinde yaptığı 
antrenmanla 
sürdürdü. 
Teknik direktör 
Ertuğrul Sağlam 
yönetiminde gerçek
leşen antrenman 
öncesinde bir süre 
futbolcularıyla 
konuşan genç 
teknik adam, daha 
sonra futbolculara 
topla ısınma 
hareketleri yaptırdı. 
Basına yarım saat 
açık olan antren
manın ilk 
bölümünde futbol
cular 5'e 2 çalışma 
yaptı. İdmanın bası
na kapalı olan 
bölümünde ise 
Yeşil-beyazlı ekibin 
taktik idman yaptığı

öğrenildi. Çalışma
da, dizinde ağrı olan 
Yenal takımdan ayrı 
düz koşu yaptı.

N'DIAYE 
DÜNYAEVİNE GİRDİ 
Antrenman öncesi, 
şaha içinde futbol
cularını toplayan 
Ertuğrul Sağlam 
kısa bir konuşmanın 
ardından takıma 
yeni katılan ve 
geçtiğimiz günlerde 

evlenen 21 
yaşındaki Senegal 
asıllı Fransız futbol
cu N'Diaye'yi kut
ladı. Takım 
arkadaşları da 
yetenekli orta saha 
Oyuncusunu 
alkışlayarak tebrik 
etti. Bursaspor, 
yarın yapacağı 
antrenman ile 
Ğomel maçının 
hazırlıklarını 
sürdürecek.

Türkiye Futbol 
Federasyonu (TFF) 
Başkanı Mehmet Ali 
Aydınlar, liglerin 
başlama tarihi ile 
ilgili açıklamada 
bulundu..
Türkiye Futbol 
Federasyonu, 
liglerin başlama tar
ihi ile ilgili beklenen 
açıklamayı açıkla
mayı yaptı: Spor 
Toto Süper Lig 9

Eylül'de, Bank Asya 
1. Lig ise 10 Eylül 
tarihinde başlaya
cak.
"Biz olduğumuz 
Sürece ligler 
Ağustos ayının 
sonundan önce 
başlamayacak" söz
leriyle erteleme 
mesajı veren TftF 
Başkanı Mehmet Ali 
Aydınlar ve yöneti
minden bu açıkla

mayı destekleyen 
bir karar çıktı. 
Mehmet Ali 
Aydınlar, İstinye'de- 
ki TFF binasından 
çıkarken lig takvimi 
ile ilgili kısa bir 
açıklama yaptı. 
Aydınlar, Spor Toto 
Süper Lig'in 9 
Eylül'de, Bank Asya 
1. Lig'in ise 10 Eylül 
tarihinde başlaya
cağını söyledi

Körfez’

RAMAZAN
YAKLAŞIYOR!
Her bütçeye uygun, ve 

kaliteli imsakiye 1 
çeşitlerimizi görmeden 

karar vermeyin

OOOİİİlOoMMitl
İstiklal Cad. Bora 5ok. No:3/B 5tüdyo Presti) yanı 

Tel: (0224) 513 96 85 GEMLİK
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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 ezel 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, 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 başanr...

2. Sınıf
3. Smlf
4. Smlf
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-Ağretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir
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Ramazan pidesinin 
fiyatı belli oldu

Türkiye Fırıncılar Federasyonu 
Genel Başkanı Halil İbrahim 
Balcı, ramazan pidesinin satış 
fiyatını açıkladı. Haberi 7'de

Muammer ağım Devlet Hastanesi 
Merkezi Randevu sistemine geçiyor
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Baştabibi Mehmet 
Küçükkeçe, gazetemize yaptığı açıklamada, Sağlık Bakan 
lığı tarafından başlatılan 182 Merkezi Randevu Sistemi 
(MRS) uygulamasına Gemlik Muammer Ağım Devlet Hasta 
nesi ve Diş Hastanesinin geçeceğini söyledi. Küçükkeçe, 
vatandaşların ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 
numaralı Sağlık Bakanlığı MRS Çağrı Merkezini arayarak 
merkezi sistemden randevu alınacağını belirtti. Uygulama, 
1 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak. Haberi sayfa 5’de

Valilikanız 
yakılmasını 
yasakladı

Bursa valiliği, 
yangınlara sebe
biyet vermesi, 
toprağın biyolo
jik, kimyasal ve 
fiziksel yapısını 
bozarak, çevre 
nin doğal denge 
sinin bozulması
na neden olan 
anızların yakıl
masını yasak
ladı. Sayfa 2'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tehlike kanalı..
Dün sabah, işyerime giderken, yolda gaze 

temizin okuru bir bayan, gazetede yazmamı 
istediği bir konuyu dile getirdi.

Bayan okurum, kullandığı aracıyla çevre 
yolundan Gemlik-Orhangazi yoluna doğru 
giderken, BUSKİ’nin yağmur kanalizasyon 
gideri için yaptığı kanalın içine yuvarlanmak 
tan son anda kurtulduğunu söyledi.

Nedeni ise, kanal çevresinde yeterli uyarı 
işaretlerinin bulunmaması..

Olay yerinin önünden ben de birkaç 
gündür geçiyorum. Çalışmalar aylardır 
devam ediyor. Ancak, gece durumunu hiç 
görmediğim için vatandaşın yakınmasını 
ilgililere bir uyarı olarak yazıyorum.

Birinin canı yandıktan sonra haber yapsak 
neye yarar. Devamı sayfa 4’de

2011SBS
yerleştirme 
sonuçları

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara 
Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi 

“Büyük deprem 2040 
yılından önce olmayacak”

Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) yer
leştirme sonuç 
larına göre 421 
bin 80 kontenjan 
için 668 bin 117 
adayın tercih 
başvurusu yaptığı 
işlemlerde, 366 
bin 762 aday sis
teme dahil orta 
öğretim kurum- 
larına asıl kayıt 
hakkı kazandı.
Haberi sayfa 7’de

Deprem uzmanı Prof. Dr. 
Ahmet Ercan, İstanbul'
da beklenen büyük 
depremin 2040 yılından 
önce olma yacağını 
söyledi. Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, Marmara Denizi 
açıklarında 5. 2 şid
detindeki depremi 
değerlendirdi. Ercan, 
“Son yayınladığım 
araştırmada ben 2040 
yılından önce bu dep 
remlerin olmasını bek
lemiyorum. Bu 2075 yılı
na kadar uzanabilir. ” 
dedi. Haberi syf 2’de

Prof. Dr. Ahmet Ercan son 
depremleri değerlendirdi

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ualilik anız yakılmasını yasaklaılı
Oku(mu)yoruz...

Neden okuyoruz? Bilgi edinmek, estetik 
ve sanatsal tat almak, incelemek ya da 
zaman geçirmek, can sıkıntısını gidermek 
için...

Peki ülke olarak okuyor muyuz?
Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırma

da elde ettiği sonuçlar ülkemiz açısından 
pek de iç açıcı değil.
Acıdır ki ülkemizde her 100 kişiden 

sadece 4'ü kitap okuyormuş.
Bu gerçekten yola çıkan Bursa Kent 

Konseyi Başkanı Mehmet Semih Pala, 
Gençlik Meclisi’ne destek vererek kitap 
ve gazete okuma ile ilgili kampanya 
gerçekleştirilmesine ön ayak oldu.

Pala okuma alışkanlıkları kazandırılması 
iÇrin neden harekete geçtiğini söylerken 
şu gerçeğin altını çiziyor;
“Türkiye’de 12 bin kişiye bir kitap 

düşüyor. Her 100 kişiden 4’ü kitap okuy
or. Bu hiç iç açıcı bir durum değil. 
Türkiye’nin kültür düzeyinin artması şart. 
Bizler Bursa Kent Konseyi ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda 
her türlü çalışmayı yapıyoruz ve yapmaya 
devam edeceğiz".

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin 
organizasyonuyla gerçekleştirilen kitap 
okuma kampanyası kapsamında

Osmangazi Gençlik Meclisi’nce; 
Osmangazi Tren İstasyonu’nda, 

Bursa Uludağ Üniversitesi Toplum 
Gönüllüleri Topluluğu’nca, Görükle’de, 

İznik Gençlik Meclisi’nce İznik’te, 
Harmancık Gençlik Meclisi’nce 

Harmancık’ta yurttaşlar bir araya gelerek 
2 saat boyunca kitap okuyor.

Evet, ülkemizde okuma alışkanlığı ne 
yazık ki yok denecek düzeyde.

Bu konuda üniversiteler tarafından 
yapılan araştırma ve deneyler de var.

Örneğin 'Doğru okuma* konusunda 
Zehra Ipşiroğlu'nun üniversite öğrencileri 
üzerinde yaptığı basit bîr deney, aslında 
bunun hiç de kolay bir iş olmadığını ve 
okuduğunu sanan çok kişinin gerçekte, 
metni kavramadığını göstermektedir.

İronik bir dil ve anlatımla yazılmış olan 
bir kısa yazıyı, yazarının adım vermeden 
öğrencilere okutup, metinden ne anladık
larını yazmalarını isteyen İpşiroğlu, 92 
öğrenciden sadece 4 tariesinin metni 
gerçekten kavradığını, kalan 88 kişiden 
sadece 11'inin metindeki ironiyi sezdiği
ni, 77 kişininse metni hiç anlamadığını 
saptamış.

Yazar, deneyinin sonuçlarının, "oku
mayan, okuduğunu anlamayân, düşüne- 
meyen ve düşündüğünü korkusuzca dile 
getiremeyen bir gençliğe ayna tuttuğu"nu 
düşünmekte ve eleştirel düşünmeyi 
öğretmek için 2 temel öneride bulunmak
tadır.

Öğrenciye okuma sevgisinin ve alışkan
lığının aşılanması,

Düşünmeye ağırlık veren bir ders pro
gramının düzenlenmesi.

O halde çözüm, okuma alışkanlığı ve 
okuma sevgisi kazandırılmasında...

Bu da durup dururken ve kendiliğinden 
oluşan bir şey olmadığına göre, iş aile- 
okul-kurumlar dayanışmasına düşüyor.

Kurum ayağını harekete geçildikleri için 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet 
Semih Pala’yı ve Gençlik Meclisi Başkanı 
Hakan Darılmazlar’! kutluyorum.

Bursa valiliği, 
yangınlara sebe
biyet vermesi, 
toprağın biyolojik, 
kimyasal ve fiziksel 
yapısını bozarak, 
çevrenin doğal 
dengesinin bozul
masına neden olan 
anızların yakıl
masını yasakladı. 
Bursa Valiliği anız 
yangınlarının 
önlenmesi hakkın
da tebliğ yayım
landı. Vali 
Şahabettin Harput 
imzası ile yayım
lanan tebliğde; 
amacın tarımsal 
üretimin ana kay
nağı olan toprağın 
biyolojik, kimyasal 
ve fiziksel yapısının 
ve çevrenin 
korunarak, doğal 
denge içerisinde 
toprağın 
verimliliğinin 
sürdürülebilirliği 
için gerekli önlem

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi

Deprem uzmanı 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, İstanbul'da 
beklenen büyük 
depremin 2040 
yılından önce olma 
yacağını söyledi. 
Prof. Dr. Ahmet 
Ercan, Marmara 
Denizi açıklarında 
5. 2 şiddetindeki 
depremi değer
lendirdi.
Ercan, vatandaşın 
merak ettiği ’5. 
2'nin arkasından 
büyük deprem gele
cek mi' sorusuna 
"Bunun vallahi bil- 
lahisi yok. Ama bil
imsel olasılığı çok 
az. Neden diyecek 
siniz bugüne kadar 
yapmış olduğum 
araştırmalarda 4 
bin yılın deprem
lerini incelediğimde 
hiçbir deprem Mar 
mara depreminden 
daha önce olma 
mış. Ama daha 
gecikmeli olmuş. 
Son yayınladığım 
araştırmada ben 
2040 yılından önce 
bu depremlerin ol 
masını beklemiyo
rum. Bu 2075 yılına 
kadar uzanabilir.
Yeni bir kitabım 
çıkacak Ben depre
mi görmem' Diye. 
Gerçekten ben

leri almak olduğu 
belirtildi.
Tarım ve Köy İşleri 
Bakanlığı'nın 
Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 
11'inci maddesine 
göre de anız yakıl
ması, çayır ve 
meraların tahribi ve 
erozyona sebebiyet 
verecek her türlü 
faaliyetin yasak 

depremi görmeye
ceğim. Yani yaşım 
olarak bu depremi 
göremeyeceğim. 
Şimdi o zaman bu 
depremi görecek 
insanları İstanbul 
ve kentleri hazırla
mamız gerekiyor" 
dedi.
BEKLENEN BİR 
DEPREMDİ
Ercan, şöyle konuş
tu, ”1999-2007 yıl
larında ilk açıkla
mayı yapmıştım.
Kuzey Marmara 
depreminin iki par 
çalı kırılacağını. 
İstanbul önünde 
Küçükçekmece ile 
Sivriada yönünde 6, 
4-6, 7'lik bir dep 
rem. Marmara Ereğ 
lisi önünde Tekir 
dağ depremi olarak 
adlandırılan 7-7, 2 
büyüklüğünde bir 
deprem daha ola
cağını söylemiştim. 
Bu iki depremden 
boşalacak toplam 
gerginlik yaklaşık 7, 
3'e denk gelecek. 
İşte büyük deprem
ler oluncaya kadar 
4-4, 5-5 hatta 6'ya 
varan depremleri 
göreceğimizi söyle 
miştim. Bunlardan 
bir tanesi oldu. 5,2 
büyüklüğünde. Bu 
beklenmedik bir 

olduğu hatırlatılan 
yazıda; Genel 
Hükümler ve 
Biçerdöver 
Sahipleri'nin de 
anız yakılmasının 
önlenmesi konusun 
da sorumlu olduk
ları belirtildi.
Konu kapsamında 
tarım il ve ilçe 
müdürlükleri ile 
ziraat odası 
başkanlıkları başta 
olmak üzere, 

olay değildi. Bekle 
nen bir olaydı. Jeo 
fizik açıdan bize 
verdiği bilgi çok 
güzel bilgiler ver
miştir. Nedir o bil- 
giler'1 -Depremin 
odak yeri 8, 4 km. 
Bunun anlamı şu 
ki;deprem granit 
katmanı içinde ola
cak. Granit katmanı 
şu anda çok gevrek 
bir katman ve boşal 
ma olanağı olmuş
tur. Granit içinde 4 
ila 5 km'lik bir kırıl
ma gerçekleşmiştir. 
I stanbula depremin 
uzaklığı 60 km 
olmasına rağ men 
İstanbul bu depre
mi duymuştur" 
Ercan, Marmara'da 
bir Tsunami yaşan
mayacağını da belir 
tirken kuzey-güney 
doğrultusunda ki 
yapıların depremi 
daha çok hissede
ceğini kaydetti. 
Ercan, sözlerine 
şöyle devam etti: 
"Şimdi kırılma doğu 
batı doğrultusunda 
kırılmıştır. Sağa 
atımlı bir kırık ama 
bu kırılmanın bir 
düşey atımı ölmüş
tür. Bu düşey atımı 
anlamı nedir' Özel
likle Büyükçekme 
ce ile Mürefte

Karayolları şube 
müdürlüğü, II 
Jandarma komu
tanlığı ve il 
Emniyet Müdürlü 
ğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Orman 
işletme müdürlük
leri ve şeflikler, 
Belediye Başkan 
hkları, Köy muhtar
lıkları ve il çevre ve 
orman müdürlük
lerinin konu ile ilgili 
sorumluluklarını 
yerine getirmeleri 
istendi. Görevli bir
imler tarafından; 
Alınan önlem ve 
duyurulara rağmen 
anız yangınına 
sebep olanlar 
hakkında yasal 
işlemler yapılacak 
ve tutulan tutanak 
ile birlikte yangına 
sebebiyet veren 
tüm deliller çevre 
ve orman müdür
lüklerine gönderile
cek.

arasında olan kırıl
mada düşey atım
ları bekliyoruz. 
Düşey atımı varsa 
süprüntü dalgası 
üretebilir demektir. 
Yani Japoncası ile 
Tsunami üretebilir 
demektir ama bu 
korkulacak bir dü 
zeyde midir' Hayır 
olmayacak çünkü 
Marmara çevresin 
de birçok bilim ada 
minin yaptığı araş 
tırmalarda süprüntü 
dalgalarının yüksek 
ligi 2-2, 5 metreyi 
geçmeyeceğini gös 
term iştir. İstan
bul'un önünde bu 
düşey atım olma 
olasılığı Tekirdağ 
yönünde daha az 
dır. Yani İstanbul'un 
süprüntü dalgası 
görmesi daha azdır. 
Şimdi doğu batı 
doğrultusunda 
kırılıyor olması 
özellikle yapılaşma 
ile doğrudan doğru
la ilişkilidir. Bu 
demektir ki İstan
bul'da Tekirdağ’da 
Yalova'da Bursa'da 
Balıkesir'de Kuzey- 
Güney doğrultusun 
da uzuv ekseni 
olan yapılar en bü 
yük ivmeyle en bü 
yük vuruşla karşı 
karşıya kalacaktır. ”
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Servis Minibüslerine
Kamyon Çarpıştı: 10 Yaralı

YauYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde fabri
ka işçilerini taşıyan 
servis minibüsleri 
ile kamyonun 
çarpıştığı zincir
leme kazada 10 kişi 
yaralandı. Kazada 
minibüs içerisinde 
sıkışan sürücüyü 
Sivil Savunma 
Müdürlüğü ekipleri 
kurtardı.
Veysel Karani 
Mahallesi Zafer 
Caddesi Eski Gem 
lik yolu üzerinde 
meydana gelen 
kazada Mevlüt 
Şahin'in kullandığı 
16 DS 097 plakalı 
kamyon Ömer 
Koyun idaresindeki 
16 P 1006 plakalı

Salıle polise 3 Bin m lira kamırdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir kişi, kendisini 
polis olarak 
tanıtan kimliği 
belirsiz şahıs 
tarafından 
dolandırıldığını 
belirterek, polise 
müracaat etti.

Karşı yönden gelen kamyonet ılelıset saptı
Bursa'da aşırı hızla 
seyreden kamyonet 
karşı yöne geçip 
başka bir kamyo
neti biçti. Kazada 5 
kişi yaralanırken, 
olay yerinde can 
pazarı yaşandı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Nilüfer ilçe
sine bağlı Beşevler 
semti Odunluk 
mevkiinde mey
dana gelen kazada 
can pazarı yaşandı. 
Orhaneli 
istikametinden 
gelen bir şirkete ait 
Şevket A. idaresin
deki 35 YH 171 
plakalı kapalı kamy
onet, kontrolden 
çıkarak karşı yöne 
geçerek 16 KL 492 
plakalı Anadol 
marka araca çarptı. 
Kazanın etkisiyle 
Anadolun kasasın
da bulunan kişiler
le, ön taraftaki 
şahıslar yaralandı. 
Yaralılar olay yerine 

servis minibüsüne 
arkadan çarptı. 
Çarpmanın etk
isiyle sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
bettiği minibüs, 
yolun karşı şeridine 
geçti. Minibüs daha 
sonra Önder Yılmaz 
yönetimindeki 16 S 
1551 plakalı servis 
otobüsü ile 
çarpıştı. Kaza son
rası büyük panik 
yaşandı. Olay yer
ine çofe»sayıda 
ambulans gönderil
di. Kaza yerine 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, çevrede 
güvenlik tedbiri 
alırken yaralılar

Emniyetin tüm 
uyarılarına rağmen 
kontör 
dolandırıcılığı 
önlenemiyor. 
Kontör avcılarının 
son hedefi ise 
BursalI T. K. oldu. 
Olay, Barış 
Mahallesi İkbal

gelen itfaiye ve 
sağlık ekiplerince 
çıkarıldı. 112 ambu
lansın müdahale 
ettiği Metin Özüm 
(43) oğlu Semih 
Özüm (22) ve 
Mustafa Ergül (33) 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’ne, 
Tolga Gülen (21) ve 
Kemal Gülen (57) 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza sonrası olay 
yerinden kaçan 
sürücüye

sağlık görevlilerinin 
yardımıyla 
minibüslerden 
çıkarıldı. Minibüs 
içerisinde sıkışan 
sürücü Önder 
Yılmaz'ı kurtarmak 
için Bursa Sivil 
Savunma Arama ve 
Kurtarma ekibi ile 
itfaiyeciler seferber 
oldu. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
de gerekli çevre 
güvenliğini alırken, 
araçta sıkışan 
minibüs şoförü 
Önder Yılmaz, 
itfaiye ve Sivil 
Savunma 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından kur
tarıldı.
Kazada minibüs

Caddesi'nde mey
dana geldi. 57 
yaşındaki T? K. 'yı 
arayan kimliği belir
siz bir kişi, kendisi
ni polis olarak 
tanıttı. Telefondaki 
şahsın anlattıkları
na inanan T. K. , 
verilen hesap 

TÜRKİYE BU MUALEMELELERİ HAK 
EDİYOR MU?'..

Bunu da ben sizlere soruyorum...
Kafanızı kaldirında dürüstçe cevap 

verin..
Veremiyorsunuz değil mi?

yaralıların yakınları 
tepki gösterdi. Olay 
esnasında cep tele
fonuyla konuştuğu 
öne sürülen 
sürücünün can 
güvenliği nedeniyle 

sürücüleri Önder 
Yılmaz ve Ömer 
Koyun ile 16 S 1551 
plakalı servis oto
büsünde bulunan 
Ömer Faruk, Elif 
Orhan, Ali Kalkan, 
Emine Karakoç, 
Mümin Yılmaz, 
Kevser Çolak, 
Abdullah Duman ve 
Orhan Karakoç 
yaralandı. Yaralılar 
olay yerine gelen 
ambulanslarla 
Bursa Devlet 
Hastanesi, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi ile 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı.

czcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/bloğ/özcan vural

Sansür meselesi!

numarasına
3 bin 840 TL para 
yatırdı. Bir 
süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan T. K. , 
polise müracaat 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

24 Temmuz, Türkiye’de basında san
süre ilk direnişin yıldönümü olarak kut
lanır ya da anılır...

Oysa, sansürün kaldırılmasından 103 yıl 
sonra bugün Türkiye'de cezaevlerinde 70 
gazeteci yazdıklarından, hatta yazmadık
larından ötürü cezaevlerinde tutuluyor.

Binlerce gazeteci-yazarın da yargılan
masına devam ediliyor.

Henüz basılmayan kitaplara 'bomba' 
muamelesi yapılarak toplatıldığının, 
yayımı ve dağıtımının yasaklandığını 
biliniyor..

Hükümeti eleştiren birçok gazete ve 
derginin yayını durdurulduğu, Muhalif 
gazete ve dergilerin çalışanlar, olmadık 
bahanelerle gözaltına alınıyor, tutuklanı 
yor.

İktidarın baskı ve tehditlerine maruz 
kalan basın patronları, baskılardan kur
tulmanın yolunu otosansürde buluyor..

(Gemlik Körfez’de yazmaya başladığım
dan beri baskısız yazarım.)

Bu baskı sürecinin doğal sonucu olarak 
halkın bilgi ve haber alma hakkı, 
düşünce, basın ve ifade özgürlüğü oto- 
sansür altında olduğu açıktır.

Böyle bir ülkede demokrasiden, insan 
haklarından, özgürlüklerden, söz 
edilebilir mi? ..

Gazeteciler cemiyeti yaptığı açıklama
da;

"2009'dan bu yana 41 gazetecinin de 
tutuklanıp, salıverildiği gözönünde 
bulundurulursa, 'İleri demokratik Türkiye' 
de 111 gazetecinin cezaevi koridorların
dan bir şekilde geçtiği anlaşılıyor.

Gazetecilerin, yaptıkları haberler ve 
röportajlar, yayımladıkları veya hiç 
yayımlamadıkları kitaplar, haber kay
naklarıyla yaptıkları telefon görüşmeleri, 
haber kaynaklarından elde ettikleri bilgi 
notları veya belgelerden hareket edilerek, 
suç örgütlerinin üyesi olmakla suçlandığı 
bir ülkede, demokrasi mücadelesi ver
mek 'cesaret' gerektiriyor” ...

Medya ve ifade özgürlüğünün bu denli 
ağır baskı altında olduğu gerçeğini 
görmeyen, görmek istemeyen kimi 
meslektaşlarımızı, meslek kuruluşlarını, 
basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinin 
içinde ve yanında yer almaya davet edi 
yoruz." deniyor.

olay yerini terk 
ettiği öğrenilirken, 
sürücü Beşevler 
Polis Karakolu'na 
teslim oldu. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

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

OJSAATTE 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:czcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blo%25c4%259f/%25c3%25b6zcan
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tehlike kanalı....
Güzel başlayan, ancak bir yerinde 

yapılan noksanlık sonucu güzelliği 
unutulan hizmetler iz bırakır.

Çevre yoluna BUSKİ’nin yaptırdığı 
su kanalı hizmeti önemli ve bölge için 
hayatidir.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sel 
baskını bu kanalın yapılmasından 
sonra Lale Kemal İlköğretim Okulu 
çevresinde bir daha yaşanmayacaktır.

Ama inşaat yapılırken, yüklenici 
müteahhit firmada basit ama çok 
önemli olan önlemlerini almalı.

Belki çevreye bant çekilmiştir ancak, 
bu yeterli değildir.

Kanal çalışmasının yapıldığı yolda 
trafik işlediğine göre, kanalın ağzının 
en az 400-500 metre uzaklıktan ışıklı 
uyarı lehvaları konmalı, kanalın yakınla 
rında bu çoğaltılmalı.

Bir anlık dikkatsizlik kanalın içine 
uçmaya neden olabilir. t

Basında ve televizyonlarda izliyo 
ruz.

Belediye çalışmaları sırasında, açık 
bırakılan bir çukura giren araçlarda 
insanlar ölebiliyor.

Bu tür önlemlerin inşaatlarda alın
ması gerektiğine inanıyorum. Gelip 
giderken gördüğüm bir konu da, 
inşaatların büyük çoğunluğunda koru
ma bandının olmaması..

Vatandaş milyonlarca liralık daireler 
yapıyor ama, inşaatın çevreden gelip 
geçenlere verebileceği zararı hiç 
düşünmüyor.

Bildiğim kadarıyla Belediye İnşaatlar 
için zabıta da yeni bir görevlendirme 
yaptı.

Bu konuya da dikkat edilirse, birinin 
başına birşey gelmeden önlem alınmış 
olur.

Koruma bandı yasal bir zorunlulukta 
aynı zamanda..

Bunlar yapılmayacak işler değil.

Not: Yerel bir gazetede kendini köşe 
yazarı sanan bir zat, üç gündür şahsı
ma saldırıyor.

Muhatabım olmadığı halde, verdik
leri gaz sonucu, hızını alamıyor.

Sadırganhğı kudurma noktasına 
geldi.

Tekrar ediyorum, O’nu kendime mu 
hatap kabul etmiyorum.

