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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

40 ^ULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

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

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

5.400 TL

6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir
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Maliye her an 
hapının çalabilir!
Maliye Bakanlığı, kayıt dışının 
azaltılması ve denetimlerin hız 
lanması için hummalı bir çalış 
ma yürütüyor. 5 bin vergi mü 
fettişi sahaya çıkarıldı. 7’de

Warn hilancosu: 168 ölü, 655 yaralı
tun bayram 

■ ; 7ces/ alınan tüm 
-alemlere, denetim

. i uyanlara rağmen 
hünlük Şeker 
e yra mı tatilinin 
pançosu belli oldu.

' S ölü. 655 yaralı. 
' pfikte en ağır

■. ’ Pançolar 9 günlük 
,â 'İlerde yaşanırken, 

/ U/ rekoru, 2008'deki
Tatilin son gününde 
Erzurum, Kırıkkale, 
Düzce, Gümüşhane,

Konya, Çanakkale, 
Antalya, Yozgat, 
Tekirdağ,

Sakarya, 
Çankırı, Siirt, 
Muğla, Artvin, 
Şanlıurfa, Sivas, 
Kocaeli, Muş ve 
Amasya’daki 
kazalarda 11 kişi 
yaşamını yitirdi, 96 
kişi ise yaralandı. 
Böylece yurt 
genelinde ölenlerin 
sayısı 168’e

Marmarabirlik TİM’in araştırmasında, sektöründe 
1000 firma arasından listeye giren tek firma oldu

Setiörıle tek Hasım

Ürban Bayramı 
filinde 147 kişi 
arak açıklanmıştı.

ulaşırken yaralanan
ların sayısı ise 
655’i buldu.

"Gold” adlı yeni ürünün 
piyasaya verilmeye 
başlandığını söyleyen 
Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 
Üretici ortaklarımızdan 
rekolte beyanlarını 
Ekim ayında almaya 
başlayacağız. Rekolte 
beyanlarının gerçekçi 
olması çok önemli. 
Çünkü piyasa koşulla
rıyla birlikte rekolte 
tahmini de fiyat belir

lemede referans 
alınacaktır. ” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil sonrası...
İKamu görevlilerinin 9 gün süren, bizim 

a e 5 günlük bayram tatilimiz sona erdi.
| Bayramın birinci günü çıktığımız yolcu 

•Aığumuz, cumartesi akşamı sona erdi.
> Her tatil gibi, bu tatilde sona erdi.

1 i Bayram tatili nedeniyle yola çıkanların 
taptıkları kazalarda 168 vatandaşımız 
tayatını kaybetti.
Bizim yolculuğumuz güzel geçti.
Dönüşte uzun yıllar görmediğimiz bir 

Arkadaşımızı Ayvalık’ta ziyaret ettik. 
IEdremit Balıkesir arasında yol çalış
maları yapılması nedeniyle bir saatlik 
folu, iki buçuk saatte ancak alabildik.

Devamı sayfa 4’de

nttn Pofa cmsMueUIIU UCIIC hizmetinize acildi

MUHT^M KÖRFeZ MANZARASI ĞGMLİKLİLERG 

FARKLI BİR MCKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ
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Ulus Devlet’te Ramazan Bayramı...
Kükürtlü Cami İmamı vaaz verirken bir 

noktaya dikkat çekiyordu: “Şu anda 
dünyanın bazı bölgelerinde dinlerini 
özgürce yaşayamayan Müslüman din 
kardeşlerimiz var...”

Ama ülkemizde...
Alabildiğine dinsel özgürlük var.
Nasıl ve kimin sayesinde...
Ki dört bir yanı emperyalistlerce 

kuşatılmışken...
Sevr’i kabul etmesi için OsmanlI’nın çanı

na ot tıkanırken.
Anlamlı bir tesadüf...
Zafer Bayramı ve Ramazan Bayramı aynı 

günde...
Bu özel günde en anlamlı mesaj Büyük 

şehir Belediye Başkanı Recep Altepe’denL
“Aziz milletimize bugün özgürce çifte 

bayram yaşatan istiklal mücadelemizin 
bütün kahramanlarını rahmet ve şükranlâ 
anıyor...”

Önemli bir eksikle...
Atatürk’ün adını unutmuş Altepe ya da 

özellikle yazmamış...
Belki de... Çanakkale’de, Kocatepe’de, 

Dumlupınar’da olduğu gibi...
Unutturmak istemiş...
Doğru yapmamış ama...
Mustafa Kemal Atatürk adı ülkenin dört bir 

yanında kök salmış...
Onun için başaramaz.
Mustafa Kemal ışığı tüm gücüyle ülkenin 

her yanını aydınlatmaya devam ediyor olan

ca gücüyle...
Onun için başaramaz...
Mustafa Kemal’in öğretmenleri Türkiye’nin 

yedi coğrafyasında bilgi saçıyor toplum- 
lara...

Onun için başaramaz.
Kim ne derse desin...
Nasıl ve ne biçimde düşünürse düşün

sün../ ‘
Kurtuluş Savaşı.;.
Mustafa Kemal’in olağanüstü dehası sonu

cunda başarılmıştır.
Savaşın güçlü müttefiki İngiliz’lerin Yüksek 

Komiserliği’nin 1922 raporunda yer alan şu 
saptama çok derin anlamlar taşıyor:
“Kendi küllerinden doğan doğuda 

Müslüman tebanın çoğunluğuna baskı 
yapan devletlere azametini gösterdikten 
sonra bir kez daha Panislamizmin muzaffer 
başkahramanı olarak ortaya çıkmıştır...

Mustafa Kemal kendisinin olduğu gibi 
Türkiye’nin de kaderini tayin eden dört 
dörtlük bir yönetici olarak kendini kanıt
lamıştır.”

26 ağustos 1922’de Kocatepe’de başlayan 
9 Eylül 1922’de İzmir’de Türkiye’nin 
emperyalistlerden arınmasıyla sonuçlanan 
zaferler silsilesi;

Yok edilmeye ve elinden bağımsızlığı alın
maya çalışılan bir milletin var olma mücade
lesinin göstergesidir.
Türk milleti, bağımsızlığına, birliğine ve 

gelişmeye olan isteğine karşılık önüne çıkan 
büyük engelleri her dönemde ortadan 
kaldırmış, her dönemde birlik ve beraberliği
ni korumuş ve bu birlik içerisinde önüne 
çıkan her engeli aşmıştır.

Bu zafer; Atatürk'ün önderliğinde, vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğü, devletin 
varlığı ve bağımsızlığı temelinde mücadele 
edenlerin, yokluğa, yoksulluğa, haksızlığı, 
işgale ve zulme baş eğmeyenlerin, inanan
ların zaferidir.

Yani...
Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti tari

hinde asla inkâr edilemez...
Asla unutulâmaz...
Unutturulamaz...

Marmarabirlik TİM’in araştırmasında, sektöründe 1000 firma arasından listeye giren tek firma oldu

Sektörde lelt hasına
“Gold” adlı yeni ürünün piyasaya verilmeye başlandığını söyleyen Marmara 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı HidametAsa, 
Üretici ortaklarımızdan rekolte beyanlarını Ekim ayında almaya başlayacağız. 
Rekolte beyanlarının gerçekçi olması çok önemli. Çünkü piyasa koşullarıyla 
birlikte rekolte tahmini de fiyat belirlemede referans alınacaktır.” dedi.
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM)’in açık
ladığı 2010 yılı ihra
catında ilk 1000 
firma listesi, beytin 
ve zeytinyağı sek
töründe çarpıcı bir 
gerçeği gözler 
önüne serdi. 
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği, ilk 1000 firma 
arasında zeytin ve 
zeytinyağı sektörü 
nün tek temsilcisi 
oldu.
TİM’in 2004 yılından 
bu yana her yıl 
düzenli olarak açık
ladığı listeye yıllar 
itibariyle bakıldığın
da, zeytin ve zeytin 
yağı sektöründe 
ciddi bir gerileme 
görülüyor. 2004 
yılında liste ilk kez 
açıkladığında sek
törden 8 firma yer 
alırken, 2005’te 
firma sayısı 9’a çıktı. 
9 firmanın toplam 
ihracat rakamı 266 
milyon 693 bin 
dolara ulaştı. 
2006 yılında geri 
leme hız kazandı ve 
listedeki zeytin, 
zeytinyağı ihracat 
çısı firma sayısı 5’e 
düştü. 5 firmanın 
ihracat rakamı da 
129 milyon 880 bin 
dolara geriledi. 
Sektördeki irtifa 
kaybı 2007’de de 
sürdü ve listede 
Marmarabirlik ile 
birlikte 3 firma kaldı.

2008 yılına gelin 
diğinde Marmara 
birlik bu kez listede 
tek başına yer aldı. 
2009’da iki firma 
eklendi ve sayı üçe 
çıktı. Geçen yıl ise 
yine Marmarabirlik, 
ihracatta ilk 1000 
firma listesinde 
zeytin ve zeytinyağı 
sektörü nün tek 
temsilcisiydi.

HEDEF 25 MİLYON 
DOLARLIK 
İHRACAT 
Bu arada Marmara 
birlik, 2011 yılı için 
koyduğu 25 milyon 
dolarlık ihracat 
hedefine yaklaşıyor. 
Marmarabirlik yılın 
ilk yarısında 15 
milyon 58 bin 
dolarlık, toplam 2 
bin 110 ton sofralık 
zeytin ihracatı

gerçekleş tirdi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kuıüı'u 
Başkanı Hidamet 
Asa, dünya ekono 
milerindeki durgun
luğa karşın ihracat 
kapılarını zorladık
larını, yakında Suudi 
Arabistan’la da 
bayilik sözleşmesi 
imzala yacaklarını 
söyledi. Yılın ilk altı 
ayında yurt içi ve 
yurtdışına yaklaşık 
15 bin ton sofralık 
zeytin sattıklarını 
anlatan Hidamet 
Asa, daha fazla ürün 
satabilmek için ar- 
ge biriminin yeni 
tatlar yaratmaya^ 
tuz oranını da 
mümkün olduğunca 
düşürmeye 
çalıştığını belirtti. 
Tuz oranını yüzde 
15’lerden 2.5’a

düşürdükleri “Gold” 
adlı yeni ürünün 
piyasaya verilmeye 
başlandığını kayde
den Hidamet Asa, 
“Bu ürünümüzün 
hem iç hem de dış 
piyasada büyük 
ilgi görmesini 
bekliyoruz. 
Gold, Marmara bir- 
lik’in pazarda büyük 
bir çıkış yapmasını 
sağlayacak. Ayrıca 
geleneksel damak 
tadımıza uygun kuru 
sele de İç piyasada 
büyük ilgi görecek
tir" dedi.
Yeni sezona ilişkin 
görüşlerini de açık
layan Marmarabirlik 
Başkanı Asa, 
“Bölaemizdeki 
ağaçların bugünkü 
durumuna bakarak 
2011-12 hasat döne
minin verimli geçe
ceğini söyleyebiliriz. 
Eğer hava koşulları 
iyi giderse ürün iyi 
ve bol olacak.
Üretici ortaklarımız
dan rekolte beyan
larını ekim ayında 
almaya başlaya
cağız. Rekolte 
beyanlarının 
gerçekçi olması 
çok önemli, Çünkü 
piyasa koşullarıyla 
birlikte rekolte 
tahmini de fiyat 
belirlemede 
referans alınacaktır. \ 
Ayrıca kota uygula 
nıp uygulanmayaca 
ğı da bu verilere 
bağlıdır" diye 
konuştu.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Silahla yaralanan şahıs ölılii Asker uğurlama 
konvoyunda kaza

14 Temmuz 
akşamı silahla 
vurularak 
yaralanan Ahmet 
Aygül Aygül, 
tedavi gördüğü 
hastanede 
yaşamını kaybetti. 
Öğrenildiğine 
göre Sedat K. 
isimli şahıs, 14 
Temmuz akşamı 
Ahmet Aygül'ü 
sırtından silahla 
yaraladı. Hastanede 
tedavi gören yaralı, 
dün hayatını kay
betti. Aygül'ün 
cenazesi, 1 Eylül

fly tüfeğiyle komşusunu yaraladı
Bursa'da eşiyle tartı 
şan bir kişi tüfeğiyle 
komşusunu yaraladı. 
Olay, Ortabağlar 
Mahallesi Çiğdem

İçi elmas dolu mücevher kutusunu
çalan hırsız kayıplara karıştı

günü kılınan mezarlığında
cenaze namazının defnedildi.
ardından belediye Zanlı Sedat K.,

olayın ardından 
tutuklanarak ceza
evine konulmuştu.

Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, N.T. (41) 
isimli şahıs, eşiyle 
tartıştığı esnada av 

tüfeğini ateşledi. 
Bu sırada kavgayı 
ayırmak için gelen 
O.K. tüfekten çıkan 
saçmalarla yaralandı. 

Polis, olay yerinde 
tüm aramalara rağ
men tüfeği bula
mazken zanlı gözaltı
na alındı.

Bursa'da asker 
uğurlama konvoyun
da birbirleriyle 
yarışan gençlerden 
biri, direksiyon haki 
miyetini kaybederek 
demir bariyerlere 
çarptı.
Hurda yığınına dö 
nen araçtan fırlayan 
genç olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesinde 
askere gönderecek
leri arkadaşlarıyla 
birlikte Uludağ Yolu 
Kireçocakları mevki
ine giden gençler, 
bir süre eğlenip al 
kol aldıktan sonra 
10 araçlık konvoy 
yaparak Şehirlera 
rası Otobüs Termina 
li'ne doğru yola 
çıktı. Saat 23.30 
sıralarında Soğanlı 
Mahallesi çevre yo 
luna giren gençler 
araçlarla yarış yap
mak istediler.

Aşırı hız yapan 
gençlerden Yalçın G. 
(25) Botanik Park 
Kavşa ğı'na 
geldiğinde kul
landığı 16 EM 517 
plakalı otomobilinin 
direksiyon hakimi 
yetini kaybederek 
yolun sağ tarafında
ki bariyerlere çarptı. 
Savrulan araç yolun 
soluna geçerek 
tekrar demir bariyer
lere vurarak durabil
di. Otomobilin arka 
camının patlaması 
sonucu araçtan fır
layan Yalçın G. olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Arkadaşları 
nın kanlar içinde 
yerde yattığını gören 
gençler durumu 
sağlık ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri yap
tıkları incelemede 
Yalçın G.'nin hay
atını kaybettiğini 
belirledi.

Bursa'da, bir 
vden çok miktarda 
elmas ziynet eşyası 
çalındı. Edinilen bil
giye göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Buısa'da ucmlut kausası J varalı
Bursa'da aynı cadde 
üzerinde bulunan iki 
marketin rekabet 
kavgasında kan aktı. 
Çıkan ucuzluk 
kavgasında 7 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Yıldırım ilçesi 
Ulus Mahallesi 
Nurettinoğlu caddesi 
üzerinde karşı 
karşıya bulunan 2 
market, işyerlerinin 
dışına kampanyah 
ürünlerinin fiyatlarını 
yazdı. Ancak iki mar

üzerine cami 
ümıan yılılın

Bursa'nın Mustafakemal 
paşa ilçesinde, bir caminin 
avlu duvarı yıkılırken, 
yoldan geçen genç bir 
kız yaralandı.
Edinilen, bilgiye göre, 
Yeni Mahalle Karahasan 
Caddesi üzerinde bir caminin

avlu duvarı yıkıldı. 
Duvarın altında kalan 
Damla M. (21) ağır yaralandı. 
Genç kız, Mustafakemal 
paşa Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Olayla alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Beşikçiler Caddesi 
üzerinde S.K'ye 
ait eve 
giren hırsız, içinde 
1 altın kol saati, 1 
antika elmas broş,

ket arasında çıkan 
rekabet tartışması 
kavgaya dönüşünce 
ortalık birbirine 
karıştı. Çıkan tartış
manın kavgaya 
dönüşmesi sonucun

1 antika altın broş, 
2 elmas küpe, 1 
elmas takı seti, 2 
elmas küpe, 1 elmas 
yüzük, 1 altın 
bileziğin bulunduğu 

da 7 kişi çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Kavgayı ayırmakta 
güçlük çeken polis 
ekipleri de olay yer
ine takviye kuvvet 
istedi. Bunun üzerine 

mücevher 
kutusunu çaldı. Ev 
sahibinin müracaatı 
üzerine polis olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı.

kavganın yaşandığı 
yere çevik kuvvet 
ekipleri 
sevk edildi. Çıkan 
kavgada her iki mar
ketin camları 
kırılırken, meraklı kal
abalık ise olan biteni 
seyretmekle yetindi. 
Kavgada yaralanan 
7 kişi ise Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi, 
Yüksek İhtisas ve 
Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.

Oğlunu hastaneye 
götürürken kurşuna 

hedef oldu
Bursa'da, oğlunu 
hastaneye 
götürmek isterken 
kapısının önünde 
başına kurşun isa
bet eden şahıs 
hayatını kaybetti. 
Olay, Arabayatağı 
Mahallesi Tekel 
Caddesi'nde mey
dana geldi.
İddiaya göre, geçen 
cumartesi günü 
bronşit tedavisi 
gören ve rahat 
sızlanan oğlu 
Mert Çan'ı 
hastaneye 
götürmek isteyen 
31 yaşındaki Fikri 
Kart, evinden çıktı. 
Hastaneye gitmek 
için oğlu Mert Çan'ı 
çocuk arabasına 
bindirmek isteyen 
Fikri Kart, bir anda 
yere yığıldı.
Komşularının 
haber vermesi ile 
olay yerine gelen 
112 ambulansı 

tarafından 
Yüksek İhtisas 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Fikri 
Kart, yoğun bakıma 
alındı. Kafasındaki 
kurşun çıkarıla
mayan genç 
adam dün akşam 
hayatını kaybetti. 
Özel bir şirkette 
çalışan 1 çocuk 
babası Fikri 
Kart'ın cenazesi, 
Ataevler 
Mahallesi'ndeki 
Merkez Camii'nde 
öğleyin kılınan 
cenaze namazını 
müteakip Hamitler 
Mezarlığına 
defnedildi. Kart'ın 
maganda kurşu
nuna mı yoksa 
cinayete mi kurban 
gittiği, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Cinayet Bürosu 
dedektifleri tarafın
dan araştırılıyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tatil sonrası...
Bayram tatilinde, İstanbul yine Ege ve 

Akdeniz kıyılarına aktı.
Pazartesi ve Cuma günlerinin kamuda 

tatil sayılması, yola çıkmayı cumartesi gü 
nüne aldırdı.

Gemlik Dörtyol kavşağında, cumartesi 
günü kırmızı ışığın yanmasıyla, araç kuyruğu 
2-3 kilometre uzuyordu.

Bu yoğunluk gün boyu pazar ve pazartesi 
günü de sürdü.

Arife günü gazetimizi ve ekini çıkarmamız 
nedeniyle işin ne zaman biteceğini önceden 
kestirmek güç oluyor.

Neyseki arkadaşlarımızın çabasıyla ga 
zete işini erken bitirdik, dağıtımını yaptık.

Aklımızın bir köşesinde olan tatil düşün 
cesini daha önceden programlamadığımız 
için, pazar gününden başlayarak aradığımız 
tüm pansiyon, otel ve turizm şirketlerinden 
olumlu yanıt alamadık.

Deniz kenarında geçirmek istediğimiz ta 
tilimizi, bu kez sıcak bir yaz gününde termal 
kapahcada, kadim dostum Kadir Başoğ 
lan’ın Denizli, Sarayköy’deki "Umut Termal" 
tesisinde geçirmeye karar verdik.

Üç gün kaldığımız Umut’ta, güzel dinlen 
dik.

Çocuklar, iç ve dış havuzlarda, denizi hiç 
aramadan, günlerini suda geçirdiler.

Ben de bir günümü kitap okumakla ge 
çirdim. Havuza girdim, kaplıca suyunda 
yüzdüm, buhar banyosu yapıp yorgunluğu
mu attım.

Umut’un terasında, tatlı esen yel altında, 
Can Dündar’ın Abdülhak Hamit Tarhan’ın 
yaşamının bir kesidini anlatan "Lüsyen’’ini 
okudum-

Ümut’a her gittiğimizde ünlü kişileri orada 
görmek mümkün oluyor.

Bu kez Umut’un konukları arasında eski 
Denizli Valisi, şimdi ise İç İşleri Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Hasan Canpolat, 
Denizli Valiliği’ne yeni atanan Abdulkadir 
Demir ve Yargıtay Başsavcısı Hasan Erbil ve 
eşleri vardı.

Umut’un çevresine bin ağaç zeytin dikmiş 
Kadir Başoğ lan..

Ayrıca, üç tesisin ihtiyacını karşılayan 5 
bin metrekarelik serasında, dalından kopa 
rılmış domates, biber, patlıcan, salatalık, 
marul gibi sebzeleri yetiştiriyor.

Bu yıl bunlara arı kovanlarını da eklemiş.
Termal tesisin çevresinde açtığı yeni ku 

yulardan çıkardığı sıcak su ile elektrik üret
mek için Enerji Bakanlığı’ndan "Enerji Üre
tim" ruhsatı almış.

Kadir Başoğlan, turizmciliğe 12 Eylül 
darbesinden sonra başladı.

Marmaris’te, Sedir Adası yolundaki kay
nanasına ait eski bir evi köy restaurant/ yap 
masından sonra, buna 110 yataklı bir otel 
ekledi.

Marmaris civarında "Çınar" Başoğlan aile
sine ait bir marka.

Oğlu Ahmet ye mimar kızı Öncü ve feda 
kar eşi Fatma ile birlikte bu tesisleri çalıştı 
rıyorlar.

Kadir bu yılda durmamış, Pamukkale 
yakınlarında bulunan termal beldesi Kara 
hiyat’ın Kırmızı Çamur bölgesini belediyeden 
kiralayarak, beldeyi canlandırmış.

Beş günlük tatilin iki günü yollarda geçti.
Değişiklik herkes için güzeldir diyor ve 

tatil ile ilgili anılarımı bir başka yazı dizisin 
de anlatmak üzere herkese yeniden merhaba 
diyorum. 

Türkiye şehitlerini uğurladı
Tunceli'deki hain 
saldırıda şehit olan 
askerlerden 
Jandarma Teğmen 
Fuat Bahadır 
Buharahoğlu'nun 
cenazesi, memleketi 
Yozgat'ta toprağa 
verildi.
Elazığ'daki askeri 
törenin ardından 
uçakla Kayseri'ye 
götürülen şehidin 
cenazesi, buradan 
ambulansla 
Yozgat’ta Medrese 
Mahallesi Üzüm 
Pazarı Sokak'ta 
bulunan baba evine 
getirildi.
Şehidin annesi 
Ayten Buharahoğlu 
ve kız kardeşleri 
Banu Özalp ve Ebru 
Çelik, Türk bayrağı
na sarılı tabuta 
sarılarak gözyaşı 
döktü. Baba Seyit 
Buharahoğlu, evinin 
önünde taziyeleri 
kabul etti.
Buharahoğlu'nun 
cenazesi, Yozgat 
Devlet Hastanesi 
morgunda bir süre 
bekletildikten sonra 
cenaze namazının 
kılınacağı Cumhu 
riyet Alam'na 
götürüldü.
Şehit Buharahoğlu 
için burada ikindi 
namazının ardından 
cenaze namazı 
kılındı. Törene 
Buharahoğlu'nun

Taiil dönüsü im imııııilaı oluşlu
Bayram tatilinden 
dönenler, dün İstan
bul Deniz Otobüs 
leri AŞ'nin (İDO) 
Bursa-Güzelyah, 
Balıkesir-Bandırma 
ve Yalova-Topçular 
feribot iskelelerinde 
uzun araç kurukları 
oluşturdu.
Alınan bilgiye göre, 
Ege ve Akdeniz böl
gelerindeki tatil 
yörelerinden dönen 
İstanbullu tatilciler 
ile Güney Marma 
ra'dan İstanbul'a 
giden vatandaşların 
kullandıkları Yalova- 
Topçular, Bursa-

ailesi ve yakınlarının Şehitliği'ne getirildi.
yanı sıra TBMM 
Başkanı Cemil 
Çiçek, Başbakan 
Yardımcısı Bekir 
Bozdağ, Milli 
Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı Eğitim 
Komutanı 
Korgeneral Osman 
Eker, Yozgat Valisi 
Necati Şentürk, 
Yozgat Belediye 
Başkanı Yusuf 
Başer, bazı mil
letvekilleri ve çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Cenaze namazı 
öncesinde 
Cumhuriyet Alam'nı 
dolduran kalabalık, 
sık sık terör örgütü 
aleyhinde slogan attı 
ve tekbir getirdi. 
Şehidin cenazesi, 
namazın ardından 
toprağa verilmek 
üzere Yozgat

Güzelyah ve Bahke 
sir-Bandırma feribot 
iskelelerinde, ek 
seferlere rağmen, 
yoğunluk yaşadılar. 
İDO yetkilileri, bu 
hatlardaki tarifeli

Milli Savunma 
Bakanı Yılmaz da 
cenazeyi şehitliğe 
götüren vatandaşlar
la bir süre yürüdü. 
Şehit Buharahoğ 
lu'nun cenazesi, 
Yozgat Şehitliği'nde 
toprağa verildi. 
Öte yandan, yeni 
evlenen bir çift de 
düğünlerini yarıda 
bırakarak cenaze 
törenine katıldı.
Kübra-Emin Karakoç 
çifti, şehit haberini 
aldıklarını, bu yüz
den düğünü 
ertefeyemedikl'erim 
belirterek, şehide 
vefa borçlarını öde
mek için düğünü 
yarıda bıraktıklarını 
ve tüm davetlilerle 
cenazeye geldikleri
ni anlattı.

KAYSERİ ŞEHİDİNİ 
UĞURLADI 
Tunceli'de terör 

feribot ve deniz oto
büslerine ilave ola 
rak, bayram tatili 
süresince ek sefer
ler düzenlendiğini 
belirterek, 9 günlük 
tatilin ardından, 

örgütü üyeleriyle 
girdikleri çatışmada 
şehit olan Komando 
Uzman Çavuş Bekir 
Erciyes, Kayseri'nin 
Felahiye ilçesine 
bağh Kayapınar 
köyünde gözyaş 
larıyla toprağa veril
di. Şehitler için 
Elazığ'da düzenle
nen askeri törenin 
ardından uçakla 
Kayseri'ye getirileri 
Bekir Erciyes'in 
cenazesi, buradan 
ambulansla Felahi 
ye'nin Kayapınar 
köyüne getirildi. 
Kayapınar köy mey
danında şehit için 
cenaze namazı 
kılındı. Cenaze 
namazına, TBMM 
Başkanvekili Sadık 
Yakut, Kayseri Valisi 
Mevlüt Bilici, 
Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Ali 
Demiral ile çok sayı
da vatandaş katıldı. 
Cenaze namazının 
ardından tekrar 
ambulansla köy 
mezarhğına getirilen 
şehidin cenazesi, 
burada defnedildi. 
Törende şehidin 
babası Ali Erciyes, 
annesi Ayşe Erciyes, 
8 aylık hamile olan 
eşi Serpil Erciyes ile 
kardeşleri Seyit Ali 
ile Halil Erciyes, 
güçlükle ayakta 
durabildi.

dönüş yolculuğunun 
genellikle son gün
lere bırakıldığına 
dikkati çektiler.
Yalova-Topçcular 
İskelesi'nde özellikle 
uzun araç kuyrukları 
oluşurken, bayram 
tatili boyunca yak
laşık 50 bin aracın 
geçiş yaptığı iskele
den, sadece dün 12 
bin dolayında aracın 
geçiş yaptığı bildiril
di. Tatilciler, dönmek 
için son günü 
seçince uzun 
kuyruklar 
Karayollarında da 
oluştu.

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Geçmişe Özlem Duymak
Yaşlanmaya 

başlayınca içinde 
yaşadığımız zama 
nın değerini kavra
makta alabildiğine 
zorlanırız. Sürekli 
bir şikayet, bir 
yakınma, bir mut
suzluk...

Bizim çocukluğu
muz böyleydi şöy- 
leydi, ya gençliği 
miz, o daha da 
güzeldi canım. 
Hele öğrencilik yıl
ları... Nerde o gün
ler şimdi?

Yaşadığımız 
bayramlar 
belleğimizde hep 
önemli izler bırak
mıştır. Yeni kuşak
lara ah siz bizim 
yaşadığımız bayra
mları yaşayacak

tınız ki o zaman 
güzelliklerin farkı
na varırdınız.
Şimdi yaşadığımız 
bayramlar bayram 
mı ki? Nerde eski 
bayramlar?

Bu yakınma 
neden?

İçinde bulun
duğumuz zamanı 
adam gibi değer
lendirip mutluluk 
ve sevinçle 
geçirsek acaba ne 
kaybederiz? On yıl 
sonra bu günleri 
de özlemle anma 
yacak mıyız? Yine 
aynı sözleri söyle
meyecek miyiz?

O zaman bu gün
lerin değerini 
anlayıp dolu dolu 
niçin yaşamı 
yoruz? “Yaşlılar 

anılarıyla, gençler 
umutlarıyla yaşar.” 
derler. Anlaşılan o 
ki bizde yaşlan
maya başlamışız. 
Umutlarımız, ha 
yallerimiz tüken
miş. Öyleyse 
geriye ne kalıyor?

“ Hayatta önemli 
olan şey, uzun 
yaşamak değil, 
zamanı dolu dolu 
yaşamaktır.”

Mevsimlerle 
insan yaşamının 
bir benzerliği 
vardır. Kimi yazı, 
kimi kışı sever. 
Oysa her ikisi de 
yaşamaya değer. 
İnsanoğlunun da 
her yaşadığı döne
min kendine özgü 
bir güzelliği vardır. 
Önemli olan 

sağlıklı ve mutlu 
bir şekilde zamanı 
yaşamaktır. 
Eflatun: “En 
değerli şey, hayat 
değil, güzel yaşa
maktır,” der.

Biraz da 
Montaigne’ye 
kulak verelim. 
“Bize yaşamayı, 
hayat geçtikten 
sonra öğretiyorlar” 
diyor ünlü dene
meci. Biz,de onun 
sözüne uyup yaşa
mayı daha erken 
öğrenelim.

Birey olarak gün
lük yaşamımızda 
bir şeyler üretiyor
sak, amaçlarımız 
tükenmemişse, 
bizden sonrakiler 
için bir Şeyler 
bırakabilmek 
tutkusuyla çalışı 
yorsak bizden 
daha mutlusu yok
tur.

Yaşımız elliyi alt
mışı bulunca yaşa
maktan elimizi 
ayağımızı çekip 
öbür dünyanın yol
cusu olmaya 
çalışan milyonlar

ca vatandaşın 
olduğunu tahmin 
ediyorum. Çünkü 
bu kişiler yaşayan 
ölülerdir. Yaşarken 
ölmek nasıl bir 
durum diye 
düşünürseniz 
çevrenizi biraz 
inceleyin nice 
insanın bu durum
da olduğunu göre
ceksiniz. Bunların 
sevme duyusu 
körelmiş, pilleri 
bitmiş, onlar için 
artık zaman dur
muştur.

“Sevmek, iki defa 
yaşamaktır” diyor 
George Sand. Biz 
de iki defa yaşa
mak istiyorsak 
hayatı, insanı ve 
doğayı sevmesini 
bilmeliyiz. İnsan 
hayatı ne sürekli 
acılarla ne de se 
vinçlerle doludur. 
Hayat mutluluk ve 
mutsuzlukların 
bileşkesi değil 
midir? O zaman 
niye şikayet edi 
yoruz zamandan? 
Varlığımız bile 
bizim mutluluk 

kaynağımız olmalı. 
Kötü günlerimizi 
de elden geldiğin 
ce bir sevince 
dönüştürmeye 
çalışmalıyız. 
Kendimizi önem
seyip değerli 
olduğumuzu 
düşünmeliyiz. Biz 
olmasak hayatın 
tadı tuzu olmaz 
diyerek kendimizi 
önemli bir varlık 
olarak kabullen- 
meliyiz.

Hayam bu konu 
yu ne güzel dile 
getiriyor:

Ben olmayınca 
bu güller, bu 
serviler yok/

Kızıl dudaklar, 
mis kokulu şara
plar yok

Sabahlar, akşam
lar, sevinçler, 
tasalar yok/

Ben düşündükçe 
var dünya, ben yok 
o da yok.

Hayatımızı gele
ceği düşünerek 
daha güzel 
kılabiliriz, bunun 
için biraz çaba 
gerekli.

’AŞMALI KONAK CAFE BAR’ GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE GIRÖI

1

tf atik rahaılavacak

Gemlik Ülkü 
Ocakları Ramazan 
Bayramında Bursa 
Huzurevini ziyaret 
ettiler. MHP Gemlik 
Kadın kollarının da 
katıldığı ziyaret, 
huzurevi görevlile 
rinin tesisi gezdir 
mesi ve huzurevi 
sakinleri ile yapılan 
sohbetlerle devam 
etti. Hatırı sayılacak 
sayıda, Gemlikli 
Huzurevi sakininin 

de bulunması 
gözlerden kaçmadı. 
Ziyaret sonrası açık
lama yapan Gemlik 
Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet 
Emin Özcanbaz;
‘‘Çeşitli sebeplerden 
dolayı, yaşamlarını 
huzurevinde 
sürdürmek zorunda 
olan büyüklerimizin, 
gönüllerini almak, 
yüzlerini 
güldürmek ve 

unutulmadıklarını 
hissettirmek 
amacıyla bu ziyareti 
gerçekleştirdik. 
Bizler ülkücü 
gençler olarak 
bilmekteyiz ki, Allah 
ömür verirse bizler 
de bu gün ziyaret 
ettiğimiz büyükle 
rimiz gibi yaşlana 
cağız. Bizlerin 
üzerine düşen, böyle 
özel günlerde onları 
yalnız bırakmamak 

ve az da olsa hasret 
gidermelerine 
yardımcı olmaktır. 
Biz bu ziyaretle 
rimizi geleneksel 
hale getirerek, 
büyüklerimizin 
hayır dualarım 
almayı; insanlık 
görevimizi, 
dinimizin emrini ve 
örfümüzün gereğini 
yerine getirmeyi 
amaçlıyoruz” 
dediler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan ve 
İzmir Yolu Özlüce 
Kavşağı ile Mudanya 
Yolu Geçit Kavşağını 
Minareliçavuş 
üzerinden birbirine 
bağlayan 5.8 kilome
trelik yeni yol ile ağır 
tonajlı araçlar kent 
merkezine girmeden 
sanayi bölgelerine 
ve çevreyoluna 
ulaşabilecek.
Bursa’nın ulaşılabilir 
bir kent olması için 
bütçenin yüzde 
70’inden fazlasını 
ulaşım yatırımlarına 
ayıran Büyükşehir 
Belediyesi, bir taraf 
tan raylı Sistem ağını 
genişletirken diğer 
taraftan da yeni yol
lar açarak karayolu 
ulaşımına da nefes 
aldırıyor. Özellikle 
sanayi bölgelerinin 
kent merkezi sınır
larında kalmasıyla 

sanayi bölgelerine 
giriş çıkış yapan ağır 
tonajlı araçların trafi 
ğe getirdiği yükü 
ortadan kaldırmak 
amacıyla projelen 
diren Özlüce-Geçit 
kavşakları bağlantı 
yolu inşaatı tamam
lanma aşamasına 
geldi. Özlüce Kav 
şağı - Cezaevi ve 
Cezaevi- Geçit Kav 
şağı olarak iki 
etap halinde 
sürdürülen çalış
malar sonucunda 
toplam 5 bin 800 
metrelik yeni 
güzergah oluşturul
du. Çevreyolu 
bağlantısının da 
tamarplanmasının 
ardından sânayi böl
gelerinden çıkan 
ağır tonajlı araçlar, 
kent merkezine 
girrrieden Minareli 
çavuş üzerinden 
çevre yoluna 
bağlanabilecek.
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BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMİN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 
ADRES BİLGİSİNE SAHİP 

DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 
ELAMANLAR ALINACAKTIR. 

İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

Ulaştırma Bakanlığından aldığımız 
taşıt belgelerimizi kaybettik. Yenisini çıkara

cağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 
GEMLİK AKTAŞ 1 LOJİSTİK LTD.ŞTİ.

Ulaştırma Bakanlığından aldığımız 
16 ZE 885-16ZH 286-

16 ZJ 763 -16 ZN 439 plakalı araçlarımıza 
ait taşıt kartlarımız kaybolmuştur. Yenisini 
çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur. 

GEMLİK AKTAŞ 1 LOJİSTİK LTD.ŞTİ.

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 RROKCR İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
MEHMET OĞUZ

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre * 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
YAĞIZ OĞUZ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
______Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, Rize 
Üniversitesi 

Tekstil Teknolojisi 
Bölümünden 

aldığım öğrenci 
kimlik kartımı, 
YURTKUR’dan 

aldığım Yurt 
Kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
KEZBAN AKSOY
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Maliye her an tapıma çalabilir! 50 hip issize nıiiiıle!
Maliye Bakanlığı, 5 
bin vergi müfettişi
ni sahaya çıkardı. 
Vergi dairesine 
uğramayan 
660 bin kişinin 
kapısı çalınacak. 
Maliye Bakanlığı, 
kayıt dışının azaltıl
ması ve denetim
lerin hızlanması 
için hummalı bir 
çalışma yürütüyor. 
Bu çalışmayla Vergi 
Denetim Kurulu, 
vergi kaçağına göz 
açtırmayacak. 
Yılsonuna kadar 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in, 
"Artık kapılarını biz 
çalacağız" dediği 
yaklaşık 660 bin 
kişinin kapısı çalın
maya başladı. Diğer 
yandan da Gelir 
İdaresi Başkanlığı, 
değer artışını 
kazanç vergisi 
olarak yansıtmayan 
yaklaşık 400 bin 
mükellefe mektup 
gönderdi.
Konut satışından

Rusya ve Cin Türkiye'de kapışıyor!
Çin'den getirilen 
ucuz ve çok çeşitli 
ürünler, Rusya'dan 
getirilen ürünlerin 
önünü kesiyor.
İğdır'da, 199O'lı yıl
larda, Rusya ile 
Türkiye arasındaki 
bavul ticareti ile 
birlikte kurulan 
"Rus Pazarı"nda, 
artık Çin'den getir
ilen ürünler 
pazarlanıyor.
Sovyetler Birliği'nin 
dağılmasının ardın
dan bağımsızlığını

elde ettikleri değer 
artışının vergisini 
istedi. Konut 
satışından elde 
ettiği geliri ve 
değer artışını gizle 
yen, tapu harcını 
gerçek değerinden 
göstermeyen, 
düşük beyanda 
bulunan 400 bin 
mükellefe mektup 
gönderen Maliye, 
vergi dairesine 
uğramayan listede
ki 660 bin vatan
daşın kapısını çal
maya başladı. 
Yılsonuna kadar 
yaklaşık 1 milyon 

kazanan 
Azerbaycan'ın 
Nahçıvan Özerk 
Cumhuriyeti ile 
Türkiye arasındaki 
sınır kapısını kul
lanan Rus bavul 
tüccarlarının 
getirdiği ürünlerle 
oluşan "Rus 
Pazarı"nda, şu 
anda Çin başta 
olmak üzere 
Uzakdoğu ülke 
terinden getirilen 
mallar satılıyor. 
1992 yılında

mükellefin vergisini 
yatırması 
sağlanacak.