Zavallılığına acıyorum.

ICTTO! ABONE OLDUNUZ MU?
ctııiriı lıı dıım ıhın «until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kumla da doğa «e 
tarihi doku kirlemiyor

Küçük Kumla 
Çağlayan yoluna 
dökülen hafriyatlar 
nedeniyle bölge 
harabeye döndü. 
Küçük Kumla’nın 
en güzel köşelerin 
den olan Çağlayan 
şelalesi’ne giderken 
belirsiz kişilerce 
bırakılan atıklar ve 
çöpler, hem doğayı 
kirletiyor, hem de 
Küçük Kumla’nın en 
güzel köşesini çirkin 
bir görüntü doğma 
sına neden oluyor. 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi üyeleri 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “Kumla 
Köyü’nün tarihi 
dokusu bir yandan 
definecilerce, öte 
yandan da dökülen 
moloz ve çöplerle 
kirletiliyor. Sahipsiz 
sanılan tarihi doku 
ve çev reye karşı 
duyarlı olalım. 
İlgililerin kirletilen 
doğayı temizlemesi 
için çalışma başlat
masını bekliyoruz. ” 
dediler.

‘Gemlİfc Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ali İhsan Göğüş....

Muammer fiğim Devlet 
Hastanesi Merkezi Randevu

Ali İhsan Göğüş.
1.3.1950 tarihinde yayınlanmaya 

başlanan Falih Rıfkı Atay’ın sahip ve 
baş yazarlığını yaptığı “DÜNYA” 
gazetesinin ilk Yazı İşleri Müdürü.
Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz 

savunucusu ve mücadeleci gazetecisi.
1960 devrimi sonrası oluşan kurucu 

meclisin üyesi, 
1961-1973 yılları arası üç dönem CHP 

Gaziantep Milletvekili,
1963 yılında kurulan İnönü 

hükümetinde Türkiye’nin ilk Turizm ve 
Tanıtma Bakanı,

Gemlik’in ilk sanayici ve işadamların
dan Merhum Veli Alemdar’ın damadı, 

Gazeteci Zeynep Göğüş’ün babası, 
Dünya Gazetesi’nde 8.8.1951 tarihin

den, 1966 yılı sonuna kadar Gemlik 
Muhabiri olarak benim ilk Yazı İşleri 
Müdürüm,

Basın Kartları Komisyonu Onursal 
Başkanı,
Gemlik’in damadı, eniştemiz 

Gaziantep’in seçkin ailesinin seçkin 
evladı.

CHP’li olarak bir dönem beraber 
mücadele verdiğimiz ülküdaşım,

Ben Ecevit’in yanında ortanın solunda; 
O’da Turhan Feyzioğlu ve arkadaşları ile 
beraber olup, daha sonra aynı saflarda 
mücadele beraberliğimizin sonlanması, 

Her daim CHP’nin üst kademelerine 
layık gördüğüm oy verdiğim destek
lediğim ağabeyim.

Ve yıllarca devam eden sevgi, saygı ve 
dostluğun örnek insanı.

Evet, değerli bir devlet adamımızı, 
seçkin bir şahsiyeti, tevazu Örneği, 
alçak gönüllüğü ile gündemde kalmaya 
özen göstermeyen, mütevazi bir hayat 
süren ailesine, örf ve adetlerine bağlı, 
arkadaş ve dostluklara önem veren, 
aklını hırsının esiri kılmayan Ali İhsan 
Göğüş ağabeyimi, eski Yazı İşleri 
Müdürümü, CHP’de görev almış 
mücadele arkadaşımı Pazar günü 88 
yaşında sonsuzluğa yolcu ettik.

Özel ve siyasi yaşamında gelecek 
kuşaklara örnek bir değeri yitirişimiz, 
ülkemiz için ciddi bir kayıptır.

Kendisine Allah’tan rahmet diler, 
Göğüş, Alemdar ve diğer dost arkadaş 
ve akrabalarının Türk basın camiasının 
acılarını paylaşır, taziyeleriniz sunarım.

Işıklar içinde uyu Ali İhsartenişte...

sisiemine geçiyor
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Baştabibi Mehmet 
Küçükkeçe, gazetemize yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafın
dan başlatılan 182 Merkezi Randevu Sistemi (MRS) uygulamasına 
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi ve Diş Hastanesi’nin geçe
ceğini söyledi. Uygulama, 1 Ağustos 2011 tarihinde başlayacak
Sağlık Bakanlığı 
tarafından başlatılan 
182 Merkezi 
Randevu Sistemi 
(MRS) uygulamasına 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi ve 
Diş Hastanesi de 
geçiyor.
Bugüne kadar inter
net üzerinden veya 
SMS ile alınan ran
devular bundan 
böyle telefonla 
182 aranarak doğru
dan merkeze kayıt 
yaptırılarak 
Hastanelerde 
muayene için rande
vu alınacak.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi Baştabibi 
Mehmet Küçükkeçe, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
Bakanlık, hastaneler 
de daha iyi bir kay
nak planlanması (iş 
gücü ve teçhizat 
kullanımının etkin 
ve verimli planlan
ması) yapılarak 
vatandaş hasta 
memnuniyetinin 
artırılması, 
hastanelerde 
kuyrukların azaltıl
ması, hastanelerde 
kaynak kullanımının 
ve dağıtımının 
ölçülmesi suretiyle; 
sağlık hizmetleri 
sunumunun, verim

ve kalitesinin artırıl
ması ve MRS veri
leriyle, sağlık poli
tikaları geliştirilme
sine yardımcı 
olunmasını 
amaçladığını 
söyledi.
1 Ağustos 2011 tari
hinden başlayacak 
olan yeni uygulama
da, artık eski sis
temin kullanılmaya
cağını söyleyen 
Küçükkeçe, “Ev, iş, 
ankesör ve cep tele
fonlarından 182 
numaralı Sağlık 
Bakanlığı MRS Çağrı 
Merkezi aranır, 182 
numaralı telefonu 
arayan vatandaş 
tarafından çağrıyı 
karşılayan asistana 
(canlı operatör) ran

devu talebinde 
bulunulan vatan
daşın T.C. Kimlik 
Numarası verilir, 
Asistan vatandaş 
bilgilerini doğrular, 
Vatandaş Bursa 
İli ve ilçe has
tanelerinden 
randevu talebinde 
bulunduğu hastane, 
poliklinik ve hekim 
bilgilerinden en 
azından hangi 
polikliniğe gideceği
ni asistana 
bildirdikten sonra, 
asistan uygun tarih 
ve saat dilimlerini 
vatandaşa iletir. 
182 Merkezi 
Hastane Randevu 
sistemi Randevu 
nasıl iptal edilir, ev, 
iş, ankesör ve cep 

telefonlarından 182 
numaralı Sağlık 
Bakanlığı MRS Çağrı 
Merkezi aranır. Bu 
arama randevu 
zamanından önce 
yapılmalıdır, 182 
numara lı telefonu 
arayan vatandaş 
tarafından çağrıyı 
karşılayan asistana 
randevu talebinde 
bulunulan vatan
daşın T.C. Kimlik 
Numarası verilir. 
Asistan vatandaş 
bilgilerini doğrular, 
Vatandaş iptalini 
istediği randevusu
nun, tarih ve 
zamanını asistana 
iletir ve Asistan 
tarafından ilgili ran
devu iptal edilir.” 
dedi.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

’ FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER
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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2011SBS yerleştirme sonuçları açıklandı
Seviye Belirleme 
Sınavı'nı (SBS) 
kazanarak, tercihte 
bulunan ilköğretim 
8. sınıf öğrenci
lerinin yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
Seviye Belirleme 
Sınavı (SBS) yer
leştirme sonuçları
na göre 421 bin 80 
kontenjan için 668 
bin 117 adayın ter
cih başvurusu yap
tığı işlemlerde, 366 
bin 762 aday sis
teme dahil orta 
öğretim kurumları- 
na asıl kayıt hakkı 
kazandı.
Seviye Belirleme 
Sınavı'nı (SBS) 
kazanarak, tercihte 
bulunan ilköğretim 
8. sınıf öğrenci
lerinin yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
Ortaöğretime 
Kurumlarına Geçiş 
Sistemi 2011 yılı 
yerleştirme işlem
leri Ortaöğretime 
Yerleştirme Puanına 
(OYP) göre gerçek
leştirildi. Sonuçlar 

I www.meb.gov.tr ve 
I https://e-

J okul.meb.gov.tr

internet adresinden 
yayınlanıyor.
Öğrenciler T.C. kim
lik numarası ve 
okul numarasıyla 
sonuç bilgilerini bu 
adreslerden 
öğrenebilecek. 
Yerleştirme 
sonuçlarına göre, 
mülakatla öğrenci 
alan okullara kon
tenjanın 2 katı 
öğrenci yerleştirildi. 
Mülakata girmeye 
hak kazanan aday 
sayısı, 49 bin 147 
olarak belirlendi. 
Soîruçlara göre, 421 
bin 80 kontenjan 
için 668 bin 117 
adayın tercih 
başvurusu yaptığı 
işlemlerde 366 bin 
762 aday sisteme 
dahil orta öğretim 
kurumlarına asıl 
kayıt hakkı kazandı. 
Bu yıl bir okula asıl 
kayıt hakkı kazanan 
adayların bir veya 
daha fazla okul için 
de yedek kayıt 
hakkı kazanabildik
leri yeni bir uygula
maya geçildi.

ÖZEL OKULLARIN

5 BİN 134 
KONTENJANI 
BOŞ KALDI 
Fen liseleri ve 
sosyal bilimler, 
Anadolu lisesi, 
Erkek Teknik Öğre
tim Genel Müdür 
lüğü'ne bağlı 
Anadolu teknik ve 
Anadolu meslek 
liselerinde, Ticaret 
Turizm Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı 
okullarda, Anadolu 
Öğretmen 
Liselerinde, 
Anadolu İmam 
Hatip Liselerinde ve 
Sağlık Meslek 
Liselerinde boş 
kontenjan kalmadı. 
Kız Teknik öğretimi 
Genel Müdürlüğüne 
Bağlı Anadolu

Teknik ve Anadolu 
Kız Meslek 
Liselerinde 37 ve 
özel okullarda 5 bin 
134 olmak üzere 
toplam 5 bin 171 
kontenjan boş 
kaldı. Toplam 307 
özel okulda 12 bin 
73, 828 teknik ve 
Anadolu kız meslek 
liselerinde ise 
toplam 35 bin 711 
kontenjan bulunu 
yor. "Sınav Sonuç 
Belgesi"nde, 
öğrencinin asıl 
kazandığı okul ile 
yedek kazandığı 
okul/okullar ve 
yedek sırası yer ala
cak. Ayrıca veliler 
https://e- 
okul.meb.gov.tr 
adresindeki "Veli

Bilgilendirme 
Sistemi"nden 
sürekli bil
gilendirilecek. Bu 
nedenle velilerin 
belirtilen internet 
adresini yerleştirme 
takvimi boyunca 
takip etmeleri 
gerekiyor.

KAYITLAR 1 
AĞUSTOSTA 
Tercihlerinden birini 
asıl olarak kazanan 
öğrenciler, 1-5 
Ağustos 2011 tarih
leri arasında saat 
17.00'ye kadar asıl 
olarak yerleştirildiği 
okula giderek kay
dını yaptırabilecek. 
Asıl listeden kayıt 
hakkı kazanan 
öğrenciler bu tarihe 
kadar kayıt yaptır
mamaları halinde 
bu haklarını kaybe
decek.
Yerleştirme 
sonuçlarına göre 
tercihlerinden birini 
asıl olarak kazanan 
öğrencilerin kayıt 
dönemi sona erdik
ten sonra, 6 
Ağustos 2011 sa^t 
15.00'ten itibaren 

boş kalan konten
janlar ilan edilecek. 
Her okulun boş 
kontenjan sayısı 
kadar öğrenciye, 
daha önce açık
lanan yedek sırası 
dikkate alınarak 
kayıt hakkı verile
cek. Öğrenciler, e- 
okul kayıtlarına 
göre yedek listeden 
kayıt hakkı 
kazandıkları 
okullara 8-12 
Ağustos 2011 tarih
leri arasında saat 
17.00'ye kadar 
kayıtlarını yaptıra
cak. Öğrenciler 
belirtilen tarihler 
arasında kayıt yap
tırmamaları halinde 
bu haklarını kaybe
decek.
8-12 Ağustos 
2011 tarihleri 
arasındaki kayıt 
dönemi sona 
erdiğinde boş kalan 
kontenjanlar ile 
yedek listeye göre 
kayıt hakkı kazanan 
sıradaki öğrenciler 
13 Ağustos 2011 
saat 15.00'ten 
itibaren ilan 
edilecek.

laazaıı nidesinin liııaiı telli oldu Dağ Yolu'nıla ınkımlar haslaaı

Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu Genel 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
ramazan pidesinin 
satış fiyatını açık
ladı.
Balcı, Ramazan 
ayında 300 gram 
pidenin Ankara'da 
1 TL'den, İstanbul'
da ise 1.5 TL'den 
satılacağını duyur
du.
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu (TFF) 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
federasyon 
merkezinde düzen
lediği basın toplan
tısında pide fiyat
larının belirlen
mesinde, un fiyat
larının önemli etken 
olduğuna işaret 
ederken, Ramazan 
ayı içinde un fiyat
larında bir artış 
olsa da bunun pide 
fiyatlarına yansıtıl
mayacağım açık
ladı.
Türkiye genelinde 
pidenin kilogram

fiyatının 2008 yılın
dan beri 3-3,75 lira 
olarak uygu
landığını hatırlatan 
Balcı, bu kapsamda 
Ankara'da 300 
gram pidenin azami 
1 lira, İstanbul'da 
da 400 gram 
pidenin azami 1,5 
liradan satılacağını, 
maliyeti düşük olan 
esnafın daha düşük 
fiyatlardan satış 
yapabileceğini 
kaydetti.
Ekmek içinde 

geçen yıl Ekim 
ayında Türkiye 
genelinde 2,85 lira 
azami kilogram 
fiyatı belirlendiğini 
ve halen bu fiyatın 
uygulanmaya 
devam ettiğini 
anlatan Balcı, 
şöyle devam etti: 
"Fiyatlarda artış 
olmaması fırıncı 
esnafının 
önceliğinin fiyat 
artırmak olmadığını 
gösteriyor.
Bizim önceliğimiz, 

halkın sağlıklı ve 
hijyen ekmek 
tüketmesi, kaliteli 
ekmek üretilmesi. 
Zorda kalmadıkça 
fiyatı değiştirmek 
heveslisi değiliz. 
Toprak Mahsulleri 
Ofisinin (TMO) 
buğday poli
tikasının bunda 
önemli rolü var. 
Geçen yıl 19,6 
milyon ton olan 
buğday rekoltesinin 
bu yıl 21 milyon 
ton düzeyinde 
gerçekleşmesi 
bekleniyor.
Dünyada da 
buğday üretiminde 
16 milyon ton 
artış öngörülüyor. 
Buğdayda bir 
sıkıntı olmadığı için 
un fiyatlarında 
bir artış beklemi 
yoruz. Ekmek 
fiyatlarının artırıl
masında un fiyatları 
diğer maliyetlere 
göre daha etkili. 
Ancak bu dönemde 
bir artış beklemi 
yoruz."

Bursa'da geniş 
letilmesi 20 yıldır 
konuşulan Davut 
kadı ile Zümrüt 
evler arasındaki 
Dağ Yolu Cadde 
si'nde kamu
laştırılan binaların 
yıkımına başlanır 
ken, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
birçok projede 
olduğu gibi yıl
lardır beklenen bir 
hizmeti daha 
gerçekleştirmenin 
kendilerine nasip 
olduğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa'nın daha 
yaşanabilir, ulaşıla 
bilir ve sağlıklı bir 
kent olması hede
fiyle yürüttüğü 
çalışmalarını hız 
kesmeden sürdü 
rüyor. Büyükşehir 
Belediyesi, Davut 
kadı ile Zümrüt 
evler’i birbirine 
bağlayacak Dağ 
Yolu Caddesi'nde 
kamulaştırılan 
binaların yıkımına 
başladı. Yıldırım 
Belediye Başkanı

Özgen Keskin ile 
birlikte genişletile
cek yolla ilgili 
incelemelerde 
bulunan Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Yıldırım İlçesi'nde 
yıllardır beklenen 
bir sıkıntıyı daha 
çözüme kavuştur
duklarını belirte 
rek, "Bursa'nın 
özellikle kent 
merkezinde açıl
ması, genişletilme
si yıllardır konuşu
lan yollar var. 
Bunlardan biri de 
Dağ Yolu Caddesi. 
Siyasi hayatımızda 
bu yolun açıl
masıyla ilgili 
birçok basın 
toplantısı yap
mıştık. Birçok 
yatırımda olduğu 
gibi bunu da 
çözüme kavuştur
mak bize nasip 
oldu. Dağ Yolu 
Caddesi'nin geniş 
letilmesi amacıyla 
kamulaştırılan 41 
parselden anlaşı 
lan 20'sinin yıkımı
na başlattık”dedi

http://www.meb.gov.tr
https://e-
okul.meb.gov.tr
https://e-okul.meb.gov.tr


27 Temmuz 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 8

Almanya’dan Bursa’ya işbirliği çağrısı
Almanya’nın Aachen 
kentinden gelen 
Aachen Belediye 
Başkanı Philipp 
Marcel ve Alman 
işadamları, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe’yi ziyaret 
ederek, iki kent 
arasındaki kardeşlik 
bağlarını ve ticari 
ilişkileri geliştirmek 
istediklerini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Aachen Belediye 
Başkanı Philipp 
Marcel ile belediye 
yetkilileri, Aachen 
Ticaret ve Sanayi

Odası temsilcileri, 
Eurotürk Alman 
-Türk Dostluk 
Derneği ve Aachen 
Ekonomik Kalkınma 
Bölümü temsilcileri 
ile Alman 
işadamlarını 
BURULAŞ’taki 
makamında ağırladı. 
Aachen Belediye 
Başkanı Philipp 
Marcel, Bursa’nın 
dinamik bir şehir 
olduğunu gözlem
lediklerini ve 
Bursa’da çok güzel 
ağırlandıklarını anlat 
tı. Marcel, Aachen 
kentindeki yaşam 
şartlarını anlattığı 
açıklamasında,

Aachen’in araştır
maların yapıldığı, 
otomasyon, elektrik, 
otomotiv ve ulaştırma 
alanlarında çalışılan 
bir kent olduğunu 
belirtti. Daha önce 
tekstil kenti olarak 
önem taşıyan 
Aachen’in zamanla 
bu özelliğini yitirdiği
ni ifade eden Marcel, 
“Aachen ile Bursa 
arasında işbirliği 
halindeyiz, yoğun 
çalışmalarımız mev
cut. Bu ilişkileri daha 
iyi noktalara taşımayı 
hedefliyoruz” diyerek, 
Bursa ziyaretlerinin 
amacını aktardı.
Marcel, eğitim 

konusunda ve ticari 
ilişkilerde Türkiye ve 
Bursa ile işbirliği yap
mak istediklerini vur
gulayarak, bu sayede 
dostluk bağlarını 
daha da 
kuvvetlendirmeyi 
hedeflediklerinin 
altını çizdi. Marcel, 
Aachen bölgesinde 
sahibi Türk olan 1000 
şirketin bulunduğunu 
sözlerine ekleyerek, 
küresel işbirliği 
çağrısında bulundu. 
Başkan Altepe de 
Alman konuklarına 
Bursa ile ilgili bilgiler 
verdi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
Bursa’yı ulaşılabilir 

ve sağlıklı bir ulaşıma 
kavuşturmak amacıy
la bu konuda yoğun 
bir şekilde çalıştık
larını söyleyen 
Başkan Altepe, 
“Ulaşımda rahata 
kavuşmak için çalış
malarımızı sürdürüy
oruz. Hafif raylı sis
teme önem veriyoruz, 
aynı zamanda kendi 
vagonlarımızın da 
üretimiyle ilgili çalış
malar yapıyoruz” 
dedi.
Başkan Altepe, 
nüfusu her yıl 60 bin 
kişi artan Bursa’nın 
çok yönlü bir üretim 
şehri olduğunu vur
gulayarak, “Bursa 

özellikle otomotivde 
önemli bir yerde. 
Yaklaşık 300 
yabancı şirketin 
bulunduğu Bursa, 
parça olarak da tüm 
dünyaya mal satıyor. 
Otomotiv ve makine 
sanayide önemli bir 
şehir olan Bursa’da 
günde 3 bin otomobil 
üretiliyor. 13’ü organ
ize olmak üzere 25 
sanayi bölgesi olan 
Bursa, üretiminin 
yüzde 80’ine yakınını 
Amerika ve 
Avrupa’ya satıyor” 
diyerek, yapılan 
üretimin kente ilgiyi 
de arttırdığını 
ifade etti.

Terörle mücaıleleıle neni yamlanma
Askerlik kısalıyor, bedelli gündemde

Terörle mücadele poli
tikası yeniden 
yapılanıyor. Başbakan 
Erdoğan'ın açıkladığı 
terörle mücadelede 
yeni dönem kap
samında, yetki "sivil" 
kontrolünde olacak.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 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

Polis, Jandarma, Kara 
Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri mücadeleyi 
İçişleri Bakanlığı 
koordinasyonunda 
yürütecek.
Askerlik kısalacak, 
bedelli ise yine gün
demde.
Silvan saldırısıyla 
terörle mücadele poli
tikası yeniden 
yapılanıyor. Pekçok 
yapısal reformu içeren 
dönüşümde, çağın 
gerisinde kalan 
mücadele 
tekniklerinden 
topyekün vazgeçilme
si dikkat çekiyor. 
Polis aktif olarak 
görev alacak.
Heronların yetkisi 
değişecek. Askerliğin 
kısaltılması sinyali de 
var. Star gazetesinin 
haberine göre; terörle 
mücadelede yeni 
dönem "sivil” kon
trolünde olacak. Polis, 
jandarma, Kara 
Kuvvetleri ve Hava 
Kuvvetleri mücadeleyi 
İçişleri Bakanlığı koor
dinasyonunda yürüte
cek. Askerlik kısala
cak, bedelli gün
demde... Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın açıkladığı 
terörle mücadelede 
yeni dönem; Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, Kara ve 
Hava Kuvvetleri'ni de 
kapsayacak biçimde 
reorganizasyon şek
linde yürütülecek.

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK - ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dört kişilik bir ailenin 
açlık «e yoksulluk sınırı

iistliHiMtoınaıiııiıiiiı
Türk-lş, her ay 
düzenli olarak 
yapılan açlık ve yok
sulluk sınırı araştır
masının sonuçlarını 
yazılı açıklamayla 
duyurdu. 
Açıklamada, asgari 
ücretin günde bir 
liralık artışla bu 
aydan itibaren 658 
lira 95 kuruşa yük
seldiği ancak tek bir 
işçinin insan onu
runa yaraşır bir 
yaşam sürdüre
bilmesi için yapması 
gereken harcama 
tutarının bu ay için 
900 lira 55 kuruş 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, Açlık ve 
Yoksulluk Sınırı 
Araştırmasının 2011 
Temmuz ayı 
sonuçlarına göre, 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenebilmesi için 
yapılması gereken 
gıda harcama 
tutarının (açlık sınırı) 
873 lira 8 kuruş, 
gıda harcaması ile 
birlikte giyim, konut 
(kira, elektrik, su, 
yakıt), ulaşım, 
eğitim, sağlık ve 
benzeri ihtiyaçlar

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

için yapılması zorun
lu diğer harca
maların toplam 
tutarının (yoksulluk 
sınırı) ise 2 bin 843 
lira 92 kuruş olarak 
hesaplandığı 
bildirildi.
Araştırma sonucuna 
göre, Ankara'da 
yaşayan dört kişilik 
bir ailenin gıda için 
yapması gereken 
asgari harcama 
tutarı bir önceki aya 
göre yüzde 0,58 
oranında geriledi. 
Yılın ilk yedi aylık 
döneminde artış 
yüzde 0,61 olurken, 
gıda enflasyonunda 

12 ay itibarıyla 
artış yüzde 6,26 
oranında gerçek
leşti. Yıllık ortalama 
artış ise yüzde 7,76 
olarak hesaplandı. 
Gıda harcamalarında 
ise ramazana sayılı 
günler kala et fiyatı 
zamlandı, tavuk 
fiyatı geriledi, 
yumurtanın tanesi 
ise 26 kuruşa 
yükseldi.
Yaş meyve VS 
sebzenin ortalama 
kilogram fiyatı ise 
Haziran ayına göre 
düşerek, Temmuz 
ayında 2 lira 67 
kuruşa geriledi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224) 5139683 Fax:(0.224) 5133595
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Ramazan ayının yak
laşmasıyla gıda fiy
atlarında artış iddi
aları yine gündeme 
oturdu. Karkasta 
kilo fiyatı 15 liraya 
dayanan ette sektör 
‘zam kavgasına’ 
tutuştu...
Bu iddiaların başın
da da yıl boyunca 
hareketli bir fiyat 
grafiği çizen kırmızı 
et geliyor.
Yıl içinde kilogram 
fiyatı 11 TL’den 15 
TL’ye kadar çıkan 
karkas ette fiyatlar 
şu anda durulmuş 
gibi gözükse de 
“Zam olur mu?” 
endişesi sürüyor. 
Sektör oyuncuları da 
bu konuda farklı 
açıklamalar yapıyor. 
Ulusal Kırmızı Et 
Konseyi Başkanı 
Faruk Kayar, fiyat
lara zam yapılmasını 
gerektirecek bir 
sıkıntı olmadığını 
vurgulayarak, tüketi
cileri spekülatörlere 
karşı dikkatli olmaya 
çağırıyor.
Kayar, “Türkiye’de 
şu an itibarıyla et 
fiyatlarının yük
selmesini gerektiren 
bir durum söz 
konusu değil.
Ramazan ayında 
herhangi bir fiyat 
artışı olmayacak” 
diyor.
ETBİR Başkanı 
Ahmet Yücesan ise 
farklı görüşte.
Türkiye’de kırmızı et 
piyasasını dengede 
tutanın ithalat 
olduğunu vurgu

layan Yücesan, 
“Hem kur artışı hem 
de talep artışı zammı 
kaçınılmaz hale 
getirecek, çünkü 
yüzde 15’lik bir 
maliyet artışı var, 
sanayici bunu 
cebinden bir yere 
kadar karşılayabilir” 
diye konuşuyor.
"BU FİLMİ GÖRDÜK, 
40 FİRMA BATTI" 
ETBİR Başkanı 
Ahmet Yücesan, et 
ithalatının yapıldığı 
Avrupa’da yaz 
sonunda tüketici
lerin tatilden dön
mesiyle hep bir 
hareketlilik ve talep 
artışı yaşandığını 
vurgulayarak, “Buna 
bir de bizdeki kur 
artışını eklerseniz, 
zammın eninde 
sonunda 
yaşanacağını göre
bilirsiniz” diyor.
Artan maliyetin 2008 
ve 2009 yıllarında 
“bir süre cepten 
karşılanmaya 
çalışıldığını” anı- 
matan Yücesan, “Biz 
bu filmi daha önce 
de gördük, sanayici 
cebinden bu maliyeti 
bir yere kadar 
karşılar, daha önce 
böyle yapmaya 

çalışan 40 firma 
battı” diye konu 
şuyor.
Ote yandan Ulusal 
Kırmızı Et Konseyi 
Başkanı Faruk Kayar 
ise, fiyatların yükse
leceğini öne süren 
kişileri “spekülatör” 
olarak niteleyerek, 
bu kişileri, tüketiciyi 
ve piyasayı olumsuz 
yönde etkileme 
gayreti içerisinde 
olmakla eleştiriyor. 
"OLSAYDI 
ŞİMDİYE KADAR 
HİSSEDERDİK" 
ETBİR Yönetim 
Kurulu Üyesi 
Hikmet Kayar da, 
piyasayı yakından 
takip ettiklerini, 
şu ana kadar 
piyasadan zam ola
cağına dair bir 
sinyal alınmadığını 
dile getirdi.
Ramazan ayına bir 
hafta kaldığını hatır
latan Kayar, “Eğer 
ramazanda bir zam 
olacak olsaydı şu 
ana kadar hareket
lerini görmeye 
başlardık, sinyalleri
ni alırdık, ancak bu 
yönde bir hareket 
yok” değer
lendirmesinde 
bulundu.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM__________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
MerSağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tip 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

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

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı işi. Md.
Su Arıza ___ _

DENİZ OTOBÜSÜ

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11
513 13

513 37

513.13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

514 57 96

513 45 21-182

Yalnız 185

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

53
57 
08
33
95
42 
07

VAPUR FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eskihisar

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

OTOBÜS_________ _

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR________

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

513 10 79
513 30 33
513 14 25
513 01 03

Gemlik KSrfez
•IHLİK’İN İLK BÜKLÜK SİYASİ 8AZZTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4028 

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)

mıliilıatiııiü
VEIHIŞ SİMASI 
m 

ll:45’H:00-l6:l5- 
20:30

ÖLÜM ÇİFTLİĞİ: 
I4:I5'I6:3O'2O:3O„.