İşgücü maliyeti 
düşecek 
Maliye Bakanlığı, 
yeni dönemde 
işgücü maliyetlerini 
düşürecek adımlar 
atacak. Damga 
vergisi ve harç 
uygulamaları göz
den geçirilerek, 
yatırımlarda 
devlet yardımları 
revize edilecek. 
Yurtdışında hizmet 
vermek üzere kuru
lan işletmeler ver

Dilucu Sınır 
Kapısı'nın açıl
masının ardından 
artan bavul ticareti 
nedeniyle İğdır 
şehir merkezinde 
kurulan pazar, 
Ruslar'ın getirdiği 
ürünlerin yoğunluk 
kazanmaya başla
masının ardından 
"Rus Pazarı" olarak 
anılmaya 
başlamıştı.
Pazarın en eski 
esnafı olan Halis 
Kızılay, yaptığı 

gisel yönden teşvik 
edilecek. Girişimci 
gençleri teşvik 
amacıyla sigorta 
primlerinde de 
indirim yapılacak. 
Özellikle, tekstil, 
turizm, bilişim ve 
finans sektör
lerinde istihdamın 
artırılması için 
destekler artırıla
cak.
Zarar yazan 
yakından izlenecek 
Asgari ücretliden 
daha az gelir beyan 
edenlerin de kapısı 
çalınacak.
Özellikle, mimar, 
doktor, avukat gibi 
meslek sahiplerinin 
asgari ücretliden 
daha az kazandığı
na yönelik beyan
ları kapsamlı 
incelemeye alındı. 
Özellikle son 
yıllarda zarar ve 
asgari ücretliden 
daha az gelir 
beyan edenlerden 
açıklama 
istenecek.

açıklamada, 
SSCB'nin o 
dönemki lideri 
Mihail orbaçov'dan 
esinlenerek, 
"Gorbaçov 
Pazarı" olarak da 
adlandırılan 
pazarda, Sovyetler 
Birliği'nin dağıl
masının ardından 
Rusya ile bavul 
ticaretinin arttığını 
ve o dönem pazar
da Rus mallarının 
hakim olduğunu 
söyledi.

İŞKUR'a kayıtlı 50 
bin işsiz kamu 
yararına işlerde 
çalıştırılacak.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
İŞKUR'a kayıtlı 50 
bin işçinin kamu 
yararına işlerde 
çalıştırılmasını 
öngören Toplum 
Yararına Çalışma 
Programı'na ilişkin 
"Kamu kurum- 
larımızın ihtiyaç 
larını gidermeye 
dönük, 6 aylık 
dönemler halinde, 
hatta bunu biraz 
daha uzatma 
çabası içinde ola
cağız ama şu anda 
6 aylık periyotlarla 
toplum yararına 
çalışma konusun
da İŞKUR, yoğun 
bir şekilde çalış
maları sürdürüyor" 
dedi.
Faruk Çelik, Çalış
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nın hazırladığı 
ve Ramazan ayın
da kamuoyuna 
duyurulan Toplum 
Yararına Çalışma 
Programı'm anlattı. 
Çalışmanın bakan
lığı bünyesinde, 
illerde ise İŞKUR 
tarafından 
sürdürüldüğünü 
ifade eden Çelik, 
programın İŞKUR'a 
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müracaat eden ve 
iş arayan takriben 
23 ildeki işsizleri 
kapsayacağını 
bildirdi.
Bakan Çelik, İç 
Anadolu ve Kara 
deniz bölgesinin 
yanı sıra ağırlıklı 
olarak Doğu ve 
Güneydoğu 
Anadolu böl
gesinde çalış
maların Ramazan 
Bayramı’nın ardın
dan illerde ve ilçel
erde devreye girm
eye başlayacağını 
belirterek, "Mesela 
Şanlıurfa böl
gesinde çok 
yaygın bir şekilde 
ağaçlandırma 
çalışmasını başlat
acağız. Ayrıca 
kamu kurumlarımı 
zın bu konudaki 
ihtiyaçlarını gider
meye dönük, özel
likle Milli Eğitim'de 
olabilir başka 
kurumlarımızda 
olabilir, ihtiyaçla 
rımızı gidermeye 
dönük 6 aylık dö 
emler halinde, hat 
ta bunu biraz daha 
uzatma çabası için 
de olacağız ama 
şu anda 6 aylık 
periyotlarla toplum 
yararına çalışma 
konusunda İŞKUR, 
yoğun bir şekilde 
çalışmaları sürdü 
rüyor" dedi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme ( 513 45 03
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 İ4 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-KÜR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 6Q
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 3394

RELEDİYE

Santral, 513 45 21 -23.1
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs işlet. 513 45 21-122.
BUSKİ -• 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 51310 7 9
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 1 A 25
Beyza Petrol 5*13 0*1 03

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZKTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4057 

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)

IHIİIIİHHIİIIİİİ

VEKÜS SİNEMASI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-14.15-16.30- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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GEMLİK1H İLK ÖZEL OKUL ÖHCE5İ EĞİTİM KURUMU
özel

KREŞLERİ

1 2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ 
KAYITLARIMIZ SÜRÜYOR 

ERKEM KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

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

Cumhuriyet Mah. Baytaş Zümrüt Slt. A Blok No : 11 (Kumla Yolu Cad) 
Tel : 517 19 67 Fax: 517 19 12 GEMLİK

Erdilli Termal Otel olarak
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

YEŞİL İLE MAVİ'NİN BULUŞTUĞU BİR 
NOKTADA, SIMSICAK BİR ORTAM

Müstakil Ahşap Konaklarımız hizmetinizde 
Doğada at biniciliği ve nargile keyfi

Kaplıca ve kaplıca kürü & Uzman doktor ve fizyoterapiseler 
kontrolünde “Fizik Tedavisi” & Türk Hamamı ve masaj ünitesi 

her odada küvet 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

Kaplıcalar Mevkii No: 1 Armutlu / YALOVA 
Tel: 0 226 531 41 25 ■ 531 44 20 ■ 531 31 45 Fax: 531 08 09

r 8 Mewwtr

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYO^^^^-

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

EREN KARAR VERMEYİN
5**’ ıı imj ’***£ | 
# l

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
A İ ARÇ İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 

5tûdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK



ÖHl nVKtNT İlKÖĞRflİM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönem! devam ediyor

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 eğltlm-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Eylül 20İl Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Emekliye eşit 
maaş müjdesi!
Hükümet, emekliler arasındaki 
maaş farkının giderilmesi için 
düğmeye bastı. Prim günü ve 
süresi aynı olan SSK emekli 
lerinin maaşlarının eşitlenmesi 
hedefleniyor. Haberi syf 7’de

İlçemizin önemli Sanayi kuruluşlarından MKS Marmara Entegre 
Kimya San. A.Ş. Fabrika Müdürü İsa Uzun kalbine yenildi

MKS Marmara'nın acı Wı
Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor

MKS Marmara En 
teğre Kimya Sanayi 
A.Ş. Fabrika Müdü 
rü Kimya Mühen 
dişi İsa Uzun, 
bayram tatilinde 
gittiği İnegöl’de 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını 
yitirdi..

30 yıldır MKS’de 
çalışan ve burada 
fabrika müdür
lüğüne kadar yük
selen İsa Uzun, 
geçirdiği kalp kri 
zinden sonra kal 
dirildiği İnegöl 
Devlet Hastanesi’n 
den durumunun

ağır olması nede 
niyle Bursa Devlet 
Hastanesi’ne sevk 
edildi. Tüm müda
halelere karşın kur
tarılmayan 
Uzun’un cenazesi 
bugün İnegöl’de 
toprağa verilecek. 
Haberi syf 4’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı ilk 
toplantısı Belediye Başkanlığı’nca hazır 
lanan gündemi görüşmek üzere 11 Eylül 
İlköğretim Okulu arkasındaki Belediye 
Hizmet Binası’nda yarın saat 13.oo’de 
toplanacak.Haberi sayfa 2’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kemal Sulaoğlu’nun ardından..
Acı haberler çabuk duyuluyor.
Bayram tatili dönüşümüzde cep telefonu

ma gelen bir mesajdan, iki yıl birlikte 
gazetecilik yaptığım, değerli insan Kemal 
Sulaoğlu’nun öldüğünü öğrendim.

Kemal Sulaoğlu ile 1987 yılında tanıştım.
Bursa Hakimiyet Gazetesi, Günaydın 

Grubundan, Sönmez Grubuna satılmıştı.
O yıl Gemlik’te Atamer Turistik Tesisleri 

yeni açılmış, eniştem de bu tesiste önemli 
bir göreve getirilmişti.

Atamer’in sahiplerinden Ahmet Atamer 
bizim mahallenin çocuğuydu.

Devamı sayfa 4’de

flttn Pof o cm MeUI1U UCIIü hizmetinize açıldı

MUHTCSCM KÖRF€Z MANZARASI İL6 G€MLİKLÎlfRC 
FARKLI BİR MEKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAKIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

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


6 Eylül 2011 Salı Gemlik Karfez Sayfa 2

Çıkış noktası tarım ama...
Domates tarlada kaç lira pazarda ne 

kadar? Salata ona keza... Patlıcan, biber, 
kabak sözün özü tüm sebze meyve...

Ürün yetiştirmek için canla başla, bedenle, 
beyinle çalışan üretici pazarda oluşan fiyat
tan memnun mu?

Topraktan sofraya uzanan zincirde kimler 
ne kadar nemalanıyor?

Üreticinin kazanmadığı kesin...
Örneğin... Tarlada 50-60 kuruşa dek ger

ileyen hıyar manavda nasıl oluyor da 200 
kuruşa alıcı buluyor.

Bu durumda acı bir uygulama dikkat çeki 
yor;

Temel üretim girdisi olan tohum, gübre, 
zirai ilaç ve mazot sağlayan şirketlerin 
girdiye yaptığı büyük zamlar çiftçileri üretim 
yapmaktan vazgeçmeye zorluyor. ->

Çiftçilerin binbir zahmetle ürettiği ürün
lerin fiyatları özellikle hasat zamanlarında 
yapılan ithalatlarla düşmesine neden oluyor.

Ürünlerin fiyatları dünya borsalarında 
büyük tarım ve gıda şirketleri tarafından 
belirleniyor.

Yani; gıdanın egemenliği büyük tarım ve 
gıda şirketlerinde bulunuyor.

Ülke yönetimleri üzerinde etkili olan bu 
çok uluslu küresel şirketler nedeniyle gıda 
üretim tarzı değiştirilemiyor, sağlıklı ve ucuz 
gıdaya erişilemiyor, küremizin ısınması 
engellenemiyor.

Çağımızın çelişkisi; küresel şirketler ile 
yoksul halk ve doğa arasındaki çelişkidir ve 
bu çelişki her geçen gün derinleşmekte- 
dir.(*)
Verimli arazilere sahip olan ülkemizde 

üreticiyi de, tüketiciyi de kayıran dengeli bir 
Tarım Politikası var mı yok mu?

Görünen ve gözlenen o ki yok ama 
var(mış) gibi gösteriliyor.

Olsaydı...
Türkiye Ortadoğu’nun, Afrika’nın ve 

Avrupa’nın gerçek anlamda beslenme üssü 
olurdu.

Bilinçli ve bilimsel yöntemlerle yapılabilen 
tarımdan elde edilen üretimin bölgeyi 
besleyeceği kesin.

Hemen dibimizde yer alan ve bataklık üze 
rine kurulu bulunan İsrail çıkarcı ve bencilce 
gerçekleştirdiği özellikle hibrid tohum üre
timiyle çok para kazanıyor yanı sıra ise 
ülkemizin topraklarına ve dahi insan sağlığı
na kibrit suyu ekiyor.

Oysa...
Akıllı ve akılcı yöneticilere sahip Türkiye 

kendi elde ettiği tohum ve fidelerle hem 
ürün rekoltesini yükseltecek hem de ülkenin 
altını üstünü getirmeyecek...

Nedense ve ne hikmetse...
Ülkenin dört biryamndaki üniversitelerden 

yetişen ziraat mühendisleri,
özellikle Güneydoğu Anadolu’da bir 

ailenin ya da aşiretin denetimine geçirilmiş 
çok dönümlü topraklar..

Verimli ve erimli olarak değerlendiril 
mezler.

Örneğin...
Üç beş köye bir ziraat mühendisi atansa...
O mühendis kesinlikle hem bilimsel üretim 

yapılmasını sağlayacak hem de rekolteyi 
arttıracak

Ve kendisi için belirlenen ücreti ziyade
siyle aradan çıkaracak.

Şu bir gerçek ki;
Buğdayın anavatanı olan Türkiye bu 

üründe bile tamamıyla yurtdışına bağımlı 
hale getirilmiştir.

Küreselleşmenin kendine biçtiği pazar 
olma rolünü benimseyen Türkiye tarım poli
tikalarını değiştirmediği sürece adım adım 
açlığa sürüklenmektedir.

Belediye Meclisi yarın toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi Eylül ayı ilk 
toplantısını yarın 
yapacak.
Gemlik Belediye 
Başkanlığınca 
hazırlanan gündemi 
görüşecek olan 
Belediye Meclisi, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki 
Belediye Hizmet 
Binası’nda saat 
13.oo’de topla 
nacak. Eski Meclis 
toplantı tutanağının 
okunmasından 
sonra, daire müdür
lerinin meclise 
sunacakları istekler 
ele alınacak.
Görüşülecek konu
lar arasında Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği’nin Gemlik

Şubesi’ne yer tah
sisi talebi, Zabıta 
Müdürlüğü’ne 2 
adet kapalı kasa 
kamyonet ile 2 
motosiklet alımı, 
Lunapark talebi 
yer alırken, İmar ve 
Şehircilik Müdür 
lüğü tarafından

kamulaştırma talep
leri, 1/1000 ölçekli 
imar planında bazı 
yerlere ait plan 
değişikliği istemleri, 
Belediyeye ait bazı 
alanların takas 
edilmesi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün halı

saha tahsis istemi, 
Dereli Belediyesi ile 
kardeş şehir olma 
istemi yer alırken, 
komisyondan gelen 
evraklar da yarın 
yapılacak olan 
Belediye Meclis 
Toplantısında 
görüşülecek.

Kızılay Derneü hu yıl da ınısu datjiMi
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi, 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
Gemliklilere ücretsiz 
turşu dağıttı. 
Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan arsaya hizmet 
binasını yaptıran 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi, 
ramazan ayı boyun
ca her gün muhtaç 
ailelere sıcak yemek 
yardımında 
bulunurken, hayır
sever iş adamlarının 
derneğe yaptıkları 
turşu yardımı sonu
cu türlü turşular 
bayram öncesi CIUS 
Alışveriş Merkezi 
önünde Dernek 
Şube Başkanı 
Gökhan Özler ve 
dernek üyeleri 
tarafından vatan

daşlara ücretsiz 
olarak dağıttı. 
Halkın büyük ilgi 
gösterdiği turşu 
dağıtımında bidon- 
larca turşu adeta 
kapışıldı.
Dernek Başkanı 
Gökhan Özler, 
yardımsever iş 
adamlarına teşekkür 
etti.

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 : (0j24) 5133ögo

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coni

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coni


6 Eylül 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 3

Eşariını bağlarken iratiiiriin aliınaa kaldı
Bursa'nın Harman 
cık ilçesinde mey
dana gelen trafik 
kazasında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, 16 N 2505 
plakalı traktör 
sürücüsü Osman 
Nuri Gülşen (71) eşi 
Emine Gülşen (73) 
ile, Harmancık'a 
bağlı Gedikören 
köyünden, 
Harmancık ilçe 
merkezindeki 
cenaze taziyesi için

Tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
Bursa'da bir kişi 
henüz bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
tartıştığı iki kişiyi 
bıçakladı.
Yaralılardan birinin 
durumunun ağır

Faciaya ramak kala
Bursa'da, 
otobüslere tahsis 
edilen yasak şeride 
giren bir otomobil 
az daha faciaya 
sebep oluyordu. 
Haşim İşçan 
Caddesi'nde oto
büslere tahsis edilen 
bölünmüş yola giren 
16 AJ 887 plakalı 
otomobil kontrolden

Otümobll «e motosiklet çaldılar
Bursa'da bir günde 
çeşitli hırsızlıkların 
yanı sıra, bir adet 
otomobil ve 2 de 
motosiklet çalındı.
Gürsu ilçesi 
Kurtuluş Mahallesi 
Atatürk Caddesi 
üzerinde bir market 
önüne park edilen

Dit nuriinü av tiileaiıHe vurdu
Kayseri'de dünürünü 
çıkan tartışmada av 
tüfeği ile vurarak 
öldüren bir kişi 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 
Sarıoğlan ilçesine 

traktörleriyle yola 
çıktı. Harmancık - 
Balıkesir karayolu 
kavşağına geldik
leri anda yolun 
kasisli ve eğimli v 
olması sebebiyle 
yanında bulunan 
eşi Emine Gülşen 
rüzgardan açılan 
eşarbını bağlamak 
istediği anda den
gesini kaybederek 
traktörden düştü. 
Düşmenin de et 
kişiyle kafasını sert 
bir şekilde asfalt 

olduğu öğrenildi. 
Olay, Küplüpınar 
Mahallesi Hulusibey 
Sokak'ta meydana 
geldi. İddiaya göre, 
sokak üzerinde L.E. 
(39), H.L. (33) ile C.A.

çıktı. Trafik levhaları- sürücü, 10 metre 
na zarar vererek ileride çok sayıda
kaldırıma çıkan vatandaşın beklediği

Suhat Bahadır'a (44) 
ait 16 ANH 24 plaka 
araç çalındı.
Dün gece yaşanan 
hırsızlık olayı üzerine 
Bahadır'ın polise 
başvurduğu, 
hırsızlık olayı ile 
ilgili çalışma 
başlatıldığı belirtildi.

bağlı Çiftlik kasaba 
sında meydana gelen 
olayda C.Ç.'nin dünü 
rünün evine gelerek 
kızını almak istediği 
ve Y.B. ile tartıştığı 
öğrenildi. 

zemine çarpan 
Emine Gülşen, 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
yaşamını yitirdi. Eşi 
Osman Nuri Gülşen 
olay yerinde sinir 
krizi geçirirken, 
kazayı duyan 
çocukları ve yakın
ları Harmancık 
Devlet Hastanesine 
akın etti. Oğlu 
Mustafa Gülşen 
hastanede sinir 
krizi geçirirken,

(47) arasında henüz 
bilinmeyen bir 
sebepten dolayı 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın büyüme 
si üzerine C.A., 
yanında getirdiği

Ayrıca Merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
Ciritçi Caddesi'nde 
bulunan evinin 
önünde bulunan 
motosikleti çalınan 
Salim Korkmaz (25) 
da polisten 16 JJV 
051 plakalı

Çıkan tartışmada 
Y.B.'nin evinde bulu 
nan av tüfeği ile kızı 
nı götürmek isteyen 
dünürü C.Ç.'yi sağ 
göğsünden vurarak 
ağır yaraladığı 

yaşlı çiftin 
oğullarını ve torun
larını Bursa'ya 
yolcu ettikten sonra 
ilçe merkezine 
doğru yola çıktıkları 
öğrenildi.
Hayatını kaybeden 
Emine Gülşen'den 
geriye gözlükleri ve 
düştükten sonra 
ayağından fırlayan 
terlikleri kaldı. 
Harmancık İlçe 
Jandarma ekipleri 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

bıçağı çekerek H.L. 
ve L.E.'yi bıçakladı. 
Yaralılardan H.L.'nin 
durumunun ağır 
olduğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

otobüs durağını 
teğet geçti.
Aracındaki zarara 
aldırmayan sürücü 
olay yerini terk etti. 
Çevredeki vatan
daşlar, aracın süratli 
olduğunu söyledi. 4 
BURBAK görevlileri, 
aracın devirdiği trafik 
levhasını yoldan 
kaldırdı.

motorunun bulun
ması için yardım 
istedi.
Bu arada İnegöl'de 
ise cadde üzerine 
park ettiği 16 F 6103 
plakalı KYMCO 
marka motosikleti 
çalınan vatandaş 
polise başvurdu.

kaydedildi. Erciyes 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırılan 
C.Ç.'nin tüm müda
halelere rağmen kur 
tarılamadı.

İki motorsiklet 
çarpıştı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, moto
siklete çarpan moto
siklet sürücüsü ile 
arkadaşı yaralandı. 
Mesudiye 
Mahallesi'nden gelip 
Bursa istikametine 
giden 19 yaşındaki 
A.K'nin kullandığı 16 
KDJ 98 plakalı 
motosiklet, otobüs 
terminali mevkiinde 
orta refüjdeki ban
kete çarptı. Refüje 
fırlayan A.K. ile 
arkasında bulunan

Dostluk maçı 
kavgayla bitti

İkinci Lig takımların 
dan Şanhurfaspor, 
sezon açılışı 
nedeniyle dostluk 
müsabakası yaptığı 
Bursaspor'a 1-0 
mağlup olurken, 
Şanhurfah taraftar
lar arasında kavga 
çıktı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk 
Çelik'in de izlediği 
karşılaşmanın son 
bölümlerinde, 
Şanlıurfasporlu iki 
taraftar grubunun 
tekme-tokat kav
gası polisin müda
halesi ile sona erdi; 
Şanhurfaspor, yeni 
sezon öncesi açılış 
karşılaşmasını 
Şanlıurfa milletve 
kili olarak TBMM'ye 
giren Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çe 
lik'in girişimiyle 
Süper Lig ekiple 
rinden Bursaspor 
ile yaptı.
Karşılaşma öncesi 
kente gelen Bursa 
spor coşkuyla karşı 
tanırken, maçın 
yapılacağı GAP 
Arena Stadyumu'n 
da da, Deniz Seki 
konser mini verdi. 

18 yaşındaki R.Ç. 
yaralandı. Yaralılar, 
olay yerine gelen 
112 ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Durumu ağır olan 
A.K, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne, R.Ç. 
ise Bursa Şevket 
Yılmaz Hastanesi'ne 
sevk edildi. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor

Bakan Faruk Çe 
lik'in Şanlıurfa mil
letvekilleri ile birlik
te izlediği karşılaş
ma öncesi, Bursa 
Valisi Şebabettin 
Harput, Bursa Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Bursaspor 
Kulübü Başkanı 
İbrahim Yazıcı ve 
Teknik Direktör 
Ertuğrul Sağlam'a 
da, Şanhurfah mes 
lektaşları tarafından 
günün anısına 
plaket verildi.
Bakan Faruk Çelik, 
Şanlıurfa Belediye 
Başkanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ve 
Şanhurfaspor Külü 
bü Başkanı Kemal 
Saraçoğlu, el ele 
dolaştıkları tribün
leri selamladı.
Karşılaşma öncesi 
tribünlere konuşan 
Bakan Faruk Çelik, 
iki kulübün kardeş 
olduğunu belirte 
rek, birlik beraber
lik vurgusu yaptı. 
Şanhurfaspor karşı 
laşmaya çıkmadan 
önce kurban keser 
ken, futbolcular da 
kurban kanını ahn- 
larına sürüldü.
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Giiıe Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemal Sulaoğlu’nun ardından...
Gemlik’e modern bir otel kazandıran 

Ahmet Atamer’e yardım olması için, otel ile 
ilgili haberleri Bursa Hakimiyet Gazetesi’ne 
gönderiyordum.

O yıllar Bursa Hakimiyet’in Gemlik tem
silciliğini de ben üstlenmekteydim.

Otelin açılışı nedeniyle gazetelere tam 
sayfa ilanlar verilecekti.

Bursa Hakimiyet’e gittiğimizde gazeteyi 
bomboş bulmuştuk.

Gazete kadrosu Cahit Cağlar’ın çıkara
cağı Olay adlı gazete nedeniyle topluca bu 
gazete ye transfer olmuş, Celal Sönmez de 
alel acele yeni bir kadro oluşumuna git
mişti.

O günlerde, Bursa Hakimiyet’in başında 
Genel Yayın Müdürü olarak Kemal Sulaoğlu 
getirilmişti.

Sulaoğlu’nu ilk kez görüyordum.
Daha sonraki günlerde bana da Bursa 

Hakimiyet’te çalışma teklifi gelince, 
Gemlik’teki işimi bırakıp, Bursa Hakimiyet’e 
gitmiştim.

Rahmetli Yılmaz Akkıhç başyazardı.
Erol Nural Bölge Haberler Müdürü..
Yılmaz Işel Haber Müdürü, İzmir’den 

Bursa Hakimiyet Yazı işleri Müdürü olarak 
getirilen Tanju Ateşer, İdari Müdür Ferit 
Güler vardı.

Ben ise, politika muhabiriydim.
200 lira maaş alacaktım.
Kemal Bey, İstanbul basınında öğrencili 

ği sırasında çalışmış, bir elinde tipometre- 
siyle salonda dolaşan, kültürlü, iyi niyetli, 
kibar, bilgili ve eğitimli bir kişiydi.

O yıl, yeni Bursa Hakimiyeti, güçlü bir 
kadro ile çıkarmaya başladık.

Gemiyi terk edip, Olay’a transfer olanlar 
Erdek’te bir otel de tatil yaparken, biz 
gazetecilik yapıyorduk.

Kemal Bey’in başı çektiği Bursa Hakimi 
yet’te güzel günlerim geçti.

Bursa basınını yakından tanıma fırsatım 
doğdu.

Dürüst, ilkeli gazeteciliği, insan ilişkileri
ni orada Kemal Bey’den gördüklerimle 
pekiştirdim.

Sulaoğlu adete bana bir hoca oldu.
Birbirimizi sevdik ve o sevgi ve saygımız 

yıllarca sürdü.
O da, ben de, Bursa Hakîmiyet’ten bir 

süre sonra koptuk.
Her ikimizin de gazeteden ayrılmasına ne 

den rahmetli Ay kan Hoca’ydı (Uzoğuz).
Aykan Uzoğuz, patron torpilli olarak Ke 

mal Sulaoğlu’nun üzerine koordinatör adıy
la gelince, bunu kabullenemeyen Sulaoğlu 
eşyalarını toplayıp gazeteden ayrıldı.

Gazeteciler arasında hep bir gizli rekabet 
vardır.

Uzoğuz, Sulaoğlu’na yakın olanları istemi 
yordu.

Yerinden olmaktan korkuyordu.
Kemal Bey, gazetecilikten kopmadı, 

Bursa Hakimiyet’te, Meydan’da yazdı.
Bursa’nın ilk kent dergisi Metro’yu 

çıkardı.
Osmangazi Rotary Kulübü’nün kurucusu 

oldu.
2440. Bölge Guvernörlüğünü yaptı.
İnsanlık için çalıştı,
Kolon kanseri olmuştu.
Bunu duyduğumda çok üzüldüm.
İki yıldır hastalıkla savaşıyordu.
O hastalığı yenemedi. Hastalık onu biz

den ve sevdiklerinden aldı.
Bir güzel insanı kaybettik.
Kabri ışık saçsın.

İlçemizin önemli sanayi kuruluşlarından MKS Marmara Entegre 
Kimya San. A.Ş. Fabrika Müdürü İsa Uzun vefat etti.

IMımıniıı ııı Mı
İlçemizin en eski 
sanayi kuruluşların
dan olan MKS 
Marmara Entegre 
Kimya San. A.Ş. 
Fabrika Müdürü 
Kimya Mühendisi 
İsa Uzun, pazar 
gecesi geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği 
Bölümü’nden 1976 
yılında mezun olan 
ve MKS Marmara 
Entegre Kimya fir
masında 30 seneyi 
aşan bir süre emeği 
bulunan Isa Uzun, 
bayram tatilini 
geçirdiği İnegöl'de 
Pazar gecesi 
fenalaşarak, İnegöl 
Devlet Hastanesi’ne

Şelıit komiser «e eşine hazin tören
Geçen yılın 19 
Eylül’ünde evlen
mişlerdi. O günden 
beri hep yan 
yanaydılar. Genç 
öğretmen Dilay, 
tayininin daha kolay 
çıkabilmesi için 
Tunceli’yi tercih 
ettiğinde polis eşi de 
hiç düşünmeden 
tayinini Sakarya’dan 
Tunceli’ye istedi. 
İkisi de meslek
lerinin yanında 
spora gönül ver
mişlerdi. Lisanslı 
sporcuydular. Ve 
hain saldırı onları 
spor sahasında 
yakaladı. Ölüm 
evlilik yıldönüm 
lerine 15 gün kala 
onları ayırdı.
Kalleş saldırıda 
şehit olan komiser 
Cem Kerman

kaldırıldı.
Buradan durumu
nun ağır olması 
nedeniyle, Bursa

Devlet Hastanesi’ne 
sevk edilen Uzun, 
hemen yoğun 
bakıma alındı.

Edirne'de, eşi şehit 
öğretmen Dilay 
Turan Kerman ise 
Ankara'da toprağa 
verilecek.Tunceli 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
Cinayet Büroda 
görevli 5 yıllık polis 
memuru Komiser 
Cem Kerman (27) ile 
öğretmen eşi Dilay 
Turan Kerman'ın 
şehit olduğu haberi, 
dün gece Kerman 
ailesine bildirilme 
sinin ardından,

Meydan Mahallesi, 
Aşmalı Mescit 
Sokak'ta yaşayan 
Baba Ercan Kerman 
ve anne Gülsen 
Kerman'a taziye 
ziyaretleri sürüyor. 
Edirne Emniyet 
Müdürü Mehmet 
Yazıcı da, acılı aileye 
taziye ziyaretinde 
bulunarak, baş 
sağlığı diledi.
Şehit komiser 
Cem Kerman'ın 
cenazesinin yarın 
Selimiye Camisi'nde 
yapılacak törenin

İsa Uzun yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen, Pazartesi 
sabahı kalp krizine 
bağlı solunum yet
mezliğinden dolayı 
hayatını kaybetti. 
İsa Uzun'un vefatı 
sevenleri ve fabrika 
personelini üzün
tüye boğdu. 
Uzun'un 
cenazesinin 6 Eylül 
2011 Sah günü 
İnegöl'de öğle 
namazına müteakip 
ishakpaşa Camii'n 
den kaldırılarak 
İnegöl Orhaniye 
Mezarlığı’na 
defnedileceği 
öğrenildi.
58 yaşında hayatını 
kaybeden Isa Uzun 
evli ve dört çocuk 
babasıydı.

ardından, şehit 
komiserin geçen yıl 
evlendiği eşi öğret
men Dilay Turan 
Kerman'ın da 
memleketi 
Ankara'da toprağa 
verilecekleri 
öğrenildi.
Tunceli'de halı saha
da futbol oynayan 
polislerin üzerine 
teröristlerce uzun 
namlulu silahlarla 
ateş açılması sonu
cu Edirneli komiser 
Cem Kerman ile eşi 
Dilay Turan 
Kerman şehit olmuş, 
3'ü ağır 8 polis 
memuru da 
yaralanmıştı.
Saldırıya polislerin 
ateşle karşılık 
vermesi sonucu 1 
terörist ölü olarak 
ele geçirilmişti.

Vll Â^DEİinİlEDE emin dalkiran kordonu’nda 
ilil UUnEnblLEllE DENİZE KARŞI EŞYALI DAİRE
HIM..... ------ KIZ ÖĞRENCİLERE KİRAYA VERİLECEKTİR.
KIRAUK DAİRE O 542 593 61 51
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Gazeteci Kemal Sulaoğlu velat eni
Bursa'da uzun yıllar 
dır gazetecilik yapan 
Kemal Sulaoğlu (62) 
kanser tedavisi gör 
düğü hastanede ön 
çeki gece yaşamını 
yitirdi.
Bursa Meydan Gaze 
tesi'nde köşe yazarlı 
ğı yapan Kemal Sula 
oğlu, uzun süredir 
müca dele ettiği kan 
ser hastalığı nedeniy 
le tedavi gördüğü 
Acıbadem Bursa 
Hastanesi'nde önceki 
gece yaşamını yitirdi. 
Evli ve iki çocuk baba 
sı olan Sulaoğlu, bu 
gün Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi Cami 
inde ikindi namazın
dan sonra düzenle 
necek cenaze töreniy 
le toprağa verilecek.

KEMAL SULAOĞLU 
KİMDİR?
23 Temmuz 1949 Trab 
zon Çaykara'da 
doğan Kemal Sulaoğ 
lu, Pertevniyal Lise 
si'ni. ardından İstan
bul Üniversitesi Ede 
biyat Fakültesi Felse 
fe Bölümü'nü bitirdi. 
1967-1979 yılları ara

sında BabIali'de çeşit 
li gazetelerde çalıştı. 
Muhabirlik, sayfa 
sekreterliği, bölüm 
şefliği, yazı işleri 
müdürlüğü görev
lerinde bulundu. 
Askerlik hizmetini 
asteğmen rütbesiyle 
Barış Harekatı'nın 
hemen sonrasında 
basın irtibat subayı 
olarak Kıbrıs'ta yaptı. 
Ekim 1974-Temmuz 
1975 döneminde 
Ada'da kaldı.
Kıbrıs, Sulaoğlu'nun 
ana ilgi alanlarından 
birini oluşturdu. Çok 
sayıda araştırma, 
inceleme yazısı

yayınlandı.
Sulaoğlu, 1979 yılı 
başında Bursa'ya yer
leşerek, yabancı dil 
öğretim merkezi olan 
Çağdil'i kurdu.
Ancak, basınla ilişkini 
de sürdürdü. Bursa 
Hakimiyet ve Bursa 
Haber gazetelerinde 
ve Tempo dergisinde 
Genel Yayın Yönetme 
ni ve Hürriyet Bursa 
ekinde köşe yazarı 
olarak çalıştı. 2 binin 
üzerinde köşe yazısı 
yayınlandı.
Bursa Osmangazi 
Rotary Kulübü'nün 
kurucu üyelerinden 
olan Sulaoğlu, külü 

bünün 1992-93 döne
mi başkanlığını yaptı. 
1999-2000 dönemin 
de de Ğuvernör (UR 
Başkanı Temsilcisi) ■ 
olarak görev yaptı;
Türk Rotary tarihinin f 
sayılı en büyük hiz 
metleri arasında yer 
alan İzmit Rotary 
Hastaneşi'nin yapı 
mında öncü görevi 
üstlendi. Türk Rotary 
sine 'Rotary Temel 
Kitap', 'Liderin El 
Kitabı' ve '100 Soruda 
Rotary' adlı üç temel 
eser kazandırdı. 2006 
yılında Uluslararası 
Rotary Yönetim Kuru 
lu kararıyla 'Sıra dışı 
Rotary Hizmetlerinde 
Bulunan Rötar yen
lere' verilen en yük
sek ödül olan 'Ken 
dinden Önce Hizmet 
Ödülü' ile onur
landırıldı. Bir dönem 
aktif siyasetin içinde 
de yer alan Sulaoğlu, 
İsmail Cem'in genel 
başkanı olduğu Yeni 
Türkiye Partisi'nin 
'Bursa Kurucu İl 
Başkanı' ve 'Parti 
Okulu Eğitmeni' 
görevlerini üstlendi.

ELEMftü ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK'TEN SERVİSİMİZ
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel: 573 56 99

'AŞMALI KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

GEMLİK'İFI İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU

■

özel

ıfr seken
KREŞLERİ ———

armut

0 -ER Dİ 1

termal
u- ya I ova

Endllll Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

rcok 
seç! 2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ

KAYITLARIMIZ SÜRÜYOR
ERKEH KAYIT AVAMLARINDAN YARARLANIN

M

HHH ♦
fe Ollp YEŞİL İLE MAVİ'NİN BULUŞTUĞU BİR 

NOKTADA, SIMSICAK BİR ORTAM

rf

Â İi

1111

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

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

. her odada küvet 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

Kaplıcalar Mevkii No: 1 Armutlu I YALOVA 
Tel: 0 226 531 41 25 • 53144 20 ■ 5313145 Fax: 53108 09
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ELEMANLAR

BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 
ADRES BİLGİSİNE SAHİP 

DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 
ELAMANLAR ALINACAKTIR. 

İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesinden 
2008-2009 eğitim ve öğretim yılında aldığım 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
BÜŞRA GEZER

GemlikKmez ABONE OLDUNUZ MU?
IIIIHlIlIHIHimUJlUIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T^MA A “SUYUNU BOŞA 
|p harcama”

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

■"■■■■■■■ — 11 ... ..............

M acids ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Enflasyon
beklentileri

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

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

TÜİK'in ağustos ayı 
enflasyon verilerine 
göre aylık bazda 
TÜFE yüzde 0.73 
olurken ÜFE yüzde 
1.79 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Ağustos ayında 
Tüketici Fiyatları 
Endeksinin (TÜFE) 
yüzde 0,73, Üretici 
Fiyatları Endeksinin 
(ÜFE) yüzde 1,76 
arttığını açıkladı. 
Ağustos ayı itibariy 
le yıllık enflasyon ise 
TÜFE'de yüzde 6,65, 
ÜFE'de yüzde 11,00 
oldu. Çekirdek 
enflasyon yüzde 6.19 
oldu. Aylık bazda 
bakıldığında ise I 
endeksi yüzde 0.02 
olurken H endeksi 
yüzde 0.08 oldu.
Ana harcama grup 
lan itibariyle bir ay 
önceye göre en yük
sek artış yüzde 4,55 
ile çeşitli mal ve 
hizmetler grubunda 
gerçekleşti.
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Emekliye eşit maaş müjdesi!
Hükümet, emekliler 
arasındaki maaş 
farkının giderilmesi 
için düğmeye bastı. 
Prim günü ve süre
si aynı olan SSK 
emeklilerinin 
maaşlarının eşitlen
mesi hedefleniyor. 
Emeklilere 
hükümetten müjde 
var. Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, seçim
lerden önce emekli 
maaşlarındaki 
adaletsizliğin 
giderilmesi için 
çalışma yapıla
cağını açıkla
masının ardından, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ilk 
adımı attı. Çelik, 
emekli maaşları 
arasında ne kadar 
fark olduğunun 
tespiti için çalışma 
yaptırdığını açık
ladı. Yeni düzen
leme ile SSK 
emeklileri arasında
ki maaş farkının 
kademeli olarak 
giderilmesi 
hedefleniyor. 
Düzenlemeden 5 
milyonu aşkın 
SSK emeklisinden 
3 milyonu yararla 
nabilecek.