ı Rezervasyon
! (Tel :515532i)
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MMİBİBİM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan bu yıl 
Yiğitali’de gerçek
leştirilen
‘11. Kent Gönüllüleri 
Gençlik Doğa 
Kampı’, 28 Temmuz 
Perşembe günü 
Kültürpark Konser 
Alanı’nda yapılacak 
muhteşem bir kon
serle sona erecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Bursa’ya 
kazandırılan 
20 bin kişi kapasiteli 
Kültürpark Konser 
Alanı’nda gerçek
leştirilecek ilk 
konsef olma özel
liğini de taşıyan 
program, ünlü 
isimleri Kent gönül
lüsü gençlerle 
buluşturacak.
Konser öncesi 
imza dağıtacaklar 
Müziğin sevilen

yüzleri Bengü, 
Murat Dalkılıç, 
Nazlı, Volga Tamöz 
ve Kolpa, şarkılarını 
Bursa sevdalısı 
gençlerle birlikte 
seslendirecek.
Vatandaşların ücret
siz olarak izleyebile
ceği konser, ünlü 
sanatçıları aynı 
sahnede buluştura
cak eğlenceli bir 

organizasyona 
imzasını atacak. 
28 Temmuz 
Perşembe günü 
saat 16.00’da da 
Almira Otel’de 
sanatçılarla basın 
toplantısı ve kent 
gönüllüsü 
kampçı gençlerin 
katılacağı imza 
günü programı 
gerçekleştirilecek.

Bursaspor Bangura için 
Kesenin Ağzını Açtı
Bursaspor, Teteh 
Bangura'nın trans
ferini gerçekleştire
bilmek için kesenin 
ağzını açtı. Yeşil 
beyazlı kulübün 
golcü futbolcu için 
2. 5 milyon Euro 
teklif ettiği, 
kulübünden cevap 
beklediği öğrenildi. 
Transferde hareketli 
günler yaşayan 
Bursaspor, kadroya 
dahil edilecek yeni 
isimler ile 
görüşmelerini 
sürdürüyor. 
Bursaspor 
Kulübü'nün transfer 
komitesi üyesi 
Erkan Kamat, 
İsveç'te AIK 
Stockholm'ün 
başarılı ismi Teteh 
Bangura için 
temaslarını devam 
ettiriyor. Transfer 
haberlerinin basına

sızmasının ardından 
2 milyon Euro olan 
Bangura'nın bon
servis bedeline 3. 8 
milyon Euro'ya 
çıkaran İsveç 
kulübü ile kıran 
kırana pazarlığın 
sürdüğü, 
Bursaspor'un golcü 
futbolcu için teklifi
ni 2. 5 milyon 
Euro'ya kadar 

çıkardığı ifade 
ediliyor. Teknik 
direktör Ertuğrul 
Sağlam'ın kadroda 
ısrarla görmek iste
diği Bangura için 
Bursaspor- 
Kulübü'nün, Başkan 
İbrahim Yazıcı'nın 
onaylaması duru
munda rakamda 
artışa gidebileceği 
belirtiliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

RAMAZAN
YAKLAŞIYOR!
Her bütçeye uygun ve 

kaliteli imsakiye 
çeşitlerimizi görmeden 

karar vermeyin
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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

m il;

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan Haşladı

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 başanr...

nW

4-5 Yaş 
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
UL Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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4 yaşındaki 
çocuk römorkun 

altında kaldı
Bursa'nın İnegöl ilçeşide, trak
törden düşerek römorkun altın
da kalan 4 yaşında bir çocuk 
hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

liliiljWM inli İlin İlli
Bursa Büyükşehir Belediyesince 
başlatılan “Yazlık Sinema Kumpanyası" 
kapsamında Gemlik’te de unutulan 
Yazlık Sinema günleri başlıyor. Gemlik 
halkına ücretsiz olarak 29 Temmuz 2011 
Cuma günü saat 21.oo de Atatürk 
İlkokulu Bahçesinde “Aşk Tesadüfleri 
Sever" adlı sinema filmi gösterime 
girecek. Dram türünde olan sinema 
filminin başrol oyunculuğu ise Mehmet 
Günsür, Cansel hiçin, Altan Erkekli 
paylaşıyor.Haberi sayfa 2’de

Erdonan: 
Buseler 

teğetbile 
geçmeyecek'
Başbakan Erdo 
ğan, son dönem 
de yoğunlaşan 
kriz tartışmaları 
ile ilgili olarak, 
"Daha önce teğet 
geçecek dedim. 
Bu sefer teğet ge 
çeceğe de benze 
miyor. Daha güç 
lüyüz" dedi. 5’de

Kadri GÜLER
kadri guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yazlık Sinemalar
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel 

aaliyetlerini dikkatli izliyor ve takdir ile 
karşılıyorum.

Yaz ayları geldiğinde kültür etkinlikleri art
ırılıyor.
Bursa Festivali kapsamında 1970’1i yıl tar

lan beri sürdürülen bu faaliyetler büyük ilgi 
ie topluyor.
Müziğin her türlüsüne yer verilen açık hava 

konserleri, sinema günleri gibi etkinliklere 
iu yıl Yazlık Sinema günleri de eklendi.
Yazlık sinema dediğimizde hemen çocuk

luk günlerim geliyor aklıma.
O günlere dönüyor ve Gemliklilerin tek 

eğlencesi olan kışlık ve yazlık sinemalara 
alan ilgiyi düşünüyorum. Devamı sayfa 4’de

Konut 
kredi 
faizleri 
fırladı
Merkez Bankası 
nın hamleleri, 
Haziran ayında 
alınan kararlar ile 
beraber konut 
kredileri faizleri 
ciddi bir şekilde 
yükseldi. Faiz 
oranları 2010’un 
üçüncü çeyreğin
deki rakamlara 
çok yaklaştı.
Yılın başından 
beri faiz oranlarını 
artırma politikası 
nın etkili olduğu 
TÜİK konut satış 
rakamlarına da 
yansımış gözükü 
yor. Sayfa 9’d a

Dörtyol kavşağındaki yeşil alanlarda
çimler üzerine papatya desenli çiçekler dikildi.

Gemi jk girişine 
yeni makyaj

Gemlik Belediyesi eski yönetiminince 
düzenlenen ve ilçe girişine güzel bir 
görüntü kazandıran alanda bulunan çim
ler üzerinde papatya şeklinde mevsimlik 
çiçekler ekilerek, giriş daha da güzel bir 
hale getirildi. Haberi sayfa 2’de

kamuma
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, yönetmeliğe 
uygun olmayan 
özel muayene
hanelerin 3 Ağus 
tos tarihinde kap
atılacağına vurgu 
yaparak, "Kesinlik 
le taviz vermeye
ceğiz" dedi.
Haberi sayfa 4’de

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


Sayfa 2
28 Temmuz 2011 Perşembe Gemlik Körfez

“İnsarTa ve “insanlığa” 
dair bir hikaye...

İnsanlar arası dostluk ve dayanışma ne ırk 
tanıyor ne renk...

Önemli olan aynı ülküye inanmak...
Erdem... Onur.. İnsanca yaşama hakkı.. Bu 

kavramları özümseyebilmek...
Doğumla ölüm arasında geçen yaşam 

sürecinde uygulayabilmek...
Ödün vermeden... Eğilip bükülmeden...
Aşağıdaki öykü bir örnek...
Mexico City'de 200 metre finali koşulmuş. 

Amerikalı siyah atletler Tommie Smith ile 
John Carlos birinci ve üçüncü gelirken, ikin
ciliği AvustralyalI beyaz atlet Peter Norman 
kazanmış.

Madalya töreni için bekledikleri sırada, 
Carlos, Peter Norman'ın yanına gelerek sor
muş:

- İnsan haklarına inanıyor musun?
- Evet, inanıyorum.
- Peki ya Tanrı'ya?
- Bütün kalbimle...
Bunun üzerine, iki siyah atlet kafalarındaki 

eylem planını açıklamışlar, Norman 
tereddütsüz katılmış:
- Ben eyleminizi destekleyeceğim, bana ne 

yapımım gerektiğini söyleyin!
İlk defa,.o günler için müthiş bir pro

vokasyon hatta devrim sayılacak bir eylem 
planlıyor iki genç adam: Amerika'daki ırk 
ayrımcılığını ve siyahlara reva görülen fakir
liği ve ikinci sınıf vatandaşlığı protesto ede
cekler./. Ama nastl?

Fikir Norman'dan geliyor:
Bir çift siyah deri eldiven buluyorlar, sağ 

tekini Tommie, sol tekini John eline geçiriy
or; fakirliği sembolize etmek için çıplak 
ayakla kürsüye çıkıyorlar, başları kederle 
öne eğik, sıkılı yumruklarını havaya kaldırıy
orlar. Önlerinde duran beyaz atlet Peter 
Norman da, dayanışmasını göştermek için 
kalbinin üstüne 'insan Hakları İçin Olimpiyat 
Projesi Hareketi'nin kokartını iğneliyor.

Amerikan milli marşı çalarken plan icra 
ediliyor ve eylem gerçekleşiyor.
Ve tabu dünya birbirine giriyor. Amerika 

ayağa kalkıyor. Olimpiyatlar bile gölgede 
kalıyor, dünya gazeteleri yumrukları havada 
siyah atletlerin fotoğrafını birinci sayfadan 
veriyor...

Amerikan Olimpiyat Komitesi iki siyahın 
spor kariyerini o saniye bitiriyor. Eylem 
amacına ulaşmış, Amerika'daki zenci azın
lığın durumu dünya gündemine girmiştir. 
Smith ve Carlos spor hayatlarınrve buna 
bağlı olarak geleceklerini feda etmişler ama 
dünya tarihine geçmişlerdir.

Dünyadaki yüz milyonlarca ezilmiş siyahın 
ilahı haline gelmişlerdir.

Peki ya AvustralyalI be^az Peter Norman?
Norman'ın da hayatı kararmış. Tommie 

Smith anlatıyor:
"Peter, bir beyazdı. O günlerde siyahların 

haklarını savunma, cesareti gösteren, onurlu 
ve belkemiği sahibi beyaz çok azdı. Peter, 
Avustralya'ya döndüğünde kimşb yüzüne 
bakmadığı gibi, herkes tarafından yargılandı. 
Onun da atletizm kariyeri bitti, spor 
çevrelerinden dışlandı. Tehditle^ işsizlik ve 
tecrit nedeniyle öyle sıkıntılı günler yaşadık 
ki, üçümüzün de ilk evliliği sona erdi."

Avustralya Devleti Nortman'ı ölene kadar 
affetmemiş ama... Norman intikamını mezara 
götürmüş: 1968 Olimpiyatları finalinde İkinci 
olurken kırdığı 200ımetr,e Avusturalya rekoru 
hâlâ, 38 yıl sonra kınlamamış.

Ölene kadar süren 'eylem kardeşliği' 
İki Amerikalı ve ,bir AvustralyalI ’lanetli’ 

atletin o gün başlayan 'eylem kardeşliği' ve 
dostlukları ömür boyu sürmüş. Aradan 
geçen 38 yıl boyunca, yazışmışlar, buluş
muşlar, görüşmüşler.

Ta, Peter Norman evinin bahçesinde kalp 
krizi geçirip 64 yaşında ölene kadar.

Yazlık Sinema Kumpanyası kapsamında Aşk 
Tesadüfleri Sever filmi 29 Temmuz 2011 Cuma günü 

Atatürk İlkokulu bahçesinde gösterime girecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce 
başlatılan “Yazlık 
Sinema
Kumpanyası” 
kapsamında 
Gemlik’te de 
unutulan Yazlık 
Sinema günleri 
başlıyor.
29 Temmuz 2011 
Cuma günü saat 
21.oo de Atatürk 
İlkokulu 
Bahçesinde “Aşk 
Tesadüfleri Sever” 
adlı sinema filmi 
gösterime girecek. 
2010 yılı yapımı 
olan Aşk 
Tesadüfleri Sever 
filmi dram türü 
olup, Yönetmen 
ligini Ömer Faruk 
Sorak yaptığı film 
de Mehmet Günsür, 
Belçim Erdoğan, 
Altan Erkekli, 
Şebnem Sönmez, 
Ayda Aksel, Cansel 
Elçin, Cezmi 
Baskın, Batuhan 
Karacakaya, Yiğit 
Özşener, Hüseyin 
Avni Danyal, Öykü 
Çelik, Asena 
Keskinci, Müge 
Boz, Caner 
Karamukluoğlu, 
Reyhan Asena 
Keskinci, Arif 
Keskiner, Yılmaz

Gruda, Zafer 
Demircan, Ayşe 
Arman, Berkant 
Keskin, Berna 
Konur, Hakan 
çimenser, Pınar 
Çağlayan, Ümit 
Bülent Dinçer 
Senaryo: İpek 
Sorak, Nuran Evren 
Şit, Evren şit 
Yapımcı: Oguz Peri 
Görüntü 
Yönetmeni: Veli 
Kuzlu Müzik: 
Şebnem Ferah, 
Teoman, Demir 
Demirkan, Müslüm 
Gürses, Bülent 
Ortaçgil, Ozan 
Çolakoğlu, Redd, 
Tanju Okan oynu 
yorlar.

Dörtyol kavşağındaki yeşil alanlarda çimler üzerine papatya desenli çiçekler dikildi.

Bemlilı girişine yeni makyaj
Gemlik girişi Dört 
yol kavşağındaki 
yeşil alanlar 
yeniden düzen
leniyor.
Gemlik Belediyesi 
eski yönetiminince 
düzenlenen ve ilçe 
girişine güzel bir 
görüntü kazandıran 
alanda bulunan 
çimler üzerinde 
papatya şeklinde 
mevsimlik çiçekler 
ekilerek, giriş daha 
da güzel bir hale 
getirildi.
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekiple 
rince çiçek dikimi 
bitirilerek günlük 
bakımlarının 
yapılmasına

M»

$ İH

devam ediliyor. 
Hava ısısının çok 
arttığı bu günlerde

belediye park ve 
bahçelerdeki yeşil 
alanları sürekli

sulayarak kuru
malarının önüne 
geçiyorlar.

. ı C V'Jr.'f-
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4 yasındaki çocuk römorkun altında kaldı
Bursa'nın 
İnegöl ilçeside, 
traktörden düşerek 
römorkun altında 
kalan 4 yaşında bir 
çocuk hayatını 
kaybetti.
Kaza, İnegöl'e 
bağlı Süpürtü 
köyünde meydana 
geldi. Babası Sami 
Kama (42) ile birlik
te buğday tarlasın
dan evlerine dön
mekte olan 4 yaşın
daki Emirhan Kama, traktörün üzerinden düşerek

römorkun 
altında kaldı. 
Babası ve köylü
lerin yardımıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan 
Emirhan Kama 
kurtarılamadı. 
Çocuğun öldüğünü 
öğrenen yakınları 
hastane 
bahçesinde fenalık 
geçirdi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

YazıYORUM
Diş Hekimr

n VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com

Değişen bir şey yok!

Ekmek kırıntılarına bastığı için öldürüldü
Ekmek kırıntılarına 
bastığı için 
öldürüldü 
Bursa'da zihinsel 
engelli bir kişiyi, 
ekmek kırıntılarına 
bastığı gerekçe
siyle yol ortasında 
karnından bıçakla
yarak öldürdüğü 
iddia edilen genç 
ile arkadaşı yaka
landı.
Bursa'da yaşayan 
zihinsel engelli 
Lütfü Bulur (48), 
yaklaşık bir hafta 
önce Mollafenari 
Mahallesi'nde

karnından iki kez 
bıçaklandı. Ağır 
yaralanan Bulur, 
kaldırıldığı 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'nde 
bütün müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Cinayetin ardından 
aynı mahallede 
inceleme yapan 
Bursa Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekip
leri, görgü tanık
larının ifadeleri 
doğrultusunda S.Ç. 
(18) ve K.A.'yı (16)

gözaltına aldı. 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
ifadesinde suçla
mayı kabul eden 
K.A'nın, Lütfü 
Bulur'u sokaktaki 
çöpleri toplarken 
yerdeki ekmek 
kırıntılarına bastığı 
için uyardıklarını, 
ardından kavga 
ettiklerini söyley
erek, "Bize küfretti. 
Ardından şişe fırlat
tı. Aramızda kavga 
çıktı. S.Ç. olay 
yerinden kaçarken 
ben de belimden

çıkardığım bıçakla 
kendisini bıçak
ladım. Olayın ardın
dan kaçıp S.Ç. ile 
buluştuk ve bıçağı 
bir evin bahçesine 
attık” dediği öğre
nildi. Tarif edilen 
yerde suç aleti 
bıçağı bulan polis 
ekipleri, 2 zanlıyı 
gözaltına aldı. 
Çocuk Şube Mü 
dürlüğüne teslim 
edilen K.A. ve arka 
daşı S.Ç., ifadel 
erinin alınmasının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Recep Altepe ye saldırıya 5 ay hapis cezası
Altepe'ye Saldırıya 
5 Hafta Hapis 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye, 
Ağustos 2010'da 
yumruklu saldırıda 
bulunan ve koru
malar tarafından 
etkisiz hale getir
ilen Mehmet 
Gülyaprak (43), 5 
hafta hapis cezası
na çarptırıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'ye, 
Ağustos 2010'da 
yumruklu saldırıda 
bulunan ve koru
malar tarafından 
etkisiz hale getir
ilen Mehmet

Gülyaprak (43), 5 
hafta hapis cezası
na çarptırıldı.
Bursa 1. Sulh Ceza 
Mahkemesinde 
görülen davanın 
bugünkü duruş
masına tutuksuz 
yargılanan Mehmet 
Gülyaprak ile 
tarafların avukatları 
katıldı.
"Kasten yarala
maya teşebbüs” 
suçundan bir yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle 
yargılanan Mehmet 
Gülyaprak, 
ifadesinde şunları 
söyledi:
"Olay günü başkan 
ile konuşmak iste

dim. Kendisine 
işsiz olduğumu, 
bana iş sözü 
verdiğini, ancak 
yerine getirmediği
ni söyledim. 
Kendisi de, bana 
böyle bir söz 
verdiğini hatırla
madığını söyley
ince sinirlendim ve 
aramızda tartışma 
çıktı. Ona vurmak 
gibi bir niyetim 
yoktu. " 
Mehmet Gülyap 
rak’a önce 4 ay 
hapis cezası veren, 
sanığın sabıkasız 
oluşu ve duruş
madaki iyi halini 
dikkate alarak ceza
yı 1 ay 7 güne

düşüren mahkeme 
heyeti, bu cezayı da 
5 yıl süreyle ertele
di. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Merinos Atatürk 
KÖngre ve Kültür 
Merkezi'nde 
Ağustos 2010 tari
hinde, "işe alma 
vaadini yerine 
getirmediği" iddi
asıyla tekvando 
antrenörü Mehmet 
Gülyaprak'ın yum
ruklu saldırısına 
uğramıştı. Saldırı 
sonrası gözaltına 
alınan Gülyaprak, 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakılmıştı.

«Mitin 
tecilli

V

asagıyadusiu

HaVa almak için 
terasa çıkan şahıs 3. 
kattan düşerek öldü 
Bursa'da aşırı sıcak
lardan bunalınca 
terasa çıkan bir kişi, 
alkolün etkisiyle 
dengesini kaybedip 
3. kattan düşerek 
hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yıldırım 
ilçesi Esenevler 
Mahallesi Erciyes 
Sokak'ta bir evde 
meydana geldi.
Alkollü olan 58 
yaşındaki Hıdır 
Aydın, aşırı sıcaklar
dan bunalınca hava 
almak için evinin

teras katına çıktı. 
3. kattan düşerek 
ağır yaralanan 
Aydın, olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
tarafından Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Son günlerde yemin boykotu için çok 
şeyler söyleniyor.

Ballı milletvekili maaşı için milletvekili 
olan CHP'lilerin yemin boykotunun sona 
erdirilmesi için baskılar yaptığı dediko
dusu ayyuka çıktı..

Kemal Kılıçdaroğlu daha yeni 
'Gerekirse dört sene sürer bu boykot' 
diyordu.

Gürsel Tekin gazetecilere 'Faşizmle 
mücadele ediyoruz' diye sallıyordu. 
Daha yeni 'demokrasi manifestosu' 
yayınladılar.

Dünse kalkıp yemin ediyorlar.
Bu sürede ne değişti? .Söyleyin de 

anlayalım ne değişti.
CHP'liler boykot karşılığında bir şey 

kazandılar mı? Hayır.
En azından 'Tutuklu milletvekilleri 

bütün Meclis'in sorunudur' Cümlesini 
duymayı bekliyorlardı.

Bunu söyleyecek kimseyi bulamadılar 
AKP'de.

Balbay ve Haberal belli ki seçilmiş 
olmalarına rağmen bu ortam da mil
letvekili olamayacaklar.

CHP, tam anlamıyla tükürdüğünü 
yalamış olacak.

Bu hamle ve zekasız eylem kitaplarda 
'tükürdüğünü yalamak* maddesine örnek 
olabilir.

Başbakan Erdoğan’ın Türkiye'de hep 
haklı çıkmak gibi bir özelliği var, bu 
krizde de aynen ne dediyse oldu.

Müzakere masasından elinde koca bir 
sıfırla ayrılan CHP'ye bir başka siyasi 
utanç kaldı o kadar.

Eylem neden sürmedi peki?..
Başbakan Tayyip Erdoğan ‘dan kork

tukları için mi?
Ya da çaresiz kaldıklarından mı?.
Hayır hayır... Hiç böyle değilmiş...
Duyduklarım daha da aşağılık insan 

karakterlerini yansıtıyor:
CHP'den yeni milletvekili seçilenlerden 

bazıları etrafındakilere 'Vallahi ben 
seçime girmeden önce kredi aldım, 
borçlandım bu milletvekili maaşına acele 
ihtiyacım var’ diyormuş.

Ben boykot filan dinlemem, “acele 
paraya ihtiyacım var” diyenler çoğunluk
ta imiş.

Bir başkası 'Bunca yıl hep liste dışı 
kaldım, baraja takıldım, bir kaç kişiyle 
milletvekilliğini kaçırdım bari şimdi 
seçilmişken milletvekili olayım' diyor
muş.

Siyaseti bu hale indiren isimlerle yola 
çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ‘ye ne 
söylense az...

Bizlerde buralarda beyler seçilsin diye 
kendi kendimizi yiyoruz.

Bizlere yazık değil mi ?..
Yoksa bizler enayi miyiz!...

ABONE OLDUNUZ MU?
«ıııli'la lıı (taıH ilmi «ıtınıı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ vnww.genilikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
vnww.genilikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yazlık sinemalar
Televizyon sinema izleme kültürünü 

yok etti.
1980’1i yıllara kadar kışlık ve yazlık 

sinemalar Gemliklilerin vazgeçilmezlerin 
dendi.

O yıllarda Gemlik’in merkezi Balıkpa 
zarıdır.

Balıkpazarı kahvehaneleri bu özelliği
ni hala sürdürüyor.

İskele Meydanı’na yapılan onca çay 
bahçesine karşın, Balıkpazarı kahveha 
neleri ve önündeki parkı ilgisini sürdürü 
yor.

İlçenin merkezi Balıkpazarı olunca, 
sinemalarda bu alana yakın yerlerde 
kurulur.

Halitpaşa Mahallesi Kumla yolu üze 
rinde, Atatürk İlkokuluna gelmeden, 
(İnalların (şimdi yanmış yıkık bina 
karpuzcunun yeri) yanında Gürçay 
Ailesinin işlettiği İnci Sineması, Alemdar 
Caddesinde Avcı Ailesinin işlettiği Atlas 
Sineması, Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
karşına yapılan Şirin Apartmanın altında 
Şirin Sineması Gemliklilerin vazgeçilmz- 
lerindendi.

İnci Sineması ile Atlas Sineması’nın 
kışlık yanında bir de yazlık böiümien var 
dı.

Gündüz kışlıkta öğleden sonra gösteri 
me giren film, gece ise yazlık bahçede 
oynatılırdı.

Kışlıktaki sandalyeler, yazlığa taşınır 
dı.

Ayhan Işık’ın, Göksel Ersoy’un, Tür 
kan Şoray’ın, Fikret Hakan’ın, Eşref Kol 
çak’ın, Zeki Müren’in, Fatma Girik’in ro 
mantik filmleri ile Cüneyt Arkın’ın ‘Tar 
kan’, Malkoçoğlu’ gibi macera ve kahra
manlık filmleri ile Sadri Ahşık’ın komedi 
filmlerini izlerdik.