ABD verileri altını zıplattı

Yeni yasama döne
minde hükümetin 
en önemli gündem 
maddelerinden biri 
de emeklilerin 
intibak yasası 
olacak. SSK 
emeklileri için, aynı 
süre çalışıp aynı 
prim gün sayısıyla 
emekli olanların 
maaşlarının eşitlen
mesi planlanıyor. 
Bakan Çelik, 
geçmiş yıllarda 
aylık bağlama sis
temleriyle çok sık 
oynandığını anım
satarak, "Öteden 
beri bir sorun. Alt 
ğeııf ğr üpıannaâ 
gelir artırıcı çalış
malar yaptık. 
Maaşlar arasında 
fark var ama uçu
rum yok.
'Geçmişten bu

zamana kadar nedir 
durum?' diye 
çalışalım dedik. 
Birkaç ay içinde 
fotoğrafı önümüze 
koyacağız" diye 
konuştu.

2000 ÖNCESİNE 
YÖNELİK
SSK emeklileri, yıl
lardır bu yasanın 
çıkmasını bekliyor. 
1999'da yayınlanan 
4447 Sayılı Yasa ve 
5510 Sayılı Yasa 
sonrasında eşit 
statülü emekliler 
arasında emekli 
olunan yıla göre 
tsrttflctfar ortaya 
çıktı. Özellikle 2000 
yılından sonra bu 
fark katlanarak 
arttı. Hükümetin 
gündeme aldığı 
intibak düzenleme

si de, 2000'den 
önce emekli olan 
SSK'hları 
ilgilendiriyor. 
Düzenlemenin 
yaşama geçmesi ile 
birlikte emekli 
maaşlarında, 
ödedikleri prim gün 
sayısına göre iyi 
leştirme yapılacak. 
BORÇ 
YAPILANDIRMA 
GELİRİ 
KULLANILACAK 
Ekonomi yönetimi, 
maaş farklarını kap
atmak için yeniden 
yapılandırma kap
samında elde 
edilen gelirin bir 
bölümünü kul
lanacak. 
Önceki dönemde 
de intibak 
yasasının maliyeti 
konusunda bir 
çalışma yapılmıştı. 
Bu düzenlemenin 
devlete ayda 3 mil
yar, yılda 36 milyar 
lira ek maliyet 
getireceği 
hesaplanmıştı. 
Sendikalar, düşük 
maaşlı emeklilere 
seyyanen yapılacak 
zammın adaletsi
zliği gidermek 
için bir adım 
olabileceğini 
söylemişti.

Elektrik faturası 
daha ila kabaracak
Dürüst tüketicinin 
faturasını kabartan 
kayıp-kaçak bedeli, 
yılbaşından itiba 
ren bölgesel olarak 
uygulanacak. 
Bu uygulama, 
kayıp-kaçağın yük
sek olduğu bölgel
erde abonelerin 
faturalarının daha 
da fazla artmasına 
yol açacak. 
Özelleştirme son
rası elektrikte vur
gun yaşanıyor. 
EPDK’nin özelleş 
tirme sonrasında 
kayıp kaçağın 
önlenmesine dö 
nük yatırımlarda 
kullanılacağı gerek 
çesiyle savunduğu 
kayıp-kaçak bede 
linin tüketiciden 
tahsil edilmesi 
uygulamasında 
yine dürüst yurttaş 
mağdur. 
Kayıp-kaçak oran
larının faturalarda 
gösterilmeye baş
landığı uygulama 
2010 sonunda 
başladı. Ancak bu 
sırada EPDK’nin 
açıkladığı elektrik
te kayıp-kaçak 
hedef oranlarının 5 
yıl önceki oranlar
dan bile yüksek 
olduğuna dikkat 
çeken Elektrik 
Mühendisleri 
Odası, amacın

faturalara daha 
fazla kayıp-kaçak 
elektrik bedeli yük
lemek olduğunu 
belirtti.
Oranların yüksek 
tutularak faturala 
rın şişirildiğine 
dikkat çeken EMO 
Başkanı Cengiz 
Göltaş, elektrik da 
ğıtım faaliyetlerin 
de, 2011-2015 döne 
mi için belirlenen 
kayıp-kaçak hedef 
oranı, 15 bölgede, 
2010 yılı hedefine 
göre arttırılmıştı. 
EMO Başkanı, 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kuru 
lu’nun (EPDK), 
elektrikteki 
kayıp-kaçak oran
larını, dağıtım şir
ketleri ile birlikte 
belirle diğini belir
tirken kayıp-kaçak 
oranı nın yüksek 
belirlenmesinin, 
dağı tim şirket
lerinin vatan
daşlara yansıttığı 
kacak elektrik 
bedeli tutarının 
artması anlamına 
geldiğine işaret 
etti.
Aboneleri isyan 
ettiren kayıp- 
kaçak elektrik 
bedeli, 2012’den 
itibaren bölgesel 
bazda faturalara 
yansıtılacak.

ABD'de tarım dışı 
istihdam rakamla 
rından beklediğini 
alamayan yatırımcı 
lar, tekrar altına 
yöneldi.
Ons fiyatı 1880 
dolar seviyelerine 
kadar yükseldi.

Genel olarak yurt
dışı piyasalarda 
ki belirsizlik 
devam ettiği sürece 
altında yükselişin 
bir miktar daha 
devam edebileceği 
düşü nülüyor. Dün 
sabah itibariyle altının onsu

1879.30 dolar
seviyelerinde 
seyrediyor.

NÖBETÇİ ECZANE
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme • 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 80 88

TAKSİLER

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

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

Akcan Petrol 913 10 79
MAR-PET sis 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik KHrfez
OIKLİK'İN İLK ttÛNLÛK >İT*»I 04Z8T88İ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4058 

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)

ıslHiıinlii
VETO SİMASI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-I4.15-16.30- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.I5-20.30

Rezervasyon 
(Tel:5İ3332l)





, ÖZ» AVKCNT ILKÖGntTIM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

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 eğltlm-öğretlm, yemek,
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Çeyrek altın 
yok satıyor 
Darphane’nin bastığı çeyrek 
altın miktarı yetersiz kalınca, 
kuyumcular da talebi karşılaya
maz oldu. Haberi sayfa 5’de

Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek ve Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. A. Saim 
Kılavuz, Prof. Dr. İrfan Karagöz, 
Prof. Dr. Müfit Parlak, dün 
Üniversiteye bağlı Gemlik Asım 
Ko cabıyık Meslek Yüksek 
Okulları ve Hukuk Fakültesi’nde 
incelemelerde bulundu. Hukuk 
Fakültesinin eksik olan ihti 
yağları ve öğrencilerin istemleri 
de göz önüne alınarak tüm 
eksikliklerin giderileceği 
bildirildi. Haberi sayfa 4’de

Torbadan SGK 
Kasasına 5 

milyar n girdi!
Cumhuriyet tarihi 
nin en büyük vergi 
ve prim borç yapı
landırmasından 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun kasası 
na 5.1 milyar TL 
girdi. SGK’nın 
kasasına bu yılın ilk 
6 ayında yeniden 
yapılandırmadan

5.1 milyar TL girdi. 
Kurum bu yılın Mart 
ayında 275 milyon 
TL, Ni san ayında 1 
milyar 50 milyon TL 
ve Ma yıs’ta ise 1 
milyar 275 milyon 
TL tahsil ederken, 
en faz la tahsilatı 
Haziran ayında ger 
çekleştirdi. Syf 7'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ölüm kol geziyor
Son günlerde her yerden ölüm haber

leri geliyor.
Sevdiğimiz bir çok isim, ölümün kol

larında bu dünyadan göç ettiler.
Etmeye de devam ediyorlar.
Dün, Kemal Sulaoğlu’nu Bursa’da, İsa 

Uzun’u da İnegöl’de sonsuza uğurladık.
• Bizim mahallenin “Saki Erol”u da 
bayramın üçüncü günü ecele yenik 
düşmüş.

Bayram öncesi ise, emekli öğretmen 
İlker Karapınar, sigortacı Ali Karsaklı da 
melun hastalığın kurbanları arasındaydı.

Devamı sayfa 4’de

nttn Ro*o cıos«e
U HU U tl IO hizmetinize açıldı

MUHTc^GM KÖRFEZ MANZARASI İBc GEMLİKLİLERE 
EARKLI BİR. MEKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretlm.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir bayram böyle geçti...
Bayram’da ulusal ve uluslar arası nitelik

te acı- tatlı, iyi- kötü, güzel-çirkin bir yığın 
olay gerçekleşti. İsrail’le ipler koptu. 
Büyükelçi kapı dışarı edildi. 
Cumhurbaşkanı resmen başkomutanlığını 
ilan etti.

TÜBİTAK’ta bilime aykırı işler oldu.
Trafik kazalarında onlarca can yollara 

döküldü.
Bursah Caner’in tatil heyecanı kursağın

da kaldı.
Kültürpark’ta gerçekleşen siyasal parti 

bayramlaşmalarında araları serin yöneti
ciler tarafından birlik beraberlik mesajları 
verildi.

Devr-i iktidar bir yığın yanlı yansız ata
malar yaptı.

Türk Ulusal Futbol Takımı 90 artı 5’te 
Kazakistan’dan üç puan alabildi.
Türk Ulusal Basketbol Takımı üç maçtan 

ikisini alarak Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nda önemli avantaj kazandı.

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Nevin 
Yanıt 100 metre engellide yarıfinale adını 
yazdırdı.

Ergenekon.Poyrazköy,Balyoz davaların
dan yargılananlar bayramı buruk geçirdi.

Gazetecilerin düşünce tutsaklığı bayram
da da sürdü.

OsmanlI Kenti Bursa’nın Valisi Beşiktaş’ı 
yeniden Bursa’ya davet etti.

Bursaspor’un Şampiyonlar Ligi’ne alın
ma talebi reddedildi.

Felaket fırtınaları esti kuduran kocalar 
karılarını bayramda da kesti.

Müslüman Libya ile Suriye’de bayram 
seyran demeden bombalar patladı, kan 
döküldü.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbul’
da, Bursa’da, Mersin’de Mardin’de 
“savaş” yapıldı.

Şükrü Şenol İlköâreti m Okulu SBSde 
haşarılı olan öürenciJerini açıkladı

İnsana Barış Yakışır...
Bayram boyunca olagelenlerin hepsi iz 

bıraktı bırakmasına da...
Ama içlerinden biri dünya barış tarihine 

altın harflerle adını yazdırdı.
"İnadına barış, inadına özgürlük" diyen 

Nilüfer Belediye Başkanı MustafaBozbey.
“İnsana Barış Yakışır” söylemiyle 1-2 

Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleşen Türk 
Yunan Dostluk Festivali savaş çığlıklarını 
bastırarak barışa kanatlanan güvercin 
oldu.

Gölyazı’da bir dizi kültürel ve sosyal 
etkinlikle başlayıp İhsaniye’de Leman 
Sam,Şehnaz Sam ve Cafe Aman İstan
bul’la soluklanan “festival” Görükle’den 
yükselen barış türküleri ile dünyaya 
“kardeşlik” mesajları verdi.

Barış Güvercinlerinin uçuştuğu, zeytin 
dallarının elden ele, kardeş türkülerin 
dilden dile dolaştığı festival ardında 
“komşuların sıcak buluşmasını” bıraktı.

Türklerle Yunanlıların birleştirici pek çok 
özelliği olduğunu söyleyen Veria Belediye 
Başkanı Harikleia Ousoultjoglou’nun şu 
anlamlı sözleri umarız ve dileriz ki 
dünyayı karıştıran silah tacirlerinin ve 
onların oyununa gelen liderlerin kulakları
na küpe olarak takılır:

"Günlük konuşmalarımızda kullandığımız 
ortak kelimeler, yemeklerimizdeki ortak 
tatlar, ortak şarkılarımız ve en önemlisi 
birbirimize bu kadar benzememiz bizleri 
birleştiriyor. O halde bizi birleştiren 
unsurları güçlendirelim, barışçı ve uygar 
bir dünyada yaşamak isteyen çocuk
larımıza örnek olalım."

Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri SBS yer
leştirmede yüzde 69 
başarı yakaladı.
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
SBS’ye giren 65 
öğrenciden 45’inin 
çeşitli okullara yer
leştirildiği belirtildi. 
SBS’de başarılı olan 
öğrencilerin isimleri 
ise şöyle :
1- BETÜL SENA 
DELİAK
Yalova Termal Fen 
Lisesi
2- ŞEYMA SELİN 
ÖZCAN
Bursa Anadolu 
Erkek Lisesi 
3-CAN ERŞARMAN 
Bursa Şükrü 
Şankaya Anadolu 
Lisesi 
4-BİRHAN CEMİL 
ATAK
Bursa Anadolu 
Erkek Lisesi 
5- EZGİ AYAR 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
6-ARİF BAYDAR 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
7 -MÜCAHİT KAN 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
8-BİLAL YILDIZ 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
9-BERKAY YILMAZ 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
10-NİRAN YAŞAR 
Celal Bayar Anadolu
Lisesi 
11-RABİA CANSU 
AYPEK
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
12-KAAN YILMAZ 
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
13-MEHMET CAN 
ÖZTÜRK
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
14-BURAK ATIŞ 
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
15-FATMANUR

AKKIN
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
16-ULAŞ TÜMER 
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
17- MEHMET CAN 
COŞKUN 
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
19-HİLAL DÜNDAR 
Orhangazi Öğret
men Eyüp Topçu 
Anadolu Lisesi 
18-FATİH OZAN 
BİLGEN
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
21-GİZEM YAVUZ 
Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi 
20-ECEM TURHAN 
Yalova Fatih Sultan 
Mehmet Anadolu 
Lisesi 
22-BİRCAN KARA
SU
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi- 
Muhasebe 
23-YAĞMUR 
GÜNEY 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi- 
Muhasebe 
24-DOĞUKAN DUR
MUŞ
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi- 
Muhasebe 
25-DOĞUKAN 
DONAT 
Ali Osman Sönmez 
Tek. ve End.
Mes.Lis.-Endüstriyel 
Otomasyon 
26-MUHAMMET

FATİH AKINLAR 
Gemlik Tek. ve End. 
Mes. Lis.-Makine 
Teknolojisi 
27-KADRİYE GÜR 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
28-UĞUR TOKYAY 
Gemlik Tek. ve End. 
Mes. Lis.-Makine 
Teknolojisi 
29- İLKEM DEVRİM 
KILIÇ 
Gemlik Kız Meslek 
Lisesi-Bilişim 
Teknolojileri 
30-HÜSEYİN 
ÇETİNKAYA 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
31-ŞEYMA KAYA 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi- 
Muhasebe 
32-NİLAY HAZER 
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi- 
Muhasebe 
33-UĞUR DURMUŞ 
Ali Osman Sönmez 
Tek. Ve End. Mes. 
Lis.- Tekstil 
Teknolojisi Alanı 
34- MERYEM 
TOKER
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve 
İçecek Hizmetleri 
Alanı 
35- ÖZLEM PÜR 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Bilişim 
Teknolojileri Alanı 
36- TÜLAY AYTEMİZ 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Bilişim 
Teknolojileri Alanı

37-ESRA YONCA 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve 
İçecek Hizmetleri 
Alanı
38- MERVE DENİZ 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - ‘ 
Bilişim 
Teknolojileri Alanı 
39-İLAYDA CİVA 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Alanı 
40-HALE ÜNLÜ 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Alanı 
41-MERVE NUR 
KARAKAŞ 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Alanı 
42-EMİR UYANIK 
Gemlik Tek. ve End. 
Mes. Lis.-Makine 
Teknolojisi
43- ERDOĞAN 
DURAKLI 
Gemlik Tek. ve 
End. Mes.
Lis.-Makine 
Teknolojisi 
44-AYŞEGÜL 
CANBAZ 
Gemlik Kız 
Teknik ve Meslek 
Lisesi - Yiyecek 
ve İçecek 
Hizmetleri Alanı 
45-RABİA 
UÇAKTÜRK 
Gemlik Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi - 
Yiyecek ve İçecek 
Hizmetleri Alanı

EM ABONE OLDUNUZ MU?
uulrlı lu Dutu ilmi cuntıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM A A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Seriiaiile,iiraöırlasiınlnıısiiınüilıwü[laha
Bursa'dan başlayıp 
İzmit, Sakarya, 
Mersin, Adana ve 
Ankara'da arkadaşı 
Mehmet Karabasan 
ile birlikte 7 kişiyi 
öldüren, daha önce 
diğer suçlardan 
ağırlaştırılmış 
ömürboyu hapis 
cezasına çarptırılan 
seri katillerden Yiğit 
Bekçe ile ona oto
mobil ve silah 
temin ettiği iddia 
edilen Celal Aykut 
Okumuş bugün 
Kocaeli Vinci Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde yine hakim 
huzuruna çıktı. 
Yiğit Bekçe'ye 
İzmit'te bir piş
maniyeci dükkanın
da tezgahtarlık 
yapan Fatih Kıhç'ı 
gözünden vurarak 
öldürmekten bir kez 
daha ağırlaştırılmış 
ömürboyu hapis 
cezası verilirken, 
ayrıca yağma 
suçundan da 12 yıl 
6 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Daha

Dağ üolanıla mnlosiMet kaıasi: 2 yaralı
Bursa'da meydana 
gelen motosiklet 
kazasında bir 
çift ağır yaralandı. 
Orhaneli 
istikametinden 
Bursa istikametine 
giden M.K. idaresin 
deki 35 R 3796 
motosiklet, Misi 
piknik sahasının 
yanında bir aracı 
solladıktan sonra

1,5 yaşındaki çocuk ikinci Kattan diiştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir apart
manın ikinci katından 
beton zemine düşen 
1,5 yaşındaki 
çocuk yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
göre, Mesudiye

İnegöl'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çıkan 
silahlı kavgada, 
1 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Mobilya Sanayi 

önceki duruşmalar
da hakkında açılan 
davalardan beraat 
eden ve kamu 
davası açılan Celal 
Aykut Okumuş ise 
bu davada da berat 
etti.

7 KİŞİYİ 
ÖLDÜRDÜKTEN 
SONRA YAKALAN
MIŞLARDI 
Tüm Türkiye'yi 
dehşete düşüren 
Yieğit Bekçe ve 
Mehmet Karabasan, 
21 Ekim 2006'da 
önce Bursa- Yalova 
yolunda bir kestane 
şekeri satış mağaza 
sında çalışan 
Hüseyin Çalışkan'), 
daha sonra 3 gün 
içinde Kocaeli D- 
100 Karayolu Savaş 
Dönmez Parkı 
yanındaki bir piş
maniye dükkanında 
çalışan Fatih Kıhç'ı, 
Sakarya 'nın 
Hendek İlçesi'nde 
benzin istasyonu 
çalışanı Mehmet 
Çakır'ı, Mersin 'in 

direksiyon 
hakimiyetini kaybe
dip yön levhasına 
çarptı. Kazada moto
siklet sürücüsü ve 
eşi Z.K. ağır yara
landı. Yarah çift 112 
ekipleri tarafından 
Bursa Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Mahallesi Gümüş 
Sokak'taki apart
manın ikinci 
katındaki evlerinin 
penceresine çıkan 
Sinem Alan (1,5), 
bir anda dengesini 

kaybederek

Sitesi 8. Sokak'ta, 
Hasan K. ve 
Ferhat A, arasında 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
tartışma çıktı.

Erdemli ve 
Ankara'nın Gölbaşı 
ilçesinde de gasp 
amacıyla 4 kişiyi 
öldürdükten sonra, 
2 kişiyi de yaraladı. 
Seri katiller 24 
Ekim 2006 tarihinde 
Ankara'nın Gölbaşı 
İlçesi'nde yakala
narak Ankara 
Sincan Cezaevi'ne 
konuldu.

PİŞMANİYECİ 
CİNAYETİNDEN
YARGILANDI 
Sanıklardan Yiğit 
Bekçe İzmit'teki 
cinayet nedeniyle 
bugün geniş 
güvenlik önlemleri 
altında Kocaeli 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
getirildi. Duruşma 
salonunda sakin 
görüntüsüyle 
dikkat çeken, daha 
önceki cinayetler
den ağırlaştırılmış 
ömürboyu hapis 
cezası bulunan 
Yiğit Bekçe, İzmit'te 
pişmaniye 

beton zemine 
düştü.
Çocuğunun 
pencereden 
düştüğünü gören 
anne Zeynep Alan 
sinir krizi geçirdi. 
Küçük çocuk,

Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
Ferhat A, belinden 
çıkardığı silahla 
Hasan K'yi bacağın
dan vurdu. 

dükkanında çalışan 
Fatih Kılıç 
cinayetiyle ilgili 
yaptığı savun
masında "Ben daha 
önce yapmış 
olduğum savun
malarımı tekrar 
ediyorum. Bu 
savunmalara 
ekleyeceğim başka 
husus yoktur" dedi. 
Mahkeme heyeti, 
Yiğit Bekçe'yi delil
leri ortadan kaldır
mak amacıyla Fatih 
Kıhç'ı öldürmek 
suçundan ağır
laştırılmış ömür
boyu hapis cezası
na çarptırdı. Bekçe 
ayrıca yağma eyle
mi suçundan da 12 
yıl 6 ay hapis ceza
sına çarptırıldı. 
Seri katillere oto
mobil ve silah 
temin ettiği iddi
asıyla yargılanan ve 
daha önceki duruş
malarda beraat 
eden, Celal Aykut 
Okumuş için bura
da da berat kararı 
verildi 

komşular 
tarafından özel bir 
otomobille İnegöl 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

Yaralanan
Hasan K, çevredeki 
vatandaşlar tarafın
dan İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

Lastiği patlayan 
kamyon iki 

otomobile çarptı

Bursa'da, lastiği 
patlayan kamyon iki 
otomobile çarptıktan 
sonra ağaçlık alana 
girerek durabildi. 
Yalova Bursa 
karayolu Muradiye 
ışıklarda Bursa 
istikametine giden 
Sinan Polat 
idaresindeki 
01 GY 550 plakalı 
kereste yüklü kam 
yonun sol ön lastiği 
patladı. Lastiğin 
patlamasıyla kon
trolden çıkan araç, 
aynı istikamete 
seyir halinde olan 
Erol Ocakçı

Arazi yaııgııııııia 
arı kovanları telef oldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde çıkan 
arazi yangında 20 
kovan arı telef 
olurken, 30 hektar
lık otluk ve çalılık 
alan küle döndü. 
Alanyurt Yunus 
Emre Mahallesi'nde 
Dilek Sitesi 
arkasında bulunan 
mevkide yangın 
çıktı. Alevleri gören 
site sakinleri duru
mu İtfaiyeye bildir
di. Kısa sürede 2 
araçla yangın yer
ine gelen ekipler 
alevlere müdahale 
etti. Rüzgarın etkisi 
ile kısa sürede 
geniş bir alana 
yayılan alevleri 

RTTOöTffl ABONE OLDUNUZ MU?
■SOSBSOEBH ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

idaresindeki 01 BBL 
65 plakalı otomobile 
ve Ömer Kurtbas 
idadresindeki 
34 SJ 546 plakalı 
otomobile çarptı. 
Kamyon şoförünün 
direksiyonu kırması 
sayesinde kamyon 
iki yol arasındaki 
ağaçlık alana 
girerek durabildi. 
Kazada yaralanan 
olmadı.
Olay yerine gelen 
çekicilerin yardımı 
ile araçların 
kaldırılmasının 
ardından yol 
trafiğe açıldı.

söndüren itfaiye 
ekiplerine site 
sakinleri de 
evlerinden uzattık
ları hortumlarla 
destek verdi.
Yangında 30 hektar 
kuru ot ve çalılık 
yandı.
Yangın sahasının 
ortasında kalan ve 
Ahmet Dursun'a ait 
olduğu bildirilen 20 
kovan arı yanarak 
ve yoğun duman* 
dan boğularak telef 
oldu.
Bu arada bir itfaiye 
aracı çamura sap
landı. Olay yerine 
çağrılan kepçeyle 
itfaiye aracı çamur
dan çıkarıldı.
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Güne Bakış Rettür îerleslteıle incelemelerJe hulunflu1

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Ölüm kol geziyor
ölüm haberleri geleceğe benziyor. 
Cenaze törenlerinde ise birçok eski 

dostlarla, arkadaşlarla karşılaşıyoruz.
Dün de öyle oldu.
Kemal Sulaoğlu’nun cenaze töreni çok 

kabalıktı.
1988 yılında Bursa Hakimiyette çalışan 

arkadaşların büyük çoğunluğu cenaze töre
nine gelmişti.

Cami avlusunda birbirimizi 
gördüğümüzde sarıldık, kısa bir süre de 
olsa eskilere gittik.

Bizim kuşakta mesleğinin artık sonlanna 
gelmiş.

Ama benim gibi inadına işini sürdürenler 
de var aralannda.

Bir kısmı meslek değiştirmiş, 
ölüm kaçınılmaz.
Ama bu dünyadan göç ederken, geride 

birşeyler bırakmak var ya o insanı yaşatı 
yor.

öldükten sonra yaşayanlara ne mutlu...

REKTÖR ZİYARETİ
Dün, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Kamil Dilek ve rektör yardımcılan ilçemi 
ze geldi.

Resmi ziyaretlerinden sonra Sunğipek 
Kampusunu ziyaret ettiler.

Bu yıl Gemlik Hukuk Fakültesinin tüm 
birimlerinin kampüs içinde toplanması için 
yapılan çalışmalan yerinde incelediler.

Öte yandan, belediye tarafından yap
tırılan çevre düzenlemelerini gördüler.

Biliyorsunuz, Gemlik Hukuk Fakültesi 
kuruluş aşamasında butik bir fakülte ola
caktı.

Üniversite eski yönetimi, bu şekilde bir 
programla binayı inşa ettirdi.

Asım Kocabıyık’ın deyimine göre, kendi
lerinden 50 kişilik sınıfları olan bir bina 
istenmiş.

Ama o, ne olur olmaz, zaman değişir, bu 
ihtiyaca cevap vermez diye 110 kişilik 
sınıflar yaptırmış.

Sonunda dediği de oldu.
Mustafa Yurtkuran’ın Rektörlükten 

emekli olmasından sonra, gelen rektör rah
metli Prof.Dr. Mete Cengiz, Gemlik’teki 
Hukuk Fakültesi’ne sıcak bakmıyordu.

Fakültenin akademik kadrosu da aynı 
görüşte olunca geçtiğimiz yıllarda 110 kişi
lik sınıfları olan Hukuk Fakültesi’ne 200 
öğrenci aldılar.

Bu işi sabote etmek değil de nedir?
Yetmiyormuş gibi, hazırlık sınıfını da 

kaldırdılar.
Bu kez birinci sınıf oldu 310 kişi.
Bu öğrencilerin okuyacağı sınıflar ise 

110 kişilik.
Çözüm öğrencileri Bursa’ya götürmekle 

sonlandı.
Gemliklilerin ve Asım Kocabıyık’ın bu 

olay karşısında dik duruşu giden öğrenci
lerin yeniden Gemlik’e dönmelerine neden 
oldu.

Yeni üniversite rektör ve yardımcıları da 
bu dönüşe katkı koydular.

Şimdi eksikler gideriliyor ve çözüm 
bulunuyor.

Biz, Gemlik Üniversitesi derken, Hukuk 
Fakültesini elimizden alacaklardı.

Neyse ki orta yol bulundu.
Sorun çözüldü.

Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ve Rektör 
Yardımcıları Prof. Dr. 
A. Saim Kılavuz, 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz, Prof. Dr. 
Müfit Parlak, 
dün Üniversiteye 
bağlı Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulları ve 
Hukuk Fakültesi’nde
incelemelerde 
bulundu.
2011*2012 eğitim ve 
öğretim döneminde 
Hukuk Fakültesi’n 
deki tüm öğrencilerin 
Bursa kampüsünden 
Gemlik’e dönmeyi 
amaçlayan çalış
maları yerinde 
inceleyen Rektör ve 
yardımcıları, sonuç
tan memnun kaldılar. 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde bulu
nan Hukuk 
Fakültesi’nde derslik
lerin fiziki koşulları 
110 öğrenciyle sınırlı 
olduğu halde, 
geçtiğimiz yıllarda 
giriş sınavlarında 
YÖK tarafından 200 
öğrencinin alınması, 
ayrıca hazırlık sınıfın
da okuyan öğrenci
lerin de birinci sınıfa 
geçmesiyle, derslik 
sorunu ortaya çık
mıştı.

Isa üzün toprağa verilıii sinimi

MKS Marmara Entegre 
Kimya Firması’nın 
Fabrika Müdürü İsa 
Uzun, dün son yolcu
luğuna uğurlandı. 
Bayram tatilini geçir 
diği İnegöl'de fenalaşa 
rak, kalbine yenilen 
Uzun, dün İshakpaşa 
Camii nde öğle namazı
na müteakip kılınan 
cenaze namazının 
ardından Orhaniye 
Mezarhğı’na defnedildi. 
Uzun’un cenaze töre
nine, İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
Gemlik Belediye Baş 
kan Vekili Refik Yılmaz, 
İnegöl Belediye Başkan 
Yardımcısı Turgay Yel, 
Yeğeni İnegöl Belediye

Bunun üzerine 
üniversite yönetimi, 
birinci sınıf öğrenci
lerini Bursa Kam 
püsüne taşımıştı.

EKSİKLER 
GİDERİLİYOR 
Bu durumun Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa’ya taşınacağı 
şeklinde yorumlan
ması, bazı öğrenci
lerin de Gemlik’e 
dönmek istememe 
leri üzerine, Bursa 
kampüsünde bu 
konuda öğrencilerin 
eylem yapmalarından 
sonra, Gemlik Üniver
site Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği, 
Gemlik Kaymakam 
lığı, Gemlik Belediye 
Başkanlığı harekete 
geçerek, Hukuk 
Fakültesi’nin fiziki 
durumunu öğrenci
lerin de istediği 
şekilde düzeltilmesi 

Meclis Üyesi Ercan 
Efe, İnegöl İl Genel ve 
Belediye Meclis 
Üyeleri, SP İnegöl İlçe 
Başkanı Bahri Urgun, 
Ak Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Necdet Yılmaz, 
SP Gemlik İlçe Başkanı 
Recep Aygün, 
Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(MÜSİAD) İnegöl Şube 
Başkanı Başkanı 
Ahmet Güleç, İlim 
Yayma Cemiyeti Bursa 
Şube Başkam Zeki 
Alemdar, MKS Marmara 
Entegre Kimya 
Sanayi yöneticileri ve 
çalışanları ile birlikte 
çok sayıda seveni ile 
aile bireyleri katıldı.

için Üniversite 
Rektörlüğü ile 
temas kurdu. 
Eski Rektör Prof. Dr. 
Mete Cengiz’in Asım 
Kocabıyık ile 
görüşmesinden 
sonra Rektörün vefatı 
üzerine göreve gelen 
yeni Rektör Prof. Dr. 
Kamil Dilek de 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi konusuna 
yakından ilgi duydu. 
Rektör Yardımcıh 
ğına getirilen eski Tıp 
Fakültesi Dekanı 
hemşehrimiz Prof. Dr. 
Müfit Parlak’ın da 
göreve gelmesiyle, 
ilişkiler normale 
döndü.
Dün, ilçemize gelen 
Rektör ve yardım
cıları, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Üniversite Yaptırma 
Yaşatma ve Koruma 
Derneği üyeleri ile

Yakalandığı kolon 
kanserinden kurtula
mayan Eğitimci, 
Gazeteci, Yazar, 
Cemiyet ve Siyaset 
adamı Kemal 
Sulaoğlu, dün 
toprağa verildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayii Odası 
Başkanı Celal 
Sönmez, Bursa

çalışmaları yerinde 
incelediler.
Bu yıl öğrenime 
açılmayacak olan 
Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun alt katın
daki salonların 
Hukuk Fakültesi’ne 
geçici derslik 
olarak tahsisinden 
sonra, belediyece 
yapılan çevre 
düzenlemeleri de 
yerinde incelendi. 
Hukuk Fakültesi’nin 
tüm öğrencilerinin 
Ekim ayınca 
Fakültenin öğrenime 
başlamasıyla 
Gemlik’te öğrenime 
başlayacağı 
öğrenildi.
Hukuk Fakültesi’nin 
eksik olan ihtiyaçları 
ve öğrencilerin 
istemleri de göz 
önüne alınarak 
tüm eksikliklerin 
giderileceği 
bildirildi.

basının tanınmış 
isimleri, Rotary 
camiası, BursalI iş 
adamlarının katıldığı 
cenaze töreni 
Organize Sanayi 
Bölgesi Camiinde 
ikindi namazından 
sonra kılınan cenaze 
namazından sonra 
toprağa verildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çeyrek altın yok satıyor
Darphane’nin bastığı 
çeyrek altın miktarı 
yetersiz kalınca, 
kuyumcular da 
talebi karşılayamaz 
oldu.
Ons fiyatı bin 896 
dolara çıkan altın 
rekora doymuyor. 
Altın fiyatlarındaki 
yükseliş nedeniyle 
tasarruf için vatan
daşların rağbet ettiği 
çeyrek altın da talebi 
karşılamıyor.
4 yıldır fiyatı sürekli 
artan altının bu yük
selişini sürdürmesi
ni beklediklerini 
belirten Malatya 
Kuyumcular Odası 
Başkanı Murat 
Özhüsrev, 
"Tahminim, bu yılın

sonunda altının 
onsunun 2 bin doları 
bulacağı yönünde. 
Gelecek yıla ne ola
cağını tahmin etmek 
zor" dedi.
Bayramın ardından 
düğün sezonunun 
başladığını belirten 

Özhüsrev, piyasada 
bir hareketlilik bek
lediklerini kaydetti. 
Altındaki yükseliş 
dolayısıyla vatan
daşların altın tasar
rufu yaptığını 
belirten Özhürsev, 
"Darphane fazla

çeyrek altın basmıy
or. Biraz sıkıntı 
çekiyoruz. Darphane 
de yetiştiremiyor. 
Bütün Türkiye'ye 
mal vermek zorun
da. Taleplere 
yetişemiyorlar. 
Tasarruf yapmak 
isteyen vatandaş 
çeyrek altın istiyor. 
Ondan dolayı sıkın
tımız var. Müşteri 
istiyor, veriyoruz 
ama yetmiyor. Bir 
gramlık altın da var. 
Ama çeyrek altın 
karşısında o fazla 
rağbet görmedi. 
Çeyreğin yerini tut
madı. Yarım altın ve 
Cumhuriyet altını da 
talebe yeterli değil. 
Sıkıntı var" dedi.

ELEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik'te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel: 573 56 99

Anız WMaim Uludağ 
üniversiiesini yakacaktı
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Görükle 
Yerleşkesi'ndeki 
ormanlık alanda 
yangın çıktı. Yolçatı 
köyünde başlayan

anız yangını, rüz
garın da etkisiyle 
UÜ Görükle 
Yerleşkesi'ndeki 
ormanlık alana 
sıçradı.

'ASMAU KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

GEMLİK'İn İLK ÖZEL OKUL ÖNCE5İ EĞİTİM KURUMU
özel

KREŞLERİ

2011-2012 EĞİTİM DÖNEMİ
_ _ _ _ _ _ _ J KAYITLARIMIZ SÜRÜYOR

ERKEH KAYIT AVANTAJLARINDAN YARARLANIN

Cumhuriyet Mh. M.Aklf Sok. No: 20 GEMLİK
Tel: 517 1962 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

■ E R D İ I <1; J ı

Erdilli Termal Otel olarak 
Armutlu sahiline yakın, orman 
içinde mükemmel manzarası, 
kaplıcası ve kaliteli personeli 

ile hizmetinizdeyiz

MUM». Ma
YEŞİL İLE MAVİ'NİN BULUŞTUĞU BİR 
NOKTADA, SIMSICAK BİR ORTAM

S

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 

her odada küvet 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

Kaplıcalar Mevkii No: 1 Armutlu I YALOVA 
Tel: 0 226 531 41 25 ■ 53144 20 • 5313145 Fax: 53108 09
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BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

A1 G 41102793 Beko 498 TR Yazar kasa 
ruhsatnamemizi kaybettik. Hükümsüzdür.

ALİCAN DURDU

SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 
ADRES BİLGİSİNE SAHİP 

DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 
ELAMANLAR ALINACAKTIR. 

İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

Tunceli Pülümür Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, Erzincan Tercan 

Trafik Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kay
bettim. Hükümsüzdür. KEMAL YAKUT

T. BMk JK 4*. “SUYUNU BOŞA 
_____________________________HARCAMA”

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

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

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

YURTKUR 
başvuruları 
açıklandı 

2011-2012 öğretim 
yılında YURTKUR 
yurtlarında barınmak 
üzere müracaat 
edenlerin başvuru 
sonuçları açıklandı 
Adaylar sonuçlarını 
"www.kyk.gov.tr" 
internet adresinden 
öğrenebilecek. 
YURTKUR Genel 
Müdürü Hasan 
Albayrak yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yeni eğitim-öğretim 
yılında yurtlarda 
barınmak üzere 
başvuruda bulunan
ların sonuçlarını 
kurumun "www.kyk. 
gov.tr" internet ad 
resinden öğrenile 
bileceğini bildirdi. 
Asıl listeden yurda 
girmeye hak kaza 
nan öğrencilerin 
kayıtlarını 16 Eylül'e 
kadar yapabileceğini 
belirten Albayrak, 
yedek listeden yurda 
girmeye hak kaza 
nan öğrencilerin 
kesin kayıtların 19 
Eylül 2011 tarihinden 
itibaren başlaya
cağını ifade etti

http://www.kyk.gov.tr
http://www.kyk
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Wllllll SCI İMİMİ Mitil 11W!
Cumhuriyet 
tarihinin en büyük 
vergi ve prim borç 
yapılandırmasından 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun 
(SGK) kasasına 5.1 
milyar TL girdi.
Yeniden yapılandır
ma öncesinde 49.8 
milyar TL’lik bir ala
cağı bulunan SGK, 
yapılandırma kap
samında bu ala
cağın 30.3 milyar 
TL'sini yapılandır- 
mıştı. Kurum yılın 
ilk 6 ayında bu 
paranın 5 milyar 
120 milyon TL’sini 
ise tahsil etti.
SGK verilerinden 
yaptığı belirleme 
lere göre, Kurumun 
yeniden yapılandır
ma kapsamında 
yapılandırdığı 
borçların 5.1 milyar 
TL’sini tahsil ettiği 
belirlendi.
Yapılandırma önce
si 49.8 milyar TL’lik 
bir alacağı olan 
SGK’ya, yapılandır
ma kapsamında 
toplam 2 milyon 88 
bin 841 başvuru

ID0 bayramda rekor kırdı
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, 26 Ağustos 
Cuma akşamı 
başlayan ve 4 Eylül 
Pazar akşamı sona 
eren 9 günlük 
bayram tatilinde 
tarifeli, tarifesiz 
5 bin 500 sefer 
yapıldı.
Bayram boyunca 
kara ve deniz per
sonelinin izin

yapılmıştı.
Başvurular sonrası 
SGK ise alacağının 
30 milyar 325 mil 
yon 685 bin TL’sini 
yeniden yapılandır- 
mıştı. Yapılandırma 
sonrası ise bu tutar 
21 milyar 897 mil 
yon 337 bin TL’ye 
inerken, taksitle 
ödeme tercihleri 
nedeniyle uygu
lanan vade fark
larıyla birlikte yapı
landırma sonrasın
da 25 milyar 87 
milyon 472 bin 
TL’lik tahsil edile
cek tutar ortaya 
çıkmıştı. Bu yılın 

yapmayarak görev 
başında olduğu 
iskelelerde, ilk 
günden itibaren 
başlayan yolcu ve 
araç yoğunluğuna 
karşı ek seferlerle 
takviye yapıldığı, 
Yalova, Bursa, 
Bandırma ve 
Eskihisar hatların
da durmaksızın 
çalışan hızlı feribo
tun ve araba

Mart ayindan 
itibaren tahsilata 
başlayan SGK ise 
bu paranın 5.1 mil
yar TL’sini tahsil 
etti.

PEŞİN ÖDEMELER 
TAHSİLATIN ART
MASINI SAĞLADI 
Yeniden yapılandır
ma kapsamında 
494 bin 965 kişi 
borcunu peşin öde
mek için başvuruda 
bulunmuştu. Bu 
kişilerin Haziran 
itibariyle borçlarını 
ödemeye başlaması 
Kurum’un tahsilatta 
önemli bir başarı 

vapurlarının 250 
bin aracı iki yaka 
arasında taşıdığı 
kaydedildi. 
Kartal-Yal ova, 
Armutlu-Mudanya, 
Marmara-Avşa ve 
Çınarcık-Esenköy 
dış hatları ile şehir 
içi tarifeli sefer 
yapan deniz oto
büsleri ise toplam
da 481 bin yolcu 
taşıdı.

elde etmesini 
sağladı. Ayrıca 
borçlulara sunulan 
18 taksite (36 ay 
vade) kadar varan 
ödeme imkanları 
sonucunda, geri 
kalan alacağında 
vadeli olarak en 
geç 3 yıl içerisinde 
tahsil edilmesi 
bekleniyor.

EN FAZLA 
TAHSİLAT 
HAZİRAN’DA 
GERÇEKLEŞTİ 
SGK’nın kasasına 
bu yılın ilk 6 ayında 
yeniden yapılandır
madan 5.1 milyar 
TL girdi. Kurum bu 
yılın Mart ayında 
275 milyon TL, 
Nisan ayında 1 mil
yar 50 milyon TL ve 
Mayıs’ta ise 1 mil
yar 275 milyon TL 
tahsil ederken, en 
fazla tahsilatı 
Haziran ayında 
gerçekleştirdi.
SGK, Haziran’da 
toplam 2 milyar 521 
milyon TL yapı
landırılmış borcu 
tahsil etti.

İDO Genel 
Müdürü Ahmet 
Paksoy, anlık ek 
sefer kararları 
vererek yolcuların 
hiçbirini mağdur 
etmediklerini ve 9 
günde toplam 2 
milyon yolcu ve 
250 bin araç taşı
yarak, İDO tarihinin 
taşımacılık reko
runu kırdıklarını 
belirtti.

İkinci el otoya 
döviz zammı
Türkiye’de yılda 3 
milyon aracın el 
değiştirdiği kul
lanılmış araçlarda 
fiyatlar artık 
mevsimlere bağlı 
olmaktan çıktı. 
Yeni otomobillerin 
3-4 yıl sonra dahil 
olduğu ikinci el 
pazarında fiyatlar 
dövize ve kredi 
maliyetlerine bağlı 
olarak değişiyor. 
Yeni araç pazarının 
yıllık 800-850 bin 
seviyesine ulaştığı 
Türkiye'de, yılda 3 
milyona yakın ikin
ci el araç da sahip 
değiştiriyor. 
Sadece binek 
araçlar dikkate 
alındığında bile bu 
rakam 2 milyonu 
aşıyor. Son 
dönemde dövizde
ki değer artışına 
paralel sıfır 
araçların fiyatları 
yüzde 5'ten fazla 
zamlanınca, ikinci 
el otomobiller de 
bu değişimden 
nasibini aldı. Dolar 
ve Euro'daki artışa 
paralel olarak ikin
ci el araçların 
bedeli yüzde 5-10 
oranında yükseldi. 
Kullanılmış otomo
bil pazarının 
gözdesi ise kilo
metresi fazla bile 
olsa dizel motora 

NÖBETÇİ ECZANE
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YASEMİN ECZANESİ

sahip araçlar ve 
otomatik şanzı
manlı modeller 
oldu. İkinci el oto
mobil pazarındaki 
alım satımların 
büyük bir kısmının 
internet üzerinden 
gerçekleştiğini 
belirten uzmanlar 
ise araç alacakları 
uyarıyor: "Size 
verilen ruhsattaki 
şasi numarası ve 
motor numarasının 
araç üzerindeki 
numaralarla uyu
munu da kontrol 
edin." Türk otomo
bil müşterisi son 
yıllarda Amerika ve 
Avrupa'da olduğu 
gibi 3-4 yıl içinde 
aracını yenileme 
eğiliminde. Bunun 
sonucunda ise 
ikinci elde fiyatlar 
spekülasyonlardan 
uzak ve gerçekçi 
olarak ortaya çık
maya başladı. 
Sıfır kilometre 
otomobil alanların 
3-4 yıl içinde 
yenilemeye 
geçmesini tavsiye 
eden uzmanlar, 
ikinci el pazarında 
talep yoğunluğu
nun artık mevsim
lere bağlı kalmadı 
ğını, yılın her 
döneminde ortaya 
bir değer çıktığını 
kaydediyor.

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 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 553 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 9?
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev, Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomckay 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 işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Petrol 513 10 7a
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GEKLİK’İN İLK GÜNLÜK »İYİSİ 8AZ8TE»!

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4059 
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 
^istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIlMlilMİ
YEİS SİMASI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-14.15-I6.30- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 515 33 21)
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Bursa 48. ülusaj Psikiyatri 
Kongresi ne cır sahiDliBi yanacak

11 günde 10 milmolcu tasındı

Türkiye Psikiyatri 
Derneği’nin 
düzenlediği ve 
BURKON tarafından 
organize edilen 
‘Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nin 
48.’si, gelecek yıl 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
gerçekleştirilecek. 
Türkiye Psikiyatri 
Derneğinin 
46.’sını İzmir’de, 
47.’sini ise bu 
yıl Antalya’da 
düzenlediği 
‘Ulusal Psikiyatri 
Kongresi’nin 48.’si 
de 2012 yılında 
Bursa’da yapılacak. 
9 ile 13 Ekim 2012 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
olan ‘48. Ulusal 
Psikiyatri

Kongresi’nde, 
Merinos AKKM’nin 
tüm toplantı ve 
seminer salonları 
kullanılacak.
5 gün boyunca 
psikiyatri alanında 

yurtiçi ve yurtdışın- 
dan katılacak 
yüzlerce uzmanla 
birlikte bilimsel 
toplantı ve 
tartışmalar 
düzenlenecek.

Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih 
Pala, “Bursa olarak 
ulusal ve ulus
lararası kongreleri 
Bursa’da yapa
bilmek için çok 
çalışmamız gereki 
yor. Bursa’nın 
uluslararası alanda 
tanıtımı ve pazarlan- 
ması için Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Merinos AKKM 
olarak yoğun çalış
malar içerisinde 
bulunuyoruz” dedi. 
Pala, ‘48. Ulusal 
Psikiyatri Kong 
resi’nin de kentin 
tanıtımına katkı 
sağlayan önemli 
organizas yonlardan 
biri olacağına 
inandığını söyledi.

Ramazan bayra
mının da geçirildiği 
11 günlük tatil bo 
yunca otobüs firma 
larının yaklaşık 10 
milyon kişiyi 
taşıdığı bildirildi. 
Türkiye Otobüs 
çüler Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Mehmet 
Erdoğan, yaptığı 
açıklamada, 9 gün
lük bayram tatili 
süresince otobüs 
lere yoğun talep 
olduğunu, bunun da 
kendilerini mutlu 
ettiğini söyledi. 
Dünyanın en büyük 
otogarı olarak kabul 
edilen Büyük İstan
bul Otogan'ndan, 
Ramazan Bayramı 
öncesi 26 Ağustos. 
Cuma gününden, 5 
Eylül Pazartesi 
gününe kadar 11 
günde toplam 21 
bin 500 otobüsün 
yolcu alarak çıkış 
yaptığını belirten 
Erdoğan, "Bayram 
yolculukları 
süresince yüzde 
100'e yakın bir dolu
luk oranına 

ulaşılarak, sadece 
Büyük İstanbul 
Otogan'ndan 
toplam 1 milyon 250 
bin yolcuyu otobüs
lerimizle seyahat 
edecekleri yerlere 
taşıdık" dedi. 
Erdoğan, bayram 
yolculuklarının 
yapıldığı 11 günde 
Türkiye genelinde 
gidiş dönüş olarak 
toplam 10 milyon 
kişinin otobüslerle 
seyahat ettiğini 
belirterek, şöyle 
konuştu: "Tüketici 
bilinci giderek 
gelişiyor. Bayram 
öncesinde yap
tığımız açıklamalar
la yolcuları şehirler
arası yolcu taşıma 
belgesine sahip 
olmayan, otogarlar 
dışından kalkan kor
san taşımacılara 
karşı uyarmıştık. 
Hem tüketici bilin 
cinin giderek geliş 
mesi hem de bu 
açıklamalarımız 
sonucunda bu 
bayramda korsan 
taşımacılara ilgi 
azaldı.



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: 0 224 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

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

Ücretlerimize cğitim-öğretim, yemek,
•ervl* ve KDV dahildir

8 Eylül 20ll Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info agemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Küpeli sokak 
köpeklerinin 

toplanmasına 
tepki

Hayvan Hakları Fedarasyonu 
Gemlik Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, Gemlikli hayvansever-? 
ler adına yaptığı yazılı açıkla 
yaptı. Haberi sayfa 4’de

Şimdi de Dereli Belediyesi
ile kardeş şehir olduk

Gemlik Belediye Meclisi’nin Eylül ayı 
olağan toplantısı dün yapıldı. Mecliste, 
Dereli Belediyesi ile kardeş şehir olun
ması oy birliği ile kabul edilirken, Kültür 
Merkezi’nde kreş ve ana okulu açılması 
istemi fiziki şartlar nedeniyle reddedildi. 
Umurbey Meydanı’nın açılması için bazı 
parsellerin kamulaştırılması oy birliğiyle 
kabul edilirken, Küçük Kumla, Kurşunlu 
Büyük Kumla ve Karacaali Köylerine 
MOBESE kamera konması istemi ile ilgili 
komisyon kararı geri çekildi. Syf 5’de

Yerleşke’de 
okulların 
yolu ayrılıyor
Uludağ Üniversite 
si Gemlik Sunği 
pek Yerleşkesine 
giriş değiştiriliyor. 
Kız Meslek Lisesi, 
Hisar Anadolu Li 
sesi ve Ticaret 
Meslek Lisesine 
giden yol Hukuk 
Fakültesi ile yük
sek okulların giri 
şinden ayrılıyor.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Kardeş bolluğu
Gemlik’e bir kardeş daha geldi.
Dün yapılan Gemlik Belediye Meclisi’n 

de Giresun Dereli Belediye Meclisince 
alınan kardeş şehir kararı, bizim meclis 
te de görüşüldü ve kabul edildi.

Gemlik’in böylece kardeş şehir sayısı 
5’e yükseldi.

Önce Romanya’nın Novadari Belediye 
si ile sonra Amerika’nın Lauderhill Bele 
diyesi ile ardından Yunanistan’ın Kios 
kentiyle kardeş olduk.

Ardından Giresun Belediyesi şimdi de 
Giresun Dereli Belediyesi ile kardeş ol 
duk. Devamı sayfa 4’de

flttn Pof n cmsftVMtie
UllU UdlC hizmetinize açıldı

MUHTcS^M KÖRF€Z MANZARASI İl£ G€MLİKLİÜcR€ 
FARKLI BİR MGKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
agemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETINKAYA
Dalkavuklar...

Sözlükler dalkavuğu kendisine çıkar sağ laya- 
cak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göster
erek yaranmak isteyen (kimse), şaklaban, yağcı, 
yalaka olarak tanımlıyor. Devr-i alem de o denli 
dalkavuk var ki he le son zamanlarda sayıları da 
pek bi arttı.

İçeride, dışarıda, yakında, uzakta üzerleri ne 
düşeni büyük bir keyfle sürdürüyorlar.

Sanırım en çok da siyaset ve medya dünyasında 
eşine benzerine rastlanıyor.

Kimi kanatları altına sığındığı medya patro
nunun kimi de ikbal beklentisiyle parti patro
nunun yanında salya sümük sırıtıyor.

Konuyu dalkavuk fıkralarıyla renklendirelim...
Ki dalkavukların ne menem bişey oldukları daha 

iyi anlaşılsın.
Filozof ve dalkavuk
Bir filozof ile bir dalkavuk konuşuyormuş; 

Filozof ne derse dalkavuk onu tasdik ediyormuş. 
Nihayet sabrı tükenen filozof haykırmış:
“Birader, hiç olmazsa bir kez olsun dediğime iti

raz et de iki kişi olduğumuzu
anlayalım.” *****
Devlet adamı ve dalkavuk 
önemli mevkide bulunan bir devlet adamı dalka

vuğun birine:
- Sıfır nedir? diye sormuş.
Cevap tam beklenildiği gibi olmuş:
- Sizin huzurunuzda ben.*****
Bey ve dalkavuk
Eskiden konaklarda dalkavuk bulundurmak 

adetmiş.Konağın birinde bir gün Bey demiş ki:
- Bir dalkavuk alacağım, filan gün imtihan var, 

sağa
sola haber salınız. Derken o gün gelmiş, kapının 

önünde dalkavuk adayları sıra olmuş.
Biri içeri alınmış. Bey sormuş:
- Sen dalkavuk musun?
- Evet efendim.
- Ama sen dalkavuğa hiç benzemiyorsun.
- Olur mu efendim? Ben filan Bey'in yanında şu 

kadar, fişmekan Bey'in yanında da bu kadar sene 
dalkavuk olarak çalıştım. Bey:

- Olmadı, sen çık. demiş.
Derken ikinci, üçüncü....adaylar gelmiş, konuş

ma hep aynı, cevaplar hep aynı.
Bey, dalkavuğunu bulamayacağını düşünmeye 

başlamış ki, içeri biri girmiş. Bey:
- Söyle bakalım sen dalkavuk musun?
- Evet efendim.
- Ama sen dalkavuğa hiç benzemiyorsun.
- Hayır, hiç benzemem efendim.
- Dur bakayım, biraz da benziyorsun galiba.
• Evet efendim. Ben biraz da dalkavuğa benzer

im.
Bey hemen dışarı haber salmış:
- Tamam ben dalkavuğumu buldüm.*****
Kral ve dalkavuk
Kral ördek avında... Av uşakları çevredeki 

ördekleri kışkırtıp,kralın önüne getiriyorlar.
Sonunda hazret önünden geçen bir ördeğe ateş 

ediyor,heyecanla dalkavuğuna soruyor:
- Nasıl? Vurdum mu? Vurdum mu?
Dalkavuk:
- Majesteleri zavallı ördeğin hayatını bağışlamak 

alicenaplığında bulundular.*****
Padişah ve dalkavuk
Padişahın biri patlıcan yemeğini çok severmiş. 

Bir gün yemekte:
- Şu patlıcan ne güzel sebzedir, demiş.
Dalkavuğu hemen:
- Haklısınız Sultanım. Bu patlıcan öyle lezizdir 

ki, kırk çeşit yemeği olur, tatlısı olur, turşusu olur, 
yemeğe

doyamazsınız. diye methiyeler düzmüş.
Derken birkaç gün sonra yemekle yine patlıcan 

varmış. Padişah da o gün tersinden kalkmış:
- Ne bu yahu, yine patlıcan, yine p>athcan. Bari 

bir şeye de benzese, diye kükremiş. , 
i Dalkavuk da ele almış:

- Yaa evet Sultanım, zaten kara kuru bir şey, tadı 
yok, kekremsi, yemeği yemek değib tatlısı tatlı, 
turşusu turşu.

Padişah da:
• Sana da bir şeyler oluyor. Daha iki gün önce 

patlıcanı öve öve bitiremedin. Bugün de yerin dib
ine batırdın deyince, dalkavuk hemen atılmış:

- Aman Sultanım, ben sizin dalkavuğunuzum, 
patlıcanın değil!

ferlestefle okullar in yolu ayrılıyor
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK SUNĞİPEK YERLEŞKESİ’NE GİRİŞ 
DEĞİŞTİRİLİYOR. KIZ MESLEK LİSESİ, HİSAR ANADOLU LİSESİ VE 
TİCARET MESLEK LİSESİ’NE GİDEN YOL HUKUK FAKÜLTESİ İLE

YÜKSEK OKULLARIN GİRİŞİNDEN AYRILIYOR
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi’nde okul 
yolları ayrılıyor. 
2011-2012 eğitim 
öğretim yılının 
başlamasına az bir 
süre kala, bu yıl 
Yerleşke’nin üzerin 
deki orta öğretim 
okullarının sayısının 
artması nedeniyle 
daha önce varılan 
mutabakat sonucu, 
Yüksek Okul ve 
Hukuk Fakültesi ile 
Kız Meslek Lisesi, 
Hisar Anadolu 
Lisesi, Ticaret Wies 
lek Lisesi’ne giden 
okulların girişleri 
değiştiriliyor.

FEN İSLERİ 
ÇALIŞIYOR 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından başlatılan 
yol çalışmaları 
hızla sürüyor. 
Belediye dozer ve 
grayderleri, Hisar 
Anadolu Lisesi ile 
Ticaret Meslek 
Lisesi’ne çıkan yeni 
yolu tamamlamak

..

üzere.
Teknik ilgililer, 
yolun bir kaç gün 
içinde tamamlanma 
sından sonra asfalt 
kaplanacağını, Kız 
Meslek Lisesi’ne 
giden yolun da 
onarılarak, okulların 
açılmasından önce 
teslim edeceklerini 
söylediler.
Yerleşke ve orta 
dereceli okullara 
giriş eski Sunğipek 
Fabrikası ana kapı
sından yapılıyor. 
Yeni yol ise eski

İskeleye dönen 
yolun sol tarafın-

dana okulların önü 
ne doğru açılıyor.

İ!l;'inWllliMlllİIİİI,İIİII!llW
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, sofralık 
zeytinde arz fazlası 
sorununun, devletin 
iyi niyetli bir şekilde 
zeytinyağı üretimini 
artırmaya yönelik 
girişiminin suiisti
malinden kaynak 
landığını söyledi. 
Asa, “Devletin, 
zeytinyağı üretimini 
artırmak için verdiği 
fidan teşvikleri 
amacında kullanıl
madı ve dikimler 
sofralık cinsinden 
yapıldı. Bu da arz 
fazlası yarattı” dedi. 
Bazı basın yayın 
organlarında kurum 
ve kendi adı kul
lanılarak, hem fidan 
dikim teşvikleri,

hem de rekolte 
konusunda yanlış 
bilgilendirme 
yapıldığını söyleyen 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, söz konusu 
haberlerde 
Marmara 
Bölgesi’nde 150 bin 
ton arz fazlası 
olduğuna yer 
verildiği, oysa bu 
rakamın bölgede bu

yıl tahmin edilen 
toplam rekolte 
miktarı olduğunu 
ifade etti.
Başkan Asa, 
sofralık zeytinden- 
ince akla ilk 
gelen Marmara 
Bölgesi’nde, 
henüz üreticiden 
rekolte beyanı 
almadıkları halde bu 
yıl 150 bin ton 
civarında üretim 
beklendiğini, bölge 
dışından piyasaya 
girecek sofralık 
zeytin miktarını ise 
henüz tahmin 
edemediklerini 
söyledi.
Asa, ülke genelinde
ki toplam rekolte 
tahmini konusunda 
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı

Konseyi’nin çalışma 
yürüttüğünü belirtti. 
Asıl meselenin 
üretim artışı 
olmadığını, bölge 
dışında üretilen 
sofralık zeytinlerin 
iklim koşulları 
nedeniyle nefase
tinin değiştiğini, 
kabuğunun kalın
laştığını söyleyen 
Hidamet Asa, 
“Asıl sorun bundan 
sonra başlıyor. 
Bölge dışında 
üretilen sofralık 
zeytinler piyasaya 
Gemlik Çeşidi 
olarak sürülüyor. 
Bu da büyük haksız 
rekabete neden 
oluyor. Tüketicinin 
kandırılmış olması 
da cabası” diye 
konuştu.
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Manasiır-Belıle hatlı İM
73 Nolu Güzel Gemlik Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi yönetimi, aldığı kararla Manastır-Belde hat
larını birleştirdi. Yeni uygulamaya göre, Manastır ve Belde hatların
da ulaşımı sağlayan araçlar, Gemlik'in her yerinden yolcu alabile
cek. Belde ve Manastır otobüsleri duraklardan aynı anda hareket 
edecek ve ters istikamette yolcuları toplayıp geri dönecek.

Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik 
Belediyesi'nin 
desteği ile Gemlik'te 
toplu taşıma 
hizmete veren 73 
Nolu Güzel Gemlik 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatif 
yönetimi, aldığı 
kararla Manastır- 
Belde hatlarını 
birleştirdi.
Ulaşımı rahatlatacak 
bu değişiklik bütün 
otobüslerde uygulan
maya başlandı.
Yeni uygulamaya 
göre, Manastır ve 
Belde hatlarında 
ulaşımı sağlayan 
araçlar, Gemlik'in her

MMıHlıiîlıiMiıliMlıhiiiiM
Bursa'nın 
Büyükorhan 
ilçesinde bir kişi, 
çaldığı küçükbaş 
hayvanları, 
satarken yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı 
Zaferiye köyünde 
hayvancılıkla geçi
mini sağlayan 
Yaşar Ardıç'ın (45), 
13 küçükbaş hay
vanı bayramdan bir

Bir Binle 4 niBtıstMeil bisiUeicaMıJat
Bursa'da bir gün 
içinde 4 adet moto
siklet ve 1 bisiklet 
çalındı.
Adnan Muhtar (44) 
Bursa merkez 
Yıldırım ilçesi 
Ortabağlar Mahallesi 
1. Çavuşoğlu 
Caddesi üzerine 16 
CCU 57 plakalı mavi 
renkli 2004 model 
Yamaha marka moto
sikletini park etti. 
Bir süre sonra moto

yerinden yolcu 
alabilecek.
Belde ve Manastır 
otobüsleri duraklar 
dan aynı anda 
hareket edecek ve 
ters istikamette 
yolcuları toplayıp 
geri dönecek. 
Bu sayede araçlar 

hafta önce Belpinar 
mevkisinde 
kayboldu.
Hayvanlarının kurt
lar tarafından parça 
landığını düşünen 
Ardıç, herhangi bir 
kayıp veya çalıntı 
ihbarında bulun
madı. Bir akraba 
sının, Ş. Ü'nün ilçe 
merkezinde sat
maya çalıştığı 
hayvanları tanıması 

sikletinin çalınmış 
olduğunu anlayan 
Adnan Muhtar (44) 
polise başvurdu.
Orhangazi ilçesinde 
ise Hürriyet Mahalle 
si Tepe Caddesi'nde 
evinin önünde yaya 
kaldırımına park 
ettiği 16 VL 138 
plakalı Mondial 
marka 2008 model 
kırmız renkli moto
sikletinin çalındığını 
belirten Muzaffer 

hiç duraklama yap
madan toplu ulaşımı 
hızlandıracak. Aynı 
zamanda odun depo
ları, Ata Mahallesi, 
Dörtyol ve termi
nalden geçen araçlar, 
Manastır ve Belde 
hatları için farklı 
ücret almayacak.

üzerine Yaşar 
Ardıç, İlçe 
Jandarma
Komutanlığına 
giderek şikayetçi 
oldu.
Emniyet ve jandar
ma ekiplerinin ortak 
çalışması sonucu 
Ş. Ü, gözaltına 
alındı. Çalınan 
hayvanların bir 
bölümü, evinin 
bahçesindeki

Tekin (55) polisten 
motosikletinin 
bulunmasını istedi. 
Yine Orhangazi 
ilçesinde Şaban 
Mülayim'in (39) 
evinin önündeki 
bahçeye kontak 
anahtarını kilitleyerek 
park ettiği 16 VG 268 
plakalı motosiklet, 
Gürsu ilçesinde 
Kürşat Tutupe (24) 
tarafından Yenidoğan 
Mahallesi Tepe

Manastır ve Belde 
otobüsleri ise bun
dan böyle ters 
istikamette 
çalışacak. İlk etapta, 
ufak tefek aksaklık
ların olabileceğine 
dikkat çeken yetkili 
ler, ilerleyen zaman
larda bu uygula
manın yolcular için 
çok faydalı bir 
hal alacağını dile 
getirdi. Sefer sayıları 
artarken, 7,5 dakika
da bir Manastır ve 
Belde istikametine 
araç gidecek.
Yolcular, bekleme 
derdinden kurtulacak 
ve ek bir ücret 
ödemeden Gemlik'in 
her yerinden bu böl
gelere ulaşabilecek.

kömürlükte 
ele geçirilen Ş. Ü, 
sorgulamasının 
tamamlanmasının 
ardından 
mahkemece 
tutuklanarak 
Bursa E Tipi 
Cezaevi'ne 
gönderildi.
Zanlının, 17 ayrı 
hırsızlık suçundan 
kaydının bulunduğu 
öğrenildi.

Caddesi'ne park 
edilen 16 RH 630 
plakalı motosiklet, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Piremir 
Mahallesi 3. Volkan 
Caddesi'nde de 
Erkan Çelik'in (40) 
evinin giriş kısmında 
bıraktığı Zepline 
marka bordo-gri ren
kli bisiklet çalındı. 
Mağdurların polise 
müracaatı üzerine 
tahkikata başlandı

adres sormak 
pahalıya patladı 

12 yaralı

Eskişehir- Bursa 
çevre yolunda ya 
bancı plakalı aracın 
kavşakta yoldan 
geçen vatandaşlara 
adres sorması sıra 
sında 3 araç birbi 
rine girdi, 12 kişi 
yaralandı.
Eskişehir Tepebaşı 
İlçesi Batıkent Ma 
hailesi Çevre yolu 
kavşağında önceki 
akşam saatlerinde 
meydana gelen 
kazada Rasim Demir 
al(49) idaresindeki 
yabancı plakalı araç 
Ankara'dan Bursa 
istikametine 
giderken, Batıkent 
Mahallesi kavşağın
da durarak yoldan 
geçen vatandaşlar
dan yol tarifi istedi. 
Arkadan gelen 
Ahmet Çakır(53) 
idaresindeki 06 AV 
4108 plakalı araç, 
önündeki aracı fark 
etmeyerek direksi 
yon hâkimiyetini 
kaybetti ve gurbetçi 
vatandaşın kul
landığı araca çarptı. 
Kazanın etkisiyle

CMto IMII
Mudanya'nın sahil 
beldesi Eğerçö'de 
21 yaşında bir genç 
boğuldu.
Arkadaşlarıyla 
birlikte Eğerce 
sahiline giden 
Karacabey doğum
lu Ünal Ersan, 
serinlemek için 
denize girdi. 
Ersan, bir süre 
sonra dalgalara 
kapılarak 

devrilen trafik lam
basının direği trafik 
ışıklarında bekleyen 
Murat Akçaldaresin 
deki 11 DE 625 pla 
kalı aracın üzerine 
düştü. Trafik lam
bası direği devrilen 
araç içerisinde bulu
nan çocuklar büyük 
şok yaşadı. 3 araç 
içerisinde bulunan 
yolculardan Murat 
Akça(31), Yüksel 
Çakır(36), Ena İcrin 
Çakır(1), Merve 
Çakır(18), Damla 
Çakır(18), Ece 
Çakır(12), Fati 
Demiral(47), Melissa 
Demira|(9), Gülver 
Göksu(38), çeşitli 
yerlerinden yara
landı. Yaralanan 
şahıslar Eskişehir 
Yunus Enire Devlet 
Hastanesi'ne ve 
Zübeyde Hanım 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaza sebebiyle Eski 
şehir - Bursa Çevre 
yolu bir süre kapalı 
kaldı. Polis olayla 
ilgili soruşturmasına 
devam ediyor.

kayboldu. 
Uzun süren 
aramalar sonucu 
bulunan Ersan 
denizden .
çıkarıldı. Öldüğü 
belirlenen Ünal 
Ersan'ın cenazesi 
Mudanya Şaziye 
Rüştü Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Ersan’ın 
cenazesi dün 
toprağa verildi ;

z* www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Kardeş bolluğu
Dereli hakkında bilgi almak için google 

giriyorum.
, İlçe Kaymakamı Murat Özdemir, Beledi 

ye Başkanı K. Zeki Şenlikoğlu.
MÖ. 1300 yılına dayalı çok eski bir tari

he sahip bir kasaba Dereli.
Ortasından geçen dere kenti ikiye bölü 

yor. Yemyeşil bir doğa ortasında, bol yay
laları olan şirin bir ilçemiz.

Yıllar önce yurt dışına ihracaat yaptığım 
dönemlerde bir dönem turşu imalatıyla 
uğraştım.

Bizim imalathanede çalışan kadınların 
büyük çoğunluğu bu bölgenin insanıydı.

Bugün Gemlik nüfusunun önemli bir 
bölümünü Karadeniz Bölgesi’nden göç 
edenler teşkil eder.

Gemlik Belediyesi geçtiğimiz yıllarda 
Giresun Belediyesiyle kardeş şehir oldu.

O târihte Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, meclis üyeleri ve 
Giresunlular Derneği Başkan ve yönetici
leri Giresun’u gezdiler ilçelerine gittiler.

Dereli’ye gittiklerinii hatırlıyorum.
Giresun Belediye Başkanı, Milletvekilleri 

Gemlik’e geldi.
Fatih Mehmet Güler, Giresun’un 

Gemlik’e çok benzediğini ortak yönleri 
nedeniyle bu kardeşliğin her yönden 
gelişeceğine inanıyordu.

Ama gelişen olaylar sonrası görevden 
uzaklaştırılınca meclis üyeliğine kontenjan- 
dar aday gösterdiği Giresunlu arkadaşının 
kazığını yedi.

Gemlik’te çok sayıda Derelili bulunuyor.
Dün meclisteki tabloya baktım şaşırdım. 

İktidar bu kardeşliye yeşil ışık yaktı, ama 
muhalefetten tık çıkmadı.

Şanın m siyasi yönden karşılarına almak 
istemediler.

En azından, "Yahu, biz bir buçuk yıl 
önce Giresun ile kardeş olduk. Şimdi bir 
de ilçesiyle kardeşlik biraz fazla değil mi 
diyebilirlerdi.” bir tek söz dahi etmediler.

Burada kimi memnun etmek istediler 
bilmiyorum,

Gemlik Belediye Meclisi herhangi bir 
belediyeye yardım etmek istese bunu 
kardeş olmadan da yapabilir^

Şimdi Tunceliler, Artvinliler, Karshlar, 
Vanhlar, Bitlisliler, vb., bu bölgelerden 
gelen hemşehrilerimizde yahu ne oluyor. 
Bizim belediye ile neden kardeş olmuyor
sunuz diye ortaya çıkarlarsa meclisimiz ne 
yapacak.

Bence bu işi sulandırmayalım.
Sonuçta tüm Türkiye’de yaşayanlara 

bizim kardeşimiz diyebilirsiniz ama bir 
kentin jlijle kardeş olunurken, bir de ilçe
siyle kareleş olmak biraz binlerini sevin
dirmek için alınmış bir karar gibi geldi 
bana.

Yurt içi ve dışındaki birçok-kardeş 
belediyemiz yar ama bunlarla, ilişkilerimizi 
doğru dürüst yürütemiyoruz.

Lafta kalan kardeşlik bize lazım değil. 
-.. Önemli olan kardeşliğin gereklerini
kardeş gibi yerine getirmekten geçer.

* Gerisi fasa fisodur.

Hayvan Hakları 
Fedarasyonu Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, Gemlikli 
hayvanseverler adına 
yaptığı yazılı açıkla
mada , "Küpeli sokak 
köpeklerinin yasaları 
hiçe sayılarak 
toplanıyor" dedi. 
Akyavaş açıkla
masında, 5199 Sayılı 
Hayvanları Koruma 
Kanunu’nun sokakta 
yaşayan hayvanların 
yaşam haklarını 
koruma altına 
aldığını, bu amaçala 
hayvanların tedavi
leri, aşıları ve kısır- 
laştırılmaları ve 
beslenmeleri gibi 
konularda belediye 
lerin yetkili kılındığını 
söyledi.
Akyavaş, 
"Belediyeler hayvan
ları alıp aşılar, kısır
laştırır ve alındıkları 
yere geri'bırakır.
Yaşamaları için de 
beslenme ve su 
odakları oluşturur. 
Hasta ve yaşlı hay
vanlar ise bakıma

Lale Kemal İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
okul bahçesinde kul
landığı motorsiklet 
ile kaza yaptı. 
Önceki gün, okulda 
görevli bir öğret
menin motorsikletini 
alıp, okul 
bahçesinde kullanan 
Mustafa Koreyhan, 
kontrol hakimiyetini 
kaybedince, 
kendine ait özel 
aracına çarptı.
Daha sonra ise okul-

Küpeli sokak köpeklerinin
toplanmasına tepki

evinde tutulur. 
Ayrıca, belediyeler 
insanlara özellikle 
çocuklara yönelik 
hayvanlara nasıl 
davranılacağı 
konusunda sevgiye 
dayalı eğitim çalış-

şiddet uyguluyorlar. 
Bazı köpek sahipleri 
köpeklerine sokak 
kedilerini parçalattın 
yor. Bütün bu sorun
lara kayıtsız kalan 
belediye yetkilileri, 
köpekleri toplayın

ıTTiîı'dfT yapar. Şuanalı şikayetlerim' kanun-
Gemlik sokaklarında 
bir çok hasta ve 
yaralı hayvan var. 
İnsanlar bu hayvan
lara taş ve sopalarla

lan hiçe sayarak 
derhal yerine 
getiriyor. Sokak 
hayvanlarının sorun
larını dile getirmek ve

birlikte çözüm üret
mek için defalarca 
randevu teleplerimizi 
cevaplanmazken, tek 
suçlu küpeli 
köpeklermiş gibi 
toplanıp götürül 
meleri Gemlikli 
yaşam savunuculan 
nı derinden yarala 
mıştır.” dedi.
Hayvan Hakları 
Fedarasyonu Gemlik 
Temsilcisi Ümran 
Akyavaş, yasaların 
uygulanması 
konusunda belediye 
yetkililerini göreve 
çağırırken, bir önceki 
belediye yöneticile 
rinin projelendirdiği 
Bakımevi’nin neden 
iptal edildiğini ve 
yerine ne yapılmak is 
tendiğini öğrenmek 
istediklerini de 
belirtti.
“Toplanan küpeli 
hayvanların derhal 
bırakılmasını istiyo 
ruz” diyen Ümran 
Akyavaş, "Bunun 
yapılmaması halinde 
yasal yollara başvu
racağız." dedi.

lale Kemal Kılıç Okul Müdürü 
motorsiklet kazasında yaralandı

bahçesinin duvarına 
çarpan Koreyhan 
yaralandı.
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan Koreyhan, 
buradan Bursa’ya 
sevk edildi.
Lale Kemal İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan’ın 
durumunun iyi 
olduğu, ancak 
doktorlarca 
kontrol altında tutul
duğu öğrenildi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 5133592.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Simdi de Dereli Belediyesi
ile kardeş şehir olduk

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Eylül ayı 
olağan toplantısı 
dün yapıldı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın başkan
lığında toplanan 
Belediye Meclisimde, 
eski zaptın okun
masından sonra gün
demde bulunan 
konuların görüşülme
sine geçildi.
Belediye Meclisi’ne 
Daire Müdürlerinden 
gelen istekler 
görüşülerek ilgili 
komisyonlara havale 
edilmesinden sonra 
komisyonlardan 
gelen raporlar 
ele alındı.
Yazı İşleri 
Müdürlüğümün Dereli

Belediyesi ile kardeş 
şehir olunması ile 
ilgili yazısı okunduk
tan sonra, yapılan 
görüşmelerde, kardeş 
şehirlerin gelip git
mek yerine daha 
güçsüz belediyelere 
katkıda bulunan 
hizmet görüşülmesi 
gerektiğini söyleyen 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Gemlik’te 
çok sayıda Dereli’den 
gelen hemşehrileri 
miz var. Buranın 
Belediyesi’nden 
gelen talep var. Biz 
Dereli Belediyesi’nin 
yapısına uygun ne 
yapabiliriz. Bunu 
düşünmeliyiz.
Gerekirse buraya 
bürokratlarımızı 
gönderelim 

incelesinler, teknik 
olarak onlara 
ne gibi yardımda 
bulunabiliriz 
incelensin.
Bu konu maddi 
destek gibi algılan
masın." dedi.
Kardeş belediye 
olma konusunda 
yapılan görüşmeler
den sonra Dereli 
Belediyesi ile kardeş 
şehir olunması oy 
birliği ile kabul edildi. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği’ne yardım 
konusunda ise söz 
alan CHP Belediye 
Meclis üyesi ve 
Dernek üyesi Fikret 
Çolakoğlu, yaptığı 
konuşmada 
kralların, saltanat-

ların, şehliklerin, 
imparatorlukların bir 
gün yok olup gittiğini 
ancak, sanat ve 
kültürün çağlar boyu 
yaşadığına dikkat 
çekerek, Gemlik 
Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneğimin 14 
yıldır ilçede Türk 
Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği, Çocuk 
Korosu gibi hizmet
leri verdiğini söyledi. 
Çolakoğlu, dernek 
üyelerinden aidat 
olarak ancak 6 bin 
500 lira toplandığını, 
oysa tüm çalışmalara 
ödenmesi gereken 
paranın 53 bin 500 
lira olduğunu belirtti. 
Çolakoğlu, "Eski 
Başkanlar Mehmet 
Turgut ve Fatih

Mehmet Güler 
derneğimize maddi 
yardım yapıyordu. Bu 
yardımların yeniden 
yapılmasını bekli 
yoruz" dedi.
İstek, Sosyal İşler ve 
Planlama Komisyonu 
na havale edildi.
Meclis, daha sonra 
Kültür Merkezi’ne 
kreş ve ana okul açıl
ması ile ilgili talepleri 
değerlendirdi.
Burada kreş ve ana 
okulu açılması için 
fiziki şartların uygun 
olmaması nedeniyle 
istem red edildi.
Umurbey Meydanı’nın 
açılması için bazı 
parsellerini kamu
laştırılması oybirliği 
ile kabul edilirken, 
İlçe Jandarma

Komutanlığımın 
Küçük Kumla, 
kurşunlu Büyük 
Kumla ve 
Karacaali Köylerine 
MOBESE kamera 
konması istemi ile 
ilgili komisyon 
kararı geri çekildi. 
Umurbey Spor 
alanında hisseli 
olan bir arsanın 
belediyece kamu
laştırılması, yol açıl
ması sırasında 
kesilen mal 
sahiplerine ait zeytin 
ağaçlarına 500 lira 
ödenmesine, Atatürk 
İlkokulumun salonun 
da yapılan tefrişat 
konusunda yardım 
yapılmasına oy 
birliği ile kabul 
edildi.

www.gemllkkorfezgaz0tesl.com

ElEMflN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR 

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ 
Tel : 573 56 99

KRŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘ASMAU KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

Hffl ABONE OLDUNUZ MU?
«■Ill'll III Chill IİTUİ lUITllI ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TffiU| M “SUYUNU BOŞA
& HARCAMA”

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

http://www.gemllkkorfezgaz0tesl.com
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ELEMANLAR 
ARANIYOR---------------------------

BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ElEMAN AMNIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

Wil'itllllllHlililillWM
SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 

ADRES BİLGİSİNE SAHİP 
DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 

ELAMANLAR ALINACAKTIR. 
İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKERİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

OsmanlI Devleti'nin 
kuruluş yeri olan 
Söğüt ile Türk tari
hinin en önemli 
destanının yazıldığı 
Çanakkale şrasında 
bisiklet turu düzen
lenecek.
'Kuruluştan kurtu
luşa tarih ve turizm 
turu' temasıyla 
düzenlenecek tur, 12 
Eylül'de başlayacak.

Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, bu 
sene tanıtım mak
sadıyla düzenlene 
cek turun önümüz 
deki senelerde 
yarışa dönüştürüle 
ceğini söyledi. 
Bursa, Bilecik, 
Balıkesir ve Çanak 
kale Valilikleri ile 
Türkiye Bisiklet Fe 
derasyonu tarafın-

www.planetyed.com

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLANET
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Ozan ATASOY

Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11
Osmangazi-BURSA/TÛRKİYE Tel & Fax : *90 224 235 48 48

www.planetyed.com 
ozanatasoy@planetyed.com 

info@planetyed.com

OKUL KAYITLARIMDA 
ÖZEL FİYATLAR

Genel İngilizce - İ? İngilizcesi 
Sertifika Programları 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

dan bu sene ilki 
düzenlenecek 
'Kuruluştan kurtu
luşa' isimli bisiklet 
turnuvasında, pedal
lar tarih için çevrile
cek. Turnuva ile ilgili 
Sümbüllü Bahçe'de 
açıklamalarda bulu
nan Vali Şahabettin 
Harput, önemli bir 
tarihi projeyi hayata 
geçirmenin mutlu
luğunu yaşadıklarını 
tuğunu yaşadıklarını " 
söyledi. 'Kuruluştan 
Kurtuluşa' temasıyla J 
yapılacak 463 kilo- ” 
metrelik turun tarihe 
bir kez daha ışık 
tutacağını dile geti 
ren Harput, "Os 
manii Devletinin 
kurulduğu ilk top 
raklar olan Söğüt, 
Bilecik, Yenişehir, 
Bursa ve devamında 
Çanakkale'de sona 
erecek tur, gelenek
sel hale gelecek. 
Turnuva, tarihimizin 
canlı tutulmasına 
önemli katkı sağla 
yacak, bölgeye olan 
teveccühü artıracak. 
Spor, tarih, kültür ve 
turizmin bir arada 
olacağı bir organiza
syon olacak. Bölge 
mizde ilk defa bir 
spor organizasyo 
nunu spor, tarih, 
kültür ve turizm kon- 
septi içerisinde dü 
zenleyip uzun süre 
dir yaptığımız çalış
maların neticesini 
bir bisiklet turu ile 
devreye sokmuş 
olacağız. Bisiklet 
elbette bir spordur 
ancak bizim burada
ki amacımız hem $ 
spor hem tarih ve 
kültür tanıtımı yap
maktır. Söğüt ile 
Çanakkale'yi bu 
bisiklet turu ile bir
leştireceğiz. ” dedi.

http://www.planetyed.com
http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Ete hu Kez dolar yükseldi dive ?anı gRlıli Kriz tahininden
İthal etin vergisinin 
yüzde 75 çıkarıl
ması ve döviz 
kurlarındaki artış 
nedeniyle sürekli 
artan karkas etin 
kilosu Ankara’da 
16-16,50 liraya, 
Kayseri ve civarın
da 17 liraya ulaştı. 
Kırmızı et fiyatları
na yine zam geldi. 
Sektör temsilcileri 
fiyat artışlarını 
dolardaki yükselişe 
bağlıyor.
Et fiyatlarıyla ilgili 
Ramazan öncesin 
de başlayan 'zam 
gelecek' öngörüleri 
gerçekleşmeye 
başladı. Fiyatlar, 
ithal etin serbest 
bırakıldığı döneme 
yaklaştı. Gıda, 
Tarım ve Hayvan 
cılık Bakanlığı’nın 
Ramazan ayı girme
den fiyatların art
masına önlemek 
için aldığı kesimlik 
canlı hayvanın 
yüzde 30 olan 
vergisini yüzde 15 
indirme tedbiri de 
faydalı olmadı. 
Sektör temsilcileri, 
oruç zamanında et 
sirkülasyonunun 
azaldığını, buna

Altın bir günde tepetaklak oldu!

rağmen fiyatların 
arttığını belirtiyor. 
Halihazırda ciddi 
şekilde hayvan 
bulma sıkıntısı 
çektiklerinin altını 
Çiziyorlar.
Sektörün AnkaralI 
temsilcilerinden 
ABA Et'in Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Murat Akhan, fiyat 
artışlarını, döviz 
kurundaki yük
selişe ve yaklaşan 
Kurban bayramına 
bağlıyor. "İthal etin 
vergisinin yüzde 75 
çıkarılması ve döviz 
kurlarındaki artış 
nedeniyle sürekli 
artıyor. 16-17 liralık 
karkas et fiyatı, do 
lardaki artış sür- 
cro.r iv.1
lur." diyen Akhan, 
bir diğer etkenin 
besicilerin tüke
timin daha da arta

cağı düşüncesi ile 
de hayvanlarını sat
maması olduğunu 
söylüyor. Akhan, 
"Besici çiftliğine 
gittiğimizde, sahibi 
istediği fiyatı ala
mazsa satmaya
cağını söylüyor. 
Kurban’a kadar 
bekleteceğini ifade 
ediyor." dedi.
Et fiyatının ay 
sonunda 18-19 
lirayı bulacağını 
tahmin eden 
Akhan, “Burada 
mağdur olan iki 
unsurdan biri 
halkımız biride kır
mızı eti işleyip 
satanlardır. Halkı 
mız malumunuz 
senelerdir yeterince 

memektedir. Bizim 
gibi katma değer 
oluşturan ve istih
dam oluşturan fir

malar da et parası 
ödemekten diğer 
ödemelerini yapa
maz hale gelmekte
dir.” ifadelerini kul
landı. ABA Et’in 
patronu, yüzde 75 
olan et vergisinin 
düşürülüp makul 
bir seviye ye çek
ilmesinin yurt için
deki spekülatörlerin 
oyununu boza
cağını, yerli 
besicinin de satış 
durumuna gelmiş 
olan hayvanını bek
lemeden satışa 
çıkaracağını dile 
getirdi.

KIYMA, EBK 
MAĞAZALARINDA 
16,50 LİRA 
Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürü 
Bekir Ulubaş ise et 
fiyatlarını den
gelediklerini söyle
di. Besiciden 
karkas kilosunu 13 
liraya satın alıp, 
günde 400 baş 
hayvan kestiklerin 
işaret eden Ulubaş, 
kıymanın kilosunu 
EBK' mağazalarında 
16,50 liraya sat
maya devam ettik
lerini vurguladı.

Kriz gelluor1 ııyansı

Ünlü ekonomist 
Nouriel Roubini, 
küresel yavaşla
manın yeni bir krizi 
beraberinde getire
ceğini öngördü. 
Kriz kahini olarak 
nitelendirilen ünlü 
ekonomist Nouriel 
Roubini, küresel 
ekonomik yavaşla
manın yeni bir 
finans krizini 
beraberinde getire
ceğini söyledi.
Birkaç ay öncesine 
kqdar kusursuz 
fırtınanın 2013’te 
olacağını düşünen 
Roubini, şimdiyse 
ikinci dibin daha 
erken geleceğini

GemlikKfirfez
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ve kusursuz 
fırtının daha yakın 
olabileceğini kay
detti.
Çoğu gelişmiş 
ülkenin durgun
luğa girme ihtima
linin yüzde 60 
olduğunu belirten 
Roubini,, şimdi 
büyümenin şart 
olduğunun altını 
çizdi.
Roubini, kısa 
vadede muazzam 
teşvikler 
gerektiğini, 
aksi halde başka 
bir Büyük 
Buhran'ın daha 
yaşanacağını 
dile getirdi.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Uluslararası 
piyasalarda spot’ 
altın fiyatı, gelen 
ani kar realizas 
yonunun etkisi 
ile sert bir düşüş 
yaşadı.
Asya'da gerçek
leşen işlemlerde 
spot altın fiyatı 
bu kar realizasyon- 

larını etkisi ile 
1830.30 dolar/ons 
seviyesine kadar 
geriledi.
1920.941 dolar/ons 
seviyesine kadar 
yükselerek rekor 
kıran, ardından 
SNB'nin 
avro/İsviçre 
Frangı paritesi için 

taban belirleme 
kararı ile düşüşe 
geçen spot altın, 
şu sıralarda 
1849.86 dolar/ons 
seviyesinden 
işlem görüyor.
Analistler, yaşanan 
kar realizas 
yonunun ardından 
spot altın fiyatının

yeniden güç 
kazanacağını, 
ABD ve Avrupa'da 
makro ekonomik 
belirsizliklerin 
devam ettiği 
ortamda 2.000 
dolar/ons 
hedefinin 
korunacağını 
savunuyorlar

NÖBETÇİ eczane
8 Eylül 2011 Perşembe 

DEMİRİZ ECZANESİ

I
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 544 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol , 513 -jq 79
MAR-PET . 5-13 30 33
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 01.03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Oev. Hast. 513 23 29
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEHLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4060 

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 : 

GÜLERAJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi. 
İstiklal CâT Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HtaBUhlh
VENÜS SİNEMASI 
KIYAMET GECESİ 

I2.00-l4.I5-I6.30- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15-20.30

Rezervasyon 
(Tel:513 33 21)
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Gemlikli timsahlar isyan etti
Gemlik Bursaspor 
Taraftarlar 
Derneği’nin, bu yıl 
6.ncısı düzenlenen 
geleneksel yemek
leri, Gemlik Atamer 
Tesisieri’nde 
gerçekleştirildi. 
Geceye Bursa 
Bursaspor 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Mesut 
Ağrak, Bursa 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği, 
Armutlu Bursaspor 
Taraftar Derneği, 
Orhangazi 
Bursaspor Taraftar 
Derneği, Gemlik’te 
faaliyet gösteren 
diğer taraftar 
dernekleri, yerel 
spor klüpleri temsil
cileri, sivil toplum 
örgütleri, hemşeri 
dernekleri temsilci
leri ve çok sayıda 
Bursaspor’a gönül 
vermiş taraftarlar 
katıldı.

Gemlik Bursaspor Bursaspor’uz.
Başkanlar, antrenör-Taraftar Derneği

Başkanı Ferat Orhan 
gecenin açılış 
konuşmasında;
"Biz bu yıl, bu 
organizasyonun 6. 
ncısını gerçek
leştiriyoruz. Sayın 
Ertuğrul Sağlam, 
Sayın İbrahim Yazıcı 
bey neredeler.
Derneklerden 
sorumlu yönetim 
kurulu üyemiz 
derneklerin yerlerini 
biliyor mu? Biz 
Gazoz klübü değil 

ler, yöneticiler, 
futbolcular gelir ve 
geçer. Bu klübün 
asıl sahibi biz 
taraftarlarız.” dedi.

KENDİ ŞEHRİMİZDE 
EL MUAMELESİ 
GÖRÜYORUZ 
Orhan, “Bundan 
öncede gerçek
leştirdiğimiz bir çok 
organizasyon oldu; 
Kan bağışı kam 
panyaları, iftar, sün
net gibi. Bu gün

protokol boş, böyle 
günlerde yanımızda 
olmaktan daha 
önemli görevleri 
nedir?
Bursaspor’un asıl 
sahibi olan taraftar
lar olarak, kendile 
rine sormak istiyo
rum." dediler.
Dernek başkanının 
sitemkâr konuşması

Gemlikli taraftarlar 
tarafından dakikalar
ca alkışlandı.
Gecenin devamında, 
Derneğe destek 
verenlere plaketler 
verildi.
Derneğe katkı amaçlı 
Serdar Aziz’in gomel 
maçında giydiği 
kramponlar, 
açık arttırma ile

satıldı. 
Kramponları 2100 TL 
ye Bursiad kazandı. 
Gemlik Bursaspor 
Dernek yönetici
lerinin pasta 
kesmesinin ardın
dan, Bursaspora 
gönül verenlerin 
eğlencesi gecenin 
ilerleyen saatlerine 
kadar devam etti.

www.gemlikkorfezgazetesi.com
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DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SÎZLERİ BEKLİYOR

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı
Stüdyo Prestij yanı Ho : 3/B GEMLİK

Tel : (0224) 515 96 85

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

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 kararlannı verir ve uygular, 

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

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

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

* 8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

9 Eylül 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Narlı Sosyal 
Tesislerinin resmi 

açılışı bmiin
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Narh Köyü 
Sosyal Tesisleri bugün resmi 
olarak açılıyor. Haberi syf 2’de

Belediye işten attığı 
işçileri geri çağırdı

Belediye’deki görevlerinden çıkarılan personelin açtığı. ‘Yürütmeyi Dur 
durma’ davasını kazanmaları üzerine, Belediye Başkanlığının açtığı ‘Yürüt 
menin Durdurulmasının İptali’ni isteyen davada ‘red’ kararı çıktı. Belediye 
Başkanlığı, Çağrı Selçuk ve Özgür Şahin’i görevlerine dönmeye çağırdı.

Göreve dönmesi istenen Çağrı Selçuk ve Özgür Şahin’den kendilerine ödenen 
ihbar tazminatının geri ödemeleri istenirken, çalışma dönemlerinin 31 Aralık 2011 
tarihine kadar süreceği de kendilerine belirtildi. İşe başlatılmak istenen 2 perso 
nelden daha sonra kıdem tazminatlarını da geri ödemeleri istendiği öğrenildi. 4’de

SaliiiiBlnıiii
Bu yıl ilki gerçekleştirilen l.uluslar arası 
Gemlik Belediye Başkanlığı Serbest 
Güreş Turnuvası 6 ülkeden 125 civarında 
sporcu, antrenör ve idareci katılımıyla 9 
Eylül 2011 Cuma günü başlayacak.
Turnuva, 10 Eylül Cumartesi günü saat 10 
da 1. tur müsabakalarıyla başlayacak ve 
akşama kadar devam edilecek ve aynı gün 
saat 14:30 da turnuvanın açılışı gerçek
leştirilecek. Haberi sayfa 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Ersoy’un açıklaması
Dünkü yazımda, kardeş şehrimiz 

Dereli İlçesi ile ilgili yazımda mecliste 
karar alınırken muhalefetin tıkının çık
madığını yazmıştım.

Saat 15.00 de başlayan Meclis toplan
tısına biraz geç gitmiştim.

ı Salona girdiğimde Belediye Başkanve
■kili Dereli Belediyesi ile ilgili Meclis 
kararından söz ediyor ve kardeş şehir 
olunması için öneri görüşülüyordu.

Oysa benim kaçırdığım bölümler var
mış.

Önceki gece CHP Grup Sözcüsü Nec 
det Ersoy geç saatte aradı. Devamı 4’de

ilttn Pofo ems™UUU UCIIU hizmetinize acildi

MUHT€$€M KÖRFEZ MANZARASI İLc G€MLİKLİL€R€ 
BARKLI BİR. M€KAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAKIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 

bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez

Uslan kaplama ihalesi yapılılı
İhaleye 5 firma katılırken bir firma yetersiz teminat yatırdığından ihale 
dışı kaldı. En düşük teklifi 850 bin 800 lira ile Özyavuzlar İnşaat Nak.

Taah. Tie. firması verdi. Teklifler komisyonca değerlendirilecek.

MMİlMİ
Sokak köpeklerine 
yönelik en duyarlı 
belediyelerden biri 
olan Gemlik Bele 
diyesi, sokaklar
dan topladığı 
köpekleri bakımları 
yapıldıktan sonra 
alındıkları yerlere 
bırakıldıklarını 
açıkladı.
Bazı kişilerin çalış
maları bilmeden 
yaptıkları eleştiri
leri değerlendiren 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
kamuoyunu ve hay
van severleri bil
gilendirmek 
amacıyla açıklama
da bulundu. Yapılan 
açıklama şöyle; 
"Gemlik Belediyesi 
olarak sahipsiz 
sokak hayvanları 
konusunda, 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu 
nun 6. maddesi 
uygulanmakta ve 
kanun uyarınca 
gerekli aşıları, 
bakımları ve ope 
rasyonlarını yapıp 
alındıkları bölgeye 
bırakmaktayız. 
Bırakıldıktan sonra 
ekibimiz tarafından 
kontrolleri de 
düzenli olarak 
yapılmaktadır.
Güçten düşmüş, 
hastalıklı ve yavru 
olan köpekler ise 
Umurbey’de bulu
nan Geçici 
Rehabilitasyon 
merkezimizde bakıl
maktadırlar. Gemlik 
Belediyesi ilgili 
Kanuna uygun 
olarak çalışmaları
na devam 
etmektedir.
Umurbey’de bulu
nan Gemlik 
Belediyesi Hayvan 
Rehabilite merkez
imiz rüzgarların ,

etkisi altında 
kalmayacak 
şekilde hayvanların 
yaşamlarını olum
suz yönde etkileye
cek (kirletici atık, 
çöp döküm alanı) 
etmenlerden uzakta 
bulunmaktadır. 
Bu rehabilite 
merkezinde 
toplanan köpekler 
kısırlaştırma- 
kastrasyon, 
iç-dış parazit 
mücadeleleri, hasta 
olanların tedavi 
edilmesi ve kulak 
küpesi takılması 
işleminden sonra 
alındığı ortama 
bırakılmaktadır. 
Bu merkezde 
köpeklerimiz 
7-12 gün arasında 
misafir edilmekte
dir. Merkezde 
doğum yapanlar 
daha fazla süreyle 
kalmaktadır.
Tüm bu müda
halelere rağmen 
hırçınlığını koruyan, 
toplum sağlığını 
tehdit eden 
şikayetler alındığı 
taktirde, bu 
vakalarla ilgili 
yer değişikliği veya 
rehabilitasyon 
merkezimizde 
belli bir süre 
bakım altına 
almak gibi 
çözümlerle 
sorunu çözüme 
ulaştırmaktayız."

Gemlik İlçesi 
içerisindeki muhtelif 
mahallelerde bulu
nan yolların asfalt 
kaplanması yapım 
işi ihale edildi.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
yapılan açık ihaleye 
5 firma temsilcisi 
katılırken, bir firma 
yetersiz teminat 
yatırdığından ihale 
dışında kaldı.
İhale Komisyonu 
huzurunda açılan 
teklif zarflarında
1- Gök İnşaat - Esat 
Nuri Arslan 
1.210.000, TL.
2- Özyavuzlar İnş. 
Nak. Taah. Tie. ve 
San. Ltd. Şti. 
850.800.000, TL.
3- Teknik Asfalt Mal. 
Hazır Beton Yol

Mı W Tesislerinin Mi inlisi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Narh Köyü Sosyal 
Tesisleri bugün 
resmi olarak 
açılıyor.
Bayındırlık 
Müdürlüğü tarafın
dan eğitim amaçlı 
olarak yaptırılan ve 
yıllarca kullanıldık
tan sonra kapatılan 
tesis, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
tarafından Hazine 
den satın alındı. 
Onarım çalışmaları
na başlandıktan 
sonra Maliye 
Bakanlığı tarafından 
satışa çıkarılan 
tesisin satışı erte
lenmiş daha sonra 
Büyükşehir Bele 
diyesine satılmıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi de bu 
tesisleri onartarak 
Kültür ve Sanat 
Ürünleri Ticaret A.Ş 
ye devretti.
Temmuz ve Ağustos 
aylarında hizmete

Yapım Yapı Elem. 
Parke-Bordür İmal.
Turz. İnş. San. Ve 
Tic. Ltd. Şti.
1.178.000, TL, 
4- Bersan Petrol İnş. 
Nak. Turz. San. Ve

■ ■' । 
ip -.r-ç;

------------------- i
■ ■ I 9 B

açılan ve çevredeki 
yazlıkçılara hizmet 
veren tesisin 
lokanta bölümü yaz

ayı süresince açık 
kaldı.
Narlı Köyü’nden bir 
aile tarafından

işletilen tesislerin 
yarın saat 15.oo de 
resmi açılışı 
yapılacak_______

Tic. Ltd. Şti. (temi
natı yetersiz bulun
du)
5- Emker İnş. Tur. 
Tekstil Gıda ve San. 
Tic. Ltd. Şti.
1.036.000, TL. teklif

verdiler.
Verilen teklifleri 
değerlendirecek 
olan ihale korniş 
yonu daha sonra 
taraflara bildirimde 
bulunacak.
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tirajı alamayınca eve girdi: 2 yaıalı
Virajı alamayan oto
mobil eve çarptı 
Bursa'nın İnegöl 

ilçesinde bir evin 
duvarına çarpan oto
mobilde bulunan 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 
dün gece saat 01.00 
sıralarında Yenice 
beldesinden İnegöl 
istikametine giden 
Mustafa Ç. (19) 
idaresindeki 36 SC 
888 plakalı otomobil, 
Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı üzerindeki 
virajı alamayarak 
yolun sağındaki evin 
duvarına çarptı. Ön 
kısmı hurdaya dönen 
özel otomobilin

sürücüsü Mustafa 
Çıray ve yanında 
bulunan Barış 
Tekirarslan (23) yara
landı.
Gençlerin emniyet 
kemerlerinin bağlı 
olması can kaybını 
önledi. Gürültü üzer
ine dışarı fırlayan ev 
sakinlerinin haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, yaralıları

İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Yaralıların sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Evlerine defalarca 

z araçların çarptığını, 
hatta yaralandıklarını 
anlatan ev sahibi 
Eyüp Göral, 
"Belediye tarafından 
hız kesici bariyer 
konuldu ancak bu 
bariyerler Yenice-

İnegöl arası yolcu 
taşımacılığı yapan 
minibüs sürücüleri 
tarafından söküldü. 
Yetkililerden daha 
kalıcı tedbir 
almalarını istiyoruz. 
2009 yılında evin 
önünde otururken bir 
aracın çarpması 
üzerine ben ve 
çocuklarım yara
landık. İki ay önce 
kamyonun çarpması 
neticesinde evimizin 
duvarı yıkıldı ve hala 
yapılmadı. Hem can 
hem de mal güven
liğimiz yok. Bir 
defasında da bir oto
mobil elektrik direği
ni devirdi" dedi.

Acemi sürücü 
kuaför 

dükkanına girdi
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, "acemi 
sürücü"nün kul
landığı otomobil, 
kuaför dükkanına 
çarptı.
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde, "acemi 
sürücü"nün kul
landığı otomobil, 
kuaför dükkanına 
çarptı.
Edinilen bilgiye 
göre, ehliyetini yeni 
aldığı öğrenilen 
ilköğretim okulu 
öğretmeni Emine 
K'nin (29) kullandığı 

16 BEB 62 plakalı 
otomobil, İhsaniye 
Mahallesi Tuna 
Caddesi'nde virajı 
alamayarak kaldırı
ma çarptı.
Bu sırada panikle 
yerek fren yerine 
gaza bastığı iddia 
edilen Emine K 
yönetimindeki oto
mobil, Ercan Yıldız'a 
(35) ait erkek 
kuaförünün duvarı
na çarptı.
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi.

Patlayan televizyon evi yaktı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, 
patlayan televizyon 
bir evi yakarken, 
sigortanın atma
ması yüzünden 
itfaiye ekipleri ve 
mahalle sakinleri 
elektriğe çarpılma 
tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. 
Yenice Mahallesi 
Refah Sokağı'nda 
Halil Türk'e ait 
tek katlı evin otur
ma odasındaki 
televizyon bilin
meyen patladı. 
Oturma odasında 
başlayan yangın 
kısa sürede 
bütün eve yayıldı. 
Halil Türk 
kendini zor 
dışarı atarken, 
kısa sürede gelen 
itfaiye ekipleri

tursa loMen kumar onerasyonu
Bursa polisi kumar 
oynayan ve oynatan
lara göz açtırmıyor. 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği ekip
leri, kumar 
oynatıldığı iddia 
edilen işletmelere 
yöneHk kontrollerini 
sürdürüyor. 
Ekipler, son bir

yangına dışarıdan 
müdahale etti. 
Ancak eve bağlı 
olan enerji nakil 
hattı,

evdeki sigortanın 
atmamasından 
dolayı ısınmaya 
başlayarak alev 
aldı. Durum

ayda aralarında 
kahvehane ve 
işletmelerin bulun
duğu 43 ayrı yeri 
kontrol etti. 
Kumar oynatıldığı 
iddia edilen yerlere 
yapılan baskınlarda 9 
kahvehane hakkında 
işlem yapıldı. 
Oyunlarda kul
lanıldığı öğrenilen 

bin 555 TL'ye de el 
konuldu. Kumar 
oynadığı tespit edilen 
39 kişi hakkında 
Kabahatler 
Kanununa göre 
işlem yapıldı. 
Toplam 6 bin 6 TL 
para cezası kesildi. 
Kumar oynattığı 
ileri sürülen 9 işlet
menin sahipleri ise

UEDAŞ'a bildirildi. 
Olay yerine 
gelen UEDAŞ 
ekipleri, enerji 
nakiT hattı kabfo- 
larını kesti.
Sokak sakinleri 
yangını ve 
söndürme 
çalışmalarını 
dehşet içinde takip 
etti.
Yangın kısa 
sürede kontrol 
altına alınarak 
söndürülürken, 
ev kullanılamaz 
hale geldi. 
Bir süredir 
işsiz olduğu 
bildirilen Halil 
Türk, ailesiyle 
birlikte sokakta 
kaldıklarını, ne 
yapacağını 
bilemediğini 
söyledi.

adliyeye sevk edildi. 
Genel kontrolleri 
yapılan 34 kahve ve 
umuma açık iş yeri 
hakkındaysa 
"ruhsatsız işyeri 
çalıştırmak, portör 
muayenesi yaptırma
mak ve ruhsat 
tarihi yenilememek" 
gibi suçlardan zabıt 
tutuldu.

Mı nefes 
tan kolalamaca

Yalova'da alkollü 
olduğu iddia edilen 
iki genç, otomobille 
gezerken polisin 
'dur' ihtarına uyma
yarak kaçtı. 
Kovalamaca sıra 
sında kaza yapan 
otomobil alev ala 
rak yanmaya başla 
dı. İtfaiye ekipleri 
yangın söndürülür 
ken, kaçan iki 
arkadaş bir benzin 
istasyonunda 
yakaladı.
Yalova'da oturan ve 
28 yaşındaki Yusuf 
Tam ve arkadaşı 29 
yaşındaki Barış 
Aygün, kiraladıkları 
otomobille alkollü 
olarak gezmeye 
çıktı. Çınarcık'tan 
gelen Yusuf Tam 
yönetimindeki 77 
DZ 933 plakalı oto
mobil, kent 
merkezinde dene
tim yapan polis 
'dur ihtarına uyma
yarak kaçmaya 
başladı, kovalama 
ca sırasında oto
mobil, Radar

Caddesi'nden Şehir 
Mezarlığı yönüne 
giderken virajı ala
mayarak kaldırıma 
çarpıp boş arazide 
durdu. Araçtan inen 
Yusuf Tam ve 
arkadaşı Barış 
Aygün bu kez yaya 
olarak kaçmaya 
çalıştı. Bu sırada 
kaza yapan otomo
bil alev alarak yan
maya başladı. Olay 
yerine çağrılan 
itfaiye ekibi, hemen 
müdahale ederek 
yangını söndürdü 
ancak otamobil kul
lanılmaz hale geldi. 
Polisten ka^an 
Yusuf Tam ile Barış 
Aygün, Bursa yol
undaki akaryakıt 
istasyonda yaka
landı.
Alkollü oldukları 
için polis kon
trolünden kaçtık
larını söyleyen iki 
şüpheli sorgu
larının tamamlan
masının ardından 
adliyeye sevk 
edilecek

*Gemli k www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadrijjuler@hotmail.com

Ersoy’un açıklaması....
Telefonda arayan Necdet Ersoy, yazımı internet

ten okuduğunu ve yanlışlıklar olduğunu söyledi.
Benim salona girmeden önce, söz alarak, De 

reli Belediyesi ile kardeş şehir olmanın sakınca 
larını anlatığını belirten Ersoy, bir süre önce 
Giresun Belediyesi ile kardeş şehir olunduğunu, 
bir ili ile kardeş şehir olunurken ilçesi ile kardeş 
şehir olunmasının farklı isteklerin belediyeye 
gelmesine neden olacağını belirttiğini söyledi.

Necdet Ersoy, işten çıkarılan işçilerin yürütmeyi 
durdurma kararı aldığını, belediyede hukukun işle 
tilmesi gerektiğini de bildirdiğini sözlerine ekledi.

Ben, bu konuşmalara tanık olmadığım için köşe 
yazımda muhalefetin tıkın çıkmadığını yazmıştım.

Hatamı düzeltiyorum.
Bu arada işten çıkarılan ve yürütmeyi durdurma 

kararını alan personelin görevlerine çağrıldığı 
haberi alıyoruz.

İşten atılan 6 personelin banka hesaplarına 
belediye ihbar tazminatı ve kıdem tazminatlarını 
yatırmışlar.

Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne dava açan eski 
Başkan Yardımcıları Cemil Acar ve Özkan Ateş 
li’nin 17 Mart 2011 günlü meclis toplantısında alı
nan başkanvekili seçimi kararını iptalini isteyen 
davada mahkeme, 13 Mart günlü meclis toplan
tısının geçersiz olduğunu, hukuken geçersiz olan 
bir toplantıda seçilen Belediye Başkanvekilin de 
geçersiz ve yok sayıldığı kararını vermişti.

Bu, Refik Yılmaz’a, “Sen, hukuken Başkanvekili 
değilsin" demektir.

Bu karar neden verilmiştir.
CHP’li meclis üyeleri, 17 Mart günlü metis 

toplantısında hukuksuz karar alındığı gerekçesiyle 
toplantıyı yöneten Meclis Başkanvekili tarafından, 
Belediyeler Yasası’nın 23. maddesine göre, meclisi 
yeniden toplanmaya çağırmış, buna MHP ve 
AKP’liler katılmamıştı.

Katılmamakla kalmayıp, koşarak başkanlık 
koltuğuna oturanlar, yasal bir işlemi gerçek
leştirmek isteyen CHP’lilere, Meclis Salonu’nu bile 
açmayarak, Türkiye’de ilk kez bir meclis toplantısı, 
meclis salonu kapısının önünde gerçekleştirilmişti.

Bursa 3. İdare Mahkemesi, CHP’lilerin yaptığı 
meclis toplantısını yasal saymış, ve şöyle karar 
vermişti: “Gürhan Çetinkaya tarafından yeniden 
görüşülmek üzere meclise iade edilen dava 
konusu meclis kararının, belediye meclisince 
yeniden görüşülerek ısrar edilmesi veya yeniden 
görüşülmesinin istenmemesi üzerine, kesinlik ve 
icrailik kazanacağı açık olup, bu usule uymayarak, 
yani meclis üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
ısrar edilmeyen, Refik Yılmaz’ın belediye başkan 
vekili seçilmesine ilişkin dava konusu 17.3.2011 
tarihli meclis kararının hukuk aleminde sonuç 
doğuran, kesin ve icrai bir işlem kazanmadığı 
görülmektedir. ” diyor.

Bu karar, CHP’lilerin yaptığı ikinci meclis 
toplantısını hukuki kılıyor.

AKP’liler bir çıkmazda.
Belediye koltuğu hukuksuz olarak işgal edi 

liyor. İşten çıkarılanları geri almalarımda bunun 
delilidir.

Kendileri bu çok iyi biliyorlar ama birileri on 
lara. o koltuk boşalmayacak. Sonuna kadar direnin 
diyor. Gerekirse Meclisi fesh ettiririz diyorlar. Buna 
güçleri yetmeyecek. Haksızlık bitecek, hak yerini 
bulacak. Biraz sabır.

Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın göreve 
geldikten bir süre 
sonra işten çıkardığı 
teknik personellerin 
Bölge İdare 
Mahkemesi’ne açtık
ları “Yürütmeyi 
Durdurma Davası”nı 
kazanmaları üzerine, 
İdare de 7 gün içinde 
“Yürütmenin 
Durdurulması 
Kararının 
Kaldırılması” 
istemiyle Bölge 
İdare Mahkemesi’ne 
açtıkları dava ‘red’ 
edildi.
Bunun üzerine işten 
çıkarılan Çağrı 
Selçuk ve Özgür 
Şahin’in göreve 
başlaması için 
Belediye 
Başkanlığından 
çağrıda bulunuldu.

BAŞKANVEKİLİNİ 
YOK SAYAN KARAR 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi, Çağrı 
Selçuk ve Özgür 
Şahin’in açtığı işten 
çıkarılmalarının 
yürütmesinin durdu
rulması istemlerini 
görüşerek, Belediye 
Başkanvekili Refik

Belenine işten altığı 
işçileri geri çağırdı 

Belediye’deki görevlerinden çıkarılan personelin açtığı 
‘Yürütmeyi Durdurma’ davasını kazanmaları üzerine, 

Belediye Başkanhğı’nın açtığı ‘Yürütmenin Durdurulmasının 
Iptali’ni isteyen davada ‘red’ kararı çıktı. Belediye Başkanlığı, 
Çağrı Selçuk ve Özgür Şahin’i görevlerine dönmeye çağırdı
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Yılmaz’ın 17 Mart 
2011 günü yapılan 
Belediye Meclis 
toplantısının hukuken 
geçersiz sayılması 
nedeniyle, Belediye 
Başkanvekilliği 
görevinin de yok 
sayılacağından, işçi 
çıkaramayacağını 
hükmederek, yürüt
meyi durdurmuştu.

Gemlik Belediye 
Başkanlığı, bu 
kararın kaldırılmasını 
istemiyle açtığı dava 
da, Bölge İdare 
Mahkemesi 
18 Ağustos 2011 
tarihinde “RED” 
kararı vermesi üzeri 
ne, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın işten

çıkardığı Çağrı 
Selçuk ve Özgür 
Şahin’i makamına 
çağırarak göreve 
başlamalarını istediği 
öğrenildi.
Selçuk ve Şahin’den, 
işten çıkarıldıktan 
sonra kendilerine 
ödenen ihbar 
tazminatı ile kıdem 
tazminatlarının da 
geri ödenmesinin 
istendiği alınan bil
giler arasında.
Hukukçular, Belediye 
Başkanlığınca işine 
son verilen persone 
lin açtıkları ‘yürüt
meyi durdurma’ 
davasında, mahke
menin Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ı 
hukuken yok 
sayıldığı için 
yürütmenin 
durduruldu ğunu,< 
işten çıkarılan 
personelin ise 
görevlerine dön
melerinin idarece 
kabul edilmesinin 
de başkanvekilinin 
‘yok sayıldığını’ 
kendilerinin de 
kabul ettiklerini, 
kararı uygulamakla 
gösterdiğini 
söylediler.