Çocukluğumuzda sinemaya girebil 
mek için gündüzleri o gün hangi filmini 
oynayacağının afişlerinin asıldığı tabela 
ları sokaklarda taşırdık.

Bunun karşılığı da filmi izlerdik.
Kimi ise kışlık sinemadan, yazlık bölü 

me 4’lü, 5’li birbirine çakılı sandalyeleri 
taşıyıp filme bedava girerdik.

Televizyonların çıkması, ardından bil
gisayarlar, videolar, CD’ler, kalitesiz film
ler sinema sektörünü çöktürdü.

1970’lere kadar gelen yazlık sinemalar 
1980’lerden sonra işsizlikten kapılarını 
kapadı.

Bugün unutulan yazlık sinemalar nos
taljik öğeler oldu.

Büyükşehir yazlık sinemaları hatır- 
latarak bu nostaljiyi tazeleyerek, açık 
aland? filnvizleme tey^yıj/ypniijfü^klâ^â 
aşılamaca çalışıyor.

Ama, bir yandan da yazlık sinemalar 
kapatılıp, Kumla’daki gibi pazaryeri 
yapılıyor.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
«ıtırlı in tinoı tınıl umul ABONE OLUN'OKUYUN OKUTUN

Yönetmeliğe uymayan 
muayenehaneler 

3 Ağustos ta kapatılıyor
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, yönetmeliğe 
uygun olmayan özel 
muayenehanelerin 3 
Ağustos tarihinde 
kapatılacağına 
vurgu yaparak, 
"Kesinlikle taviz 
vermeyeceğiz" dedi. 
Yurt genelinde 
yasal, ruhsatlı ve 
izinli tüm muayene
hanelerden fiziki 
şartlarını yerine 
getirmeyenler, 
"Ayakta Teşhis ye 
Tedavi Yapılan Özel 
Sağlık Kuruluşları 
Hakkında 
Yönetmelik"te 
yapılan değişiklik 
gereği 3 Ağustos 
2011 tarihinde 
kapatılacak.
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Özcan 
Akan, özel 
muayenehanelere 
verilen 1 yıllık

krafaiilaı utrl HMmıM
Zonguldak Karael 
mas Üniversitesi 
Jeodezi ve Fotog 
rametri Mühendisliği 
Afet İzleme ve 
Araştırma Laboratu 
van'nın, 'Uzay radar 
interferometri' 
tekniğiyle gerçek
leştirdiği çalışmalar
da, Bursa Ovası'n 
dan geçen ve Kuzey 
Anadolu Fay Hattı' 
nın kolu olduğu 
değerlendirilen fayın 
yeri belirlendi. 
Demirtaş bölgesin
den Nilüfer İlçesi'ne 
doğru uzanan 23 
kilometrelik fay W,' î ?. 
bölg£ 
tu fdu ğü be Ihtı İdi. 
ZKÜ Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 
bugüne kadar 
gerçekleştirilen 
çalışmalarda, Bursa 
yönüne doğru 
devam eden fayların 
varlığının zaten

sürenin 3 
Ağustos'ta dola
cağını belirterek, 
"Bir yıllık süre biti
minde uygunluk bel
gesi olmayan 
muayenehaneler 
kapatılacak.
Mevzuattaki yönet
melik gereğince 
hareket edilecek. 
Tüm hekim 
arkadaşlarımızı 
yönetmeliğe uymaya 
davet ediyorum.

bilindiği, ancak bun
ların, alüvyal yapının 
altında kaldıkların
dan Bursa

" Ovası'n da tam 
^tftairak nereden 

İZ ğeçtikliefihih belir-.., 
(enemediğine dikkat 
çekildi. ZKÜ Jeodezi 
ve Fotogrametri 
Mühendisliği Afet 
İzleme ve Araştırma 
Laboratuvan'nda 
çalışmalarını 
yürüten Doç. Dr. 
Hakan Kutoğlu, Yrd. 
Doç. Dr. Oğuz 
Gündoğdu ve Japon

Kesinlikle taviz ver
meyeceğiz" diye 
konuştu.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK)4Je 
anlaşmalı özel 
sağlık kuruluşların
da çalışan hekim
lerin muayenehane 
açmaları konusuna 
da değinen Akan, 
"Sağlık
Bakanlığında 
yürütülen çalışma 
sonucunda aksi bir

Dr. Tomonori 
Deguchi'nın, 'Uzay 
radar interferometri' 
tekniğiyle gerçek
leştirdikleri çalış
mayla Bursa 
Ovası'ndan geçen 
fay izinin saptandığı 
belirtildi.
Açıklamada, şöyle 
denildi: "Fayın,. 
Demirtaş bölgesin
den Nilüfer İlçesi'ne 
doğru 23 kilometre 
boyunca uzandığı 
görülüyor. 
Jeomorfolojik özel
likler dikkate 
alındığında bu fayın 
Kuzey Anadolu Fay 
S i stem i'n in Sakarya- 
Pamukova!dan 
ayrılan ve Güney 
Marmara 'ya doğru 
devam eden kolu
nun devamı olduğu 
düşünülüyor. Gerek 
belirlenen bu fayın 
gerekse de İznik 
segmentinin Gemlik 
noktasında dikkate 
değer bir yamul- 

düzenleme yapıl
madığı sürece, SGK 
ile anlaşmalı özel 
kuruluşlarda çalışan 
hekimlerin 
muayenehane 
açmasına kesinlikle 
izin vermeyeceğiz" 
ifadelerini kaydetti. 
Geçtiğimiz günlerde 
İzmir Tabip 
Odası’nın itirazı 
üzerine karar veren 
Danıştay 10. Dairesi, 
muayene kapılarının 
110 santime çıkarıl
ması, 80 santimlik 
asansör ve merdi- . 
venlerle ilgili yönet
meliğin e ve f bent-, 
lerinde yürütmeyi 0 
durdurmuştu. Ancak 
Danıştay diğer 
bentler yönünden 
itirazı reddetmişti. > 
Türk Tabipler Birliği 
tarafından açılan 
davanın ise henüz - 
sonuçlanmadığı 
bildirildi 

manın işaretleri 
gözleniyor. Bu 
bakımdan İstan
bul'un yanı sıra 
Bursa'nın da bir 
deprem farkındalığı 
içerisinde olmasın
da yarar görülmek
tedir. " 
ZKÜ Mühendislik 
Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. 
Hakan Kutoğlu, 
sadece İstanbul'da 
olası bir depremden 
söz edildiğini, 
bu yüzden 
Bursa'ya da dikkat 
çekmek istediklerini 
söyledi. Bursa böl
gesinde 1855'te 7. 1 
büyüklüğünde yıkıcı 
bir deprem 
olduğunu hatırlatan 
Doç. Dr. Kutoğlu, 
"Bursa 'da bir risk 
var. Yerel yönetici
lerin bunun farkında 
olması lazım. 
Gerekli tedbirlerin 
alınması gerekiyor" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Erdoaan; “Bu sefer teğet hile flecmeyecek"
Başbakan Erdoğan, 
son dönemde 
yoğunlaşan kriz 
tartışmaları ile ilgili 
olarak, "Daha önce 
teğet geçecek 
dedim. Bu sefer 
teğet geçeceğe de 
benzemiyor. Daha 
güçlüyüz" dedi. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
ikinci yurt dışı 
ziyaretini gerçek
leştirdiği Azerbay 
can’a hareketinden 
önce havalimanında 
gazetecilere açıkla
ma yaptı.
Gündeme dair soru
ları cevaplayan Erdo 
ğan şöyle konuştu: 
EKONOMİK KRİZ 
İDDİALARI 
Biz krizlere hazırhk- 
lıyız. Yere sağlam 
basıyoruz. Daha 
önce teğet geçecek 
dedim. Bu sefer 
teğet geçeceğe de 
benzemiyor. Daha 
güçlüyüz. Eğer 
verim ekonomisinde 
saf alırsak israf 
ekonomisinden uzak

durursak kriz bize 
uğramaz.
Biz bugün güçlüy- 
sek kamu harca
malarında yaptığımız 
tasarruftandır.
ANAYASA 
TARTIŞMALARI 
Bizim anayasayla 
ilgili çalışmalarımız 
her siyasi partinin 
yapmasını arzu 
ettiğimiz çalışma. 
Biz dersimizi çalışı 
yoruz. Bununla bir 
çerçeve oluştura
cağız. Daha önce 
yaptığımız bir çalış
ma vardı ama bu 

sürede Türkiye’de 
birçok şey değişti. 
Biz muhalefete 
çağrımızı her zaman 
yaptık. 1 Ekim’den 
sonra başlayacak 
süreçte muhalefet 
bizim bu davetimize 
nasıl cevap verir 
bilemiyorum.
Biz herhangi bir day
atmanın içerisinde 
değiliz. İktidarı ve 
muhalefeti ile birlikte 
STK’lar ve söyleye
cek sözü olan 
çevrelerle konuşmak 
suretiyle en idealiniz 
yakalamanın 

gayretinde olacak. 
Tüm vatandaşlar işte 
bu benim anayasam 
demeli. Şu andaki 
anayasa gibi amalar
la ancaklarla geçici 
maddelerle dolu bir 
anaysa istemiyoruz.

BDP’NİN “VERGİ 
VERMEYİZ” 
AÇIKLAMASINA 
CEVAP: VERGİ VER
MEYEN BEDELİNİ 
ÖDER
Türkiye 760 bin kilo
metrekaresi ve 74 
milyon vatandaşıyla 
bir bütündür. Kimse 
bu bütünlük 
üzerinde operas 
yona giremez. Kimse 
küçük akıllarıyla 
bütünlüğü parçala
ma gayretiyle gire
mez.
Herkes vergisini 
ödemek zorundadır. 
Ödemezse bedelini 
ödemek zorundadır. 
Vergi vermeyeceğim 
ama merkezi yöne
tim bana destek 
verecek. Yağma 
Hasan’ın böreği...

Biz Doğu ve 
Güneydoğu'ya her
hangi parti yüzün
den yardım yapmıy
oruz. Ülkemizin aynı 
güzelliklere sahip ol 
ması için yapıyoruz. 
Orada benim 
insanım var mı var. 
Biz oraya hizmeti 
götürürüz. Herhangi 
bir partinin varlığı 
bizi ilgilendirmiyor. 
Bu sözlerin sahipleri 
oraya yatırım yapıl
masını istemiyorlar. 
Biz yolumuza karar
lılıkla devam ede
ceğiz.
BDP'Lİ BENGİ 
YILDIZ ’VERGİ 
VERMEYİZ’ DEMİŞTİ 
GENELKURMAYIN 
SİLVAN 
AÇIKLAMASI 
Genelkurmayımızın 
açıklaması zaten çok 
detaylı bir açıklama. 
Artık ikinci bir açık
lamayı gerektirecek 
bir durum yok. 
Güvenlik güçleriyle 
bu mücadeleyi 
sürdürmenin 
ötesinde Milli Birlik 

ve Kardeşlik projesi 
içinde bu mücade
leyi sürdürme 
arzusundayız.
Yalnız medyadan bu 
noktada şikayetçiyiz. 
Bakın, Norveç’teki 
hadise nedeniyle 
Gizem kızımızın 
ailesini aradım ve 
bana, “Kızımın 
fotoğrafını yayınla
mak için bizden izin 
istediler” dedi. 
Bizde bu var mı. 
Yok. bizde her türlü 
ajitasyon ve ülkem
izde moral güçleri 
olması gereken 
kuruluşları demoral
ize etmek için bir 
gayret var. 
Terörün en önemli 
silahı propagan
dasını yaptırmaktır. 
Teröristlerin temsil
cileriyle medyanın el 
ele vermesini 
anlayamıyorum. 
İstiyoruz ki medya 
organlarının hepsi 
bu hassasiyeti 
göstersin ve 
amacımıza 
ulaşalım.”
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Terrnal.Otelplarağ .
Armutlu sahiline yakın, orman I 
içinde mükemmel manzarası, I 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmıetjnjzdeîytz!.
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Ramazan Ayına özel promosyon : 45 TL ■ 
80 TL'den başlayan bayramfiyatları ■

Müstakil Ahşap Konaklarımız hizmetinizde 
Doğada at biniciliği ve nargile keyfi ;

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapistler'' 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi ’’-s 

her odada küvet ve kaplıca suyu & Günübirlik banydlaF'^ 
ve jakuziler & Sabah akşam açık büfe yemek & Bayanlara Özel 

deniz suyunda yüzme imkanı & Özel Plaj & Fitness Centei
odalarda uydu tv yayını, telefon, sıcak soğuk !âıplidd:süfü ^’Q fil

Kaplıcalar Mevkii No: 1 Armutlu / YALOVA
I Tel: 0 226 531 41 25 ■ 53144 20 -531-31 45 Fax: 531 08 09 »
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Lozan’dan Günümüze
Lozan , 1923’te 

ne anlam ifade 
ediyordu?

Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’nı kazanmış 
olan Türk halkı bu 
başarısını, 
ülkesinin ve 
Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 
varlığını bütün 
Dünya’ya onay* 
latıyordu. İnönü ve 
Mustafa Kemal’in 
ortak çabası 
meyvesini ver
mişti. 88 yıl önce 
gerçekleştirilen bu 
başarı ülkede 
büyük çoşku 
yaratmıştı. Ülkenin 
temelleri bu Lozan 
Konferansıyla 
atılmıştı. Bağımsız 
ve özgür yaşama 
hakkı kendi 
bileğimizin 
gücüyle elde 
edilmişti. Yanan 

büyük bir impara
torluğun küllerin 
den genç Türkiye 
Cumhuriyeti 
Dünya’ya merhaba 
diyordu.

88 yıl sonra bir 
yazar Banu Avar, 
Türkiye 
Cumhuriyetinde 
hükümet olan 
siyasi iktidarlar 
vatan topraklarının 
150 bin km karesi
ni Ingilizlere ve 
Amerikalılara 
satma cesaretini 
kendinde bulmuş
tur, diyor. Bu mik
tar vatan toprak
larının beşte birini 
ifade ediyor.

Bu topraklar 
petrol ve maden 
yataklarının 
olduğu alanlardır. 
150 bin metre 
karelik alanın 

tapusu yabancı 
şirketlere altın tep
side sunulmuştur, 
yazarın dediğine 
göre.

Devletin en 
tepesinde oturan 
kişi Lozan’ın öne
minden söz ediyor. 
Ülkenin bağımsız 
lık belgesi 
olduğunu gün
deme getiriyor ve 
Lozan’ın tarihimiz 
açısından çok 
önemli olduğunu 
vurguluyor.

Söylenenlerle 
gerçekleri önünüze 
koyup 
düşündüğünüzde 
bütün çelişkileri 
bir bir görüyor
sunuz. Ülkenin 
yaşamsal önemi 
olan kurumlarını 
ve alanlarını 

yabancılara sat
tığınızda bunları 
geri almanız da 
pek kolay değil.
Varsayalım 

satılan bu toprak
ları kamulaştırmak 
istediniz. Hayır! 
Yapamazsınız! 
Karşınıza 
“Tahkim” çıkacak
tır, yani ulus
lararası mahkeme, 
sizi haksız çıkara
caktır. O nedenle 
düşündüğünüzü 
gerçekleştirmeniz 
pek mümkün değil.

Ülkenin en karlı 
kurumu Telekom 
bir Lübnanlıya 
satıldı. Sözüm ona 
satıldı.

Kim bilir bu satış
ta kimlerin cebine 
ne paralar aktı? 
Bunları bilen var 
mi? İki yılda kendi
ni ödeyen bir şir
ket için siz böyle 
düşünmez 
misiniz? Bu şirket 
Türk ulusu için 
yaşamsal bir değer 
ifade etmiyor 
muydu? Bunun 
gibi daha nice kâr 
getiren şirketler el 
değiştirirken bin

lerinin hiç mi vic
danı sızlamadı 
acaba?

Vahşi kapitalizm 
yani küresel ser
maye kendi çıkar
larını başka ülkel
erde koruyabilmek 
için kendine işbir
likçiler buluyor ve 
bunlardan yarar
lanma yoluna 
gidiyor. Böylelikle 
hem kendileri hem 
işbirlikçileri 
kazanıyor.
Dünyanın pek çok 
ülkesinde hep aynı 
yöntem kul
lanılmıştır. Bizim 
gibi geri bırak
tırılmış ülkelerde 
de yaşanan man
zara aynı.

Bakıyorsunuz, 
kalemlerini satmış 
yazarlar, üç kuruşa 
tenezzül eden tele
vizyoncular, kendi
lerini sanatçı yer
ine koyan şarla
tanlar , ABD’de 
eğitim almış 
ülkesini 
pazarlayan anlı 
şanlı siyasetçi ve 
bilim adamları ve 
daha niceleri...

2011 ‘de ülkemiz 

için Lozan çok şey 
ifade etmiyor^ . 
Tarihimizin sarar
mış sadece bir 
yaprağı.

Günümüzde 
ulusal devlet yok 
edilmeye çalışıldığı 
için bağımsızlığa 
gerek yok. Hem 
gerek olsaydı bizi 
yönetenler onu 
düşünürdü. 
Böylesine basit ,• 
sıradan konularla 
zaman harcamak 
da neyin nesi?

Günümüz, küre
sel sermayenin 
günü. Onun 
karşısına kim 
çıkarsa vatan 
hainidir. Katli 
vaciptir. Yakın 
zamanda böyle bir 
fetva verilirse 
şakın kimse şaşır
masın.

Ben Lozan’ı 
bilmem işleri 
bozanı bilirim, o da 
tekerime taş 
koyarsa onun da 
işini bitiririm.

Evet! Siz hak
lısınız Sayin 
“Lord Curzon” 
zaman sizi kaklı 
çıkardı. Siz 
kazandınız.

Gtmlihilcihıe malzeme MM Gomel Ma
Gemlik’in en eski 
futbol kulüp
lerinden olan 
Gemlikgücü 
Kulübü’ne Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan malzeme 
desteği verildi. 
1980 yılında 
kulübün şu anki 
başkanı İlhan Çakır 
tarafından kurulan 
ilçenin gayri federe 
tek kulübü olan 
Gemlikgücü’nde 
10-16 yaş gurubun
da yaklaşık 30 genç 
futbolcu olabilmek 
için ter döküyor. 
Uzun yıllar çeşitli 
kulüplere futbolcu 
yetiştiren İlhan 
Çakır, öğrenci
leriyle birlikte 
Gemlik Belediye 
Başkan Vekili Aslan 
Özaydın’ı ziyaret 
ederek çiçek verdi 
ve desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. 
Futbola 
kazandırdığı birçok 
kabiliyetli gençle 
tanınan İlhan Çakır, 
Gemlik 
Belediyesi’nden

yapılan futbol topu, 
kramponlu 
ayakkabı, forma, 
şort ve tozluk 
desteğiyle gücünün 
yettiğince gençlere 
futbolu öğretmeye 
ve sevdirmeye 
devam edeceğini 
söyledi.
Belediye 
Başkanvekili 
Aslan Özaydın’da, 
gençlerin spor 
yapmalarına 
destek ver
melerinden 
dolayı mutlu

olduklarını ifade 
ederek, kulüplere 
her zaman 
malzeme

yardımında 
bulunmaya özen 
gösterdiklerini 
söyledi.

Bursaspor'un, 
UEFA Avrupa Ligi 
3’üncü Ön Eleme 
turundaki rakibi 
Belarus'un FC 
Gomel takımı 
Bursa'ya geldi. 
Bursaspor'un bu 
akşam Bursa 
Atatürk Stadı’nda 
mücadele edeceği 
rakibi FC Gomel 
kafilesi, Öğle saat
lerinde Belarus 
Havayollah'nâjait 
bir uçakla 
Yenişehir 
Havalam'na indi. 
Gomel yöneticileri, 
teknik direktör 
Yanovski Anatoliy,

teknik heyet, fut
bolcular ve basın 
mensuplarından 
oluşan 79 kişilik 
Belarus kafilesi, 
karayoluyla 
Bursa'ya geçerek, 
kamp yapacağı 
HolidayTnn Hotel'e 
yerleşti.
Gömer Teknik 
Direktörü 
Anatöliy'in dün 
saat 19. 00'da 
maçın oynanacağı 
Atatürk Stadı'nda 
bir basın toplantısı 
yaptı, ardındap 
konuk ekibin aynı 
statta antrenman 
yapacağı öğreıHİdi;
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Biiyükşehır Senato Binası için devrede
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi;
Hazine’nin Uludağ 
Üniversitesi’ne tahsis 
ettiği ancak üniver
sitenin istenen şek
ilde kullanamadığı 
Kirazlıyayla’daki 
tesisler için devreye 
girdi. Cumhuriyet 
dönemi mimarisinin 
özgün örneklerinden 
biri olan ve ‘Senato 
Binası’ olarak bilinen 
tesisler, Üniversite ile 
sürdürülen 
görüşmelerin olumlu 
sonuçlanması halinde 
onarılarak yeniden 
kullanıma açılacak. 
Bursa Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve UÜ 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek tesislerde 
incelemelerde bulun
du. Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar ve 
Belediyespor Kulübü 
Başkan Yardımcısı 
İlhan Satık ile öğretim 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu inceleme 
gezisinde, 200 odalı 
ana bina ile çevresin
deki küçük bina ve 
tesisler incelendi. 
İnceleme sonunda bir 
değerlendirme yapan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe, bir dönem 
Uludağ Üniversitesi 
tarafından hastane 
binası olarak kul
lanılan ve daha sonra 
sosyal tesise 
dönüştürülen ancak 
son dönemde verimli 
kullanılamayan tesis
lerin Bursa’ya 
kazandırılması için 
çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Altepe, “Uzun 
yıllar hem üniver
sitemize hem sağlık 
sektörüne hizmet ver
miş olan fakat 
günümüzde aktif 
olarak kullanılamayan 
bu tesisleri inceliy
oruz. Çok büyük bir 

yapı, çevresindeki 
binalarla birlikte 
400’ün üzerinde yatak 
kapasitesi mevcut. 
Ancak son dönemde 
aktif olarak kullanıl
maması nedeniyle iç 
tefrişatından ısıtma 
sistemlerine kadar 
birçok yönden zarar 
görmüş. Teknik ekip
lerimiz, binanın kul
lanıma açılması için 
neler gerektiğini 
içeren bir fizibilite 
raporu hazırlayacak, 
ona göre karar vere
ceğiz” dedi.
Sportif altyapıya 
uygun hale getirile
cek

Fizibilite raporunun 
ve UÜ yönetimiyle 
yapılan görüşmelerin 
olumlu sonuçlanması 
halinde bölgenin 
sportif altyapıya 
uygun hale getirile
ceğini de ifade eden 
Başkan Altepe, yıllar 
önce bölgede kamp 
yapan spor kulüp
lerinin tekrar bölgeye 
gelmesi için girişimde 
bulunacaklarını söyle
di. Tesislerin, başta 
Ulusal İzcilik Kampı 
olmak üzere, özellikle 
gençlere yönelik spor 
programları için çok 
uygun olduğunu ifade 
eden Başkan Altepe,

“Çok yönlü bir 
araştırma, inceleme 
yürütüyoruz. Burası 
birinci derece doğal 
sit alanıdır.
Dolayısıyla yeni 
hiçbir tesis yapıla
mayacağı gibi, küçük 
alan düzen
lemelerinde bile çok 
dikkatli olunması 
gereken bir bölgedir” 
şeklinde konuştu. 
Konuyla ilgili bilgi 
veren Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kamil Dilek de, 
tesislerin amacına 
uygun kullanıla
madığına dikkati 
çekti.

nitene, Emanete şahin çıkıyoruz'
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, vatanı 
korurken cephede 
şehit olan ya da 
yaralanan 
Mehmetçiklerin ve 
onların emaneti olan 
dul ve yetimlerin, 
yaşamını kolaylaştır
manın en önemli

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROK€R'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

l ' * ? v — - Orhangazi, Cd. Küçük Apt Satılık daire________________________________

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

Manâstır 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

hizmetlerden biri 
olduğunu söyledi. 
Başkan Recep Altepe, 
Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği 
ziyaretinde, bu 
derneğin Türkiye’deki 
en önemli bir sivil 
toplum kuruluşların
dan biri olduğunun 
altını çizdi. Vatanı 
müdafaa ederken en 
büyük fedakârlığı 
yapan Mehmetçiklerin 
ve ailelerin kurduğu 
bu derneğin 
Cumhuriyet öncesin
den bu yana 
cepheden gelenlere 
destek olduğunu 
belirten Başkan 
Altepe, “Bu derneğin 
üyesi olan gazilerin ve 
şehitlerin emaneti 
olan dul ve yetimlerin 
yaşamını kolaylaştır
mak bizim görevimiz. 
Derneğin daha iyi 
faaliyet gösterip, 
üyelerine sahip çıka
bilmeleri için belediye 
olarak elimizden 
geleni yapıyoruz” 
dedi. Türkiye Harp 
Malulü Gaziler, Şehit, 
Dul ve Yetimleri 
Derneği Şube Başkanı 
Turgut Çakmak da 
1915 yılında kurulan 
derneğin Çanakkale 
savaşlarından bu 
yana cepheden 
dönenlere hizmet 
ettiğini söyledi. 64 ilde 
temsilciliği bulunan 
derneğin Bursa’da 
400’e yakın üyesinin 
bulunduğuna işaret 
eden Çakmak, şehir 
merkezine daha yakın 
bir tesiste üyelerine 
daha iyi hizmet vere
bileceklerine inandık
larını, bu nedenle yeni 
bir binaya taşınmak 
için Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğini istedi.