Öğretmenlere uzaktan eğitim verilecek
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
öğretmenlerin her 
konuda kendilerini 
eğitmelerine yardım
cı olmak amacıyla 
düzenleyeceği uzak
tan eğitimi, 14 Ey 
lül'de "yazılım der 
si” ile başlatacak. 
EĞİTEK Bilişim 
Hizmetleri Daire 
Başkanı Volkan 
Akçay, yaptığı açık

lamada, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer 
Dinçer'in talimatıyla 
Türkiye'nin en köklü 
bilişim altyapıların
dan birinin kurul
duğunu söyledi. 
Uzaktan eğitim 
altyapı bilişim 
teknolojisi olarak 
adlandırılan bu 
yapıyla geçen gün
lerde yeni göreve 
başlayacak aday

öğretmenlere 
ulaşıldığını hatırla
tan Akçay, "Bunu 
Sayın Bakanın tali
matıyla bir adım öne 
aldık. Daha önceki 
uygulamada öğret
menlerimizi belli 
merkezlerde 
toplayıp eğitmek 
zorunda kaldık. 
Şimdi öğretmenler
imizin uzaktan 
eğitim ile oturduk

ları yerden eğitimine 
başlıyoruz" dedi. 
Bu uygulamanın ilk 
dersinin 14 Eylül'de 
yapılacağını belirten 
Akçay, ilk ders olan 
yazılım dersinin 
kendisi tarafından 
verileceğini kaydet
ti. Akçay, dersin bir 
gün, 17.00-21.00 
saatleri arasında 
düzenleneceğini 
söyledi.

mailto:kadrijjuler@hotmail.com
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Universiteetahınfla selefler haşlıyor
Bursa Büyükşehir ...
RpIpHİvp Başkanı Tw»-Belediye Başkanı
Recep Altepe, 
Bursaray’ı Uludağ 
Üniversitesi’ne 
ulaştıracak hattın 
son bölümünün de 
tamamlandığını, yeni 
eğitim öğretim döne
minde Öğrencilerin 
üniversiteye raylı sis
temle ulaşabilecek
lerini müjdeledi. 
Başkan Altepe, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek ile birlik
te Bursaray C 
etabının özlüce 
İstasyonu’ndan son
raki bölümünde 
incelemelerde bulun
du. İnşaatın tamam
landığı ve rötuşların 
yapıldığı hattı treni 
kullanarak inceleyen 
Başkan Altepe, 
inşaat çalışmaları 
gününden önce 
tamamlanan 
Bursaray üniversite 
bağlantısının artık 
kurulduğunu söyledi. 
19 Eylüi’den önce 
seferler başlayacak 
Hattın ilk deneme 
seferini kendi kul
landığı trende, 
Rektör Prof. Dr. Dilek 
ile birlikte yapan 
Başkan Altepe, artık 
Uludağ Üniversite
si’ne gidecek 
herkesin raylı Sistemi 
kullanabileceğini 
belirtti. Üniversitede 
yeni öğretim dönemi
nin 19 Eylül’de 
başlayacağını hatırla-

tan Başkan Altepe, 
"Yeni dönem öncesi 
kalan rötuşları da 
tamamlayıp hattı kul
lanıma açacağız. 
Bundan sonra 
öğrenciler, çalışanlar, 
Tıp Fakültesi’ne 
gelenler yani 
Uludağ Üniversite
sinde işi olan 
herkes kampüse 
Bursaray ile ulaşa
bilecek" diye 
konuştu.

Yolcu tasıma 
kapasitesi 200 bine 
ulaşacak
Şehir içindeki 
Bursaray hatlarından 
günlük 160 bin 
kişinin faydalandığını 
kaydeden Başkan 
Altepe, üniversite 
hattının da sisteme 
dahil olmasıyla bu 
sayının 200 bine 
ulaşacağını kaydetti. 
Başkan Altepe, 
"Mudanya Yolu’ndaki 
Emek Hattı’nın 

tamamlanmasıyla 
yolcu kapasitesi 240 
bini geçecek.
Bursa’nın kuzey, 
güney ve batısı raylı 
sistem batlarıyla bir
birine bağlandı. 
Kestel etabında da 
inşaat başladı. Hızla 
tamamlandıktan 
sonra kentin doğusu 
da bu hatta dahil ola
cak. Böylece şehrin 
dört bir köşesine 
raylı sistemle ulaşım 
sağlanabilecek" diye 

konuştu.
Başkan Altepe, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Dilek ve tüm üniver
site çalışanlarına hat
tın inşaatı sırasında 
sağladıkları katkılar
dan dolayı teşekkür 
etti.

Üniversite şehirle 
kucaklaşıyor 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek de raylı 

sistem hattının kam
püse ulaşmasıyla bir
likte üniversitesinin 
şehirle kucaklaşmış 
olacağının altını 
çizdi. Hattın yeni 
öğretim dönemi 
öncesinde hizmete 
sunulacak olmasının 
öğrenciler, çalışanlar, 
hasta ve yakınları ile 
üniversite gelen 
herkes için büyük 
bir hizmet olduğunu 
belirten Prof.
Dr. Dilek, "Raylı sis

tem kampus güven
liği açısından da bize 
kolaylık sağlayacak. 
Ayrıca kampüse 
günde 5 binden fazla 
araç girişi oluyor 
raylı sistemle birlikte 
bu sayıda da önemli 
bir düşüş bekliyoruz. 
Başkan Altepe’ye ve 
büyükşehir çalışan
larına bu büyük 
hizmet için üniversite 
camiası adına 
teşekkür ediyorum" 
dedi.

Mm M Mı
2000 yılında Gemlik 
Belediyesi ile 
kardeş şehir olan 
Romanya’nın 
Köstence ili 
Navodarı ilçesi 
Belediyesi heyeti, 
Kurtuluş 
Şenliklerine 
katılmak için 
ilçemize geldi. 
Geçtiğimiz gün
lerde ilçemize gelen 
Navodarı Belediye 
Meclis üyeleri, 
Atamer Turistik 
Tesisleri’ne yer
leştirildi.

Kayıt dışı esnaf ile 
mücadele artacak
Bursa Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları 
Birliği'ne (BESOB) 
bağlı, Bursa ve 
ilçelerinde faaliyet 
gösteren odaların 
başkan ve yönetici
leri değerlendirme 
toplantısında bir 
araya geldi.
BESOB Başkanı 
Arif Tak, kayıt dışı 
esnaflar sonuna 
kadar mücadele 
edeceklerini söyle
di.Küçük Sanayi'de 
ki BESOB Eğitim 
Saionu'nda düzen
lenen programda, 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput, CHP 
Milletvekili Turhan 
Tayan ve çok sayı
da oda başkanı ile 

Bugün saat 
H.oo’de Belediye 
Başkan vekili 
Refik Yılmaz’ı 
makamında ziyaret 
edecek olan heyet, 
Gemlik, İznik ve 
Bursa’da ince 
lemeler yaptı.
Pazar günü kut
lanacak olan 
Gemlik’in düşman 
işgalinden kurtuluş 
törenlerine katıla
cak olan Navodarı 
heyeti, daha sonra
ki günlerde ilçemiz
den ayrılacaklar.

üyeler katıldı.
Tak, "Sıkıntı 
çektiğimiz birçok 
konu var. Bunları 
yavaş yavaş aşa
cağız inşallah. 
Vatandaşımızın 
yaptığı yanlışlar 
var. Örnek olarak 
bir dükkan kazanı 
yorsa, hemen 
onun yanına 
aynısından bir 
tane daha açmaya 
kalkıyoruz.
Hem kendimizi 
hem o esnafı zor 
durumda bırakmış 
oluyoruz. Bursa'da 
şu an devlet ve < 
esnaf el ele vermiş 
durumda. Bu tüm 
Türkiye'ye örnek 
oluyor." dedi.

MnMw.gemlikkorffezgazetesl.coin

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel : 573 56 99

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

’ASMAU KONAK
CAFE BAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

ETOffl ABONE OLDUNUZ MU?
lEiılrlı lu «oıılı ilmi «until ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TMM A A. “SUYUNU BOŞA 
W1M HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
I kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARftNIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

EİEMAN ARANIYOR
SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 

ADRES BİLGİSİNE SAHİP 
DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 

ELAMANLAR ALINACAKTIR. 
İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

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 Emlâk 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

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Kreıll kanında 17 Eyliile dilıKat!
Kredi kartında 
17 Eylül'e dikkat 
Uzmanlar, vatan
daşları yeni 
yapılan düzen 
lemeler sonrasında 
mağdur olmamaları 
için uyardı.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme 
Kurulu'nun bir 
yılda en fazla 
3 kez dönem borcu

nun yarısından daha 
az ödeme yapan

tüketicilere nakit 
çekme yasağı 
getiren ve kredi 
kartı asgari ödeme 
tutarını yüzde 
20'lerden yüzde 
40'a çıkaran 
düzenlemesi 17 
Eylül'de başlıyor.

Genel İngilizce - İş İngilizcesi 
Sertifika Programları 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLANET
Yurtdışı Eğitini Danışmanlığı
Ozan ATASOY

Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11 
Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : +90 224 235 48 48

www.planetyed.com 
ozanatasoy@planetyed.com 

info@planetyed.com

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
METİN KARA

KAYIP
Ticaret ve Sanayi 

Odası Gazi 
İlköğretim 

Okulu’ndan 
aldığım diplomamı 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

MİHRİBAN 
GÜVEN

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Okul harcamaları cep yakıyor
Okulların açılması
na beş gün kala 
velileri okul masrafı 
telaşı sardı.
Bayram tatili 
nedeniyle son haf
taya bırakılan okul 
alışverişi telaşı 
velileri sardı. 12 
Eylül'de açılacak 
ilköğretim öğrenci
leri için okul 
alışverişleri 
başladı.
Bir öğrencinin 
kırtasiye masrafı 
yaklaşık 100 lirayı 
bulurken bu rakam 
giyim masrafları 
da göz önüne 
alındığında 200-300 
liraya kadar çıka
biliyor. Geçtiğimiz 
seneye oranla okul 
masraflarında yak
laşık yüzde 20 

42 bin yeni işsiz var
işsizlik ödeneğin
den yararlanmak 
için Işkur'a başvu
ranların sayısı 
Ağustos ayında 42 
bin 619 oldu. Bir 
önceki ayda başvu
ranların sayısı 41 
bin 939 olmuştu. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'ndan yapılan 
açıklamaya göre, 
işsizlik Sigortasının 
uygulamaya baş
landığı Mart 2002 
tarihinden bugüne 
kadar sisteme 2 
milyon 835 bin 736 
kişi başvuruda bu 
lunurken, 2 milyon 
309 bin 359 kişi iş 
sizlik ödeneği al 
maya hak kazandı. 
Başvuranlara

oranındaki artış 
dikkat çekiyor. 
Erkek öğrenciler 
için gömlekler 
19.90 lira olurken, 
kız öğrenciler için 
24.90 lira. Etekler 
18 lira, hırka fiyat
ları 15 lira, pan
tolonlar 20 lira, kra
vat 5 lira, tişört 10 

toplamda 4 milyar 
277,1 milyon TL 
ödemede bulunul- 
du.Aynı ayda işsiz
lik ödeneğinden 
167 bin 133 kişiye 
65 milyon 904 bin 
354 TL ödeme 
yapıldı. Ücret 
Garanti Fonu’ndan 
ise 266 kişiye 
toplam 652 bin 597 
TL ödendi.
Kısa Çalışma 
Ödeneği.. 
Ağustos ayında 
kısa çalışma 
ödeneğinden ise 
665 kişiye 385 bin 
237,51 TL ödeme 
yapıldı. Böylece . 
2011 yılında kısa 
çalışma ödeneğin
den 5 bin 411 kişiye 

lira, okul çantası 45 
lira ile 150 lira 
arasında satılıyor. 
En ucuz ürünlerle 
yapılan kırtasiye 
alışverişinde ise 
okula yeni 
başlayacak bir 
öğrenci için toplam 
harcama tutarı 80 
lirayı bulurken,

3 milyon 732 bin 
107 TL ödenmiş 
oldu.2009 Yılında 
kısa çalışma 
ödeneğinden 160 
milyon 506 bin 
260,69 TL, 2010 
yılında 39 milyon 
144 bin 355,77 TL 
ödeme yapılmıştı. 
İşsizlik Sigortası 
Fonu'nun toplam 
varlığı Ağustos 
sonu itibariyle 50 
milyar 850 milyon 
TL oldu.İşsizlik 
Sigortası Fonu'p 
dan yapılan açıkla
maya göre, 31 
Ağustos 2011 tarihi 
itibariyle, Fonun 
girişler toplamı 22 
milyar 223 milyon 
TL İşçi ve İşveren 

pahalı ürünler 
seçilerek yapılan 
alışverişte bu 
rakam 250 liraya 
kadar çıkabiliyor. 
Kırtasiye mas
raflarını en aza 
indirgemek isteyen 
tüketiciler kırtasiye 
yerine market zin
cirlerini tercih 
ediyorlar.
Migros, Tansaş 
ve 5M mağazaların
da, Money Visa 
Kart kullanıcıları 
kırtasiye ürün
lerinde %25 indirim 
fırsatı kazanıyor. 
İsteyen tüketicinin 
kilo ile isteyen 
tüketicinin ise 
adet ile aldığı 
defterlerin kilosu 
2.49 TL’den satışa 
sunuluyor.

primi, 7 milyar 491 
milyon TL Devlet 
Katkısı, 15 milyon 
622 bin TL İdari 
Para Cezası,441 
milyon 647 bin TL 
Gecikme Zammı, 
294 bin TL Diğer 
Gelirler, 237 milyon 
199 bin TL İade gir
işi, 36 milyar 859 
milyon TL faiz geliri 
olmak üzere toplam 
67 milyar 269 mily
on TL olarak 
gerçekleşti.
İşsizlik Sigortası 
Fonu toplam 
varlığı, çıkışlar 
toplamı 16 milyar 
418 milyon TL 
düşüldükten sonra 
50 milyar 850 
milyon TL oldu

IHlIlIllllMlMII

Güvenli liman altın 
sert satışlara 
sahne oluyor.
Piyasa uzmanları 
altın almanın za 
manı olduğu konu 
sunda uyarıyor. 
Altın fiyatları ka 
faları karıştırıyor. 
1923 dolara çıkan 
altının ons fiyatı 
Sah günü yaşandı 
ğı dalgalanma son
rasında düşmeye 
devam ediyor.
Rekorlara alışık 
olduğumuz altında 
düşüş İsviçre’den 
gelen açıklamalar 
oldu. İsviçre 
Merkez Banka 
sı’nın Frank 
tarafında aldığı 
önemli hamle kur 
savaşları için çalı
nan tamtamları 
çalınsa da esas

Gemlik Körfez
»ıılrlı lıı tln8< ıhtıl rntTHl 

NÖBETÇİ ECZANE

9 Eylül 2011 Cuma 
SERİM ECZANESİ

etkisi altında 
görüldü. 
Haber geçtikten 
sonra iki 2 dakika 
içinde 40 dolar 
kaybeden atında 
düşüşün devam 
edip etmeyeceği 
merak konusu.
Yatırımcının 
en sevdiği 
güvenli liman altın 
haber geldikten 
sonra ikinci günde 
de düşmeye 
devam etti.
İMKB’nin kapanışı
na doğru altın 1800 
dolarında altına 
gevşedi. Günlük 
kaybı yüzde 4’ün 
üzerine çıkan 
altının onsu 1798 
dolara düştü.
Altının vadeli 
işlemlerinde düşüş 
ise 70 doları aştı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 5İ3 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 8o 88

RELEDİYE

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

R
TAKSİLER

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

Akcan Petrol 5<13 1O 79
MAR-PET 513 30 33.
Tuncay Otogaz 513 14 25
Beyza Petrol 513 Q1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4061 

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)

BMlIlMİ

IMS SİMASI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-14.15-16JO- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15'20.30

Rezervasyon 
(Tel: 5133321)
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Belediye den Uluslararası 
Serb esi Gü r es Turnuvası

Miniklerin final coşkusu
Bu yıl ilki gerçek
leştirilen 1.uluslar 
arası Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
Serbest Güreş 
Turnuvası 6 ülkeden 
125 civarında 
sporcu, antrenör ve 
idareci katılımıyla 9 
Eylül 2011 Cuma 
günü başlayacak. 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda düzenle
nen Turnuva hakkın
da bilgi veren Güreş 
Antrenörü Sevgin 
Güneş tüm hazırlık
ların tamamlandığını 
ve kafilelerin 
katılımının bek
lendiğini belirtti. 
8-9-10-11 Eylül 2011 
tarihleri arasında 
başlayacak turnuva 
için kafileler, 
Karacaali Gençlik 
Kampında 

konaklayacaklar 
ve Gemlik’in kurtu
luş programı etkin
liklerine de katıla
caklar.
Turnuva, 10 Eylül 
Cumartesi günü 
saat 10 da 1. tur 
müsabakalarıyla 
başlayacak ve 
akşama kadar 
devam edilecek ve 
aynı gün saat 14:30 
da turnuvanın açılışı 
gerçekleştirilecektir. 
Bursa ve Gemlik 
protokolü’nün de 
katılacağı turnuvada 
11 Eylül günü 
3-5 incilik ve final 
müsabakaları 
yapılacak, saat 
14:00 da ise ödül 
töreni ve kapanış 
seremonisi yapıla
caktır.
Aynı günün akşamı 

ise saat 20.00 de 
tüm ekiplerin de 
katılacakları 
Gemlik stadyumu 
önünden başlayan 
ve iskele meydanın 
da bitecek fener 
alayı yapılacaktır. 
Sporseverler 
böyle önemli 
organizasyonun 
Gemlik’te yapıl
masını sağlayan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a, 
desteklerini 
esirgemeyen Bursa 
Büyükşehir 
Belediye 
Başkanvekili ile 
Güreş Federasyonu 
As Başkanı 
Abdullah Karadağ 
ve emeği geçen 
herkese teşekkür 
ettiler.

Gemlik Anadolu 
Gençlik Derneği 
tarafından 8.si 
düzenlenen yaz 
etkinlikleri final 
programı coşkulu 
bir şekilde gerçek
leştirildi.
8 hafta süren yaz 
etkinliklerinde 30 
öğrenciye kuran, 
ilmihal ve ahlak 
derslerinin yanı 
sıra, halı saha 
maçları, karate ve 
yüzme kursları gibi 
sosyal faaliyetler 
yapıldı.
Anadolu Gençlik

Gemlik İlçe Başkanı 
Aydın Alsancak her 
sene olduğu gibi bu 
yılda alın aklıyla yaz 
etkinliklerini tamam
ladıklarım belirtti. 
Alsancak, “Dinine 
ve milletine bağlı bir 
gençlik yetiştirmek 
gayesiyle faaliyet
lerini yaz kış 
demeden devam 
etmekteyiz. Çalış
malarımızda bizlere 
destek olan tüm 
Gemlik halkına 
teşekkür ediyoruz.”. 
dedi.

Belediye Düğün 
Salonu’nda icra 
edilen programda 
kursa katılan öğren
ciler yaz boyunca 
öğrendiklerinden 
derledikleri sunum
ları yaptılar. Dojo 
Karate Spor Okulu 
Antrenörü Gökhan 
Özler ekibiyle bir
likte karate gösteri
leri yaparak progra
ma renk kattılar. 
Final programı 
kursa katılan öğren
cilere başarı bel
gelerinin verilme
siyle sona erdi.



hfcal

Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor
Hoşgörülüdür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını planlar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...
D.............•

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER
fi
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M M İllisin Sil ill d

v Dün Gemlik’te iki açılış birden gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nce Narh 
Köyü’nde yaptırılan sosyal tesisler hizmet açılırken, Gemlik Belediyesi tarafından 
Çarşı Meydam’nda yaptırılan AVM’nin resmi açılışı yapıldı. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İki açılış..
Dün Gemlik’te açılış günüydü.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlı 

Köyü’nde yaptırılan sosyal tesis ile 
AVM’nin açılışı yapıldı.

Bu iki tesis de aylar önce hizmete 
girdi.
Dün yapılan siyasi gösteriydi.
Her zaman yapılandan farklı bir durum 

değildi yapılan.
Alışık olduğumuz, yıllardır siyasilerin 

yaptıklarıdır bu olay.
Narh ve Gemlik CİUS AVM’nin açılışına 

vatandaş ilgisi yok sayılacak kadar 
azdı. Devamı sayfa 4’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

Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

CHP’liler 
kuruluşlarının 
SS.vılı kutladı

CHP İlçe yönetimi, kadın ve 
gençlik kollan yöneticileri, Ata 
türk Anıtına çelenk koydular, say 
gı duruşunda bulundular. 4’de

Mitil jllllİHIIl II 
»lliıiıiıaMııım
İlçemizin düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 89. yıldönümü 
yarın düzenlenecek 
törenlerle kutlanacak. 
Yarın sabah saat 08.30 
da tören top atışlarıyla 
başlayacak. Saat O9.oo 
da Atatürk Anıtı önüne 
çelenklerin konması, 
saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının 
ardından kutlamalar 
kabul edilecek.
Protokolün halkın ve

askeri birliklerin kurtu
luş gününü kutla
masından sonra, saygı 
duruşunda bulunula
cak ve İstiklal Marşı 
söylenecek. Belediye 
Başkanının günün 
anlamını belirten 
konuşmasının ardın
dan şiirler okunacak, 
folklor gösterileri 
düzenlenecek. Köpek 
timinin gösterisinden 
sonra geçit töreni 
düzenlenecek.

nttn Pofa cmsMeUttU U <110 hizmetinize acildi

MUHTEŞEM KÖRFEZ MANZARASI İLE GEMLİKLİLERE 
FARKLI BİR MEKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CİUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

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


Harlı Sosyal Tesisleri »e Cius BUM acildi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce yap
tırılan Narh Köyü 
Büyükşehir Sosyal 
Tesisleri ile Gemlik 
Belediyesi’nce yap
tırılan CIUS AVM’nin 
resmi açılışları 
yapıldı.
Dün, saat 15.oo’de 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, İstan
bul Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Kadir 
Topbaş, Bursa AKP 
Milletvekili İsmail 
Aydın, AKP Bursa İl 
Başkanı Sedat Yalçın, 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Belediye 
Meclis üyeleri, AKP 
yöneticileri siyasi 
partililer ve vatan
daşların katıldığı 
açılış töreninde 
konuşan İstanbul 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, 
“Büyükşehir Bele 
diyeleri olarak sosyal 
alanlara dönüştürü 
len bu alanlar, 
demokrasi alanları 
olarak tanımlana 
bilir.” dedi.
Narh Köyü’ndeki eski 
Bayındırlık İl Müdürlü 
güne ait tesisin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nce Maliye 
Bakanlığından satın 
alınmasıyla başlatılan 

onarım çalışmalarıyla 
restaurant ve cafe 
bölümü tamamlandı. 
Bu bölüm yaz başın
da Büyükşehir Bele 
diyesi Turizm ve 
Kültür A.Ş. tarafından 
işletilmeye başlandı. 
Açılış töreninde konu 
şan Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tesis
lerin eski durumunu 
anlatarak Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu 
tesisi halka kazandır
mak istediklerini 
söyledi.
Gemlik’e önem verdik 
lerini belirten Altepe, 
Gemlik’e Bursa'da 
ne varsa onu yap
maya çalıştıklarını 
kaydederek, "Bu 
konuda elimizden 
gelen gayreti gös
teriyoruz. İnşallah 
Orhangazi'de 
Büyükşehir sınırları
na alındığında oraya 
da aynı hizmeti 
götüreceğiz ve arıt
ma tesisi yaparak 
Körfez’in kirlenme
sine engel olacağız. 
Gemlik’e 70 milyon
luk yatırım yapıyo 
ruz. Tüm eksiklerini 
tamamlayacağız. 
Ulaşımdan tarihi 
mekanlara, üst 
kavşaktan asfalt yol
lara, spordan sosyal 
tesislere varan hiz 
met yarışımızda 
Kurşunlu Kumsaz 
da tüm Bursa'nın 
kullanacağı tesislere

imza atacağız. 
Gemlik Belediye 
binası yeni yerine 
yapıldığında açılan 
alana merkez cami 
inşaatı yaparak Kent 
Meydanını genişlete
ceğiz. Bunun yanı 
sıra Kumla'da mey
dan açıyoruz. İki 
binayı da yıkacağız. 
Bizler, hizmet 
insanıyız. Bu tesis
leri artık Gemlik hal 
kı ayakta tutacak" 
şeklinde konuştu. 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Yaşar Topbaş'ta 
yaptığı konuşmada; 
özellikle Orhangazi 
sanayi atıklarını 
içine alacak arıtma 
tesisi yapılacak 
olmasından son 
derece mutlu 
olduğunu belirterek 
"Körfezin daha te 
miz olması hepimizi 
sevindirecektir" 

dedi. Konuşmaların 
ardından Narh- 
Karacaali Sosyal 
Tesisleri alkışlar 
arasında kurdele 
kesilerek açıldı.
Açılış sonrasında' 
misafirlere balık ik 
ramında bulunuldu.

CİUS AVM AÇrUYOR 
Eski Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
tarafından başlatılan 
ve tamamlanan Alış 
veriş Merkezi de dün 
saat 18.00 de açıldı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, AKP Bursa 
Milletvekili İsmail 
Aydın, Gemlik Bele 
diye Başkanvekili 
Refik Yılmaz, eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
kardeş şehir Navo 
darı Belediye heyeti, 
meclis üyeleri ve 
vatandaşların katıl 

dığı açılışta mehter 
takımı gösteri yaptı. 
Açılışta konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz konuşmasın
da Gemlik’in vitrini 
ni değiştirecek bir 
tesisin açılışını yap* 
tıklarını belirterek, 
“Gemlik kabuğuna 
Marmaraya sığmı 
yor. Türkiye’ye imza 
atacak projelere 
imza atıyoruz.” dedi. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin Gemlik’e hiz 
met sağanağı yağ 
dırdığını söyleyen 
Yılmaz, “Yakında 
Gemlik Meydam’na 
kavuşacağız. Istim- 
laklann tamamlan
masından sonra 
denize kadar yeni 
bir düzenleme 
yapılacak” dedi. 
Adatepe Tesisi’nin 
ise ihalesinin 10 gün 
içinde yapılacağını 
belirten Refik 
Yılmaz, Büyükşehir 
Belediye Başkanına 
teşekkür etti. 
Daha sonra söz 
alana eski Belediye

^Başkanı Mehmet 
Turgut ise, AVM’nin 
Gemlik’in çehresini 
değiştirecek bir yapı 
olduğunu, 
Gemliklilerin Bur- 
sa’ya gitmek yerine 
Gemlik’te modern 
bir AVM de alışveriş 
yapmalarını plan
ladıklarını söyledi. 
Turgut, AVM’nin bit

mek üzere olduğu 
bir dönemde seçim
lerin yapıldığını, 
tamamlanması için 
kendinden sonra ge 
lenlere para bıraktık
larım belirterek, “Bu 
yatırımlar Gemlik 
halkının hafızasın
dan silinmeyecek 
eserlerdir. Daha bir 
çok eserimiz var. 
Sîzler, onları kulla
narak beni animsi 
yorsunuz” dedi. 
Daha sonra konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe de AVM’nin 
yapımında hizmeti 
bulunan herkese i 
teşekkür etti. 
Gemlik’in vizyon 
kent olma yolunda < 
yapılan eserlerin 
Gemlik’e hazırlı 
olmasını dileyen 
Altepe, “Gemlik 
bizim için çok önem
li. Gözbebeğimiz 
Bursa’nın sahil 
kenti. Biz bu kentin 
çağdaş bir kent 
olması için çahşıyo 
ruz. Gemlik’in so 
runlarını çözmek 
için geldik. Bundan 
dolayı mutluluk 
duyuyoruz. Gem 
iik’in derdi bizim 
derdimiz.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak her 
zaman yanınızda 
olacağız. Sahillerin 
düzenlenmesi, 
sosyal donatım 
alanlarının yapımı, 
spor tesislerin yapıl
ması bizi memnun 
ediyor. Gemlik 
Meydam’nın yapıl
masıyla Gemlik’in 
çehresi değişecek. 
Gemlik’e yeni bir 
cami ve yeni bir 
belediye sarayı 
yapacağız” dedi.
Daha sonra kurdele ’ 
kesilerek AVM’nin 
açılışı yapıldı. Bina 
gezildikten sonra 
hazırlanan ikram 
sunumu yapıldı.
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Orhangazi'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Orhangazi’de 
sürücüsü kavşaktan 
ana yola kontrolsüz 
çıkış yapan kamy
onun neden olduğu 
zincirleme kazada 49 
yaşındaki Meral Uz 
öldü, 4 kişi de yara
landı. 
Kaza, önceki gün 
saat 21. 15 sıraların
da Orhangazi- Bursa 
Karayolu Çeltikçi 
Köyü kavşağında 
meydana geldi. 
Orhangazi'den 
Bursa'ya giden Vedat 
Soykan (59) yöneti
mindeki 41 HU 380 
plakalı otomobil, ana 
yola kontrolsüz bir 
şekilde çıkış yapmak 
isteyen Mümin Ali 
Öz'un (41) kullandığı 
34 ZF 327 plakalı 
kamyona yandan 
çarptıktan sonra kon
trolden çıkarak, bu 
sırada Çeltikçi Köyü 
yolundan gelip ana 
yol girişinde

bekleyen İbrahim 
Altın (57) yönetimin
deki 16 VN 501 
plakalı traktöre çarp
tı. Çarpmanın şidde
tiyle otomobil ve 
traktör, Çeltikçi Köyü 
yolu girişindeki 
kanala uçtu.
Kazada alt geçide 
uçan otomobil ve 
traktörde tam bir can 
pazarı yaşandı. Kaza 
sonrasında otomobil 
sürücüsü Vedat

Soykan ile eşi Şule 
Soykan (47) hafif 
yaralanırken, trak
törde bulunan 
sürücü İbrahim Altın 
ve traktörde yolcu 
olarak bulunan Meral 
Uz ve traktör 
sürücüsü İbrahim 
Altın'ın eşi Cemile 
Altın (54) yaralandı. 
Kaza sonrasında olay 
yerine çok sayıda 
ambulans sevk 
edilirken, kazada 

yaralanan ve durumu 
ağır olan Meral Uz 
ambulansla önce 
Gemlik Devlet 
Hastanesi'ne ardın
dan ise Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane 
si'ne kaldırıldı. 
Durumu ağır olan 
Meral Uz yapılan 
müdahaleye rağmen 
yaşamını yitirdi.
Meral Uz'un 
hayatını kaybetmesi, 
Çeltikçi Köyü'nü 
yasa boğdu. Meral 
Uz'un üç çocuk 
annesi olduğu ve 
Üniversite mezunu 
oğullarından birisinin 
kısa dönem askerliği
ni yapmak üzere 
Çanakkale'de bulun
duğu öğrenildi. Uz, 
ikindi vakti Çeltikçi 
Köyü Camii'nde 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

6 yıl önce kafasına 
sandalye uuran muhtarı 

ayın yerde öldürdü
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde bir 
kişi, 6 yıl önce 
kafasına sandalye 
vuran şahsı aynı 
yerde öldürdü 
Karacabey'in Yarış 
köyünde 6 yıl evvel 
arazi meselesi 
yüzünden çıkan 
tartışmada köy 
kahvehanesinde 
eski muhtar 
Fahrettin Asa (59) 
tarafından sandalye 
ile kafasına vuru
larak yaralanan 
Abdullah Durmuş 
(59), seneler sonra 
aynı yerde Asa'yı 
silahla vurarak 
öldürdü. Aradan 
geçen 6 yıl zarfında 
Durmuş'un psikolo
jisinin bozulduğunu 
ve tedavi gördüğünü 
söyleyen köylüler, 
Durmuş'un geçen 
bayram namazından 

sonra köylülere 
'Aranızdan birkaç 
kişiyi öldüreceğim' 
dediğini iddia ettiler. 
Köylülerin zaman 
zaman akli dengesi
ni kaybederek köy 
meydanında yine bu 
şekilde bağırdığını 
iddia ettikleri 
Abdullah Durmuş, 
gittiği köy kahve
hanesinde belinden 
çıkarttığı tabancayla 
Fahrettin Asa'yı 
kurşun yağmuruna 
tuttu. Durmuş'un 5 
el ateş ettiği Asa, 
vücuduna isabet 
eden 3 kurşunla ağır 
yaralandı. Olay yer
ine gelen ambu
lansla Karacabey 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldı nlan Asa, 
yapılan müda
halelere rağmen 
kurtarılamayarak ha 
yatını kaybetti.

MııMmMIııiııılisüMıMMilmlııtı Küçük çocuğun "Narkozdan
öldüğü" iddiası

Bursa Uludağ Milli 
Parkı'nda arkadaşları 
ile gezerken dengesi
ni kaybederek kay
alıklardan yuvarlanan 
yaşlı adam yaralandı. 
Alınan bilgiye göre 
Uludağ Milli Parkı 
Sarıpınar mevkisinde

W kadını “Hazma televizyon 
kazandınız” diyerek dolandırdılar
Bursa'da yaşlı bir 
kadının evine giden 
dolandırıcı, ev 
sahibine "plazma 
televizyon 
kazandınız, bunu 
alabilmeniz için 
küçük ev aleti 
almanız gerekli" 
diyerek 220 TL 
dolandırdı.
Alınan bilgiye 
göre, Mudanya İlçesi 
Yalı Mahallesi 
İncirdibi Caddesi'nde 
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arkadaşları ile dolaş
maya çıkan 
Nizamettin Aksoy 
(74), dengesini 
kaybedince kayalık
lardan aşağı yuvar
landı. Arkadaşlarının 
haber vermesi üzer
ine olay yerine gelen 

ikamet eden 73 
yaşındaki N.Ö. evine 
gelen ve kimliği 
henüz tespit edile
meyen bir kişi 
tarafından 
dolandırıldı. Eve 
gelen 20 -25 yaşların
daki bir kişi, yaşlı 
kadına "çekilişten 
plazma televizyon 
kazandınız.
Televizyona sahip 
olabilmeniz için 
bunun yanında

Jandarma Arama 
Kurtarma Timi, ilk 
müdahalenin ardın
dan ambulans 
helikopter istedi. 
Bölgede çok sayıda 
ağaç olması 
nedeniyle helikopter 
olay yerine ineme 

küçük ev aleti 
almanız gereklidir. 
Bunu için en ucuz 
olan elektrikli 
süpürgeyi ala
bilirsiniz" dedi. 
Yaşlı kadın N.Ö. 
dolandırıcı kadına 
elektrikli süpürge 
için 220 TL para 
verdi. Parayı alan 
dolandırıcı evden 
çıkarak, "arabadan 
süpürgenizi ve tele
vizyonunuzu 

yince yaralı, sedye ile 
Zeyniler köyüne 
götürüldü. Buraya 
gelen "112 Acil" ekip
lerince Bursa Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan Aksoy'un 
sağlık durumunun iyi 
olduğu bildirildi 

getireyim" dedi. 
Televizyonu ve 
elektrik süpürgesinin 
getirilmesini evinde 
bekleyen N.Ö. yak
laşık yarım saat evde 
bekledi. Daha sonra 
dolandırıldığını 
anlayan yaşlı kadın 
polis ekiplerine haber 
verdi. Ev sahibi 
N.Ö.'nün şikayeti 
üzerine polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Özcan 
Akan, Pusat 
Kaya'nın (4) 
ameliyat sırasında 
narkozdan öldüğü 
iddialarında adı 
geçen özel tıp 
merkezinin cerrahi 
ve ameliyathane 
faaliyetlerinin 30 
gün süreyle durdu
rulduğunu bildirdi. 
Dr. Akan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
çocuğun ölümüyle 
ilgili olarak gerekli 
inceleme ve 
soruşturmanın 
ivedilikle 
başlatıldığım 
belirtti. Akan, 
şunları kaydetti: 
"7 Eyiül'de konjeni- 
tal kulak anomalisi 
düzeltme ameliyatı 
nedeniyle, özel bir 
tıp merkezinde 
ameliyata alınan 4 
yaşındaki Pûâat 
kaya ile ilgili 
olarak, ameliyatı 
yapıldıktan sonra 
uyandırma esnasın
da solunum proble
mi geliştiği belir
tilen, ardından kar- 
diak arrest (kalp 
durması) gelişen 
hasta için tıp 
merkezinde yapılan 
müdahalelere yeter
li cevap alınama

ması üzerine, 112 
komuta merkeze 
yapılan çağrı son
rasında 112 hekimli 
ambulansı olay 
yerine 3 dakika 
içerisinde intikal 
etmiştir. 112 ekibi 
ile müdahaleyi 
yapan anestezi 
uzmanı ve ekibi 
eşliğinde Dörtçelik 
Çocuk Hastanesine 
sevk edilen ve saat 
21. OO'de hastane 
acil servisine girişi 
yapılan hastanın 
müdahalesine 
ambulansta ve acil 
serviste devam 
edilmiştir. Ancak 
müdahaleye cevap 
vermeyen hasta 
Saat 21. 20'de ölü 
olarak kabul 
edilmiştir. " 
Kaya, ilgili mevzuat 
hükümleri doğrul
tusunda ameliyatın 
yapıldığı söz 
konusu özel tıp 
merkezinin cerrahi 
birimi ve ameliy
athane faaliyet
lerinin 30 gün 
süreyle durdurul
duğunu belirterek, 
soruşturma netice
sine göre gerekli 
görülürse ilave 
tedbirlerin de 
alınacağını vurgu
ladı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış CHP’liler kuruluşlarının 
88.mli kutladı

CHP İlçe yönetimi , kadın ve gençlik kolları 
yöneticileri, Atatürk Anıtına çelenk koydular, 

saygı duruşunda bulundular.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com
İki açılış

Ramazan ayı içinde Narh Büyükşehir 
Sosyal Tesisleri’ne ailece gidip çay içmiş 
tik.

Tamamlanan kesim kapalı restaurant 
ve dış mekandaki oturma grupları ile din
lenme alanları var.

Daha yapılacak havuz ve büyük bir 
alan var.

Restaurant bölümünde çay kahve ve 
meşrubat yanında, ızgara et ile balık 
bulunduruluyor.

Bu tesisin bulunduğu koyda özel yaz 
hk konutlar var.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Top 
baş‘ın da burada bir konutu var.

Kadir Topbaş’ın orada olması, Oba 
Sitesi’nin bulunduğu bölgeye hizmetin 
de gelmesine kolaylık sağlamış.

Topbaş’ın Narlı Köyü’ne de büyük 
yararları dokunmuş.

Narh Köyü’nün iskelesinin yapılması, 
yeni çeşme, sahil yolunun asfaltlanması 
Topbaş’ın yüzü suyu hürmetine yapıldığı 
nı sanıyorum.

Neyse yapılanlardan halk da yarar
lanıyor.

Sosyal tesislerden bu yaz daha çok o 
koydaki yazlıklarda oturanlar yararlandı.

Oba Sitesi’nin bulunduğu koy, 
Körfez’in en güzel köşelerinden biri.

Sakin, temiz, huzurlu, mülk sahipleri 
kaliteli insanlar.

Sosyal tesislerinden sanırım uzun 
süre bu bölgedeki insanlar yararlanacak.

Hafta sonlarında belki çevreden 
gelenler de yararlanabilecekler.