ARANIYOR
TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 

ÜZERE 
TEMİZLİK ELEMANI 

BAY VE BAYAN 
GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

- R «m Şehir içi ve fîn 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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Konut kredi iaizleri lırladı
Merkez Bankası’nın 
hamleleri, Haziran 
ayında alınan karar
lar ile beraber konut 
kredileri faizleri 
ciddi bir şekilde 
yükseldi. Faiz oran
ları 2010’un üçüncü 
çeyreğindeki rakam
lara çok yaklaştı. 
Yılın başından beri 
faiz oranlarını artır
ma politikasının etk
ili olduğu TÜİK 
konut satış rakam
larına da yansımış 
gözüküyor. TÜİK 
verilerine göre İstan
bul’da konut 
satışları yüzde 37r 
Türkiye ğenelinde 
ise yüzde 13 azalmış 
durumda.
Uzmanlara göre, bu 
da beraberinde 
emlak piyasasında 
bir durgunluğu 
getirecek ve 
önümüzdeki dönem 
de emlak fiyatlarında 
cüzi düşüşler 
gözlemlenebilir. 
Ayrıca konut kredisi 
kullanmayı plan
layanlar için bu 
dönemin uygun 
olduğu da ifade edili 
yor. Zira önümüz 
deki dönem de her
hangi bir faiz indiri
mi beklenmiyor. 
Elbette konut kredi
lerindeki gelişmeler 
sadece faiz artışları 
ile sınırlı değil. 
Bankaların son 
zamanlarda raflara 
koyduğu uzun vadeli 
ürünlerle konut 
sahibi olabilmek 
mümkün. Şekerbank 
ve Şeker Finans 
sunduğu 30 yıl vade 
ile piyasada bu 
kadar uzun vade 
olanağı sağlayan tek 
banka olarak 
gözüküyor. Üstelik 
30 yıl vadeye kadar 
aylık sabit faiz oranı

yüzde 0,99. Bunun 
yanı sıra Denizbank 
25 yıl vade ve yüzde 
1,15 faiz olanağı, 
Gaâranti ve 
Vakıfbank 20 yıl 
vadeli konut kredi
leri ile tüketiciye 
uzyn Vadeli ürünler 
sunuyor.
Temmuz ayında 
gerçekleşen konut 
kredisi faiz oranları 
artışı kısa vadelerde 
5 baz puana kadar, 
uzun vadelerde 13- 
14 baz puana kadar 
görüldü.
Buna bağlı olarakta 
Yıllık Maliyet Oranı 
endeksinde Haziran 
ayında görülen cüzi 
artış Temmuz ayında 
da devam ederek 
Yıllık Maliyet Oranını 
yûza'e 13,55 sevı'ye- 
şine taşıdı.
İhtiyaç kredileride 
faiz artırımından 
nasibini aldı 
Geçen ay Merkez 
Bankası’nın karşılıklı 
faiz oranını artır
masının ardından 
bireysel kredilerde 
yaşanan faiz artışı 
elbette tüketici 
kredilerini de etkile
di ve faiz oranların
da ciddi artışlar 
gözlemlendi. Faiz 
oranlarında ciddi 
artışların yaşanmış 
olmasının yanı sıra 
piyasada hala daha 
çok cazip masrafsız, 
faizsiz kredi ürünleri 
bulabilmek 

mümkün. Buna 
karşın, gelecek haf
tadan itibaren bekle
nen Ramazan ayı 
kampanyaları 
Temmuz ayında 
yaşanan faiz artışını 
bir nevi kıracak ve 
kredi kullanmayı 
planlayan tüketiciye 
daha uygun faiz 
oranlarıyla kredi kul
lanabilme şansı 
verecek.
İŞTE 10 YIL VADELİ 
KONUT KREDİLERİ 
Konut Kredileri 
Verileri Tablosu 
Vade (ay) Faiz (%) 

Aylık Ödeme (TL) 
YMO (%) 
Akbank 120 1,09 
1498 13,85% 
Anadolu Bank 120 
1,19 1569 15,28%
Citibank 12Ö 1,09 
1498 13,85% 
Denizbank 120 1,06 
1477 13,86% 
Finansbank 120 
1,09 1498 13,29%
Garanti 120 0,99 
1428 12,90% 
Halkbank 120 0,97 
1414 12,85% 
HSBC 120 1,11 
1512 13,91% 
ING Bank 120 1,17 
1555 15,39% 
İş Bankası 120 1,12 
1519 14,00% 
Şekerbank 120 0,99 
1428 12,33% 
TEB 120 1,07 
1484 15,01% 
Türkiye Finans 120 
1,16 1548 15,05%
Vakıfbank 120 0,98

Uluslararası 
Hububat Konse 
yi'nin (IGC) hububat 
üretim ve tüketim 
tahminine ilişkin 
hazırladığı rapordan 
derlediği bilgiye 
göre,Geçen dönem 
olumsuz hava şart
larına bağlı olarak c 
özellikle Rusya böl
gesinde yaşanan 
verim düşüklüğü 
nedeniyle üretimi 
önceki sezona göre 
29 milyon ton azalan 
dünya buğday 
rekoltesinin bu 
üretim yılında 
16 milyon ton arta
cağı öngörülüyor. 
Uluslararası 
Hububat Konse 
yi'nin (IGC) hububat 
üretim ve tüketim 
tahminine ilişkin 
hazırladığı rapordan 
derlediği bilgiye 
göre, geçen.sezon 
Rusya'daki verim 
kaybının etkisiyle 
29 milyon ton azalan 
dünya buğdey 
üretiminde ivme 
artışa döndü. 
Dünya buğday 
üretiminin, Temmuz 
2011/Haziran 2012 
döneminde, geçen 
sezona göre 16 mily
on ton artışla, 666 
milyon tona ulaşa
cağı tahmin ediliyor. 
Konsey, özellikle 
Hindistan ve Çin 
olmak üzere kışlık 
buğday hasadının 
hemen hemen 
tamamlandığı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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birçok ülkede üretim 
öngörülerinde 
yukarı doğru 
revizyonların, AB'nin 
rekolte öngörü
lerinde yapılan ilave 
azaltma ve ABD için 
düşük rakamı 
fazlasıyla den
gelediğini belirtiyor. 
Son yağmurların 
AB'nin bazı böl
gelerinde yararlı 
olduğu ancak özel
likle Fransa ve 
İngiltere'de olmak 
üzere bazı bölgel
erde ürünün kalıcı 
bir şekilde zarar 
gördüğüne de yer 
veriliyor.
Aynı dönemlerde 
dünya buğday 
tüketiminin ise 10 
milyon ton yük
selişle 670 milyon 
ton seviyelerine 
gelmesi bekleniyor. 
Konsey, yüksek 
mısır fiyatlarının 
buğdayın yem 
olarak daha fazla 
kullanımını teşvik 
ettiğini ve küresel 
toplamın son yirmi 
yılın en yüksek 
düzeyine yük
selmekte olduğunu

açıklıyor.
Dünya buğday 
ticaretinin de geçen 
döneme göre 4 mil 
yon ton artışla 126 
milyon tona çıkması 
bekleniyor. Yakın 
Doğu Asya, Pasifik 
Asya ve AB'de artan 
ithalatların, 
önümüzdeki yıl 
dünya buğday 
ticaretini artırması 
bekleniyor.
Üretimdeki artışa 
rağmen tüketimi 
karşılayamaması 
stoklardaki azalmayı 
sürdürecek. Geçen 
dönem üretimin 650 
milyon ton, tüke
timin de 660 milyon 
ton şeklinde gerçek
leşmesi sonucu 189 
milyon tona ger
ileyen stokların, bu 
dönemde 185 milyon 
tona ineceği tahmin 
ediliyor. Başlıca 
ihracatçıların (AB, 
ABD, Arjantin, 
Avustralya, Kanada, 
Kazakistan, Rusya 
ve Ukrayna) buğday 
stoklarının ise 6 
milyon azalarak, 61 
milyon tona gerile 
yeceği öngörülüyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat **55
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
Örm.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 Mud. 513 10 95
Nufus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mud. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Mud. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Mud. 513 18 46
IŞ-KUR 513 7166

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirleparası 261 54 00 1
Otobüs Terminali (18 Hat) 1

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 I
Aygaz 513 12 95 I
Habaş • 513 16 37 I
Mogaz 513 75 58 I
Ergaz 513 88 43 I
Ipragaz 513 22 59 1
Habaşgaz 513 45 46 i
Yeni Likitgaz 513 65 00 1
BP Gaz 514 59 81 1
Bütünler Likitgaz 513 gO 00, |
Akçagaz 514 88.70 1
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 55 79
Uzmanlar Tıp Mrk. s 14 80 98

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
Şu 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 ıo79
MAR-PET 513 3Q 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol ‘ s r,3 01 03 .

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4029 
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 . 
J jstiklal Cad. Bora Sok. No;3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz).

uMmıMil
VEHÜS SİFIEKASI 
Mî GECESİ 

I2.0044.l5-I6.30' 
20.30 

MİSAFİR 
14.00-16.15'20.30

Rezervasyon
|Iel: 513 5321)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ÖZEL UZMANLAR 
TIP MERKEZİ
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P

İç Hastalıkları 
Çocuk Hastalıkları 
Genel Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kulak Burun Boğaz 
Üroloji
Diş Hekimi 
Acil Hekimi 
Estetik ve Plastik Cerrahi

Dr. ENDER UÇAR > Dr. NACİ ÖZOKUR 
Dr. ÖMER ARTAR 
Op. Dr. NİL6ÜN ERDOĞAN 
Op. Dr. FERHAT ERDEM UĞRAŞ 
(EndoskopbKolonoskopi) 
Dr. ZEYNEP SAĞIRKAYA 
Op. Dr. BÜLENT AYDIN 
Op. Dr. YALÇIN BALKANCI 
Op. Dr. ERBİLATACAN 
Op.Dr. İLYAS BAŞPINAR 
Dt. AYŞE AKIT 
Dr. GÜRSEL ŞENSOY 
Op. Dr. M. KAAN SÖZER

AĞRISIZ LAZER EPİLASYON - ESTETİK ÜNİTESİ 
Estetisyen • MELTEM ARABACI

* : Hamidiye Mah. istiklal Cad. No: 44 GEMLİK
Tel: 514 80 88 - 514 50 511 514 80 87 Fax: 512 01 50
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Motorlu Taşıt 
Vergisi

1 Ağustosla da 
vatırılabilecek

MTV ödemesinin 31 Temmuz tari 
hinin resmi tatile rastlaması ne 
deniyle ödeme süresinin 1 Ağus 
tos 2011 Pazartesi günü sona 
ereceği açıklandı. Sayfa 9’da

Milli Mlllli İIMIIİIIM İlil
2011*2012 eğitim ve öğretim yılında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 
120, Hisar Anadolu Lisesi’ne 200 öğrenci alınacak. Yapılan sınavlarda Celal 
Bayar Anadolu Lisesi’ne 484.806 puan alan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Akdemir birinci olarak girdi.
Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Hisar Anadolu Lisesi’nde 2011-2012 eğitim ve öğre
tim yılında öğrenim görecek olan öğrenciler belli oldu. Bu yıl, 120 öğrencinin ön 
kayıtlarının yapılacağı Celal Bayar Anadolu Lisesi’ni 484.806 puanla Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Akdemir kazandı. CBAL’ne en 
çok öğrenci ise Cumhuriyet İlköğretim Okulu’ndan girdi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’te Anadolu Liselerine
320 öğrenci alınacak..

Üniversite Yerleştirme Sınavlarından sonra , 
şimdi de Anadolu Liseleri, Fen liseleri, Sosyal 
Bilimler Liseleri ve diğerlerinin sınavlarına 
giren öğrencilerin aldığı sınav puanları açık
landı.

« Gemlik’te bu yıl ikinci Anadolu Lisesi açıla
cak.

F Hisar Anadolu Lisesi’ne 200 öğrenci kayıt 
Çaptıracak.
h Bu Gemlik’te öğrenim gören öğrenciler için 
bir şanstır.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ise bu yıl 
da 120 öğrenci alacak.

l Gemlik’teki Anadolu Liselerinin toplam ala
cağı öğrenci böylece 320 olacak.

Okullara kayıtlar 1-5 Ağustos 2011 tarihleri 
arasında yapılacak. Devamı sayfa 4’de

aııtMWIaıcıınlciiil

Gemlik Hasanağa ve Karacaali İzcilik ve 
Gençlik Kamplarına katılan öğrenciler yazın 
tadını çıkarıyor. Haziran ayı sonlarında baş 
layan ve ikinci dönemi önümüzdeki hafta 
sonu sona erecek olan izcilik ve gençlik 
kamplarına Türkiye’nin değişik illerinden
öğrenciler katılıyor. Haberi sayfa 5’de

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


Kşrfez

Anadolu Liselerini kazananlar telli oldu
2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 120, Hisar Anadolu 
Lisesi’ne 200 öğrenci alınacak. Yapılan sınavlarda Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 484.806 puan alan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Akdemir birinci olarak girdi.
2011 orta öğretime 
geçiş sistemi 
öğrenci yerleştirme 
sonuçları açıklandı. 
İlçemizde bulunan 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi ve 
Hisar Anadolu 
Lisesi’nde 2011- 
2012 eğitim ve 
öğretim yılında 
öğrenim görecek 
olan öğrenciler belli 
oldu.
Bu yıl, 120

Öğrendiğimize 
göre, 120 öğren 
cinin alınacağı Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ne okullar 
düzeyinde 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 22 öğren
ci ile birinci sırada 
yer aldı. 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu 20, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 11, 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 9,

PUANI
484.806 
464.018 
462.994 
456.102 
456.054 
455.572 
455.369 
455.327 
455.244 
455.159 
453.001 
451.782 
451.446 
451.440 
450.959 
450.313 
449.817 
449.569 
449.191 
447.877 
447.585 
447.028 
446.983 
446.976 
446.124 
445.941 
445.705 
445.542 
444.975 
443.654 
443.611 
442.799 
442.666 
442.604 
442.406 
442.164 
442.096 
441.711 
440.905 
440.805
440.551

öğrencinin ön kayıt
larının yapılacağı 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 
484.806 puanla 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi İlköğre
tim Okulu öğrencisi 
Onur Akdemir 
kazandı.
İkinciliği 462.994 
puanla 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Zeynep
Sağlık elde etti.

ADI SOYADI OKULU
1-ONUR AKDEMİR TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 
2-SEDA NUR SERDAROĞLU 11 EYLÜL İLKÖĞ. OK. 
3-ZEYNEP SAĞLIK TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 
4-İLAYDA ÖZDİN NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 
5- ELİF SİNEM SANCAR TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 
6- İLKNUR ŞEKER ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ.OKULU 
7- GAMZE NUR DAĞLIOĞLU ŞEHİT ETEM YAŞAR İLK.OK.
8- KORHAN DÖNMEZ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
9- İREM SOYGAN CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
10- HALİL FIRAT KÜÇÜKKUŞ CUMHURİYET İLKÖĞ. OK.
11- BURAK ÇAKIR ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
12- MERT YENİDEDE ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ.OK.
13- ALİ AKCEYLAN A.KÜTAHYA İLKÖĞR. OKULU
14- MUHAMMED ENES İSANÇ TSO GAZİ İLKÖĞ.OKULU
15- ALPER ANIL AKILLI Ö.ADANA GÜNDOĞDU İLKÖĞ.OK.
16- AHMET KAAN YILSELİ TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
17- ÖZLEM DEMİR ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OK.
18-YİĞİT DUMANLI ŞEHİT CEMAL İLKÖĞ. OK.
19- YUSUF ÖNAL LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞRETİM OK.
20- NEDİM FURKAN FİDAN TSQ GAZİ İLKÖĞRETİM OK.
21- GİZEM NUR KOÇER CUMHURİYET İLKÖĞR.OK.
22- HATİCE TURAN LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞ. OK.
23- KÜBRA DEMİRCİ ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ.OK..
24- DOĞAN GÜNEŞ TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
25- ÖYKÜ ÖZELÖZEL BURSA KÜLTÜR İLKÖĞR.OK.
26- EBRU KADIOĞLUCUMHURjyET İLKÖĞRETİM OKULU
27- ELİF TOKDEMİR 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU
28- ONUR BİRLİKER ŞEHİT CEtyAL İLKÖĞRETİM OK.
29- FURKAN ARSLAN ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ. OK.
30- İREM KUDALGEMLİK TSO flAZİ İLK.OK.
31- EZGİ AYAR SUKRU ŞENOL İj.KÖĞ. OK.
32. UMUTCAN CENGİZ CUMHURİYET İLKÖĞ.OK.
33- İMREN DOĞAN ÖZEL AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
34-GAMZE BOZKURT 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU
35- NİHAT BARTU BULUT ÖZA AYKENT İLKÖĞ. OK.
36- AYBÜKE ÖZGE TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
37- SALİHA YILDIRIM CUMHURİYET İLKÖĞ. OK.
38- ENES BAYRAK ÖZEL YÜCEŞİLGİLİ İLKÖĞ. OK.
39- MERT YILDIZ ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
40- DİDEM GÜRE TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
41- MEHMET BERKAY ALAN CUMHURİYET İLKÖĞ.OK.

Okullarından 2’şer, 
Borusan, Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu’ndan da 1 er 
öğrenci girebildi. 
13 öğrenci de 
değişik ilköğretim 
okullarından Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi’ne girmeyi 
hak kazandı.
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ne 
en düşük taban

Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu 7, 
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu 4, Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu 4, Özel 
Yücebilgili İlköğre
tim Okulu 4, Çınar 
İlköğretim 
Okulu’ndan 3, 
Namık Kemal 
İlköğretim 
Okulu’ndan 3, 
Kurtul, Atatürk ve 
100. Yıl İlköğretim

öğrenci alınacak. 
Anadolu Liselerine 
1-5 Ağustos 2011 
tarihleri arasında 
saat 17.oo’ye kadar 
bu tarihlerde kayıt 
yaptırmayanlar hak
larını kaybedecek
ler.
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni 
kazanan öğrenci
lerin isimleri ise 
şöyle:

415.926 puanla
ADI SOYADI OKULU PUANI
42- HASAN YASİN SOĞANCI AKŞEMSETTİN İLKÖĞ.OK. 439.563
43- BÜŞRA TOLAR ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ.OK. 438.044
44- MUSTAFACAN HALICI TSO GAZİ İCKÖĞ. OK. 437.780
45- ENES BAHADIR SAĞLAM CUMHURİYET İLKÖĞ.OK. 437.568
46- ONURCAN KABAN CUMHURİYET İLKÖĞ. OK. 437.428
47- BATUHAN AÇIKSÖZ TSO GAZİ İLKÖĞ.OK. 436.414
48- FATMA NUR ŞENGÜL ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞ. OK.436.082
49- SALİH IŞIKLI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 434.826
50- ATAKAN DİNÇER ŞEHİT CEMAL İLKÖĞ. OK. 434.801
51- KADİR YASİN GÜVELİ LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞ. OK.434.793
52-AHMET KAYNATMA ÖZEL AYKENT İLKÖĞ.OK. 434.123
53- KAZIM KAAN KAYA ÖZEL AYKENT İLKÖĞ. OK. 433.921
54- ÖMER YAMAN 11 EYLÜL İLKÖĞ. OK. 433.332
55- BATUHAN AYDIN CUMHURİYET İLKÖĞ.OK. 433.161
56- VAHİT EMRE TELLİER11 EYLÜL İLKÖĞ.OK. 433.052
57- ALPER UĞUR CUMHURİYET İLKÖĞR.OK. 432.858
58- MUSTAFA BATURHAN KARAKAŞ TSO GAZİ İLKÖĞ.OK.430.952
59- CEREN BAŞARAN TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 430.325
60-ZEYNEP GÜLÜNÇ DEMİRTAŞ GEVHER SÖN. İLK.OK. 429.315
61- SÜLEYMAN ÖZAY11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 429.237
62- SELAHATTİN FURKAN AYDIN ŞEHİT CEMAL İLK. OK.429.004
63-NURSEL ÜNER SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU 428.811 
64-KÜBRA SULTAN ACAR 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OK. 428.654 
65- ARİF BAYDAR SUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OK. 428.217 
66- MÜCAHİT KAN SUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OK. 427.943 
67- MUSTAFA YAVUZ BORUSAN İLKÖĞRETİM OK. 427.708 
68- SEDA ARAZ 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 427.630 
69- ALİ ATA ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 427.113
70- SENA GÜZEL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 426.342 
71- ABDÜSSELAM KURT ÖZEL YÜCEBİLGİLİ İLK.OK. 426.218 
72-EMRE ATALIK ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 426.027 
73- ŞEYMA OKUR NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 425.448 
74-GÜLŞEN KAPÇAK TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 425.210 
75- BUĞRA SEFİL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 425.015 
76- EMİNE NUR ÖZTÜRK 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU 425.011 
77-ALKIM KARTAL CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 424.936 
78- CEREN KAYIŞ MECİDİYE ŞEHİTLER İLKÖĞRETİM OK.424.930
79- EMBİYE GÜLER DEMİRTAŞ GEVHER SÖN.İLKÖĞ.OK.424.898
80- NESRİN GÜNEY TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU 424.877
YARIN: Celal Bayar Anadolu Lisesi kazananların devamı ve 
Hisar Anadolu Lisesi’ni kazananların listesi...
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Traktörün altında kalarak can verdi
Bursa'nın Kestel 
İlçesi'nde bahçe 
sulamaya giden 69 
yaşındaki Osman 
Uysal, devrilen 
traktörün altında 
kalarak can verdi. 
Kaza, önceki gün 
Babasultan Köyü

Karaçam 
Mevkii'nde mey
dana geldi. 16 PU 
847 plakalı trak
törüyle bahçe sula
maya giden Osman 
Uysal, Karaçam 
Mevkii'nde kontrolü 
yitirince araç,

şarampole yuvar
landı. Devrilen trak
törün altında kalan 
Uysal, kaza yerinde 
öldü.
Tarla sulamasından 
dönen çiftçiler 
tarafından bulunan 
evli 3 çocuk babası

Osman Uysal'ın 
cesedi, Cumhuriyet 
Savcısı'nın 
incelemesinin 
ardından ailesine 
teslim edildi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hptrçnail.CQrn 
www.milliyet/blog/özcan vural

YauYORUM

Kriz mi var , yoksa bizler 
keriz miyiz ?..

Belediye otobüsümle unutulan
çocuk ailesine kavuştu

Bursa'da annesinin 
belediye oto
büsünde unuttuğu 
4 yaşındaki kız için 
polis ekipleri sefer
ber oldu.
Otobüs sürücüsü 
tarafından karakola 
bırakılan kızın aile
siyle kavuşma anı 
herkesi duygu
landırdı.
Olay, Çekirge- 
Setbaşı seferini 
yapan 3/C oto
büsünde meydana 
geldi. İddiaya göre 
4 yaşındaki kızı 
Seda Aydın'ı yanına 
alan anne Fatma

Aydın, diğer kızları 
ile Setbaşı civarın
da otobüsten indi. 
Kısa bir süre 
ilerleyen anne 
Fatma Aydın, 4 
yaşındaki kızının 
yanında olmadığını 
fark etti. Hemen 
polisi arayan anne, 
kızını otobüste 
unuttuğunu söyley
erek gözyaşları 
içinde yardım iste
di. Otobüsün güz
ergahını belirleyen 
polis, ekipleri yol 
üzerine yönlendirdi. 
Bu arada otobüste 
bir çocuğun

ağladığını fark eden 
sürücü, hemen 
155'i arayarak 
küçük Seda'yı 
Çekirge Polis 
Merkezi'ne bıraka
cağını söyledi.

KAVUŞMA ANI 
HERKESİ DUYGU
LANDIRDI 
Karakola bırakılan 
4 yaşındaki Seda 
Aydın, polislerin de 
maskotu oldu. 
Polis amcalarının 
bahçeden topladığı 
erikleri afiyetle 
yiyen Seda, 
"Annem beni oto

büste unuttu. 
Biraz korktum" 
dedi. Bu sırada 
karakola gelen 
küçük kızın ablası 
gözyaşları içinde 
kardeşine sarıldı. 
Yaklaşık 2 dakika 
kardeşine sarılarak 
ağlayan abla herke
si duygulandırdı. 
Ablası karakolda 
ifade verdiği 
esnada cep tele
fonu ile annesiyle 
konuşan küçük 
Seda, karakoldaki 
işlemlerin 
ardından ailesine 
teslim edildi.

Yenişehir minibiisçüler kooperatifi 
eski başkanı tutuklandı

Yenişehir Yeşilkent 
21 No'lu 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler 
Kooperatifi eski 
başkanı Kamil 
Aydoğdu ve 
muhasip üye Üzeyir 
Şebin tutuklandı.

Savcılığa ifade 
veren Kamil 
Aydoğdu ve Üzeyir 
Şebin, "zimmete 
para geçirmek" 
iddiası ile hakim 
karşısına çıktı. Eski 
başkan Aydoğdu ve 
muhasip üye Şebin

tutuklanarak ceza
evine gönderildi.
2010 yılı Şubat 
ayında kooperatifin 
genel kurulu 
yapılmış, mali 
kurulda Kamil 
Aydoğdu ve yöneti
mi ibra edilmemişti.

Kooperatif üyeleri, 
Aydoğdu ve yöneti 

.mi hakkında "usul
süzlük yaptıkları" 
gerekçesi ile işlem 
yapmış, bir süre 
sonra da olaya 
savcılık müdahale 
etmişti.
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Bursa'nın Kıvrak ve Ali sıralarında
M Karacabey ilçe- Tümen, köy köye döndük-

sine bağlı Yolağzı yakınlarında çitle lerinde, 
köyünde, düğüne çevirdikleri alana hayvanlarının

'■ giden iki 88 küçükbaş hay- yerinde yeller
। besicinin vanı bırakarak estiğini görünce

88 baş koyunu düğüne gitti. jandarmayı aradı,
çalındı. Kıvrak ve Jandarma,

1 Alınan bilgiye Tümen, gece koyun hırsızlarını
göre, Haşim saat 23.00 arıyor.

Yaâmur,' 
mücade 
Mildi

lAAAtM Karacabey’de meydana gelen APE 71 plakalı otomobilleidudlll trafik kazasında ağır yaralanan seyrederken tek taraflı kaza 
*—■ 22 yaşındaki genç kız, 8 gündür geçirdi. Otomobilde bulunan 22
aaiha süren ölüm kalım savaşına yenik yaşındaki Yağmur Yali ağır yara- Uulllu düştü. Edinilen bilgiye göre kaza, landı. Ulu dağ Üniversitesi Tıp
H n 18 Temmuz'da Karacabey ilçesi Fakültesi Hastanesi ne kaldırılanİlCtlI Uluabat köyü yakınlarında mey- Yali, günlerdir süren ölüm kalımUylU dana geldi. A.T., kullan dığı 16 savaşına yenik düştü.

Kriz mi var, yoksa bizler keriz miyiz 
?..

Sonradan olma AKP’lilere bayılıyo
rum.

Ertuğrul Günay olsun, Zafer Çağlayan 
olsun beni çok güldürürler.

Başbakan Erdoğan, Kars’taki heykel 
için “Ucube” deyip “derhal yıkıla ve 
yok edile” emrini verdiğinde, Kültür 
Bakanı yeni İzmirli Ertuğrul Günay hem 
koltuğunu korumak, hem de bu saç
malığın altında kalmamak için öylesine 
kıvırtmalar yapmıştı ki, kırk yıllık dan
söz halt etsin...

Böylelikle koltuğunu da korudu 
Sadece isim olarak “Ekonomi 

Bakanı” olan ve Ali Babacan’ın altında 
çalışan, eski ülkücü Zafer Çağlayan ‘da 
bu duruma girdi...
Zafer Çağlayan, ekonomi muhabirleri

ni toplayıp şunları söyledi;
“Kriz kelimesini çöpe attık(!) dedi...
Türkiye ekonomisinden sen mi « 

sorumlusun, yoksa amirin Ali Babacan 
mı?.. Tabii ki Babacan.

Eee, şu beyanat kimin;
Problemler olduğu halde, sorunlar 

çözülmediği takdirde de olumsuz 
senaryolara da hazır olmamız gerekir.” 