AVM yaklaşık bir aydır hizmette.
Ramazan öncesi hizmete girdi yavaş 

yavaş boş olan işyerleri de doluyor.
Bir aya kadar boş yer kalmayacağını 

sanıyorum.
Gemlik ortasında bir AVM’nin ne kadar 

doğru bir yatırım o hep tartışılacak.
Kent merkezleri boşaltıldığı bir dönem 

de biz doldurduk.
Açılışta bir yanda mehter takımı, 

içerde ise viyolonsel, keman, gitar....
Bir bakıma her nabza şerbet..
Uyumsuz iki müzik türü..
Dün, CHP’nin 88. kuruluşyıldönümü 

olması nedeniyle ayrıca bir tören vardı 
Atatürk anıtı önünde.

CHP’liler, kuruluşlarının 88. 
yıldönümünü, kurucuları Atatürk’e saygı 
duruşunda bulundular.

İlçemizde bulunan Romanyah kardeş 
Şehir Belediyesi Navodarili konuklara 
dün gece Atamer Tesisleri’nde veda 
gecesi düzenlendi.

Romanyah kardeşlerimiz, pazar günkü 
kurtuluş kutlamalarına katılmayacaklar.

Bugün Gemlik’ten ayrılacaklar.
Dün bir o yana bir bu yana koşuştur

duk.
Gazeteciler için yorucu birgünü 

geride bıraktık.

Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kuruluşu
nun 88. yıldönümü 
düzenlenen törenle 
kutlandı.
CHP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dursun 
Özbey, yönetim 
kurulu üyeleri, bele 
diye meclis üyeleri, 
kadın ve gençlik 
kolları yönetim 
kurulu üyeleri ve 
başkanları dün saat 
15.oo’de Atatürk 
Anıtı önünde 
biraraya geldiler. 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konmasından 
sonra bir dakikalık 
saygı duruşunda 
bulundular.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, yap
tığı konuşmada 
CHP’nin Mustafa 
Kemal Atatürk 
tarafından kuruldu 
ğunu, Cumhuriyetin 
ve demokrasinin 
kurucusunun da 
CHP olduğunu 
söyledi.
Özbey konuşmasında 
‘‘Bugün çifte 
bayram yaşıyoruz. 
30 Ağustos Zafer 
Bayramı’ndan sonra 
İzmir in kurtuluşu ve 
CHP’nin kuruluşu 
aynı güne geldiği için 
çifte bayram 
yaşıyoruz. CHP 
Kuvayi Milliye ruhu

Beşiktaş taraftarı stada alınacak mı?
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput. 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçına Beşiktaş 
taraftarlarının alı
nacağını tekrarla
yarak, "Artık hiçbir il 
rakip takım taraftar
larına yasaklama 
getiremeyecek. Bu 
şeref bize yeter" 
dedi.
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
geçen sezon 
Bursaspor-Beşiktaş 
maçı öncesi çıkan

nu ve o güçle bugüne 
kadar 88 yılında 
Cumhuriyetin kuruluş 
ruhu ve o güçle bu 
güne 88 yıldır Cum 
huriyeti kurduk, 
özgürlükçü demok 
ratik, laik, çağdaş bir 
parti olarak Atatürk 
ilke ve devrimleri 

olaylara rağmen bu 
sezon Bursaspor ile 
Beşiktaş arasında 
yapılacak futbol 
müsabakasına rakip 
takım taraftarının 
kabul edileceğini 
söyledi. Yasakların 
çare olmadığına 
işaret eden Harput, 
"Geçen sezon 
Beşiktaş ile 
oynadığımız maçta 
rakip takımın 
taraftarının müs
abakalara alınmak 
istenmesi, az sayı

sonuna kadar yaşata
cak, akhn bilimin, 
öncülüğünde kendini 
yenileyen bir parti 
olarak emperyalizme 
ve onun yerli işbir
likçilerin ülkeyi parça 
lamak için yürüttüğü 
faaliyetlerin karşısına 
dikileceğiz. Yoksulluk 

daki taraftarın 
kanunsuz direnişine 
sahne olmuştur. Bu 
direniş üzerine müs
abaka iptal olmuş, 
Bursaspor hükmen 
yenik düşmüştür. 
Bursaspor Kulübü 
çok ciddi yaptırımlar 
ile karşı karşıya 
gelmiştir. Nereden 
bakarsak bakalım 
acı bir olay ve 
trajedidir. Eylemlere 
bakacak olursak, 
terör olaylarını hatır
latan bir görüntüy

içindeki halkımızın 
kaderci haline getiril 
mesi için yürütülen 
bütün faaliyetlerin 
karşısında ulusun 
çağdaş bir hale 
getirmesi için tüm 
gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” 
dedi.

dü. Bu ibretlik 
hadise bütün 
Bursa'yı üzdü. Kim 
sevindi? Spor düş
manları, bozguncu
lar, karanlık sudan 
medet umanlar 
sevindi. Ata sözü 
var; hırs gelir göz 
kızarır, hırs gider 
yüz kızarır diye. 
Maalesef orada 
küçük bir grubun 
ölçüsüzce yaptığı 
hareketler bütün 
camiayı etki 
lemiştir.” dedi,

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

SİVAS KONGRESİ ve GEMLİKLİ NECATİ BEY 
(4-11 EYLÜL 1919)

* 92 yıl önce bu 
hafta içinde Sivas’ta 
bir kongre toplandı. 
Vatanın dört 
köşesinden, mil
letimizden kay
naklanan yiğit insan
lar M.Kemal’in 
çağrısına uyarak 
geldiler. Sayıları bir 
avuçtu... Mondros 
Mütarekesiyle elim
izden alınmak iste
nen egemenliğimizi 
yedi düvele karşı 
savunmak için...

* Kimi kaynaklar
da 31, kimisinde 35 
veya 38 olarak gös
terilen 15 il ve çeşitli 
ilçelerden gelen yiğit 
temsilcilerdi. Ölümü 
göze alarak, İstan
bul’daki padişah 
hükümetinin 
baskılarına rağmen 
geldiler.... Erzrum, 
İstanbul, Bursa. 
Nevşehir, Kayseri, 
Diyarbakır, Samsun, 
Erzincan, Hakkari, 
Sivas, Eskişehir, 
Niğde, Gaziantep ve 
Yozgat’tan, 
Manisa’dan.... Tüm 
yurt köyelerinden, 
birlik ve beraberlik 
içinde koştular Sivas 
Sultani Mektebine 
(Sivas Lisesi’ne)

* Tarihimizde 
güzel bir örnektir 
Sivas Kongresi.

Ayrılık güdülmeden, 
birlik, beraberlik 
içinde, yurdu kurtar
ma ülküsü peşinde 
neler yapılabileceği
ni göstermek için...

* Gelenler 
Müdafaa-i Hukuki 
Milliye adıyla millet 
iradesini yani ege
menlik nöbetini tes
lim aldılar... Bunu 
Türk kamuoyuna ve 
dünyaya duyurul
masını sağladılar.

* Yabancı ege
menliğine (manda) 
girmektense ölmeyi 
yeğlediler....

* Kuruluşumuzda 
esas olan “vatan 
bütünlüğü” ve “mil
let bütünlüğü” 
gerçeğinden uzak
laşmadılar. 
Hakkari’den 
Edirne’ye, Sinop’tan 
Diyarbakır'a, 
Van’dan İzmir’e, 
Adana’dan 
Samsun’a Rize’den 
Muğla’ya tüm vatan 
parçalarında, millet 
hareketinin ancak 
egemen olmamızla 
korunabileceğini 
duyurmuşlardır. İşte 
Sivas kongresine bir 
de böyle bakmakta 
yarar vardır...

* İlginç olan bir 
nokta daha vardır 
bence.... Erzurum

Kongresi’nce 
seçilen “Heyeti 
Temsiliye” Sivas 
Kongresinde sayıları 
arttırılarak görevler
ine devam ettir
ilmişlerdir. Yetkiler 1. 
TBMMM si toplanın- 
caya kadar sür
müştür. Erzurum 
Kongresinde heyet-i 
Temsiliye’nin 
başkanlığına M. 
Kemal seçilmişti. 
Başkan iken Sivas 
kongresi’nde 
yeniden seçimle 
işbaşına gelmesi 
“Türk Devrimi”nde 
eşitliğin ne derece 
özenle korunduğu
nun, şekillenmekte 
olan Türkiye 
Cumhuriyeti’ne nasıl 
bir yapı kazandırdığı 
da ortadadır.

* Temel görüş 
oıarak ta ‘Ruşutaûz 
tam bağımsızlık” 
kararı bu kongrede 
alınmıştır... Ulusal 
güçler birleştir
ilmiştir. Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Derneği 
olarak, tüm yurdu 
kapsayan bir 
örgütlenme gerçek
leştirilmiştir.

* Sivas 
Kongresi’ne ilimizi 
temsilen ASAF, 
OSMAN NURİ,

AHMET NURİ ve 
Gemlikli 
(Küçükkumlalı) 
NECATİ BEY (KUR
TULUŞ) adlı temsil
cilerimiz 
katılmışlardır. Kimdir 
NECATI KURTULUŞ 
BEY?

* Bugün ilçemizin 
şirin bir köyü 
(mahallesi) olar 
Küçükkumla’nın 
köye giden yolu 
üzerinde bir mezarlık 
vardır. Ulu selvi 
ağaçları ve çalınmış 
eski Osmanh döne
mi mezartaşları 
arasında sessizce 
yatan bir yiğitin 
mezarı vardır sağ 
tarafta... Üzerinde 
İstiklal Harbi 
Mücahitlerinden 
Bursa Mebusu 
NECATİ KURTULUŞ 
yazar..

* 8-9 yıl önceydi. 
Bir yurt içi gezisinde 
Sivas’ta kongre 
binasını ziyaret 
ettiğimizde orada 
gördüm resmini.. 
Kongre binasındaM. 
Kemal’in başkanlık 
ettiği toplantı salo
nunda... Büyük bir 
gurur duydum, 
duygulandım... 
Oranın müze müdür
lüğünü yapmış olan 
HİKMET DENİZLİ

imzalı bana gönder
ilen belge ile ken
disini daha yakından 
tanıdım... Bu 
Küçükkumlalı kahra
manı tanıtmak istiyo
rum sizlere...
Elimdeki belgeler 
ışığında...

* Bursa ilinan 
GEMLİK İLçesi 
KÜÇÜKKUMLA 
köyünde 1882 yılın
da doğmuştur. 
Babası MEHMET 
KASIM Efendi’dir. 
İstanbul’da Harp 
Okulu’nu bitirmiştir. 
Ordu da görev 
alarak yüzbaşılığa 
kadar yükselmiştir. 
Daha sonra istifa 
etmiştir. KARTAL 
(İstanbul) Müdafa-i 
Hukuk Cemiyeti 
başkanlığında 
bulunmuştur. 4-11 
Eylül 1919 tarihleri 
arasında toplanan 
SİVAS KONGRESİ’ne 
BURSA delegesi 
olarak katılmıştır. 
SİVAS KONGRESİ’ne 

BURSA delegesi 
olarak katılmıştır. 
SİVAS ve SAMSUN 
İstiklal 
Mahkemelerinde 
üyeliklerde bulun
muştur. Müdafaa-i 
Posta Telgraf 
Encümenleri üyeliği 
yapmıştır.

Bursa’dan I. 
Dönem ve II. Dönem 
TBMM’sinde mil
letvekili seilmiştir. 9 
Mart 1956 da vefat 
etmiştir.

* Sivas 
Kongresi’nin 
yıldönümünde ismi
ni çok az duyduğu
muz bu sevgili 
hemşehrimizi tanıt
mak istedim ve vesi
leyle... Görevimi 
yapabildiysem ne 
mutlu bana. 
Atatürk’ün ifadesiyle 
“Cumhuriyeti 
Sivas’ta kurduk” 
dediği Cumhuriyet 
çocuklarına saygıy
la, hepsinin ruhları 
şad olsun!

ElEMflü ARBNIYQR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel : 573 56 99

KAŞ£D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

'AŞMALI KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

HUjgg ABONE OLDUNUZ MU?
ıtıılr lı lıı ıhılı ıhııl luırtıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

r T M A “SUYUNU BOŞA 
I MTİ#* , HARCAMA"

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

BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN flRflNIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

■

SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 
ADRES BİLGİSİNE SAHİP 

DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 
ELAMANLAR ALINACAKTIR.

İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

www.planetyed.com

derlediği bilgiye

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

MORTGAGE BROKER !
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL,SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 
îç1nde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ye Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

Bins alınaiisieıeııiiireııcileııliiiai!
Geçen yıl ihtiyaç 
sahibi üniversite 
öğrencilerine aylık 
240 TL karşılıksız 
burs veren Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğü 
(YURTKUR) bu yıl 
da belirlenecek 
oranda burs vere
cek. Üniversite 
öğrencilerinin burs 
kaynaklarına ilişkin göre, YURTKUR, öğretim döneminde

geçtiğimiz eğitim

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLAN ET
Yurtdışı ’Eğît&n Danışmaklığı
Ozan ATASOY

’ Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11
Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : *90 224 235 48 48

www.planetyed.com 
ozanatasoy@planetyed.com 

info@planetyed.com

Genel İngilizce - İngilizcesi 
Sertifika Programları 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

OKUL KAYITLARINDA
ÖZEL FİYATLAR tti&ân

maddi imkansızlıklar 
yaşayan üniversite 
öğrencilerine aylık 
240 TL karşılıksız 
burs yardımında 
bulunurken, kurum 
bu yıl da belirlenen 
miktarda yardım 
yapacak.
Türkiye'nin önde 
gelen vakıflarından 
Vehbi Koç Vakfı ise 
bu yıl 10 bin öğren
ciye burs vermeyi 
hedefliyor. Geçen yıl 
10 ay boyunca aylık 
313 TL burs veren 
ve ödemelerini 3 
ayda bir yapan vakıf, 
sadece devlet 
üniversitelerinde 
okuyan öğrencilere 
burs veriyor. İhtiyaç 
sahibi öğrencilerin, 
Vehbi Koç Vakfı'na 
burs başvurularını 
üniversite kayıtlarını 
sırasında öğrenci j 
işlerinden yapması 
gerekiyor.
Türk Eğitim Vakfı 
(TEV) ise, devlet 
üniversitelerinden 
maddi durumu 
yeterli olmayan ve 
başarılı olan öğren
cilere başka bir 
kurumdan burs 
almaması şartıyla 
ayda 340 TL ve 9 ay 
boyunca burs veriy
or. Öğrencilerin 1-31 
Ekim tarihleri 
arasında müracaat 
etmesi gerekiyor

http://www.planetyed.com
http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Çalışan kadına ini haber
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
kadının çalışma 
hayatına katılması 
ve kayıt dişiliğin 
önlenmesi konu
larının Meclis gün
demine geleceğini 
bildirdi.
Çelik, Avrupa 
Parlamentosu 
Hollanda 
Milletvekili Emine 
Bozkurt'u maka 
mında kabul etti. 
Türkiye’de 
kadın haklarının 
geliştirilmesi 
konusunda mevzu
at, uygulama ve 
mentalite yönünden 
büyük gelişmeler 
yaşandığını belirten 
Çelik, kadınların 
istihdamıyla ilgili 
iieriki günlerde 
"İstihdam Stratejisi 
2023 Vizyonu"nu 
açıklayacaklarını 
söyledi.
Kadınların istih
damdaki oranının 
daha da artırıl
masıyla ilgili var 
olan teşviklerin bir 
kez daha gözden

Yeşil altın çok kazandıracak
Türkiye’de fındık 
rekoltesinin bu yıl bekle
nenden az gerçekleşmesi 
nedeniyle fi yatların yük
sek seviyelere ulaşacağı 
ve Türkiye’nin "yeşil altını" 
fındığın bu yıl fazla 
kazandıracağı tahmin 
ediliyor. Giresun Ziraat 
Odası (GZO) Başkanı Özer 
Akbaşlı, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, yörede 
fındığın sahil ve iç kes

imde hasadının tamam
landığını, patoza verilerek 
harmana serildiğini ve 
yüksek kesimlerde ise 
hasada devam edildiğini 
söyledi. Hem iç pazarda 
hem de dış pazarda 
toplam 650 bin ton fındığın 
satılabildiğini, ancak bu 
yılki 400 bin tonluk fındık 
rekoltesinin hem iç hem 
de dış pazar ihtiyacını 
karşılayamayacağını ifade

eden Akbaşlı, şöyle 
konuştu: "Pazarda yak
laşık 250 bin ton açık var. 
Bu açığın karşısında da 
TMO’nun elinde 100 bin 
ton fındık var. Dolayısıyla 
her halükarda TMO’nun 
elindeki fındık da piyasa 
girmiş olsa yaklaşık 100 
bin ton açık oluşacak. Bu 
yıl fındığın yeşil altın 
olmasını bir yana bırakın, 
zümrüt değerinde olacak.

geçirileceğini ifade 
eden Bakan Çelik, 
geçmiş dönemde 
istihdam paketi adı 
altında çıkarılan 
düzenlemelerde 
ilave istihdam, 
özellikle de kadın 
istihdamı gerçek
leştiğinde primlerin 
hazine tarafından 
karşılanmasının 
öngörüldüğünü 
hatırlattı.
Aktif iş gücü 
programları 
çerçevesinde Doğu 
ve Güneydoğu 
Anadolu böl
gelerinde kadın
ların, genç kızların 

meslek edinmesi, iş 
kurmaları için bir 
çalışma başlattık
larını ifade eden 
Çelik, bütün bu 
çalışmaların çalış
ma hayatıyla ilgili 
engellerin ortadan 
kalkmasına vesile 
olacağını kaydetti. 
Çelik, şöyle konuş
tu: "Kadının çalış
ması, kayıt dişiliğin 
önlenmesi ile ilgili 
ve çalışma hay
atının önündeki 
meselelerle ilgili 
çok önemli gündem 
maddeleri, 
önümüzdeki dönem 
parlamentonun 

önüne gelecek. 
Özellikle istihdam 
büroları 
çerçevesinde part 
time çalışma, evde 
çalışma, yaşlı-özür- 
lü bakımı ve çocuk 
bakımında çalışan 
arasında ciddi 
oranda kayıt 
dişilik söz konusu. 
Bunların kayıt 
altına alınması ve 
sosyal güvenceye 
kavuşturulmasıyla 
ilgili de İŞKUR 
bünyesinde çalış
malarımız var ve 
mevzuatımızı 
daha da esnek
leştirerek, part time 
çalışmaya uyarla
yarak bu konudaki 
sosyal güvenceden 
yoksunluğu 
ortadan kaldır 
maya dönük 
düzenlemeleri 
önümüzdeki 
dönem sosyal 
taraflarla 
sendikalarla 
işçi, işveren 
sendikalarıyla 
u^ğerı'eııu'ûı'p 
parlamentoya 
getirmiş olacağız."

Temmuz ayında 
sanayi üretimi 
yüzde 6.9 oranında 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun 
(TÜİK) açıkladığı 
verilere göre, 2011 
yılı Temmuz ayında 
sanayi üretim 
endeksi bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 6,9 
arttı.
Sanayinin alt sek
törleri ince
lendiğinde, 2011 
yılı Temmuz ayında 
bir önceki yılın 
aynı ayına göre; 
madencilik ve 
taşocakçılığı sek

Gemlik Körfez
Hull'llIII dilil JİTHİ ıızmıl__  

törü endeksi yüzde 
1,1, imalat sanayi 
sektörü endeksi 
yüzde 7,2 ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üre
timi ve dağıtımı 
sektörü endeksi 
yüzde 7,1 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
2011 yılı Temmuz 
ayında bir önceki 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 9,8, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi ise 
bir önceki aya 
göre yüzde 2,7 
artış gösterdi...

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
10 Eylül 2011 Cumartesi 

ÜZER ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

İtfaiye «0
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. ' 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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

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

VAPUB - FEBİBOT
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

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 7166

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 51316 37.
Mogâz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likİtgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likİtgaz 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 5,3 10 68
Torn ok ay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 5<]3 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
GENLİK’İN llK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4062 
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)

Hllllllltllîü

VEİSSMSI 
KIYAMET GECESİ 

12.00-14.15-16.30- 
20.30 

MİSAFİR 
14.00*16.15*20.30

Rezervasyon 
(îel :5155321)



Hisar Mahallesi Ilıca altı Mevki Kumla Bursa yol ayrımı 
Tel : 0 224 513 68 00 -513 32 46 GEMLİK
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♦ ♦ ®OzdiVek
Gemliklimizin 

düşman işgalinden 
kurtuluşunun 
89. yıldönümü 
kutlu olsun.



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

XSX özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor
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, 
—.. asd özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini isnatlar.

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM" der ve başarır..

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

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

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek,
servi* ve KDV dahildir

12 Eylül 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(a)gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ftvse-Ziver Karatas 
ilköğretim Okulu

yeni öğretim yılına 
hazırlanıyor

Valilikte yapılan protokolde 3 yılda 
tamamlanması planlanan okul 6 ayda 
bitiriliyor. Yeni okul, Ekim ayında Milli 
Eğitim’e teslim edilecek 350 öğrenci 
okulda normal öğretim yapacak. 2’de

Miiwm IS. ıılını MaSıi

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 89. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı. Atatürk 
Anıtı’nda başlayan törenlere, İskele Meydanı Festival Alam’nda devam edildi. Günün anlam ve 
önemini belirten konuşmaların ardından, folklor gösterileri ve geçit töreni yapıldı, Yüzbaşı 
Şehit Cemal’in kabri ziyaret edildi, şehitler adına mevlit okutuldu. Haberi sayfa 3’d e

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş kutlamaları kaldırılmalı
Gemlik’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 

89. yıldönümü kutlamaları, bu yıl da her yıl 
olduğu gibi sönük geçti.

Halkımız bundan 89 yıl önce, yurdunun ya 
bancı askerlerce kuşatılmasını, bu kuşatma 
nın kaldırılması için Anadolu’da başlatılan 
baş kaldırışı ve Kurtuluş Savaşı’nı, bu toprak
lar için ölen binlerce insanın fedakarlığını 
umursamıyor.

Günlük kaygılar içinde bu topraklarda hiç 
bir şey olmamış gibi yaşamını sürdürüyor.

Halkın ilgi göstermediği bu tür resmi kutla
malar artık şekil değiştirmeli.

Bu kutlamalar meydanlardan, protokol 
düzeyine indirgenmen.. Devamı sayfa 4’de

Bilal Kara Bağ Volu'nda 
kaza vantı: 1 Ölü 2 varalı

İnşaat Müteahhidi Bilal Kara, Cumartesi günü 
saat 14.oo de Hamidiye Köyü’ndeki bağ evinden 
16 ZB 008 plakalı jeep ile Hamidiye Köyü’ne dö 
nerken direksiyon hakimiyetini kaybedince 
şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 
Ayşe Kara(79) yaşamını yitirirken, Bilal Kara(74) 
ve Enver Kara yaralandılar. Haberi sayfa 3’de

flttn Pufa Mme UIIU UdlC hizmetinizde
ı ~ — ısı rr

MUHTCS^M KÖRFCZ MANZARASI İl£ G€MLİKLİLCR€ 
İARKLI BİR MCKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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flyse-Ziver Karata; ilköğretim Okulu 
yeni öğretim yılma hazırlanıyor

Valilikte yapılan protokolde 3 yılda tamamlanması planlanan 
okul 6 ayda bitiriliyor. Yeni okul, Ekim ayında Milli Eğitim’e teslim 

edilecek 350 öğrenci okulda normal öğretim yapacak

Hayırsever Karataş 
Ailesi tarafından 
Ilıca Caddesi’nde 
bulunan eski Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu yerine yap
tırılan yeni okul, 
2011-2012 eğitim ve 
öğretim dönemine 
yetiştirilmeye 
çalışılıyor.
6 ay önce temeli 
atılan 20 derslikli, 
kapalı spor salonu 
ve konferans salonu 
bulunan okulda, 
koridor mermerleri 
ile çevre düzenleme 
işleri kaldı.
Geçtiğimiz hafta 
sonunda, Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ziver 
Karataş Ailesinden 
Ayşe Karataş, 
Muhittin Karataş ile 
damatları Serdar 
Adnan Çetin ile 
dedeleri ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran okul
da incelemede yaptı. 
Okulu eğitim öğre
tim dönemine 
yetiştirmek isteyen 
Karataş ailesi, 
müteahhit firma 
yetkililerinden bilgi 
aldılar.
Okulun Ekim ayının

ilk haftasında 
tamamlanacağını 
belirten ilgilerden 
çalışmalarının hız
landırılması istendi.

NORMAL ÖĞRENİM 
YAPILACAK

Daha önce çift öğre
timin yapıldığı ve 
350 öğrencisi bulu
nan okulda, derslik
ler 20 öğrenciye 
göre yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen, Ayşe - 
Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu’nun açıl
masıyla bölgedeki 
öğrencilerin başka 
okullara gidip 
gelmekten kurtula
cağını, normal 
öğrenime dönecek
lerini söyledi. 
Gemlik’te yeni 
yapılan okullarla 
sıkışık durumda 
olan okulların nor
mal öğretime 
döneceğini, derslik 
sayısındaki eksiklik
lerini tamamen olma 
sa da giderilmiş ola
cağını belirtti.

20 derslik, kapalı 
salonu, konferans 
salonu bulunan yeni 
bina 4 katlı olarak 
yapıldı.
Okulun üst katında 
geniş bir çok amaçlı 
salon bulunuyor. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Valilikle 
yapılan protokolde 
yapımı 3 yılda 
tamamlanacak olan 
Ayşe - Ziver Karataş 
İlköğretim 
Okulu’nun 6 ayda 
tamamlanması 
nedeniyle Karataş 
ailesine teşekkür 
etti.

CHP il yönetiminden nezaket ziyareti
Cumhuriyet Halk 
Partisi İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan ve 
il yöneticileri, Gemlik 
ilçe örgütüne nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve yönetim 
kurulu üyeleri 
geçtiğimiz akşam 
Gemiik’e geldiler. 
CHP ilçe yöneticileri 
tarafından karşılanan 
il yöneticileri, II 
Başkanlık seçimlerin 
den sonra Gemiik’e 
ilk ziyaretlerinde 
bulundular. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan 
Gemlik örgütü ile

ortak toplantıda yap
tığı konuşmada, zorlu 
bir dönemden gelen 
bir yönetim olduk
larını söyledi.
2 kurultay, bir tüzük 
kurultayı yaşadıklarını 

belirten Akdoğan, “34 
kongre 2 il kongresi 
ayrıca Ozatlı belediye 
seçimleri ve Gemlik’in 
sorunları ile uğraştık" 
dedi.
Akdoğan,bu 

dönemde 50 yılda 100 
yılda başa gelecek 
işlerle uğraştıklarını* 
belirterek, “Bursa da 
iyi işler başardık bun
dan sonra da yapaca 
ğız. ” dedi.

CHP’lilerin birlik ve 
beraberlik içinde 
olmaları gerektiğini « 
söyleyen Gürhan 
Akdoğan, kişilerle hiç 
bir sorunu bulunma 
dığını, kısa bir süre 
önce bir kongre 
yaşandığını belirte 
rek, “Partimizin ide
olojisi temel doğru
larım ve dünya 
görüşümle anlaşma 
yan bir durum olursa 
ben yine tavrımı koy
mak zorundayım. 
Kayga etmek, itmek 
kakmak gibi bir 
niyetimiz yok. 
Beraber yola devam 
edeceğiz" dedi.

ÖZBEY PARTİ 
DİSİPLİNİNE 
UYULACAK 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey de ilçe 
olarak bir bütün halin 
de parti disiplinine ve 
tüzüğü tamamen 
gönüllülerden oluşan 
kişilerden oluştuğunu 
söyledi.
Özbey, “Bize verdiği 
niz destekten dolayı ' 
mutluyuz. Görevimizi ■ 
en iyi şekilde yap
maya devam ede
ceğiz. Gemlik’in 
sorunlarının Genel 
Merkeze, Genel 
sekreterliğe iletilmesi
ni istiyoruz. ” dedi.
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Kurtuluşumuzun 89, yılını kutladık

Gemiik’in düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 89. yılı düzenle
nen törenlerle kut
landı.
Pazar günü saat 
08.30 da top atışlarıy
la başlayan törenler, 
saat 09.00 da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenklerin sunul
ması, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
devam etti.
Kaymakamlık 
makamında, Vali 
Yardımcısı Adnan 
Çakıroğlu, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay Ersan 
Kazaz ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile birlikte 
tebrikleri kabulünün 
ardından kurtuluş 
kokteyli verildi. 
Gemiik’in düşman 
işgalinde kurtuluşu
nun 89. yılı tören 
kutlamaları İskele 
Meydam’nda Vali 
Yardımcısı Adnan 
Çakıroğlu, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay Ersan 
Kazaz ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın törene

İstiklal Marşı’nın 
okunmasının 
ardından Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, günün 
anlam ve önemini 
belirten bir konuşma 
yaptı. 89. yıl önce 
Anadolu’nun 
birçok ili gibi 
Marmara’nın incisi 
Gemlik’inde yaklaşık 
2 yıl 2 ay gibi bir 
süre Yunan 
çetelerinin işgaliyle 
inim inim inlediğinin 
altını çizen Yılmaz, 
"Güzel Gemlikimiz 
11 Eylül 1922 tari
hinde özgürlüğüne 
kavuşmuştur. 
Bugüne kadar 
istiklalimizi ve 
Cumhuriyetimizi doya 
doya yaşıyoruz. ■ 
Şehitlerimiz ve gazi
lerimizle ne kadar 
öğünsek azdır. Bizler 
şanlı ecdadımızın 
torunları olarak 
onlara layık olmaya 
çalışıyoruz. Gemiik’in 
kurtuluşunun 
hayırlara vesile 
olmasını diliyorum’’ 
şeklinde konuştu.
Öğrencilerin

katılan askeri birlik- halkın kurtuluş başladı. okuduğu şiirlerin
lerin, öğrenciler ile gününü kutlamasıyla Saygı duruşu ve ardından

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ile Artvinliler 
derneği Folklor 
ekiplerinin gösterileri 
sonrasında Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a Türk 
Bayrağı verildi. 
Gemiik’in düşman 
işgalinden kurtuluşu
nun 89. yılı geçit 
töreniyle son buldu. 
Gemiik’in düşman 
işgalinden kurtu
luşunda şehit düşen 
Yüzbaşı Cemal 
Beyin Lise 
Caddesi’ndeki 
Emetullah Hatun 
cami avlusunda 
bulunan kabri ziyaret 
edilerek çiçek 
bırakıldı, dualar 
okundu.
Kurtuluş törenleri 
Belediye Başkanı 
ve İl Genel Meclisi ile 
Belediye Meclisi 
üyelerinin Garnizon 
Komütâhlığı’na 
yaptıkları şükran 
ziyaretiyle son 
bulurken Atatürk 
ve Şehitlerimizin 
ruhuna Çarşı 
Camiinde Mevlit 
okutuldu, akşamında 
ise fener alayı 
düzenlendi.

İnşaatçı Bilal Kara Bağ yolumla İm namı 1 ili 2 yaralı var
İnşaat Müteahhidi 
Bilal Kara, Hamidiye 
Köyü’ndeki bağ 
evinden dönerken, 
kendi kullandığı jeepi 
devirince, Ayşe Kara 
(79) araç altında 
kalarak can verdi.

Kazada, Bilal Kara 
ve Enver Kara ağır 
yaralandılar.
Olay, Cumartesi günü 
saat 14.oo sıralarında 
ilçemize bağlı 
Hamidiye Köyü 
yakınlarında bulunan

Bilal Kara’ya ait 
bağ evi yolunda 
meydana geldi. 
Bağ evinden jeep ile 
dönmekte olan Bilal 
Kara, bilinmeyen bir 
nedenle kullandığı 
aracı devirdi.

Kazada Ayşe Kara 
ölürken, Enver 
Kara’nın kalçasının 
kırıldığı, kendisinin 
ise iç kanama geçire 
rek omuzunun 
kırıldığı öğrenildi. 
Hamidiye Köyü

Muhtarı Ayhan 
Gündoğan, üzücü 
kaza sonucu 
yaşamını yitiren Ayşe 
Kara’yı pazar günü 
toprağa verdiklerini, 
Bilal Kara ve Enver 
Kara’nın tedavilerinin

kaldırıldığı hastanede 
devam ettiğini söyle
di. İlçe Jandarma 
Komutanlığı olayla 
ilgili inceleme 
başlatırken, savcılıkta 
soruşturmaya 
başladı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
1

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurtuluş kutlamaları kaldırılmalı 
Bu toprakların düşman çizmesinden 

kurtulması, gelecek kuşaklara huzurlu ve 
barış içinde bir ülke bırakmak için can
larını verenler, mezarlarından kalkıp, kut
lama törenlerine baksalar, utançlarından 
bir daha ölürler.

100 bin kişinin yaşadığı bir ilçede, kur 
tuluş günü gibi önemli bir güne halk 100 
kişilik bir katılımla katılıyorsa, bu konu 
masaya yatırılması ve nedenleri araştırıl
malıdır.

Popülist kültür ile yetişen kuşaklar, 
ulusal duygulardan uzaklaşıyor.

Globalizm adı altında, (yeni dünya dü 
zeni) emperyalist ülkelerin kapitalizmin 
ileri aşamasında ürettikleri mallarını rahat 
satabilmeleri için ulus ve ulusalcılığı artık 
bu düzende yer yok.

Kurtuluş törenine Sibel Çan’ı getirsey- 
dik, halkımız kurtuluşu törenini değil 
Sibel Çan’ı dinlemeye gelirdi.

Bunların örneklerini geçmiş yıllarda 
gördük.

Onun için giderek tüm ulusal bayram
larımız kaldırılacak.

Bu duyarsızlık bir çok konuda karşı 
miza çıkıyor.

Gemlikspor’un maçları ilgi görmüyor.
Gemlik’in en önemli bir iş merkezinin 

açılışı ilgi görmedi.
Cius AVM’nin açılışında kaç kişi vardı.
Cumartesi-Pazar günü yapılan güreş 

karşılaşmalarında trübünler bomboştu.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Edebiyat 

Günleri’nde ünlü şairler, yazarlar ilçemi 
ze geldi, ama izlemeye gelen kimseler 
yoktu.

Bu nedenle Kurtuluş Günü’nde 
Gemlik’i kurtaran askere şükran duygu
larının ifadesi için kent yöneticileri, sivil 
toplum kuruluşları, meydanlarda tören 
yapmadan, askeri kışlasında ziyaret edip 
protokol kutlamaları yapılmalı.

Kurtuluş günleri de tarih kitapları 
içinde öğrencilere anlatılmalı.

Gemlik’in kurtuluşunda şehit düşen 
Yüzbaşı Şehit Cemal’i, Kaymakam 
Mehmet Cemil, Dr. Ziya Kaya, Yüzbaşı 
İbrahim Bey’i kim hatırlar.

25 Haziran 1920 günü Gemlik’e çıkar
ma girişiminde bulunan Ingilizler filo 
komutanına “Kasabanın büyük çoğun
luğu Rum. Her yere benzin tenekeleri yer
leştirdik, eğer ısrar edecek olursanız 
ateşleyeceğiz.’’diyen insanlar bunlar. Bu 
tehditten sonra Ingilizler çekip gitmişler 
Ama, 8 Temmuz da Bursa’yı işgal eden 
Yunanlılara sonra kenti terk etmişler.

Gemlik, Yunan işgalinden ancak 10/11 
Eylül 1922 günü İzmit’ten gelen Halit paşa 
Komutası’ndaki Kocaeli Gurubu tarafın
dan kurtarıldı.

Kurtuluş anında Yüzbaşı Cemal ve 
birçok asker şehit düştü.

Biz bu insanları unuttuk.
Ruhları şad olsun.

îoplıaş, cwre ratınmlannı kili
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik’te yaptırılan Arıtma 
Tesisleri ile Körfezin pırıl pırıl olacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çarşı Deresi 
Rekreasyon Projesinin tamamlanma aşamama geldiğini belirterek, çok 

yakında Gemlik’in prestijli bir meydana da kavuşacağını vurguladı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Gemlik’te yaptırılan 
Çarşı Deresi 
Rekreasyon projesini 
yerinde inceleyen 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, arıtma 
tesisleri ile Körfezin 
pırıl pırıl olacağını 
belirterek, çevre 
duyarlılığından ve 
bu konudaki yatırım
larından dolayı 
Başkan Recep 
Altepe’yi tebrik etti, 
büyükşehir
Belediyesi’nin 
Karacaali Narlı Sosyal 
Tesisleri’nin açılış 
töreni için Gemlik’e 
gelen İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, 
Çarşı Deresi 
Rekreasyon Projesi’ni 
de yerinde inceledi. 
Topbaş, projenin 
detayları ve Gemlik’te 
yapılan çevre yatırım
larıyla ilgili olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’den 
bilgiler aldı.

KÖRFEZ PIRIL 
PIRIL OLACAK 
İklim değişikliği ve 
çevre sorunlarının 
günümüzde hat 
safhaya ulaştığını 
ifade eden Topbaş, bu 
nedenle de çevre 
yatırımlarının büyük 
önem taşıdığını söyle
di. Gemlik’te denize 
akan derelerin ıslah 
edilmesinin körfezin 
geleceği açısından

büyük önem taşıdığını 
kaydeden Topbaş, 
“Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Gemlik’te büyük bir 
arıtma tesisi kurmakta 
olduğunu öğrendim. 
Orhangazi’den gelen 
sanayi atıklarını da 
içine alacak bu tesis, 
denizdeki kirliliği 
önleyecek. Bunun 
yanında Narh’daki arıt
manın kapasitesinin 
artırılmasıyla da evsel 
atık sular da kontrol 
altına alınacak. Yeni 
yapılan tesisler ve 
mevcut tesislerinin 
kapasitesinin artırıl
masıyla Gemlik Kör 
fezi pırıl pırıl olacak’’ 
diye konuştu.

GEMLİK’İN VİTRİNİ 
DEĞİŞİYOR 
Çarşı Deresi Rekre 
asyon Projesi’nin 
hızla devam ettiğini 
belirten Başkan 
Altepe ise, proje kap
samında dere duvar

larının yenilendiğini, 
tabanının temizlenerek 
betonla kaplandığını 
kaydetti. 1 kilometre 
uzunluğunda ve 24 
bin metrekare alanda 
yapılacak çalışmalar 
kapsamında, dere 
üzerinde 4’ü kapalı, 
4’ü açık 8 köprü 
yapılacağını anlatan 
Başkan Altepe, 
“Bölgede 9 bin 500 
metrekare alanda da 
yeşil alan düzenleme
si gerçekleştirilecek. 
Dere kenarı da 
yürüyüş ve dinlenme 
alanları ile Gemlik’e ve 
Bursa’ya yakışır hale

getirilecek" diye 
konuştu.
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise, ilçe 
merkezindeki 
kanalizasyon 
hatlarının tamamen 
yenilendiğini, 
asbestli içme suyu 
borularının yüzde 
95’inin 
değiştirildiğini 
kaydetti.
Yılmaz, yağmur suyu 
hatlarının da 
yenilendiğini ve su 
baskını olaylarının 
bundan sonra yaşan
mayacağını vurguladı.