Peki Bülent Gedikli kim, sizin yeni 
partiniz AKP’nin Ekonomik İlişkilerden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcınız; 
değil mi? Bu beyanat ta onun değil 
mi?
“Kriz kapımızdadır.
Vatandaşlarımız eldeki paralarını har

camasınlar.”
Biriniz akım derken, diğeriniz karam 

demeyecek.
Biriniz krizi çöpe attım derken, 

diğeriniz aman dikkat kriz geliyor 
derse niz ve acemiler alayı gibi 
davranırsanız hem milletin hem 
piyasanın kafasını karıştırırsınız...
Kredi derecelendirme kuruluşu 

Başkanı Fitch; “Türkiye ekonomisinde 
ısınma sinyalleri görülmektedir.

Bu yüzden Türkiye’nin notu “Belirsiz” 
olarak düşürülmüştür.

Bu sıkıntı Cari Açık kaynaklıdır” açık
lamasını yaptı.

Eeee...
Böyle devam ederseniz, son süratle 

duvara çarpacağız.
Biliyorum sizlere bir şey olmayacak, 

olan yine Türk Milletine olacak, her 
zaman olduğu gibi...

Uluslararası para baronları vardır, 
onların dini imanı paradır.

Dünya batsa kendi paralarını 
düşünürler.

Bunu da biliyorsunuzdur.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Gemlik'te Anadolu Liselerine 
320 öğrenci alınacak..

Sınavları kazanan öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun Gemlik’teki İlköğretim 
Okullarından olması sevindirici.

Celal Bayar Anadolu Lisesi çevrede 
adı markalaşan Anadolu Liselerinden 
biri oldu.

Tüm veliler çocuklarının bu okula gir 
mesi için emek verdiler.

Öğrencilerin okuldan aldığı eğitim 
yanında, dershanelere gönderdiler.

Okullarında başarılı olan öğrenciler 
bu okulun sınavlarını kolaylıkla verip, 
öğrenimlerini burada sürdürdüler.

Bu yıl, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Okulu’nu birincilikle 
bitiren Onur Akdemir CBAL’nin de birin
cisi oldu.

Onur Akdemir 484.806 puanla ipi 
göğüsledi.

Hisar Anadolu Lisesi’nin listesi bugün 
elimize geçmediği için dereceye giren 
öğrencileri yayınlayamadık.

Okul Müdür vekili Kamil Beki ile yap
tığım görüşmede, liseleri bize ulaştıraca 
ğını söyledi. Ancak, ulaşamadı.

Bu nedenle bugün de yeni okulumuzu 
kazanan öğrencileri tanıtacağız.

Eğitimde kalitenin adı olan Anadolu 
Liseleri, başarılı öğrencileri bünyelerin 
de barındırdığı için burada eğitim ve öğ 
retim gören öğrencilerini Üniversite 
sınavlarında da başarılı olması kaçınıl
maz oluyor.

Çok sayıda açılan Anadolu Liselerin 
de kalite giderek düşüyor.

Bunun bir nedeni de öğretmen kalite 
sinin düşmesidir.

Son yıllarda tarikat ve cemaatların ye 
tiştirdiği öğretmenlerin Anadolu Liseleri 
ne yerleştirildiğini gözlemliyorum.

Buradaki başarılı öğrenciler bu öğret
menler aracılığı ile tarikatların elindeki 
dershanelere yönlendiriliyor.

Tarikat evlerinde özel eğitim verilerek, 
üniversite sınavlarında başarılı olması 
için özen gösteriliyor.

Böylece, bu dershanelerin reklamları 
rahatlıkla yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan üni 
versite yerleştirme sınavlarında, okul 
ların hiç başarısı yokmuş gibi, yalnız 
dershaneler ön plana çıkarıldı.

Anadolu Liselerini, Fen Liselerini, 
Askeri Liseleri ve diğer okulları kazanan 
öğrencileri kutluyorum.

Ailelerini sevindirdikleri için.
Geleceklerini kendi elleriyle çizdikleri 

için.

ABONE OLDUNUZ MU?
■■■■■».,« abone olun okuyun okutun

CumhuriyetTdalk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Altınoluk 
Belediyesi’nin düzenlediği festivale giderken Özdilek Tesisleri’nde bir süre dinlendi.

Gürsel Tekin “En kısa 
sürede Gemlik’e geleceğim"
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin 
Teşkilattan 
Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı 
Gürsel Tekin, 
Altınoluk’a 
giderken Gemlik’te 
konakladı.
Dün, saat 15.oo 
sıralarında İstan
bul’dan Altınoluk 
Belediyesi’nin 17. 
si düzenlenen 
“Antandros 
‘Yaşama Saygı’ 
Kültür ve Sanat 
Festivaline’ katıl
mak için ilçemiz 
den geçen Gürsel 
Tekin, Ozdilek 
Alışveriş 
Mağazası’nda bir 
süre dinlendi.
Gazetemiz

Başyazarı Kadri 
Güler ile görüşen 
Tekin, Gemlik İlçe 
Başkanhğı’na 
uğrayamayacağını, 
programının 
yoğunluğu 
nedeniyle Altın 
oluk’tan Çanakka 
le’ye geçeceğini 
belirterek, 
“Gemlik’e en kısa 
zamanda gele
ceğim. Tüm 
Gemliklilere 
gazeteniz aracılığı 
ile sevgi ve 
saygılarımı sunu 
yorum.” dedi. 
Gürsel Tekin, CHP 
İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ile 
telefonda görüştük
ten sonra özel 
koruması ve şoförü

ile 06 CHP 002 bili ile Altınoluk’a 
plakalı özel otomo- hareket etti.

İstiklal Caddesl’ntleld aydınlatmalar söküldü

Biri yapıyor, diğeri bozuyor
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından İstiklal 
Caddesi’ne konan 
led aydınlatma 
direkleri dün 
belediye ekiplerince 
yerlerinden söküldü. 
Dün saat 11.oo 
sıralarında Belediye 
Fen İşlerine bağlı 
işçiler, İstiklal ■ 
Caddesi’ne güzel 
görüntü veren led 
elektrik direklerini 
söktü.
Esnafın meraklı 
bakışları arasında 
sökülen led aydınlat
ma direkleri, 
belediyeye ait bir 
kamyona yüklenerek 
görüldü.Sökülen led 
elektrik direklerinin 
kabloları ise cadde 
de olduğu gibi 
bırakıldı.
Led Aydınlatma 
Direklerinin başka 
yerlere dikileceği 
öğrenilirken, 
İstiklal Caddesi’nde 
TEDAŞ’ın

aydınlatma direk
lerinin yeterli aydın 
latmayı yaptığı, bu

nedenle led 
aydınlatmaların 
gereksiz olduğu

için yerlerinden 
söküldüğü 
öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Hasanağa ve 
Karacaali İzcilik ve 
Gençlik Kamplarına 
katılan öğrenciler 
yazın tadını çıkarıyor. 
Haziran ayı sonlarında 
başlayan ve ikinci 
dönemi önümüzdeki 
hafta sonu sona ere* 
cek olan izcilik ve 
gençlik kamplarına 
Türki ye’nin değişik 

illerinden öğrenciler 
katılıyor.
Hasanağa Kampı’nda 
24 Haziran 23 Temmuz 
tarihleri arasında 8 er 
günlük devreler halin 
de kampa katılan 
öğrenciler, Türkiye’nin 
değişik illerinden 
gelerek birarada 
toplandılar. Birinci 
dönemde 9-10-11. sınıf 

öğrencileri, ikinci 
dönemde 6-7-8. sınıf 
üçüncü devrede ise 4- 
5. sınıf öğrenciler 
kamp yapıyor.
Bugüne kadar kampa 
250 öğrencinin katıl 
dığını söyleyen Hasan 
ağa Kampı Müdürü 
Necdet Arı, öğrenci
lerin internet üzerin 
den okul içi beden

eğitimi, spor ve izcilik 
Daire Başkanlığından 
kamplara yazıldıklarını 
söyledi. Kampa katılan 
öğrenciler, saat 
10.00’dan 21.00’e 
kadar resim, müzik, 
yüzme, satranç, gezi, 
voleybol branşlarında 
rehber öğretmenler 
gözetiminde eğitim 
alıyorlar.
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Serbest Kürsü Mit illoli H»Iİ bil MIrmak ÖZYALÇIN ÜNLÜ 
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Üniversiteler de Reklam 
programı

Günümüz hiper rekabet ortamında 
markaların rakipleri arasından sıyrılarak 
tüketiciye ulaşması, her geçen gün zor* 
taşı yor. Bu yarışta kilit konumda olan? 
reklam yeni teknolojilerle şekil 
değiştiriyor.

Reklamcılık ve marka yönetimi alanın
daki son dönüşümleri yansıtmak hede
fiyle yaratıcı yenilikçiliği ve teknolojiyi 
temel alan Reklamcılık Programı, öğren
cileri 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 ediy
orlar.

Programı başarıyla bitiren öğrenciler, 
dünyanın her ülkesinde özellikli birer 
marka yöneticisi, reklam yazarı, strate
jik planlamacı, müşteri temsilcisi, sanat 
yönetmeni, reklam filmi yapımcısı, diji
tal 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 şek
ilde tasarlanmıştır.

Halkla ilişkilerin ve toplumdaki çeşitli 
uygulamalarının disiplinler arası niteliği 
nedeniyle, bu program, öğrencilere 
sağlam sosyal ve beşeri bilimler öğreti
mi sunarak entelektüel altyapılarını 
oluşturmayı hedeflemektedir.

İşletme ve davranış bilimleri dahil 
geniş bir yelpazedeki disiplinlerin teori 
ve pratiği, öğrencilerin dinamik bir 
ortamda bilgili kararlar verebilmeleri 
için kullanılmaktadır.

Ders dizisi, halkla ilişkilerin kurumlar 
ile bireyleri birbirine bağlayan bir köprü 
şeklinde hareket ettiğini kuvvetle vur
gulamaktadır. Bu program, öğrencileri 
organizasyonlar ile katılımcıları arasın
da iki yönlü bilgi akışı yaratmak, 
iletişim stratejileri geliştirmek, kurum
sal kimliği oluşturmak ve yerleştirmek, 
danışmanlık hizmetleri sağlamak, 
iletişim kampanyaları planlamak ve 
uygulamak üzere kararlılıkla hazırla
maktadır.

Bursa'nın iki dev 
sağlık tesisi bir- 
leşiyor. Bursa'nın 
ilk hastanesi olan 
Hisar'daki Memle 
ket Hastanesi ile 
merhum işadamı 
Ali Osman Sön 
mez'in yaptırdığı 
Onkoloji Hastanesi, 
fiziki ve personel 
kapasitelerini daha 
verimli kullanmaları 
için tek başhekimin 
yönetimine geçiyor. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü yetki 
lileri, Bakanlık'tan 
gelen uzmanlar ve 
yerel yöneticilerin 
oluşturduğu bir 
teknik ekibin, bina 
lan yan yana olan 
iki hastanenin bir
leşmesi konusunda 
olumlu baktıklarını, 
hazırlayacakları 
raporu önümüzdeki 
günlerde bakanın 
oluruna sunacak
larını söylediler. 
Bursa'nın en büyük 
hastanesi olarak 
günde 2 bin polik
linik hizmeti veren 
Bursa Devlet 
Hastanesi ile 
Güney Marmara'da 
bölge kanser has
tanesi olma özelliği 
taşıyan Ali Osman 
Sönmez Onkoloji 
Hastanelerinin bir
leşmesi ile birçok 
branşta sinerji 
meydana gelecek. 
Aynı branşlarda 
çok sayıda dok-

TFMA A “suhyau^aumbaoşa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

ABONE OLDUNUZ MU?
■niBBBIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ramazan «incesi nritsalsK lir ınlara lenM
Bursa'da araçlarıyla 
konvoy oluşturan 
fırıncılar, "Zam 
istemiyoruz, ruhsat
sız fırınlar kapatıl
sın*' eylemi yaptı. 
Yetkilileri göreve 
çağıran fırıncılar, 
Bursa'daki 150 kor
san fırının haksız 
rekabete yol açtığını 
öne sürdü.
Bursa'da fırıncılar, 
kaçak işletilen ruh
satsız fırınlara tepki 
gösterdi.
Sırameşeler Mahalle 
si Sıcaksu mevkiin 
de yaklaşık 40 
araçlık konvoy oluş
turan fırıncılar, 
Altıparmak Cadde 
si'nden kornalarını 
çalarak ilerledi. 
Afişler astıkları

torun hizmet verdi 
ği iki hastanede 
hekimler ve labo
ratuar hizmetleri 
çok güçlü hale 
gelecek. Birleşmeyi 
hekimlerde makul 
buluyorlar. Özellik
le cerrahi operas 
yonlarda zaman 
zaman sıkıntılar 
yaşanması duru
munda, hem ameli 
yathane, hem de 
hekim eksikliği 
ortadan kalkacak. 
Önümüzdeki yıllar
da Samanlı'da 
yapılacak Kanser 
Hastanesi ile zaten 
Hisar içinden çıka
cak olan onkoloji 
hizmetlerinin 3 yıla 
kadar yeni mekanı
na geçmesi* de 
hedefleniyor. Bu 
arada sinerji sağl a-
mak için has
taneleri, bir kam- 
püs içerisinde 
toplamayı hedef 
leyen Sağlık Bakan 
lığı'nın Bursa'da 
yan yana olan iki 
hastaneyi birleştir 
mesi de ortak kul
lanım avantajlarını 

araçlarını Atatürk 
Caddesi'ne park 
eden yaklaşık 40 
fırıncı, Osmangazi 
Parkı'nda basın 
açıklaması yaptı. 
Bursa merkezinde 
ve ilçelerinde ruh
satsız işletilen 150 
korsan fırının kap
atılmasını isteyen 
fırıncılar adına açık
lama yapan Metehan 
İnce, ekmeğin 
imalatının bu kadar 

arttıracak. Şevket 
Yılmaz Hastane 
si'nde Kadın ve 
Doğum Hastanesi 
bünyesinde faaliyet 
göstererek, sinerji 
oluşturuyor.
Çekirge Devlet 
Hastanesi 
bahçesinde yapıla
cak yeni tesisler ile 
de büyümesi ile 
şehirdeki ana üç 
hastanenin hizmet 
kalitesi ve perfor
mansları artmış 
olacak. Bursa 
Devlet Hastanesi, 
Onkoloji Hastane 
sinden hekim, 
yatak ve poliklinik 
sayısı bakımından 
3 kat daha büyük 
bir hacme sahip 
bulunuyor.

BAŞHEKİM KİM 
OLACAK
Bursa Devlet Hasta 
nesinde hayırsever
lerin büyük katkıla 
rı ile ameliyathane 
leri yenileyip, odala 
rı özel hastanelerde 
olduğu gibi 2-3 
kişilik hale getirme 
çalışmalarını 

kontrolsüz olma
ması gerektiğine 
vurgu yaparak, 
"Bursa'da 410 adet 
ruhsatlı, ilçelerle bir
likte 150 civarında 
ruhsatsız korsan 
fırın vardır. Ayrıca 
merdiven altı üretim 
son zamanlarda önü 
alınamaz hale 
gelmiştir. Ayırt 
etmeksizin bütün 
ailelerin sofralarında 
yer bulan 

yürüten Dr. Mete 
Ekşioğlu ile 
Onkoloji Hastanesi 
Başhekimi Fevzi 
Harorlu arasında 
kimin yeni 
başhekim olacağı 
da merak konusu 
oldu.
Başhekim 
Ekşioğlu, Bursa'nın 
en büyük has
tanesinde hayırse
ver katkıları ile 
modernizasyonun 
tamamlanması için 
2 yıllık bir süreye 
ihtiyacı olduğunu 
belirtirken, yakın 
çevresine, has
tanedeki dönüşüme 
rağmen takdirin 
Sağlık 
Bakanlığı'nda 
olduğunu dile 
getiriyor.
Türkiye'de 
ilk olarak hasta
larını otel kirala
yarak tedavi 
anlayışında farklılık 
getiren Onkoloji 
Hastanesi 
Başhekimi Fevzi 
Harorlu'da. yeni 
hastanenin 
başhekimliği 
konusunda da 
destek arayışlarını 
sürdürüyor.
Ortak yol olarak 
Ekşioğlu'nun 
başhekimliğine 
devam ederek, 
Harorlu'nun 
yardımcılığına 
getirilmesi de 
düşünülüyor.

ekmeğimizin imalatı 
bu kadar basit ve 
kontrolsüz olma
malıdır. Biz devle
tine vergisini 
ödeyen, istihdam 
eden, Bursa ruhsatlı 
fırıncılar olarak 
50'ye yakın resmi 
dilekçemizi yetkili 
makamlara 
verdiğimiz halde 
hiçbir sonuç ala
madığımızı 
kamuoyuyla 
paylaşmak istiyoruz. 
Sayın Başbakan'ın 
bu işten haberi 
olmadığını biliyor ve 
kendisine sesimizi 
duyurduğumuz 
bugünden itibaren 
bu işin kısa zaman
da netice bulacağı
na inanıyoruz" dedi.
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Bursa uluslararası Muit eıı şahinliği yapacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) 
ortaklığında düzen
lenecek olan 
Bursa’nın ilk ulus
lararası Fotoğraf 
Festivali (Fotofest) 
hakkında Başkan 
Recep Altepe’ye bilgi 
verildi.
Acemler’deki Baş 
kanlık makamında 
gerçekleştirilen top 
lantıya, Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
Bursa Kent Konseyi 
Genel Sekreteri Enes 

Battal Keskin, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Meclis üyesi ve 
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu üyesi 
Dr. Ceyhun İrgil, 
Bursa Fotoğraf Sanatı 
Derneği (BUFSAD) 
Başkanı Utku Kaynar, 
Fotofest Sanat 
Yönetmeni ve 
Bahçeşehir Üniver
sitesi Öğretim 
Görevlisi Merih 
Akoğul ve Bursa Kent 
Konseyi İletişim ve 
Organizasyon Ofisi 
Sorumlusu Murat 
Başlar katıldı.
“Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi ulus

lararası festivale ev 
sahipliği yapacak” 
15-23 Ekim 2011 tar
ihlerinde düzen
lenecek olan Fotofest 
hakkında bilgi veren 
BUFSAD Başkanı 
Utku Kaynar, Bur 
sa’da, halkı fotoğrafla 
buluşturmak, Bursa’yı 
Avrupa ve Orta do 
ğu’nun fotoğraf 
başkenti yapmak iste
diklerini söyledi.
Festival kapsamında 
40’a yakın ülkeden 
gelecek olan profes 
yönel fotoğraf sanat 
çılan tarafından 24 
sergi ve 80 fotoğraf 
gösterisi yapılacağını 

dile getiren Kaynar, 
“30’un üzerinde atö
lye çalışması ve 
fotoğraf kursları 
düzenlenecektir. 
Bursa’daki okulların 
ve kamu kurumlarının 
duvarlarını süslemek 
için 3 binin üzerinde 
fotoğraf kullanılacak
tır. Bursa Fotofest, 
Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, Cumhuriyet 
Caddesi ve Merinos 
AKKM’de yer alan 
sergi alanlarında 
gerçekleştirilecektir. 
Uluslararası ve ulusal 
fotoğraf yarışmaları 
için gelen fotoğraflar 
Bursa Kent

Konseyi’nin “Griye 
Veda Renklere 
Merhaba” projesi 
bünyesinde okullara 
ve kamu kurumlarına 
bağışlanacaktır.
Sonuç olarak 
Fotofest aracılığıyla 
Bursa’nın ulusal ve 
uluslararası alanda 
bilinirliği ve tanınırhğı 
sağlanmış olacaktır” 
dedi. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı 
Mehmet Semih Pala, 
Bursa Kent Konseyi 
çalışmaları arasında 
yer alan ye Dr.
Ceyhun İrgil tarafın
dan Belediye 
Meclisi’ne önergesi 

verilen Fotoğraf 
Festivali’ni (Fotofest) 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
desteğiyle düzenle
mek istediklerini 
söyledi. Bursa Kent 
Konseyi’nin sanata 
değer verdiğini ve 
sanat faaliyetlerine 
destek olacağını 
belirten Başkan Pala, 
40’a yakın ülkeden 
profesyonel fotoğraf 
sanatçısının festivale 
katılacağını, fotoğraf 
çıların Bursa’da 
yapacağı çalışmaların 
da gelecek nesillere 
aktarılacağını ifade 
etti.

"Avrupa'daki Türk Gençliği Kentli 
Kültürü ve Tarihi ile Buluşuyor"

Danimarka, 
Finlandiya, İsveç, 
Norveç, Fransa ve 
Hollanda'da yaşayan 
380 Türk genci, 
Edirne'de tarihi ve 
turistik yerleri gezdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğü Gençlik 
Hizmetleri Daire 
Başkanlığının 
"Avrupa'daki Türk 
Gençliği Kendi 
Kültürü ve Tarihi ile 
Buluşuyor" adlı proje 
si kapsamında, 
Türkiye'de bulunan

gençler, Edirne'ye 
geldi.
Edirne'de başta 
Selimiye Camisi 
olmak üzere, kentteki 
bütün tarihi mekanları 
köprüleri, müzeleri 
ziyaret eden Türk 
gençleri, kendi kültür

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 RROKERİ
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

ve tarihlerini yerinde 
görme imkanına sahip 
oldu.
Geziye Fransa'nın 
başkenti Paris'ten 
katılan Kenan Başkan, 
Türkiye’ye attı yıf 
aradan sonra bu proje 
sayesinde geldiğini 
belirterek, gezinin 
kendisi için inanılmaz 
olduğunu anlattı. 
Başkan, "Bu gezi beni 
çok duygulandırdı. 
Daha önce Edirne'ye 
hiç gelmemiştim. 
Burada Türk tarihini 
derinden hissettim ve 
düşündüm. Türk'ün 
gücünün ne kadar 
büyük olduğunu bir 
kez daha anladım" 
dedi.
Danimarka'dan geziye 
katılan Nebiye 
Sarıkaya ise Edirne'ye 
ilk kez geldiğini ifade 
ederek, Selimiye 
Camisi'nin kendisini 
büyülediğini, çok 
duygulandığını bu 
projeyi düzenleyen
lere çok teşekkür 
ettiğini belirtti. 
Edirne'deki gezinin 
ardından Selimiye 
Meydam'nda hatıra 
hatıra fotoğrafı çek
tiren gençler, Edir 
ne'den sonra Çanak 
kale, Bursa, Bilecik, 
Afyon, Konya, Nevşe 
hir ile Ankara'yı 
ziyaret edecek.

T MI A sO;
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 

İMAM ASLAN TESİSLERİ 
Gemlik Yolu 5. Km.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

r-S »W şheh;riçive 
â®Tl mı»’®1 §ehırl®rarası 

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemtikkorfezgazetesi.com

http://www.gemtikkorfezgazetesi.com
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ı Motorlu Taşıt Vergisi
1 ağustosla Ha vatırılabilecek I enllayon tahminini açıtt
Maliye Bakanlığı, 
2011 yılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) ikinci taksi
tinin son ödeme 
günü olan 31 
Temmuz tarihinin 
resmi tatile rastla
ması nedeniyle 
ödeme süresinin 1 
Ağustos 2011 
Pazartesi günü sona 
ereceğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, 
vergi dairelerinde 
meydana gelmesi 
muhtemel sıkışık
lığın önlenmesi ve 
mükelleflere kolaylık 
sağlanması amacıy
la; Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve 
Bursa il merkez
lerindeki Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'ni 
tahsile yetkili vergi 
daireleri 30 Temmuz 
2011 Cumartesi 
günü saat 17. 00' ye 
kadar açık bulu

f———
RAMAZAN

YAKLAŞIYOR!
Her bütçeye uygun ve 

kaliteli imsakiye 
çeşitlerimizi görmeden 

karar vermeyin 
0®l€l2jans

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

istiklal Cad. Bora Sok. Akbank Aralığı 
Stüdyo Prestij yanı Mo ; 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum nüfus 
cüzdanım ve ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

ADEM KAYA

NÖBETÇİ 
ECZANE

29 Temmuz 2011 CUMA 
FATİH ECZANEİS

nacağı ifade 
edildi.
Diğer taraftan, bu 
illerin merkezlerinde 
bulunan Motorlu 
Taşıtlar Vergisini 
tahsile yetkili vergi 
dairelerinin 31 
Temmuz 2011 Pazar 
günü, ilçelerindeki 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'ni tahsile 

yetkili vergi 
dairelerinin ise 30 
Temmuz 2011 
Cumartesi ve 31 
Temmuz 2011 Pazar 
günlerinde açık 
bulundurulması 
konusunda Vergi 
Dairesi 
Başkanlarının 
yetkili kılındığı 
kaydedildi.

Merkez Bankası yıl 
sonu enflasyon 
tahminini 
değiştirmeyerek 
yüzde 6.9'da bıraktı. 
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı, 2011 sonu 
enflasyon tahmin
lerinin orta noktası 
yüzde 6,9 olmak 
üzere yüzde 5,9 ile 
yüzde 7,9 arasında 
olacağını söyledi. 
Başçı, enflasyon 
tahminlerinin 
değişmediğini 
kaydetti.Başçı, 2012 
sonu enflasyon tah
minlerinin orta nok
tası yüzde 5,2 olmak 
üzere yüzde 3,5 ile 
yüzde 6,9 arasında 
olacağını söyledi. 
Merkez Bankası

TülıelicllerinBanlıalarallorcu2OO.6MllııarTL
Tüketici kredilerinin 
319 Tüketici kredi
lerinin 319. 2 milyon 
TL artışla 152 milyar 
9. 4 milyon TL'ye 
yükseldiği 15-22 
Temmuz haftasında, 
tüketicilerin kredi 
kartı borçları ise 
435. 7 milyon TL 
azalışla 48 milyar 
565 TL oldu. Anılan 
dönemde tüketici
lerin bankalara olan 
toplam borcu 116. 4 
milyon TL azalışla 
200 milyar 574. 5 
milyon TL'ye indi. 
Merkez Bankası'nın 
verilerinden yararla
narak yaptığı hesap 
lamaya göre, banka

Başkanı, 2011'in 
ikinci çeyreğinde 
dünyada büyümenin 
yavaşladığını, aşağı 
yönlü risklerin belir
ginleştiğini söyledi. 
Başçı, gelişmiş ve 
gelişen ülkelerde 
büyüme rakam
larının ayrışmaya 
devam ettiğini 

ların tüketici kredisi 
alacakları 15-22 Tem 
muz haftasında 319.
2 milyon TL artışla 
152 milyar 9. 4 mil 
yon TL'ye yükseldi. 
Bu dönemde konut 
kredileri 78. 2 mily
on TL artışla 67 mil
yar 140 milyon TL' 
ye, taşıt kredileri ise 
10. 5 milyon TL arta 
rak 6 milyar 235. 7 
milyon TL düzeyin 
de gerçekleşti. Söz 
konusu dönemde, 
diğer tüketici kredi
leri ise 230. 4 milyon 
TL'lik artışla 78 
milyar 633. 7 milyon 
TL'ye çıktı.
15-22 Temmuz

kaydetti.
Kurdaki hareketi 
değerlendiren Başçı, 
"Türk Lirası aşırı 
değerli değil, hiç 
kimse aşırı değerli 
olduğunu iddia ede
mez. TL'de daha 
fazla değer kaybı 
enflasyonu olumsuz 
etkileyebilir " dedi.

haftasında 
tüketicilerin 
kredi kartı borçları 
435. 7 milyon TL 
azalışla 48 milyar 
565. 1 TL oldu. 
Tüketicilerin kredi 
kartı borçlarının 
48 milyar 498. 7 
milyon TL'sinin TL 
cinsinden, 66. 4 
milyon TL'sinin ise 
yabancı para cinsin
den olduğu belirlen
di. Böylece anılan 
bir haftalık dönemde 
tüketicilerin bankala 
ra olan toplam bor 
cu 116. 2 milyon TL 
azalışla 200 milyar 
574. 5 milyon TL 
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. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08,
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd.. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
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
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 1Q 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 51 3 14 25
Beyza Petrol 513 01 Q3

R 
E

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

H 
B 
E 
B
1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Ocagı 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

GemlikKBrfez
GEHLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ SAZSTSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4030 

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);

UlMlIUMİ
VENÜS SENEMASI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-14.I54630- 
20.30 

MİSAFİR
I4.00-I6.l5-20.30

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)
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ACİL 24 SAAT AÇIK
■GEMTTP GEMLİK 1

ÖZEL UZMANLAR 
TIP MERKEZİ

mduw39m

İç Hastalıkları 
Çocuk Hastalıkları 
Genel Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kulak Burun Boğaz

^jfcploii
Diş Hekimi 
Acil Hekimi 
Estetik ve plastik Cerrahi

Dr. ENDER UÇAR - Dr. NACİ ÖZOKUR 
Dr. ÖMER ARTAR 
Op. Dr. NİLGÜN ERDOĞAN 
Op. Dr. FERHAT ERDEM UĞRAŞ 
(Endoskopi-Kolonoskopi) 
Dr. ZEYNEP SAĞIRKAYA 
Op. Dr. BÜLENT AYDIN 
Op. Dr. YALÇIN BALKAN» 
Op. Dr. ERBİLATACAN 
Op. Dr. İLYAS BAŞPINAR 
Dt. AYŞE AKIT 
Dr. GÜRSEL ŞENSOY 
Op. Dr. M. KAANSÖZER

AĞRISIZ LAZER EPİLAS YON - ESTETİK ÜNİTESİ 
Estetisyen ‘ MELTEM ARABACI

fflamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK 
<el: 514 80 88 - 514 50 51 - 514 80 87 Fax: 512 01 50
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m mw rimiwa omft ft Gemlik * Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi kayıtlan haşladı

.mİ «mâ
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. Sınıf
8. Sınıf

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek,

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

Temasa-î Ramazan 
programı haşlıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara 
fından hazırlanan Temaşa-i Rama 
zan programıyla, Kestel, Gürsu, 
Gemlik ve Mudanya’daki birer 
camide mahyaları kurulacak. 5'de

Genel Kurmay Başkanı ve kuwet komutanları istila etli
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 
Başbakan Recep Tayyip Erdo 
ğan ve Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Işık Koşaner'le bir 
araya geldi. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül başkanlığındaki 
üçlü zir ve sona erdi. Zirvede 
Genel kurmay Başkanı Örge 
neral Işık Koşaner 50 dakika, 
Baş bakan Erdoğan ise 1 saat 
10 dakika kaldı.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 
ile Başbakan Erdoğan, Genel 
kurmay Başkanı Koşaner'in 
görüşmesinden sonra yak

laşık 20 dakika sonra 
Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. 
Cumhurbaşkanı geçtiğimiz 
hafta içerisinde Başbakan 
Erdoğan ve Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Işık 
Koşaner'le bir araya gelmişti. 
Bu üçlü görüşmede Ergene 
kon ve Balyoz davasından 
yargılanan askeri persone 
linin durumunun ele 
alındığı iddia edilmişti.
Bu görüşmeden sonra Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral 
Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri

Komutanı Orgeneral Erdal 
Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Uğur 
Yiğit, Hava Kuvvetleri

Komutanı Orgeneral Hasan 
Aksay görevlerinden istifa 
etti. İstifalar, Türkiye’de 
şok etkisi yaptı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Şok istifalar
Pazartesi günü toplanacak olan Yüksek 

Askeri Şura öncesi başta Genel Kurmay 
Başkanı olmak üzere, Hava, Deniz ve Kara 
Kuvvetleri Komutanlarının istifa ettiği haber
leri dün ülkeye bomba gibi düştü.

Yazımı yazdığım sırada internette yaptığım 
gezintide, komutanların şura .öncesi emekli 
liğini istediği haberleri geldi.

Bu durum Cumhuriyet tarihimizde bir ilktir.
Genel Kurmay Başkanı Işık Koşaner, dün 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan 
Erdoğan ile Askeri Şura öncesi yaptığı toplan
tıdan sonra istifa etmesi veya emekli 
olmasının nedenleri üzerinde durulacak.
Ancak, Ergenekon davası nedeniyle tutuklu 

olan komutanların durumunun kilit nokta 
olduğu belli oluyor. ‘ Devamı sayfa 4’de

IMlMM
İçkili iki grup arasında çıkan kavgada önce bıçaklar 
sonra silahlar konuştu. Sonuçta Serkan Durgut (35) 
adlı çay ocağı işleticisi hayatını kaybetti. Mehmet ve 
Gökhan Ş. kardeşler el ve ayaklarından yaralandı, 
Hasan S. ise omzundan tabancayla, ayağından ve 
belinden bıçakla yaralanarak hastanelik oldu
İskele Meydanı’nda meydana gelen 
silahlı çatışmada bir kişi hayatını 
kaybederken, 3 kişi de göğüs, el ve 
ayaklarından yaralandı. Birahanelerin 
önünde otururken başlayan kavganın 
neden çıktığı öğrenilemedi. Silahların ve 
bıçakların konuştuğu kavgada çay 
ocağı çalıştıran 35 yaşındaki Serkan 
Durgut’un hastaneye götürülürken 
öldüğü belirtildi. Haberi sayfa 2’de

ihale
öncesi
darp
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
2011-2012 eğitim 
öğretim döne
minde taşımacılık 
işinin ihalesi dün 
yapılırken, ihale 
ye girecek fir
malardan Gem 
tur’ın sahibi Halil 
Maya, aracında 
saldırı ya uğradı. 
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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Birahaneler Sokağımla cinayet!
Herkes işine baksın...

Türkiye’de general rütbesine ulaşmış asker
lerin neredeyse yüzde onu tutuklu yargılanı 
yor... Bir kısmı da tutuksuz... Yargılanan 
askerlerin gelecekleriyle oynanı yor.

Sonra askerin güneydoğuda yaptığı operas 
yonlar sorguya suale tabi tutuluyor.

Ülke üzerinde bir şeyler döndürülüyor.
Siyasetçiler, gazeteciler dillerinden askeri 

düşürmüyorlar.
Hele bir tanesi var... Hangi kanalı açsan 

oradan askere salya sümük saldırıyor.
Asker üzerinden siyaset yapmak bugüne dek 

kimseyi geleceğe taşımamış...
İkbal sağlamamış.
Hep tersine tepmiş.
Özellikle dinsel motiflilerce ve tarihsel 

sıfatlılarca denenmiş hep askeri siyasete 
bulaştırmak.

Ama asker -bazıları hariç- ilgi duymamış 
böyle safsatalara...

Elinin tersiyle hep itmiş...
Olmadı tankıyla topuyla balans ayarları yap

mış...
Çünkü askerin geçmişi askeri ve sivil 

başarılarla dolu...
O savaşlar kazanmış...
Cumhuriyeti kurmuş...
Laikliğin bekçisi olmuş...
Ülke kalkınması için ciddi destekler 

sağlamış...
Eğitim seferberliğinde ön sıralarda yer 

almış...
Doğayı korumuş...
Felaketlerde halkının yanında olmuş...
Onun için bırakınız askerle uğraşmayı... 
işinize bakın...
Aslında...
Askeri darbelerin önünde hep siviller yok 

mu?
Asker çok mu meraklı kışlasından çıkmaya...
Ne var ki koşullar onları zorluyor...
Kuşkusuz kimse ne 12 Eylüi’ü, ne 12 Mart’ı 

savunamaz...
Onların özellikle demokratik yaşama verdik

leri zararın ölçüsünü ölçebilecek tartı gereci 
yok.

Ancak,
Kan denizinin ortasında boğulan Türkiye’yi 

de binlerinin kurtarması gerekiyordu.
Siviller olamayacağına göre bu görev doğal 

olarak askerlere düşüyordu...
Onlar da üzerine düşeni gereğinden fazlasıy

la yaptılar...
Sadece ülkeyi boğulmaktan kurtarmakla 

kalmadılar...
Belki de zorunlu olarak özgürlükleri de sınır

ladılar.
Evet, özgürlükleri de sınırladılar.
Farklı bir davranışı beklemenin de anlamı 

yoktu.
Kardeş kardeşi vuruyordu.
Her gün onlarca ocağa terörün ateşi düşü 

yordu.
Yurttaş elini avucunu yüreğini askere açmış 

ilgi bekliyordu...
Yardım bekliyordu..
Yurdunun bağrından çıkmış askerin yürekleri 

yakan bu duruma kayıtsız kalması 
olanaksızdı...

Çünkü rejim de tehlikeye giriyordu.
O da gereğini yaptı...
Aslında her dönemi kendi koşullarında 

değerlendirmek gerekmez mi?
Dünü yargılarken, nedenleri ve sonuçları da 

ortaya koymakta yarar yok mu?
Yansız değil ama yalın bir gözle bakıldığında 

her “darbe”de askerin girişimi ilk anda çok 
anlamlı...

Sonrasında ne yazık ki siviller de işin içine 
girince iş endazesinden kayıyor...

Amaçla icraat çelişiyor...
O halde yazar yazarlığını yapacak.
Politikacı ülkenin geleceğini kurgulayacak.
Asker de savunma işlevini yerine getirecek.
Görevler birbirine karıştığında olanlar kim

seyi mutlu etmiyor.

İçkili iki grup arasında çıkan kavgada önce bıçaklar sonra silahlar konuştu. 
Sonuçta Serkan Durgut (35) adlı çay ocağı işleticisi hayatını kaybetti. Mehmet 
ve Gökhan Ş. kardeşler el ve ayaklarından yaralandı, Hasan S. ise omzundan 
tabancayla, ayağından ve belinden bıçakla yaralanarak hastanelik oldu
İskele Meydanı’nda 
meydana gelen 
silahlı çatışmada 
bir kişi hayatını 
kaybederken, 
3 kişi de göğüs, el 
ve ayaklarından 
yaralandı.
Öğrenildiğine gore, 
dün sabaha karşı 
saat 04.oo 
sıralarında 
Meyhaneler 
Sokağında bir bira
hanenin önünde 
meydana gelen 
olayda Serkan^ 
Durgut (35) adh 
çay ocağı çalıştıran 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Olayda, seyyar 
balıkçılık yapan 
Mehmet Ş. 
bacağından, 
kardeşi Gökhan Ş. 
İse parmağından 
kurşunla yaralandı.

Gemtur sahibi Halil Maya, Milli Eğitim’in taşıma ihalesi öncesi aracında
15 kişinin saldırısına uğradı. İhale ise zamanında yapıldı.

İhale öncesi darp

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
2011-2012 eğitim 
öğretim döneminde 
taşımacılık işinin 
ihalesi dün 
yapılırken, ihaleye 
girecek firmalardan 
Gemtur’ın sahibi 
Halil Maya, aracın
da saldırıya uğradı, 
saldırganlar 
araçta hasar 
meydana getirdi. 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün 
taşıma ihalesi dün 
saat 10.oo sıraların

Hasan S. ise 
omuzundan 
kurşunla, bacak
larından ve belin
den bıçakla yara
landı.

KAVGANIN 
NEDENİ 
ÖĞRENİLEMEDİ 
İki kardeş ve 
iki arkadaşın 
birahanelerin 
önünde otururken, 
aralarında neden 
tartışma çıktığı 
öğrenilemedi. 
Alkollü olan grup 
ların birbirlerine 
sataşması sonrası 
kavga çıktığı, 
ardından da 
silahlar ve bıçak
larla yaralamaların 
olduğu öğrenildi. 
Polis, olaydan 
sonra yaralılardan 
Serkan Durgut’un 

da TSO Gazi 
İlköğretim 
Okulu’nda yapıldı. 
İhaleye çok sayıda 
taşıma firması 
girerken, 325 bin 
liralık ihale değişik 
firmalarda kaldı.

BİR KİŞİ 
GÖZALTINA
ALINDI
Milli Eğitim ihalesi 
öncesi dün sabah 
saat 07.oo sıraların
da Ahmet Süren 
Meydanı’nda 
aracının yanında 

hastaneye götürü 
lürken öldüğünü, 
diğer yaralılarında 
hastaneye sevk 
edildiğini, Hasan 
S.’in Bursa Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldığını 
bildirdi.
Gökhan ve Mehmet 
Ş. kardeşler ilk 
tedavilerinden 
sonra polisçe 
gözaltına alındı. 
Polis, cinayetin 
işlendiği suç unsu
ru silahı ve diğer 
silahın balistik 
muayenesi için 
tabancaları labo- 
ratuvara gön
derirken, ölümle 
sonuçlanan 
silahın kim tarafın
dan kullanıldığını 
araştırıyor.
Dün, geç saatlere 
kadar soruşturma 

oturan Halil Maya, 
bir grubun 
saldırısına uğradı. 
Maya, olayı 
gazetemize şöyle 
anlattı.
“Taşıma ihalesi 
vardı. Benim 
ihaleye girmemi 
istemeyen E.Ö 
aracımın yanında 
otururken 
15 kişi ile birşey 
söylemeden bana 
saldırdı. Demir 
borularla ve odun
larla vurmaya 
başladılar. 

sürerken, Mehmet 
ve Gökhan Ş. 
kardeşler bugün 
Adliye’ye sevk 
edilecekler.

POLİS ANINDA 
MÜDAHALE ETTİ 
Sabaha karşı saat 
O4.oo de meydana 
gelen olaya polis 
ekipleri anında 
müdahale ederkön, 
silahlı kavgada kul
lanıldığı öne 
sürülen 2 adet 
tabanca ve olay 
yerinde çok sayıda 
boş kovan ele 
geçirildi.
Polis, olayla 
ilgili çok sayıda 
kişinin ifadesine 
başvururken, 
MOBESE karne 
ralarını da 
incelemeye aldığı 
öğrenildi.

Bir yandan ağıza 
alınmaz küfürler 
ediyorlardı.
Aracımın anahtarını 
aldılar, metal 
kısımlarında 
hasarlar oluşturdu
lar. Amaçları 
benim gözümü 
korkutmak ve 
ihaleye girmemi 
engellemekti.
Emniyete giderek 
durumdan 
şikayetçi oldum." 
Olay üzerine polis 
E.Ö’yü gözaltına 
aldı.
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MiiıııttBiüiııırtaıMı
Bursa'da 14 ev ve 
işyerinden hırsızlık 
yaptığı gerekçe
siyle polis tarafın
dan aranan 18 
yaşındaki Gökhan 
G. , çaldığı paralar
la gittiği masaj 
salonunun çıkışın
da polis tarafından 
yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri, merkez 
Yıldırım, Nilüfer ve 
Osmangazi 
ilçelerinde 14 ev ve 
işyerine girip para 
ve ziynet eşyası 
çalan Gökhan G. 'yi 
yakalamak için 
araştırma başlattı. 
Boynunda'Koko' 
yazılı dövme bulu

nan bir kişinin 
Altıparmak 
Mahallesindeki bir 
masaj salonuna 
geldiğinin ihbarının

alınması üzerine 
polisler, eşkali 
önceden belirlenen 
Gökhan G. 'yi 
yakalamak için

masaj salonu 
çıkışında beklem
eye başladı. Bir 
süre sonra masaj 
salonundan çıkan 
Gökhan G. , ekipler 
tarafından yakala
narak polis 
merkezine 
götürüldü.
Emniyet müdür
lüğündeki ifade 
sinde suçlamaları 
kabul eden şüpheli, 
ev ve işyerlerinden 
çaldığı paralarla 
masaj salonuna git
tiğini söyledi. 30 
ayrı suçtan sabıka 
sı bulunan Gökhan 
G. , çıkarıldığı 
nöbetçi mahkeme 
tarafından tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.

O2cahvurai1933@hotmait.ç:Örri 
www.mtlliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Üzülerek yazıyorum!...

İznik’te hint keneviri operasyonu
Bursa'nın İznik 
ilçesinde 200 kök 
hint keneviri ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre,

İznik Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, ihbar üzerine 
ilçeye bağlı 
Hisardere köyünde

ki bir arazide 
operasyon düzenle
di. Operasyonda 
200 kök hint 
keneviri ele

geçirildi
Kenevirleri diktiği 
ı'd'dYa ed’ıîen Murat 
B. (30) gözaltına 
alındı.

Bahasına yamım ederken İnşaattan düştü
Bursa'nın İnegöl katlı bir inşaatta ikinci kattan ambulansı ile
ilçesinde, inşaattan meydana geldi. bahçeye düştü. İnegöl Devlet
düşen bir genç Babasına yardım Yaralanan genç, Hastaneşi'ne
yaralandı. etmeye giden 16 babasının kaldırıldı.
Olay, Kemalpaşa yaşındaki Sezai haber vermesi Olayla alakalı
Mahallesi Devir Aslan, dengesini üzerine olay yerine tahkikat
Sokağı'nda 3 kaybederek, gelen 112 sürüyor.

08 tane koyun çaldılar
Karacabey'in 
Yolağzı köyünde 
çitle çevrili bir alan
da bulunan 88 
koyun çalındı. 
Alınan bilgiye göre,

köy yakınlarındaki 
Dereiçi mevkisinde, 
çitle çevirdikleri 
alana dün akşam 
saatlerinde 88 koyu- 
nunu bırakarak

düğüne giden Haşim 
Kıvrak ile Ali
Tümen, geri 
döndüklerinde 
hayvanlarının 
yerinde olmadığını

fark etti. İhbar üzer
ine böl
geye gelen güvenlik 
güçleri, hırsızlıkla 
ilgili soruşturma 
başlattı

5 hin paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzurum'da 5 bin 
400 paket kaçak 
sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Aşkale ilçesi 
Çayköy mevkisinde 
Erzurum'dan 
Adana'ya giden 
yolcu otobüsünde 
yapılan aramada 
M. Y'nin valizinde

bin 750 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi.
Aynı uygulama 
noktasında Ağrı'dan 
Bursa'ya giden 
yolcu otobüsünde 
yapılan aramada ise 
O. D'ye ait olduğu 
belirlenen valizde 
bin 500 paket

sigara bulundu. 
Ağrı'dan İstanbul'a 
giden bir başka 
yolcu otobüsünde 
yolculardan 
A. B'nin valizinde 
bin 200, Ağrı'dan 
Antalya'ya giden 
yolcu otobüsünde 
ise M. Ö'ye ait çan
tada 950 paket

kaçak sigara 
bulundu.
Çöyköy 
mevkisinde 
yapılan aramalarda 
toplam 5 bin 400 
paket sigara ele 
geçirilirken, 
olayla ilgili M. Y. , 
O. D, A. B. , ve M. Ö 
gözaltına alındı.

CHP ile ilgili bazı yazılarımın parti 
yönetiminde bir üzüntüye neden 
olduğunu biliyorum

Ben de hemen şunu söylüyorum ;
“Evet, bu yazımın üzüntüye neden 

olacağını biliyorum, ama bunu bile bile 
yazıyorum, yazacağım da..’’

Hatta çok yakınım olan bir arkadaşım, 
“Pes yani, sen de dozunu kaçırmış 

sın, biraz haksızlık olmamış mı?” diye 
sitem etti...

Ne diyeyim..
CHP’lilerin haklı olarak en yakındık

ları, konu söylem ve eylemlerinin med 
yada yeteri kadar yer bulamaması.

Peki, CHP muhalefet adına hiçbir şey 
yapmıyor mu?

Yapıyor tabii ki. Ve bunlar gerçekten 
de medyada gerektiği gibi yer almıyor. 
Bu tamam...
Ancak, işte bile bile üzdüm demem de 

buradan geliyor, CHP doğru yaptığını 
iyi anlatamıyor; ya çok kibar ya da 
pasif kalıyor..

Medya kaynaklarını etkili biçimde zor- 
layamıyor.
Şunu unutmamak gerekir kİ, haklı ol 

mak her zaman yeterli etkiyi yapmaya
bilir, bunun için de yeni yöntemler bul
mak zorunda CHP parti yönetimi.
Örneğin; Yeni anayasa konusunda 

özellikle hukukçu Emine Ülker 
Tarhan’ı dinliyorum.
“135 kişi ile Meclis’te tozu dumana; 

katabileceklerini ” anlatıyor, “Türkiye’yi 
askeri vesayet anayasasından kurtarıp 
sivil vesayet altına sokacak bir ana 
yasaya geçit vermeyeceklerini” söylü 
yor.

Hepsi güzel.
Ama bunun kamuoyunda bir karşılığı 

yok.
Çünkü halk yeni anayasayı CHP’ye 

sorduğunda, “Evet yeni bir anayasa 
yapılsın” diyorsa da, “Nasıl bir 
anayasa?” sorusuna cevap veremiyor.
“Daha demokratik bir anayasa nasıl 

olmalı?” dendiğinde şaşırıp kalıyor.
Demek ki CHP artık AKP’nin yazacağı 

anayasayı beklemek yerine kendi 
anayasasını kamuoyuna açıklamak 
durumunda.

Böyle yapmalı ki ön almalı, AKP’nin 
yapmasından çekindiği anayasanın 
önüne geçebilmeli.

Ben bu aklımla böyle düşünüyorum 
da, CHP hukukçuları ve sayın Kıhçda 
roğlu düşünmüyor mu ?..
Gerçekten haddimi aşmak ve 

“ukalalık” etmek istemiyorum.
Bu yazıları CHP’li ya da karşıtı olarak 

yazmıyorum.
AKP iktidarının yüzde 50’lik bir 

destekle “Canım ne isterse yaparım 
artık” fütürsuzluğuna karşı etkili ve 
gerçek bir muhalefet yapmasını bekli 
yorum..

Bunun da bir büyük siyasi hareketten 
geçmesi gerektiğini biliyorum.

Konu budur CHP’liler, üzülmek çare 
değildir.

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

Şok istifalar....
Koşaner Paşa veya diğer komutanlar 

emekliliklerini istemişlerse bunun bir 
nedeni olmalı.

Komutanların sürelerini doldurmadan 
istifa etmeleri veya emekli olmak istemeleri, 
hükümetle askerin üst kademesinin anlaş
mazlığının bir göstergesidir.

Diyarbakır Silvan'da 13 askerimizin şehit 
edilmesinden sonra başlatılan, askeri ve İç 
İşleri Bakanlığı’nın soruşturması sonunda 
bir ilk daha yaşanmış, Genel Kurmay, asker
lerin şehit edilmesi olayında ihmali görülen 
subayların yargılanmasına karar vermişti.

Türkiye'de son 8 yılda asker ile siyasi 
iktidara arasında akıl almaz bir gerilim 
yaşanıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanın andıçlarının 
basına sızdırılmasından sonra başlayan 
süreç öylesine hızı gelişti ki, adeta silahlı 
kuvvetler kalbura çevrildi.

Ardından, 2011 yılında yapılan seminer
lerde hükümeti devirme planlarının yapıldığı 
iddiaları ve bazı belgelerin sızdırılması ile 
ayyuka çıktı.

Başlatılan Ergenekon soruşturman ve 
tutuklamalı ile bugünlere geldik.

Bugünkü askeri yapının yıpratılması için 
adeta gizli bir savaşa başlatıldı.

Askeri demokratik sınırlara çekeceğiz 
diye, iktidara yakın basın ve yayın kurumlan 
çok önemli bir psikolojik dönem başlattı.

Bunda da başarılı oldular.
Gelinen noktada ergenekon iddiaları ile 

neredeyse silahlı küvetlerin üst düzey 
komutanlarının tamamı cezaevine girdi.

Moral açısından yıpranan bir silahlı 
kuvvetlerin Askerlik şurası öncesi tutuklu 
komutanların iktidar tarafından emekli 
edilmek istenmesine, direnmek isteyen 
Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutan
ları, genel bir krizin çakmaması için istifa 
veya emekliliklerini istemiş olabileceklerini 
düşünüyorum.

Bu durum Erdoğan iktidarının elini asker 
karşısında daha da güçlendirmiştir.

İstifa etmeyen tek komutan Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Nejdet Özel’dir.

Özel paşa bu yazının yazıldığı saatlerde 
önce Başbakanlık köşküne, sonra da 
Cumhurbaşkanlık köşküne çıktı.

Görülen o ki, askeri başsız bırakmamak 
için acilen Özel başa Genel Kurmay Baş 
kanlığına vekalet edecektir.

Bu istifa veya emeklilik durumu piyasa 
lara da etkisi mutlaka olacaktır.

Türkiye kritik bir dönemden geçiyor.
Ekonomik krizin teğet geçtiği söylendiği 

bir sırada bu kez askeri bir kriz ile karşı 
karşıyayız.

aHMBI ABONE OLDUNUZ MU?
«Hilrlı lıı cılııOı ıhın Cıtnnl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

24 alkollü işyeri görevliler tarafından incelendi

IIMİ İİIIIİIIİI İli Mı

ilçe Tarım 
Müdürlüğü ve 
Halk Sağlığı 
Birimi görevlileri 
sahte içkilerden 
ölümlerin çoğalması 
üzerine alkol 
satışı yapan 
işyerlerini denetledi. 
Dün, denetimlere 
başlayan kontrol 
ekibi, işyerlerinde

aranan hususlara 
inceleyerek rapor 
tuttular.
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
görevlilerin 
24 işyerini denet 
(ediklerini, tutulan 
raporları İl Tarım 
Müdürlüğü’ne 
göndereceklerini 
söyledi.

Alkollü yerlere 
denetimlerin her ay 
yapılacağını 
söyleyen Çetin, 
ramazan ayı içinde

de gıda satışı ve 
imalatı yapan yer
lerin denetimlerinin 
sürdürüleceğini 
belirtti.

Kızılay, 300 ünite kan topladı
Türkiye Kızılay 
Derneği Bursa 
Şubesi’nin gezici 
TIR’ı Gemlik’te 3 
gün süren kan topla
ma kampanyası 
sona erdi.
İskele Meydanı 
Festival Alanı’nda 
açılan stantta, 
Gemliklilerden 3 gün 
boyunca yaklaşık 
300 ünite kan top
landığını söyleyen 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Gökhan 
Özler, Gemliklilerin 
kan bağışı konusun
da kuruma destek 
verdiğini söyledi. 
Kızılay Kan 
Merkezi’nin ayda bir 
ilçemize uğrayarak, 
2 veya 3 gün 
Gemlik’te kan topla
ma kampanyası 
açtığını söyleyen 
Gökhan Özler, bir 
ünite kanın hayat 
kurtaracağını 
belirterek, kan topla
ma kampanyasın^ 
katılan Gemliklilere 
teşekkür etti

ilil

j

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Tenıasa-i Ramazan programı başlıyor
Gürsu, Gemlik ve Mudanya’daki birer camide mahyalar

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
hazırlanan Temaşa-i 
Ramazan programıyla, 
11 ayın sultanı 
Ramazan, birlik, 
beraberlik, yardımlaş
ma ve paylaşma 
duygularının yanında 
konser ve etkinlikle 
coşku içinde geçecek. 
Merinos Park’ta, 
OsmanlI mimarisini 
andıran stahtlardan 
oluşturan Ramazan 
Mahallesi’nde program 
hakkında bilgi veren 
Başkan Altepe, 
Ramazan ayının 
Bursa’da anlamına 
yakışır şekilde geçi 
rilmesi için güzel bir 
program hazırladık
larını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, 
Merinos Parkı’nda 
düzenlediği basın 
toplantısında Ramazan 
ayı boyunca ‘Temaşa-i 
Ramazan’ programı 
çerçevesinde gerçek
leştirilecek etkinlikler 
ve yapılacak sosyal 
hizmetler hakkında

bilgi verdi. Büyükşehir 
Belediyesi iştirak
lerinden Kültür A.Ş. 
tarafından organize 
edilen etkinliklerde 
hiçbir masraftan 
kaçınmadıklarını kay 
deden Başkan Altepe, 
“Ramazan ayı, coşku, 
heyecan ve bereketin 
yanında, paylaşma 
duygularımızı en üst 
seviyeye çıkarıyor. Bu 
ayda yardımlaşmalar 
artıyor, toplumsal daya 
nışmanın en güzel 
örneklerini sergiliyo 
ruz. Bir ay boyunca 
dirlik, düzen ve huzuru 
hissediyoruz. Bu gele 
neksel coşkunun 
sürekliliğini korumak 
için yerel yönetimler 
olarak elimizden gele 

ni yapmaya çalışı 
yoruz” dedi.
Ramazan eğlenceleri 
nin merkezinin bu yıl 
da Merinos Park 
olduğunu kaydeden 
Başkan Altepe, park 
içerisine iftar sonrası 
vatandaşların her türlü 
ihtiyaçlarını karşılaya
bilecekleri bir 
Ramazan Mahallesi 
kurulduğunu söyledi. 
OsmanlI mimarisini 
andıran startlardan 
oluşan Ramazan 
Mahallesi’nde ticari 
alışveriş mekanlarının 
yanında sivil toplum 
örgütleri ve vakıfların 
da kendilerini tanıtma 
faaliyetleri yapabile
cekleri mekanlar oluş
turuldu. Başkan

Altepe, tasavvuf mü 
ziğinden, animasyon 
gösterilerine, karagöz- 
hacivat oyunlarından, 
tiyatroya, orta oyunun
dan, faslı ramazan 
konserlerine, saz 
ekibinden, sanatçılara, 
sema gösterilerine 
kadar birçok farklı 
etkinliğin Ramazan 
ayında BursalIlarla 
buluşacağını kaydetti. 
Ramazan ayını her 
gününü ayrı bir coşku 
içinde geçirmeyi 
amaçlayan Büyükşehir 
Belediyesi, etkinlik 
takvimi kapsamında 
vatandaşları farklı 
sanatçılarla buluştu
ruyor. Ahmet Feyzi’nin 
Tasavvuf Müziği Kon 
seri ile start alacak 
etkinliklerde, Bedirhan 
Gökçe, Ahmet Şahin, 
Ümit Tokcan, Hüseyin 
Taşçeşme, Sinan 
Topçu, Nurettin Çelik, 
Veysel Bilen, İbrahim 
Sadri, Yücel Arzen, 
Tanini, Halil Çay, 
Orhan Hakalmaz, 
İstanbul Sazendeleri, 
Sami Savni özer,

Mesut Yavaş, Sırrı 
Yunus, İbrahim 
Benlioğlu, Uğur Aslan 
ve Kadir Arı, 
BursalIlarla buluşacak. 
Yine etkinlikler kap
samında sema gösteri
leri, Orta oyunu ve 
Tiyatro gösterileri de 
Ramazan’a ayrı bir 
renk katacak. 
Düzenlenecek olan 
Ege Gecesi, Karadeniz 
Gecesi, Akdeniz 
Gecesi, Bosna Hersek 
Gecesi, Doğu Anadolu 
Gecesi, Güneydoğu 
Anadolu Gecesi, 
Kerkük Gecesi, Kafkas 
Gecesi, Marmara 
Gecesi ve iç Anadolu 
gecesi ile farklı kültür
ler ve renkler Bursa’da 
buluşacak. Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi’ne 
özel etkinliklerin de 
bölgeye hareket 
getireceğini ifade eden 
Başkan Altepe, Pirinç 
Han, Kozahan, Fidan 
Han, Ertuğrul Meydanı 
ve Kayhan Meydam’m 
Büyükşehir Belediye 
Orkestrası ile Çalgı 
Mektebi’nin konserler

kurulacak
vereceğini, çocuklara 
özel etkinlikler düzen
leneceğini kaydetti. 
Cumhuriyet 
Caddesi’nin mahya 
benzeri süslemelerle 
geceleri de ışıl ışıl ola
cağını vurgulayan 
Başkan Altepe, yazlık 
sinema kumpa
nyasının da Ramazan 
ayı boyunca devam 
edeceğini hatırlattı. 
OsmanlI’da mahya 
geleneğinin ilk olarak 
Bursa’da Yıldırım 
Camii’nde 
başlatıldığını dile 
getiren Başkan Altepe, 
bu geleneği en iyi 
şekilde yaşatacaklarını 
kaydetti. Kestel, 
Gürsu, Gemlik ve 
Mudanya’daki birer 
camide mahyaların 
kurulacağını vurgu
layan Başkan Altepe, 
Ulu Cami, Yeşil Cami, 
Emirsultan Camii, 
Murat Hüdavendigar 
Camii, Muradiye Ca 
mü, Yıldırım Camii ve 
FSM Edebali Camii’nin 
mahyalarla 
süsleneceğini belirtti.
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i Marmarabirlik 
u hizmet hinası 

inşaatını yaptırmak 
i için ihale açtı

Marmara Zeytin 
Tarım Satış Koope 
ratified Birliği 
(MARMARABİRLİK) 
Genel Müdürlüğü, 
Bursa Orhangazi 
Kooperatifi'nde 6 
bin metrekare 
taban alanlı depo 
ile idari hizmet 
binası inşaatını 
yaptırmak üzere 
ihale açtı.
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği (MARMA 
RABIRLİK) Genel 
Müdürlüğü, Bursa 
Orhangazi Koopera 
tifi'nde 6 bin 
metrekare taban 
alanlı depo ile idari 
hizmet binası 
inşaatını yaptırmak 
üzere ihale açtı. 
Buna göre Orhan 
gazi Zeytin Tarım

* Sâtış Koopera 
L tifi'nde yaklaşık 6 
Ş, bin metrekare 

taban alanlı (ruhsa

ta esas toplam 
alanı 6 bin 375 
metrekare) prefab
rik veya betonarme 
karkas depo ile 
idari hizmet binası 
inşaatı yaptırılacak. 
İhale, 10 Ağustos 
2011 tarihinde 
saat 14. 10'da 
kapalı zarf fiyat 
teklif alınarak açık 
eksiltme suretiyle 
Marmarabirlik'te 
gerçekleştirilecek. 
İstekliler ihaleye 
ait şartnameyi, 
8 Ağustos 2011 
tarihinde saat 
17. 00'ye kadar 
mesai saatleri 
içinde Satınalma 
Müdürlüğünden 
bedelsiz olarak 
temin edebilecek. 
Şartnameye göre 
hazırlanacak olan 
teklif mektupları 
ise ihale günü 
saat 14. 00'e 
kadar Birliğe 
verilecek

87-YEŞİM CAN 
88-ENES ÇAKAR 
89-İBRAHİM DİKME 
90-ÖYKÜ ŞEKER 
91-ŞEYMA SOYLAR 
92- PERİHAN GÜNDÜZ

100- PELİN BASKAN
101-BEYZA YILMAZ
102- MUHAMMET ŞAHİN
103- BÜŞRA'UZAN
104- BEYZA ŞENER
105- BİLAL YILDIZ
106-TAYYÎBAT BERRE

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR 107-HARUN DURMAN

109-TUĞÇE BİLİR
110- RÜMEYSA EREN

GÜLER AJANS

111-BEDİRHAN ORAL 
112-BERKAY YILMAZ 
113- MERVE ÖZTÜRK 
114- MEHMET KOZAN 
115-NÎRAN YAŞAR

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

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

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış 

olduğumuz nüfus cüzdanlarımızı 
kaybettik. Hükümsüzdür.

GÜLFER YILDIZ - GÖKÇE YILDIZ

ABONE OLDUNUZ MU?
■fflaODDB ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

MIiMnMiiMiiNi
2011-2012 eğitim ve öğretim yılında Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne 
120, Hisar Anadolu Lisesi’ne 200 öğrenci alınacak. Yapılan sınavlarda Celal 
Bayar Anadolu Lisesi’ne 484.806 puan alan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Onur Akdemir birinci olarak girdi.
Dünden devam

ADI SOYADI OKULU
81- MÜCAHİT ÇELİK NAMIK KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
82- SAMET DURMUŞ OCAK ÖZEL YÜCEBİLGİLİ İLKÖĞ. OK.
83- EYYÜB ŞAHİN ÖZEL YÜCEBİLGİLİ İLKÖĞ. OK.
84- BUSE ÖZANADOLU ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
85-YASEMİN ÇAKMAKÇI 100.YIL İLKÖĞRETİM OKULU
86- GÜLAY ZİYARET 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 
100.YIL İLKÖĞRETİM OKULU 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 
ATLEKS SANVERLER ORTAOKULU 
KURTUL İLKÖĞRETİM OKULU

93- BÜŞRA NUR KESKİN 11 EYLÜL İLKÖĞRETİM OKULU
94- ELİF ÇOKAL 
95-MERVE DEMİRCİ
96- ALİ ÖZTÜRK
97- BERFİN ATAŞ
98- GÜLHAN KILIÇ

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 
ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU 
PANAYIR İLKÖĞRETİM OKULU 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

99- İLAYDA BENGİSU IŞIK CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU 
LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞRETİM OKULU 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 
CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU 
BALABAN TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL BAHÇEŞEHİR KÖRFEZ İLKÖĞ. OK.

108- HALİL İBRAHİM ÇOLAK KURTUL İLKÖĞRETİM OKULU
ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU 
29 EKİM İLKÖĞRETİM OKULU
ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞEHİT ETEM YAŞAR İLKÖĞRETİM OKULU 
ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU 
ŞUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU

116- OKTAY ORÇİN YÜCEER TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
117- RABİA CANSU AYPEK ŞUKRU ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU

PUANI 
424.757 
424.680 
424.537 
424.432 
424.244 
424.044 
423.963 
423.323 
423.305 
423.181 
423.091 
422.829 
422.731 
422.497 
422.490 
422.151 
422.039 
421.666 
421.356 
421.292 
421.240 
421.156 
420.894 
420.653 
420.389 
420.279 
420.182 
419.538 
419.345 
419.301 
419.192 
418.980 
418.804 
418.602 
418.263 
418.068 
416.776 
416.674 
416.459 
415.926

118- GÖZDE KOZDERELİLER TURGAY CİNER İLKÖĞRETİM OKULU
119- YUSUF TALHA BALIKÇIN TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
120- ÖMER TÂHA YILMAZ TSO GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU

MlIlMlI HIM İSMİ İti»!
Başbakan Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, "askerlik 
süresinin kısaltılması için 
adımlar atılacak" dedi. 
Bozdağ, askerliğin kısaltıl
masıyla ilgili çalışmayla 
ilgili şu bilgileri verdi:

"Genelkurmay ve Milli 
Savunma Bakanlığı asker
likle ilgili TSK'nın yapısını 
farklı bir şekilde 
değiştirmek için değer
lendirme çalışması 
başlamıştı. By çalışma

devam ediyor. Seçim döne
minde bu çalışmalara ara 
verilmişti. Şimdi kaldığı 
yerden çalışma devam 
ediyor ama detaylara sahip 
olmadığım için $lgi 
veremiyorüjnj"Ç ,
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Amortisör test günleri Bursa da başladı
Avrupa'da her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen 
'Amortisör Test 
Günleri'nin 
Türkiye'deki ayağı 
Speedy* Monroe 
Amortisörleri işbir
liği ile Bursa'da 
başladı.
Başta Fransa, 
Almanya, Hollanda 
olmak üzere pek çok 
Avrupa ülkesinde 
büyük başarıya 
ulaşan 'Amortisör 
Test Günleri'ne 
sürücüler yoğun ilgi 
gösterdi. Bursa 
Carrefoursa otopark 
alanında gerçek
leştirilen ve 5-7 daki

ka süren ardından 
sürücülere çıkan 
raporla birlikte 
aracının amortisör
leri hakkında bil
gilendirilme 
yapılıyor.
Test günleri boyun
ca Carrefour müşte 
rileri amortisör
lerinin değişiminde 
yüzde 50 işçilik 
indirimi fırsatından 
yararlanacak.
Türkiye'de ilk olarak 
bu organizasyonda 
kullanılacak olan 
Monroe ve üretici 
firma Actia-Muller 
tarafından geliştin 
len ve sadece arpor- 
tisörü test edebilen

test cihazı ile araç 
sahiplerinin yol 
sürüş güvenliğini 
sağlayan ve teker
leğin hareketlerini 
kontrol eden amor
tisörün ne denli 
önemli olduğu 
konusunda bil

inçlendirilmesi 
amaçlanıyor.
Monroe Amortisör 
Pazarlama Müdürü 
Kemal Ertaş, her 
marka araca, rande- 
vusuz hizmetin yanı 
sıra orijinal ve 
garantili ürünler kul

lanan Speedy'de 
sadece gereken 
parçaların değişi
minin yapıldığı, 
ücretsiz kontrol ve 
kesin fiyat imkanı 
sunulduğunu söyle
di. Ertaş, ayrıca tüm 
lastik markalarının 
satış, kontrol ve 
bakımları, motor, 
vites kutusu ve 
hidrolik yağı, periyo 
dik bakımlar, akü ve 
elektrik, fren, amor
tisör, egzoz, klima 
kontrol ve bakım
larının gerçekleşti 
rildiğini kaydetti. 
Monroe Amortisör 
Türkiye Müdürü 
Orhan Toker ise

amortisör prototipi 
üzerinde yaptığı 
gösteri ile amor
tisörün önemini 
anlattı. Toker, 
sürücülerin, yol 
sürüş güvenliğini 
sağlayan ve teker
leğin hareketlerini 
kontrol eden amor
tisörler hakkında 
yeterince bilgi 
sahibi olmadığını 
dile getirdi.
Kontrol edilen her 
100 araçtan 30'unun 
amortisörlerinde 
sorun tespit ettikleri
ni belirten Toker, 
amortisör testinin 
sık sık yapılması 
uyarışında bulundu.

2011KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, Kamu 
Personeli Seçme 
Sınavı (KPSS) 
sonuçlarını açıkladı. 
Sınava giren adaylar 
sonuçları ÖSYM’nin 
internet sitesi 
www.osym.gov.tr 
adresinden Öğrene 
bilecek. Açıklamaya 
göre, adaylar sınav

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 BROKER'İ 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır'da 800 m2 imarlı arsa)

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

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

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

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

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

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

sonuçlarını 
http://sonuc.osym.go 
v.tr adresinden TC 
kimlik numaraları ve 
şifreleri ile birlikte 
öğrenebilecek. Sınav 
Sonuç Belgesi basıl
mayacak ve aday
ların adreslerine gön
derilmeyecek.
2011-KPSS A Grubu 
ve Öğretmenlik 
Sınavı'na ait cevap 
kağıtlarının görüntü
leri, sınava giren 
adayların kendi 
cevap kağıtlarını 
inceleyebilmeleri 
amacıyla saat 
14.00'den itibaren 
erişime açılacak. 
Sınavlara giren 
adaylar kendi cevap 
kağıtlarının görün
tüsünü, ÖSYM'nin 
http://ais.osym.gov.tr 
internet adresinden 
TC kimlik numaraları 
ve şifreleri ile 
edinebilecekler.
Açıklamada bu 
uygulamanın, adayı 
bilgilendirme 
amacıyla yapıldığı 
belirtilerek, 
"Görüntülenen sayfa 
belge niteliği taşı
maz. Her türlü değer
lendirmede ÖSYM 
sisteminde kayıtlı 
bilgiler esas alınır." 
denildi.

JSfflAa
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

TESİSİMİZDE ÇALIŞMAK 
ÜZERE 

TEMİZLİK ELEMANI 
BAY VE BAYAN 

GARSONLAR ARANIYOR 
Müracaatlar şahsen yapılacaktır. 
İMAM ASLAN TESİSLERİ 

Gemlik Yolu 5. Km.

SAHRE TAŞIMACILIK
Evden Eve Nakliyat

Şehir içi ve 
şehirlerarası 

evden eve 
nakliyat

GEMLİK ■ ORHANGAZİ - İZNİK
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDE

Evinizi her nereye taşıyacaksanız, 
el değmeden biz taşıyalım. 

Türkiye'nin her yerine parça yük gönderilir 
Muradiye M ah. Turist Yolu üzeri 

Barış Apt. Altı B Blok ORHANGAZİ 

Tel : 0 224 573 43 25 
GSM. 0 536 813 08 36

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.osym.gov.tr
http://sonuc.osym.go
http://ais.osym.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dış ticarette 6 aylık açık 
54 milyar dolara ulaştı

İhracat 2011 yılının 
ilk 6 ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 19 İhra
cat 2011 yılının ilk 6 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 19. 9 artışla 
65 milyar 632 milyon 
dolara yükselirken, 
ithalat yüzde 43. 4 
artışla 119 milyar 
610 milyon dolara . 
ulaştı. Dış ticaret 
açığı yüzde 88. 2 
artarak 53 milyar 
978 milyon Dolar 
düzeyinde gerçek
leşti. Yılın ilk 6 ayın
da ihracatın ithalatı 
karşılama oranı ise 
yüzde 54. 9'a gerile
di. İhracat 2011 yılı 
Haziran'da geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 19. 3 artarak, 
11 milyar 388 milyon 
dolara, ithalat yüzde 
41. 7 artarak 21 mil
yar 586 milyon 
dolara yükseldi. 
Haziran ayında dış 
ticaret açığı yüzde 
79. 2 artışla 5 milyar 

*^~B90 milyon dolardan 
10 milyar 198 milyon 

t dolara çıktı. Bu 
»• -dönemde ihracatın 
’ ithalatı karşılama 
i oranı yüzde 62.

6'dan yüzde 52. 8'e 
geriledi.
Türkiye istatistik 
Kurumu (TÜİK) ve 
Gümrük 
Müsteşarlığı işbirliği

ile oluşturulan geçi
ci dış ticaret verileri 
ne göre; 2011 yılı 
Haziran ayında, 2010 
yılının aynı ayına 
göre ihracat yüzde 
19. 3 artarak 11 mil
yar 388 milyon 
dolara, ithalat yüzde 
41. 7 artarak 21 mil
yar 586 milyon 
dolara yükseldi. 
Aynf dönemde dış 
tica?öt açığı yüzde 
79. 2 artarak 5 mil
yar 690 milyon 
dolardan, 10 milyar 
198 milyon dolara 
ulaştı. 2010 Haziran 
ayında yüzde 62. 6 
olan ihracatın itha
latı karşılama oranı, 
2011 Haziran ayında 
yüzde 52. 8'e gerile
di. Piş ticaretin 
gelişimi ince
lendiğinde 2011 yılı 
Ocak'ta ihracat 
yüzde 22, Şubat'ta 
yüzde 21. 8, Mart'ta 
yüzde 19. 5,

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCIUK - 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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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226)814 10 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

1E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59.
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Gev let Hastanesi * 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 55-4 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 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

1 ■l işe
Akcan Petrol . 10 79
MAR-PET 5İ3 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Nisan'da 26. 4, 
Mayıs'ta yüzde 11. 7 
artış gösterirken, 
ithalat artış hızı 
sırasıyla yüzde 44. 
6, yüzde 48. 7, 
yüzde 44, yüzde 40. 
2, yüzde 42. 7 
oranında arttı. 
Bu arada ihracat 
yılın ilk 6 ayında 
geçen yılın aym 
dönemine göre >; ih 
yüzde 19. 9 artışla 
65 milyar 632 milyon 
dolara yükselirken, 
ithalat yüzde 43. 4 
artışla 119 milyar 
610 milyon dolara 
ulaştı. Dış tıcaref 
açığı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 88. 2 artarak 
53 milyar 978 milyon 
Doiar düzeyipdv 
gerçekleşti. Yıîın IJ; 
6 ayında ihracatın 
ithalatı karşılama 
oranı ise yüzde 62. 
6'dan yüzde 52. 8'e 
geriledi

Ramazan ayının bu 
yıl turizm sezo
nunun en yüksek 
doluluk oranlarına 
ulaştığı Ağustos 
ayına denk gelmesi, 
turizmciyi harekete 
geçirdi. İç pazardaki 
daralmayı yabancı 
turistle kapatmayı 
hedefleyen turizm
ciler, Eylül'de ise 
patlama bekliyor. 
Akdeniz Turistik 
Otelciler ve İşlet
meciler Birliği Baş 
kanı Sururi Çora- 
batır, Ağustos ayına 
denk gelen Ramazan 
ayının turizmi etkile
meyeceğini söyledi. 
Başkan Çorabatır, 
"Ramazan yüksek 
sezona denk geliyor. 
Sıkıntı yaratmadan 
bu ayı geçireceği 
mize inanıyorum" 
dedi. Ağustos'un 
sezonun en yüksek 
doluluk oranlarına 
ulaşıldığı ay- J> 
olduğunu kaydeden 
Başkan Çorabatır, iç 
piyasada bir durgun
luk ve düşük olması 
nın ise kaçınılmaz 
çj^uğunu söyledi. 
Yur içi turizmin 
Haziran'ın ikinci 
yarısı ve Temmuz 
ayında yüksek talep 
h bir dönem geçirdi 
âmin altını çizen 
Çoraoatır, Bu talep 
bize Ramazan'da 
belli bir durgunluk 
olacağının işaretini 

Gemlik Knrfez ABONE OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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HlMlIlMİlGemlik KHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ-

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4031 

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)

veriyordu. Fakat bu 
yurt içi operasyon
ların tamamen dura
cağı anlamına 
gelmiyor. Oteller 
iftar ve sahur prog 
ramlarıyla olası 
potansiyeli cevap 
vermeye çalışıyor" 
diye konuştu. 
Ağustos ayında iç 
pazarda yaşanacak 
durgunluğun yurt 
dışı ile atlatılacağını 
kaydeden Sururi 
Çorabatır, Ramazan 
Bayramı'nın 
yaşanacağı Eylül'de 
ise yoğun bir taleple 
karşı karşıya olduk
larını söyledi. Çora- 
batır, hafta ortasına 
gelen 3 günlük 
Ramazan Bayramı 
tatiline ilişkin 
piyasalarda bayram 
haftasının Pazartesi 
ve Cuma günün de 
resmi tatil ilan 
edilmesi beklentisi 
oluştuğunu kayde
den Çorabatır, "Bu 
da sağlanırsa bir 
aylık Ramazan ayın
da iç pazarda 
yaşanacak daralma 
okulların açılacağı 
19 Eylül'e kadar 
kapanıp artıya 
geçilecektir" dedi.

EYLÜL İÇİN 
YOĞUN TALEP 
Bakamar Kurulunun 
alacağı bir kararla 9 
güne çıkması bekle
nen Ramazan Bayra 

mı tatili ve okulların 
geç açılmasının yük
sek talep yarattığını 
belirten Jolly Tur 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mete Var 
dar, Ramazan ayına 
özel fiyat politikasıy
la iç piyasaya yöne
lik hareketlilik yarat
mayı hedeflediklerini 
söyledi. Ramazan 
Bayramı tatili ve 
okulların 19 Eylül'de 
açılacak olmasının 
tatili çok cazip hale 
getirdiğini kaydeden 
Vardar, Eylül'e ilişkin 
şimdiden çok yoğun 
bir talep olduğunu 
kaydetti.
Antalya'da Sueno 
Hotel Beach'te 
Ramazan ayı boyun
ca her hafta Sibel 
Can, Ebru Gündeş 
ve Altay birer 
konser verecek. Otel 
Genel Müdürü Yaşar 
Ersoy, tüm sezon 
boyunca devam 
eden konserlerin 
Ramazan ayında artı 
olarak kendilerine 
geri döndüğünü kay
detti. Konserlerin 
Ramazan'da müşteri 
tercihini etkilediğini 
kaydeden Ersoy, 
ayrıca cazip fiyat 
politikasıyla iç pazar 
da sahip oldukları 
müşteri potansiyeli
ni Ramazan ayında 
da korumayı 
hedeflediklerini 
kaydetti.

vEîssım 
MET GECESİ 

I2.00-I4.l5-I6.30-
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15-20.30

I Rezervasyon
| (Tel:5l3332l)
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I ÖZEL UZMANLAR 
TIP MERKEZİ

■ dLLW39

İç Hastalıkları 
Çocuk Hastalıkları 
Genel Cerrahi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Kulak Burun Boğaz 
Üroloji „t
Diş Hekimi 
Acil Hekimi 
Estetik vePlastik Cerrahi

Dr. ENDER UÇAR • Dr. NACİ ÖZOKUR 
Dr. ÖMER ARTAR 
Op. Dr. NİL6ÜN ERDOĞAN 
Op. Dr. FERHAT ERDEM UĞRAŞ 
(EndoskopbKolonoskopi) 
Dr. ZEYNEP SAĞIRKAYA 
Op. Dr. BÜLENT AYDIN 
Op. Dr. YALÇIN BALKANCI 
Op. Dr. ERBİLATACAN 
Op. Dr. İLYAS BAŞPINAR 
Dt. AYŞE AKIT 
Dr. GÜRSEL ŞENSOY 
Op. Dr. M. KAAN SÖZER

AĞRISIZ LAZER EPİLASYON - ESTETİK ÜNİTESİ 
Estetisyen • MELTEM ARABACI

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 GEMLİK
Tel: 514 80 88 - 514 50 51 - 514 80 87 Fax: 512 01 50
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