KAŞ€D€ B6KL6M6K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ vvww.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
vvww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediyesi’nin 
1.ci Uluslararası 
Yıldız Erkekler 
Serbest Güreş 
Turnuvası final 

«maçlarıyla son buldu.
Turnuvaya Türkiye 
dışında Makedonya, 
Bulgaristan, Bosna 
Hersek ve 
Moldova’dan gelen 
yaklaşık 85 sporcu 
katıldı.
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
müsabakalarda 
derece alan güreşçi 
lere madalyaları 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcıları Mehmet 
Çelik, Muharrem Sarı, 
Belediye Meclis 
Üyeleri Aslan Özay- 
dm. Fevzi Ayyıldız, 
Cemil Kurt, Gemlik 
İlçe Spor Müdürü 
Ahmet Adil Tunç, 
Güreş İl Temsilcisi 
Murat Demirbağ 
verdi.
Müsabakalarda dere
ceye giren sporcular: 
32 kiloda : 
1- Shaip Brava 
(Makedonya) 
2- Ahmet Sönmez 
(Türkiye) 
3- ilia Georgiev 
Hristov (Bulgaristan) 
3- Okan Kamacı 
8Türkiye) 
5- Mehmet Erbay 
(Türkiye) 
5- İbrahim Can 
(Türkiye) 
35 kiloda :
1- Sergen Tuncay 
(Türkiye)
2- İvan Grozev 
Yankov (Bulgaristan) 
3- Grahmez Nikolai 
(Moldova)

3- Riad Redjepi 
(Makedonya)
5- Nadir Öz (Türkiye)
5- Muhammet Bak 
(Türkiye)
38 kiloda :
1- İlkay Bektaş 
(Türkiye)
2- Burak Uçar 
(Türkiye)
3- İvan Ichızlı 
(Moldova)
3- Emledin Seyfulof 
(Makedonya)
42 kiloda :
1- Bilal Top (Türkiye)
2- Ali Çelik (Türkiye)
3- Veselin Petrov 
(Bulgaristan)
3- Pavel İvanaov 
(Bulgaristan)
5- Piotr Caraseni 
(Moldova)
5- Oğuzhan 
Güloğulları (Türkiye) 
47 kiloda :
1- Alihan Sarı 
(Türkiye)
2- Mikyay Salim 
(Bulgaristan)
3- Miroslav İvanov 
(Bosna Hersek)
3- Mustafa Kula

(Türkiye)
5- Fırat Ayhan 
(Türkiye)
5- Geoghi Radov 
(Moldova)
53 kiloda :
1- Envercan Altay 
(Türkiye)
2- Chırıll Kolev 
Moldova)
3- Mustafa Dilber 
(Türkiye)
3- Recep Bak 
(Türkiye)
5- Grigori Corastain 
(Moldova)
59 kiloda :
1- Enes Uslu

(Türkiye)
2- Gökhan Yılmaz
(Türkiye)
3- Emre Başaran
(Türkiye)
3- Hasan Yılmaz 
(Türkiye)
66 kiloda :
1- Evelin Rusev 
(Bulgaristan)
2- İsmail Tutuş
(Türkiye)
3- Muhammet Seçkin 
(Türkiye)
3- Evgheni Tsir 
(Moldova)
5- İhsan Toso 
(Türkiye)

5- Denislav Stılıyanov 
8Bosna Hersek) 
73 kiloda :
1- İsmail Engin 
(Türkiye)
2- Mahmut Özkaya 
(Türkiye)
3- Tolga Yönel 
(Türkiye)
3- Alican Kıyıcıoğlu 
(Türkiye)
5- Fuat Kjailovski 
(Makedonya)
5- Veselin Slaiov 
(Bosna Hersek) 
85 kiloda :
1- Aykut Işık (Türkiye)
2- Ömer Özkaya

(Türkiye) 
3- Furkan Kırcın 
(Türkiye) 
3- Drogomir Dimov 
(Bulgaristan) 
5- Mustafa Ekinci 
(Türkiye) 
Turnuvaya katılan 
takımlar arasında 
birinciye Gemlik 
Belediyesi tarafından 
2500 dolar İkinciye 
1500 dolar ve 
üçüncüye de 1000 
dolar para ödülü 
yanında zeytin başta 
olmak üzere çeşitli 
hediyeler verildi.

ElEMftN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR 

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ
Tel : 573 56 99

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘AŞMALI KONAK 
CAFE BAR’ 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

HUjğjg ABONE OLDUNUZ MU?
«■Ill'll İLİ IlILlt IİTUİ lUtml ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM* “SUYUNU BOŞA
IW1AL HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
.kampanyasına su tüketiminin önlenmesi İçin siz de katılın
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BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel: 505 00 70

ELEMANABflNIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

Madde kullanım yaşı 14'e düştü
SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 

ADRES BİLGİSİNE SAHİP 
DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 

ELAMANLAR ALINACAKTIR. 
İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şubesi 
Müdür Yardımcısı 
Emniyet Amiri Murat 
Sarı, bağımlılık 
yapıcı madde kullan
ma yaşının 14'lere 
indiğini belirterek, 
aileleri dikkatli

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
(KOM) Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
seminerde rehber 
öğretmenlere madde 
bağımlılığını önleme 
ve tedavi yolları 
hakkında bilgiler 
verildi. KOM Şubesi 
Müdür Yardımcısı

Murat Sarı, madde 
kullanımının 14'lü 
yaşlara kadar 
düştüğünü söyledi. 
Madde bağımlılığının 
daha çok tütün mad
deleri ile başladığını 
hatırlatan Sarı, 
"Aileler ve okul 
idarecileri bu konu
da dikkatli olmalı. 
Biz sadece sem-

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

Emniyet Amiri ve 
narkotik uzmanı

olmaları hususunda 
uyardı.

www.planetyed.com

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Genel İngilizce - İş İngilizcesi 
Sertifika Programları 

gocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)
6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 

herhangi bîr ücret talep etmiyoruz

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

OKUL KAYITLARIMDA ğg
ÖZEL FİYATLAR S

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

«PLANET
Yurtçhşı Eğitim Danışmanlığı

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : +90 224 235 48 48
www.planetyed.com 

ozanatasoy@planetyed.com 
info@planetyed.com

pozyum ve konfe 
rans düzenlemek 
değil, ilk koordinas 
yon kurulu olarak 
sahaya inip sahada
ki durumu da kon
trol etmek isti yoruz. 
Rehber öğretmenleri 
aracılığı ile yaklaşık 
50 bin öğrenciye 
ulaşıp düzenleye
ceğimiz anket yar 
dimi ile madde ba 
ğımlılığı ile ilgili ilin 
profilini çıkarmaya 
çalışacağız" dedi. 
Velilere büyük 
görevler düştüğünü 
söyleyen Sarı, 
"Çocuğu sadece 
okula göndermekle 
iş bitmiyor. Çocuk
ların okuldaki duru
mu ve sonrasını da 
takip etmek gereki 
yor. Aileler çocukları 
ile yakın ilgi ve 
temas halinde 
olmalı. Veliler, j 
okul aile birlikleri, 
okul idaresi 
iş birliği yapmalı. 
Rehber öğretmenleri 
ile ve her okulun 
danışman polisi ile 
irtibat halinde 
olunmasını tavsiye 
ediyoruz. İstanbul'
da yapılan çalış
malardan çıkan 
neticelere göre, 
uyuşturucu madde 
kullanım yaşı 14-15- 
16'h yaşlarda 
seyrediyor." dedi.

http://www.planetyed.com
http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Bakan yıiaırım’dan memorlara miijıle!
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
memurlara toplu 
sözleşme imkanı 
getirecek yasal 
düzenlemenin Ekim 
ayının ikinci haf
tasında çıkarılmış 
olacağını söyledi. 
Yıldırım, İzmir Valisi 
Cahit Kıraç, AK 
Parti milletvekilleri 
İlknur Denizli, 
Nesrin Ulema ve 
Hamza Dağ ile 
Memur Sen İzmir İl 
Temsilciliğini 
ziyaret etti.
Yıldırım, burada 
yaptığı konuşmada, 
Memur Sen İzmir İl 
Temsilcisi 
Abdürrahim 
Şenocak'ın 
memurlara toplu 
sözleşme olanağı 
getirecek yasal 
düzenlemenin bir 
an önce yapılması 
talebini değer
lendirdi 
İzmir'de 120 binin 
üzerindeki kamu 
çalışanının yaklaşık 
yüzde 10'unun

Türkiye Ekmek İthal Etmiyor

Memur Sen'in aktif 
üyesi olduğunu 
belirten Yıldırım, 
sendikanın kamuda 
son yıllarda güç 
kazanmasının 
arkasında kamu 
çalışanlarının hak
larını kollaması 
yanında, 
Türkiye'nin 
demokratikleşmesi 
ve anayasa referan
dumu sürecinde 
antidemokratik gir
işimlere karşı 
kararlı duruşunun 
etkili olduğunu

söyledi.
Yeni anayasada 
toplu görüşmenin 
kalktığını, toplu 
sözleşmenin 
geldiğini, uyum 
yasaları çıkarıla- 
madığı için toplu 
görüşme de toplu 
sözleşme de yapıla
madığını, bir huku
ki boşluğun 
dolduğunu belirten 
Yıldırım, şöyle 
konuştu: 
"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, 
sosyal taraflarla bir 

araya gelerek bu 
konuyu görüştüler, 
az önce sayın 
Faruk Çelik'ten 
teyit aldım. Ekim 
ayının ikinci haf
tasında toplu 
sözleşme ile ilgili 
ikincil düzenleme 
yani anayasadan 
sonraki yasal 
düzenleme çıkmış 
olacak Meclis'te. 
Böylece bu sene 
bitmeden toplu 
sözleşmeyi de 
kamuda çalışan 
memurlar, 
sendikalar mar
ifetiyle, kamu 
idareleriyle gerçek
leştirmiş olacaklar. 
Böylece örgütlü 
toplum, örgütlü 
çalışma hayatıyla 
ilgili çok ciddi bir 
adımı da atmış ola
cağız. Artık bu ayı
plı anayasanın 
getirdiği, yıllardan 
beri çalışanların 
gündeminde olan 
bu konuyu da 
tamamen çözmüş 
olacağız.”

t İt tir i I i a ımmı m 
ayda kördüğüm oMı

7 Aralık 2010'da 
yapılan elektrik 
dağıtım 
ihalelerinde devir
ler bir türlü gerçek
leşemiyor. Dün de 
Enerjisa Akdeniz 
Dağıtım'dan çek
ildiğini açıkladı. 
Elektrik dağıtım 
ihaleleri yapıldığı 7 
Aralık 2010’dan 
beri sonuca 
ulaşamıyor. İhalel
erde bir şirket 
daha vazgeçti.
Önce Park 
Holding’in bırakma 
kararı verdiği 
Akdeniz Elektrik 
Dağıtım’dan şimdi 
de Enerjisa geri 
çekildi. Radikal'in 
haberine göre 
Sabancı Holding’in 
şirketi Enerjisa’nın 

ihaleye devam 
etmeme kararıyla 
birlikte Akdeniz 
dağıtımda sıra 
E M KAT Ortak 
Girişim Grubu’na 
geçti. Sabancı 
Holding’in, İstan
bul Anadolu yakası 
ihalesine devam 
etmek istediği, 
bunun için 
Yıldızlar SSS’nin 
ihaleye devam 
edip etmeyeceği 
yönünde nabız 
yokladığı öğrenildi. 
Enerjisa 
Akdeniz’de 10 
milyon dolarlık 
teminatı yaktı. 
Kulislerde Akdeniz 
dağıtım ihalesinin 
iptale doğru gittiği 
konuşulmaya baş
landı

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı, 
Türkiye'nin, 
dünyanın hiçbir 
ülkesinden 
ekmek ithalatı 
yapmadığını 
bildirdi.
Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, bugün 
bazı basın yayın 
organlarında, 
"Sonunda Ekmek 
Bile İthal Ediyoruz"

ve "Hırvatistan'dan 
Gümrüksüz
Süt ye Peynir İtha
line İzin" konulu 
haberlerin yer 
aldığı belirtilerek, 
söz konusu 
haberlere ilişkin, 
kamuoyunun 
doğru bil
gilendirilmesi 
açısından 
açıklama yapma 
gerekliliği duyul
duğu belirtildi

Gemlik Körfez 
__ «ııhrlı lu ıhıluluıl ıınttıl__

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE
12 Eylül 2011 Pazartesi 

ONUR 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 imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 65
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 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

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

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

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 5İ,3 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

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

WAPDR - 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 5İ3 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 16 45
Beyza Petrol 513 Q1 03

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4063 
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)

alıılınıılll
VENÜS SİM 
KIYAMETGECESİ 

I2.00-I4.l5-I6.30- 
20.30 

MİSAFİR
I4.00-16.15-20.50

i Rezervasyon 
(Telî5l3352l)
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2002

ÖZEL
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
SBS YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 97 BAŞARI

2011 GURUR TABLOMUZ

İnegöl Mediha- 
Hayri Çelik Fen 

Lisesi- DPY

Bursa A.O.S. Fen Lis. 
TEVİTÖL - DPY 

Polis Koleji-

İnegöl Fen 
Lisesi 

ALS - Polis Koleji

Bursa Milli Piyango 

Anadolu Lisesi

Yalova And. Öğr. Lis. 

ALS - Polis Koleji

Özel Final Fen Lis. 
Yüzde 100 Burslu 

DPY - ALS 
Polis Koleii

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

BTSO Ali Osman Sönmez 

Sosyal Bilimler Lisesi
Celal Bayar 

Anadolu Lis.- ALS

Zeki Konukoğlu 
Anadolu Öğretmen 

Lisesi - DPY

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Şehit 0. Altınkuyu And. 
Lis.-ALS- Polis Koleji

Celal Bayar 
And. Lis.- ALS

Şehit Osman Altınkuyu 
Anadolu Lisesi- ALS

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

A.O.S And. Teknik End. Mes. 

- Endüstriyel Otomasyon
Gemlik And. Ticaret 

Lisesi - Bilişim

Yalova Anadolu 
Lisesi

Yalova Anadolu 
Lisesi

Özel Tan Anadolu 
Lisesi

Hürriyet And. Teknik ve 
Endüstri Mes. Lis. Bilişim

Orhangazi And. Kml. - 
Biomedikal Cihaz Tek.

Gemlik And. Ticaret Lisesi - 
Bilişim

Gemlik And. Tie. Lis. 

Bilişim Tek. Alanı

Orhangazi And. Kız Özel Bursa Bahçeşehir

Mes.Lis. - Bilişim Anadolu Lisesi
Orhangazi And. Kız 

Mes.Lis. - Bilişim



ıir

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

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

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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

5.400 TL
5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL

13 Eylül 2011 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Marmara'da trol 
avcılığına sıkı takip 
Marmara'da denizlerdeki canlıla 
rının bir kısmının yok olması, pek 
çoğunu da yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakan trol avcıh 
ğıyla mücadele için operasyon
larını aralıksız sürüyor. Syf 2’de

Birinci similar okulla tanıştı Türkiye'nin yetenekleri
2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılının yak
laşması nedeniyle 
bu yıl birinci sınıfa 
başlayacak olan mi 
nik öğrenciler, dün 
okullarıyla tanıştı.
Gemlik’teki ilköğre
tim okullarında bi 
rinci sınıflara 1390 
öğrenci kayıt yap
tırdı. Kayıtların de 
vam ettiği ve sayı 
nın bin 500 e çık
masının beklendiği 
öğrenildi. Syf 2’de

Bursa'da seçilecek
H eylül Çarşamba 

İSeans Saat: 15:00 
2.Saaas Saat: 20:00

I&MŞŞmİT 14:00 |jgganssaat:ionn

Yapımcılığını Acun Medya’nın yaptığı ve 
yayınlandığı günden beri büyük ilgi gören 
‘Yetenek Sîzsiniz - Türkiye’ yarışmasının 
elemeleri, 14-15 Eylül tarihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak. 4’de

eline Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_gu/er@hotmaH. com

Miniklerle dersbaşı
Dün sabah, yeni öğretim yılı minik öğrenci 

lerle başladı.
Bizim Özgür de bu yıl birinci sınıfa gidiyor.
Sabah yatağından uyanmak istemedi.
Bir gece önce okul kitapları ve defterleri 

kaplandı.
Yeni çanta, yeni okul giysileri, ayakkabısı 

hazırlandı.
Okula başlamanın heyecanından, her gün 

saat 07.oo de yatağından kalkan çocuk, dün 
sabah kalkmadı.

Okulun yoluna çıkasıya dek, üşüyorum gibi 
mazeretlerle “mızmızlandı” durdu.

Devamı sayfa 4’de

ilttn Pofa cins fttfMde U lIU udi D hizmetinizde

MUHTGS^M KÖRFEZ MANZARASI İLE GEMLİKLİLERE 
FARKLI BİR MEKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAKIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

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


13 Eylül 2011 Salı Gemlik KHrfez Sayfa 2

Birinci sınıflar ıkulla tanıştı
Doğa, emek, emekçi, 

sermaye ve girişimci...
Pazardan, marketten ya da alışveriş 

merkezinden alıp küçük bir güç harcayarak 
evinize getirdiğiniz ürünün ardında çok 
emek var çok... O ürün tarımsal ürün de 
olabilir, endüstriyel de...

Özellikle emek yoğunluklu bir malsa 
alınılan inanın her zerresinde alın terini his
setmek olanaklı.

Onun için...
Özellikle emeğe saygı göstermek gerek.
Kuşkusuz “sermaye” de çok değerli...
O hal de...
Emek ve sermayeyi hep yan yana düşün

mek gerekli.
Ancak...
İkisi yan yana geldiğinde insana yararlı bir 

değer ortaya çıkıyor.
Emek ve sermaye toplumun,
Hem düşünsel hem ekonomik hem de 

sosyal kalkınmasının eşdeğer iki kilometre 
taşı.

Kavga...
Kesinlikle “düşmanhğı”körükler. 
“Ayrışmayı” getirir.

Emekçinin sermayedara,
Sermayedarın da emekçiye yan gözle dahi 

bakmaya hakkı yoktur.
Sorun derinlerde...
Sanayi devrimini yapamayan toplumların 

ortak hastafığı...
Tedavi edilmedikçe de sürekli nüksede

cek.
Uçurumları derinleştirecek.
Ama...
Akl-ı selim her zaman olduğu gibi emek- 

sermaye dengesini sağlayacak.
Arada güven köprüleri kuracak.
Özgür ve huzur içinde yaşamı getirecek.
Emek-sermaye arasına “anlamsız” ve 

“yersiz” nifak tohumlarını ekenler gün gele
cek kendi özgürlüklerini ve yaşam standart
larını kökünden biçecekler.

Onlara zemin hazırlamamak, fırsat ver
memek için iş barışı kesinlikle ön koşul.
“Emek” dendiğinde sermayenin “ser

maye” dendiğinde emekçinin tüyleri diken 
diken olmayacak.

Emek-sermaye dengesi, yalnız çalışma 
barışının değil, hızlı, sürekli ve dengeli 
kalkınmanın, çalışma yaşamının kararlılık 
içinde geçmesinin ve gerçek demokrasinin 
de gereğidir.

Emekle sermayenin barış içinde yaşadığı 
toplumlar sosyal, siyasal, kültürel ve 
doğaldır ki ekonomik açıdan hızla kalkınır
lar.

Toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlikler 
ve yabancılaşmalar azalır.

Madem ki Türkiye bir sosyal devlettir.
0 halde;
İnsan hak ve özgürlüklerine saygı göster

mek,
Bireyin huzur ve refahını gerçekleştirmek 

ve güvence altına almak
Birey ile toplum arasında denge kurmak, 
Emek ve sermaye ilişkilerini dengeli 

olarak düzenlemek,
Özel girişimin güvenlik ve kararlılık 

içerisinde gelişmesi için sosyal, ekonomik 
ve finansal Önlemler alarak iş görenleri 
korumak,

İşsizliği Önleyici ve ulusal gelirin adalete 
uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı önlem
ler almak zorundadır.

Amaç, Hakça ve adilce paylaşımsa...

2011-2012 eğitim ve 
öğretim yılının yak
laşması nedeniyle bu 
yıl birinci sınıfa 
başlayacak olan 
minik öğrenciler, dün 
okullarıyla tanıştı. 
Milli Eğitim Bakanlığı 
geçtiğimiz yıllarda 
aldığı bir kararla, 
yeni okula başlaya
cak olan öğrencilerin 
yeni öğretim yılından 
bir hafta önce okula 
başlayarak, okulu, 
öğretmenlerini ve 
arkadaşlarını tanı
ması ve okul 
yaşamına uyum 
sağlaması için 
başlattığı uygulama 
üzerinb, dün minik 
öğrenciler sınıfları 
doldurdular.
Birinci sınıfların 
öğrenime başlaması 
üzerine okullarda 
dün sabah törenler 
düzenlendi.
İstiklal Marşı’nın 
okunmasından sonra 
saygı duruşunda 
bulunuldu.
Okul müdürlerinin 
yaptıkları konuş
malardan sonra 
anasınıfı öğrencileri 
ile birinci sınıf öğren
cileri öğretmenleriyle

temara'da mi mcılıiııa sili Ma
Marmara'da deniz 
lerdeki canlılarının 
bir kısmının yok 
olması, pek çoğunu 
da yok olma tehlike
siyle karşı karşıya 
bırakan trol avcılığıy
la mücadele için 
operasyonlarını 
aralıksız sürüyor. 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü Deniz 
Liman Şube Müdür 
lüğüne bağlı polisler, 
denizlerdeki canhla 
rının bir kısmının yok 
olması, pek çoğunu 
da yok olma tehlike
siyle karşı karşıya 
bırakan trol avcılığıy
la mücadele için 
operasyonlarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Teknelere çelik halat
larla bağlanan yassı 
tahtalarla denizin 
dibini tarayarak yav 
ru balıklar dahil 
önüne çıkan tüm 
deniz canlılarını içine 
olacak şekilde 
yapılan trol avcılığı, 
aynı zamanda deniz

tanıştılar.
Minik öğrenciler, 
sınıflara anne ve 
babalarıyla çıktılar. 
Bir süre birlikte 
kaldılar, daha sonra 
veliler okulu terk etti. 
Bu arada okula yeni 
başlayan bazı öğren
cilerin anne ve 
babalarından 
ayrılmak istemedik
leri ve ağladıkları 
görüldü.
Okul Müdürleri 
birinci sınıf öğrenci
lerinin büyüklerden 
önce okula başla
malarının okula alış
maları açısından 
büyük yarar 
sağladığını, bir hafta 
içinde öğrencilerin 

canlılarının yaşam 
alanlarını ve yumur
talarının da yok ol 
masına neden oluyor. 
İstanbul Deniz Liman 
Şube Müdürlüğüne 
bağlı ekipler, yarattığı 
zarar nedeniyle 
Marmara Denizi'nde 
tamamen yasaklanan 
trol avcılığının önüne 
geçmek için her gün 
yaptıkları rutin devri 
yeler dışında bu yön 
de gelen her ihbarı 
değerlendirerek aktif 
bir mücadele yürütü 
yor. Bu kapsamında 
9 ayda yapılan çeşitli 
operasyonlarda 100 
adet trol kapısı, 42

okulu ve arka 
daşlarını tanımasıyla 
sıkıntı yaşamadık
larını soyfediler.
Bu yıl, Gemlik’teki 
ilköğretim okulların
da birinci sınıflara 
1390 öğrenci kayıt 

adet trol ağı ele 
geçiren deniz polisi, 
kaçak avcılık 
yapıldığı tespit edilen 
12 tekneye de el 
koydu ve tekne 
sahiplerine 1380 
sayılı Su Ürünleri 
Kanunu uyarınca 
para cezası keserek 
haklarında yasal 
işlem yaptı. 
Av sezonunun 
başladığı 1 Eylül tari
hinden itibaren dene
timlerini yoğun
laştıran deniz polisi, 
üniversitelerin su 
ürünleri fakül
telerinden mezun 
olan kişileri kadro

yaptırdı. Kayıtların 
devam ettiği ve 
sayının bin 500 e 
çıkmasının oex- 
lendiği öğrenildi. 
Kayıtların ay 
sonuna kadar devam 
edeceği bildirildi.

larına alarak bu alan
da profesyonel 
mücadele yürütüyor. 
Denizci polisler, 
İstanbul Üniversitesi 
Su ürünleri Fakültesi 
öğretim üyelerince 
"Balık avlanma yön
temleri, balıkçılık 
yönetimi, yasa dışı 
avcılık ve alınması 
gereken önlemler" 
konularında eği
tilirken, İstanbul 
Deniz Liman Şube 
Müdürlüğüne 
bünyesinde yasak 
avlanmanın önüne 
geçilmesi için 
Kumkapı'daki su 
ürünleri halinde 
Yasak Avcılıkla 
Mücadele Kısım 
Amirliği kuruldu. 
Polis yetkilileri, 
yasa dışı olan 
trolle avlanmaya 
karşı her türlü 
mücadeleyi sürdüre
ceklerini ve bu konu
da gelen her ihbarı 
değerlendirdiklerini 
bildirdi.
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Maganüa saçmaları a kişiyi walaii
Bursa'da arı kovan
larına yaklaşan tarla 
sahibi ve müşterisi 
arıların saldırısına 
uğrayarak yaralandı 
Olay, Gürsu ilçesine 
bağlı İğdir köyü gir
işinde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, Halil A. 
(64), satın almak iste 
diği tarlayı görmek 
için Murat K. (37) ile 
buluştu. Köy giri

m tMilM İM alemi einıı* Mi
Bursa'nın Nilüfer 
ilçesinde birlikte 
alkol alan kuzenler 
arasında çıkan kav
gada, bir kişi av 
tüfeğiyle vurularak 
hayatını kaybetti. 
Olay, önceki gece 
saat 02.00 sıralarında 
özlüce Mahallesinde 
meydana geldi. İddi

ftllllliii «M lllllSltfl;! Milli
Bursa'da önceki 
akşam, Uludağ etek
lerinde yaktıkları 
mangal ateşinin kısa 
sürede ormanlık 
alana sıçraması 
nedeniyle yaklaşık 5 
dönüm makilik alanın 
kül olmasına neden 
olduğu ileri sürülen 
51 yaşındaki Mustafa 
K. ile 59 yaşındaki 
İsmet D. gözaltına 
alındı.
Merkez Osmangazi

Trafo patladı, balıklar koktu
Mudanya’da trafonun 
patlaması sebebiyle 
balık restoranları 
mağdur oldu.
Edinilen bilgiye göre, 
kapalı pazar arkasın
da UEDAŞ'a ait trafo 
önceki gece saat 
22.00 sıralarında pat
ladı. Demirhane 
mevkii İstasyon 
Caddesi ve 17 adet

inde tarlaya bakan 
ikili, arıların bulun
duğu kovanlara yak
laştı. Kovanları kon
trol etmek isteyen 
Halil A. ve Murat K.

aya göre Ramazan Y. 
(31), birlikte alkol 
aldığı amcasının oğlu 
S.Y. (35) ile kavga 
ettikten sonra eve 
gidip duvarda asılı 
pompalı av tüfeğini 
alarak geri döndü. 
Amcasının oğluna av 
tüfeğiyle ateş eden 
zanlı, olay yerinden

İlçesi Çekirge 
Mahallesi'nin üst kıs
mında bulunan 
ormanlık alanda 
alkol alıp, mangal 
yapmak isteyen 
Mustafa K. ve İsmet 
D. 'nin yaktığı ateş 
kısa sürede ormanlık 
alana sıçradı. 
Rüzgarın da etkisiyle 
kısa sürede büyüyen 
yangına Orman 
Bölge Müdürlüğü, 
Büyükşehir 

balık restoranunun 
bulunduğu Yarım 
Ada Balıkçılar 
Çarşısı uzun süre 
elektriksiz kaldı. 
UEDAŞ ekipleri dün 
geceden itibaren 
çalışmaya başla
yarak trafoyu öğle
den sonra onardı.
Saat 15.30 itibariyle 
bölgeye tekrar 

bir anda arıların 
hücumuna uğradı. İlk 
belirlemelere göre 
yaklaşık 15 arı 
tarafından sokulduğu 
tespit edilen Murat K.

kaçtı. Vücudunun 
çeşitli yerlerine isa
bet eden saçmalarla 
yaralanan Ramazan 
Y., silah seslerini 
duyan yakınları 
tarafından kanlar 
içinde bulundu. 
Ambulansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi

Belediyesi ve İtfaiye 
ekiplerine ait 10 araç 
ve bir helikopter 
müdahale etti.
Yaklaşık yarım 
saatlik çalışmanın 
ardından kontrol 
altına alınan yangının 
başladığı yerde 
bulunan barakayı 
kontrol eden polis 
ekipleri içeride 
bulunan bazı hayvan
ları da telef olmaktan 
kurtardı. Yangında 

elektrik verilebildL | 
Balıkçılar, buz
dolapları çalışmadığı 
için balıkların kok

tuğunu, çok büyük 
zarara uğradıklarını 
söyleyerek, UEDAŞ'a 
tepki gösterdi.

ağır yaralandı. 64 
yaşındaki Halil A. ise 
arıların saldırışını 
hafif atlattı.
Her iki şahıs olay 
yerine sevk edilen iki 
ambulans ile Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesinde tedavi 
altına alındı. 
Jandarma, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı kur
tarılamadı. Jandarma 
tarafından gözaltına 
alınan zanlının diğer 
amcasının oğlu E.Y. 
ise verdiği ifadede, 
"Aralarında husumet 
yoktu” dedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

yaklaşık 5 dönümlük 
makilik alan kül 
oldu. Bira ve şarap 
şişelerini bırakarak 
triportörle kaçan 
Mustafa K. ile 
İsmet D., polisin 
başlattığı soruşturma 
sonrasında olay 
yeri yakınlarında 

yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şüpheliler, sorguda 
suçlarını itiraf 
etti.

Tarla bakarken 
anlar soktu

Bursa'da an v 
kovanlarına yak
laşan tarla sahibi 
ve müşterisi arıların 
saldırısına 
uğrayarak 
yaralandı.
Olay, Gürsu ilçesine 
bağlı İğdir köyü 
girişinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 
Halil A. (64), satın 
almak istediği 
tarlayı görmek için 
Murat K. (37) ile 
buluştu. Köy 
girişinde tarlaya 
bakan ikili, arıların 
bulunduğu kovan
lara yaklaştı.
Kovanları kontrol 
etmek isteyen

KllttlZlflIMlM
$ahıs gözaltına alımlı

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, devriye 
gezen polis ekibinin 
durumundan şüphe
lendiği kişinin 
üzerinden bir adet 9 
milimetre çapında 
ruhsatsız tabanca ve 
17 adet mermi çıktı. 
Şahıs gözaltına 
alındı.
Gaziakdemir 
Mahallesi Stadyum 
Caddesi'nde devriye 
görevi yapan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü

Trafik kazası: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da 2 kişi yaralandı. 
Alınan bilgiye 
göre, Yılmaz 
Sönmez yönetimin
deki 06 KSY 43 
plakalı otomobil, 
aynı yönde giden 
Ahmet Avşar 
idaresindeki 
46 LC 256 plakalı

Halil A. ve Murat K. 
bir anda arıların 
hücumuna uğradı. ’ 
İlk belirlemelere 
göre yaklaşık 
15 arı tarafından 
sokulduğu tespit 
edilen Murat K. 
ağır yaralandı. 64 
yaşındaki Halil A. 
ise arıların 
saldırısını hafif 
atlattı.
Her iki şahıs olay 
yerine sevk edilen 
iki ambulans ile 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Jandarma, 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı 

ekipleri, durumun
dan şüphelendiği 
Erkan G. 'nin (31) 
üzerini aradı.
Yapılan aramada, 
Erkan G. 'nin 
üzerinden Sig Sauer 
marka 9 milimetre 
çaplı ruhsatsız 
tabanca, bir adet 
şarjör ve 17 adet 
MKE yapımı fişek 
ele geçirildi. Erkan 
G. gözaltına 
alınırken, olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

kamyonla 
çarpıştı.
Kazada, otomobil 
sürücüsü Yılmaz 
Sönmez ile araçta 
bulunan Kemal 
Sönmez yaralandı. 
Yaralılar, çevrede 
bulunan vatan
daşların araçlarıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı
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Miniklerle dersbaşı...
Okula vardığımızda yepyeni giysilerini 

giymiş, pırıl pırıl minik kız ve erkek öğ 
renciler, okul bahçesinde anne ve baba 
larıyla öğretmenlerini bekliyorlardı.

Kiminin yanlarında dedesi ve nineleri 
de gelmişti.

Kimi annesinin eteğine, babasının pa 
çasına tutuşmuş bırakmıyordu.

Ortalık görülmeye değerdi.
özel Ay kent ilköğretim Okulu bu yıl ye 

nilendi.
Okulun dış cephesi baştan başa değiş 

ti. Bahçesi boydan boya taş parke kap
landı.

Çocuk oyun grubu yanında, açık spor 
alanı ise plastik özel bir zemin madde
siyle kaplanıyor.

öğretmen kadrosunda da yenilenme 
yapılmış.

Dersliklere bilgisayar sistemi ve dona 
nımı eklenmiş..

Hem veliler de, hem öğrenciler de 
heyecan var.

Bir çok velinin çocuğunu okula ilk baş 
latması heyecanı var.

Okul Müdürü konuşmasında çocukla 
rın artık öğretmenlerine emanet edilece 
ğini, okulda, okumayı yazmayı, arkadaş 
edinmeyi bilgiyi ve paylaşmayı öğrene 
çeklerini belirten konuşmasından sonra 
sınıflara doğru gidildi

Çocuğu biçimlendirecek olan okul 
yaşamı böylece başlıyor..

Her eğitim yılı başında öğretmenlerde 
bir başka heyecan başlar.

Bu arada bir öğretmen arkadaşım uzak 
tâki birini göstererek, “Bak bu öğrenciyi 
ben Bursa Anadolu Lisesi’nde okutmuş
tum. Amerika’da eğitim gördü. Bir yerde 
yöneticiymiş. Şimdi de onun kızını okuta
cağım" diyor.

Mezun ettiğin öğrencisinin yıllar sonra 
çocuğunu da okutan bir öğretmenin duy 
gularını anlatmak kolay değil.

Yaşamın 20-25 yılını insan yetiştirme 
ye adayan bu kutsal insanların, her birimi 
zin üzerinde önemli emeği var.

7 yıl yaptığım öğretmenlikte 
mesleğinde, çocuklar için ne tür fedakar
lıklara katlandığımızı anımsıyorum.

Sonra sınıflara doluyoruz.
Çocukların kiminin gözleri ışıl ışıl, 

kiminin ki korku dolu, kimi cin gibi, kimi 
dokunsan ağlayacak.

Öğretmen yeter diyor velilere artık 
çocuklarınızı bize bırakın diyor.

Dün, Gemlik’te 1390 minik öğrenci 
okullarıyla buluştu.

Yeni bir hayatın kapıları onlara açıldı.
Bugün başlayan okul maratonu uzun 

sürecek.
İlkokul, ortaokul, lise derken üniversite 

yaşamından sonra başarılı olurlarsa iş 
yaşamına kendilerine uygun bir iş bulup 
yaşamlarını sürdürecekler.

Kimi okullarda 60 öğrencinin ders yap
tığı sınıflarda başlayan bu yeni okul 
maratonu, onları meslek sahibi yapmak 
ve çağdaş insan olma yolunda büyük bir 
yarışın içine sokuyor.

Geleceğin Türkiyesini bu küçük öğren
ciler biçimlendirecek. Allah onlara zihin 
açıklığı versin.

İyi eğitim ve başarılı bir öğretim yılı 
diliyorum.

Millili llll*i M SİCİM
Yapımcılığını Acun 
Medya’nın yaptığı ve 
yayınlandığı günden 
beri büyük ilgi gören 
‘Yetenek Sizsiniz- 
Türkiye’ yarışmasının 
elemeleri, 14-15 Eylül 
tarihlerinde Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde (Merinos 
AKKM) yapılacak. 
Türkiye’nin 
yeteneklerini 
aramak üzere 
bu yıl birçok şehirde 
elemeleri yapılan 
‘Yetenek Sizsiniz- 
Türkiye’ yarışmasının 
Türkiye elemeleri, 
14-15 Eylül tarih
lerinde Bursa Merinos 
AKKM’de gerçekleş 
tirilecek.
Türkiye’nin her

yerinden Bursa’ya 
gelecek olan 
yetenekler, 
Orhangazi 
Salonu’nda düzen
lenecek etkinlikte 
bütün hünerlerini 
sergileyecek.
Ulusal bir kanalda 
yayınlanmak üzere 
çekimlerin de yapıla
cağı yarışmada, 
yetenekler jürinin 
karşısında hünerlerini 
sergileyecek.
Acun Medya 
yetkilileri, elemeleri 
izlemek isteyenlere 
davetiyelerin 13 Eylül 
Sah günü Saat 
14.00’da Merinos 
AKKM önündeki 
gişeden dağıtılacağını 
açıkladı.

Gemlik ın kurtuluşu
nun 89. yıldönümü 
kutlama etkinlikleri 
kapsamında düzenle
nen 1. Uluslar arası 
Gemlik Belediyesi 
Yıldızlar Serbest 
Güreş Turnuvası’na 
katkılarından dolayı 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a organizasy
on komitesi tarafın
dan teşekkür plaketi 
verildi.
Karacaali Gençlik ve 
İzcilik Kampında mis
afir edilen yabancı 
sporcularla sabah 
kahvaltısında bir 
araya gelen Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Başkan 
Yardımcısı Muharrem 
San’ya düzenlenen 
güreş turnuvası 
nedeniyle teşekkür 
edildi.
Turnuvanın organiza
syonunu düzenleyen

güreş hocası Sevgin 
Güneş tarafından 
kampın bahçesinde 
sporcularla bir araya 
gelen Başkanvekili 
Yılmaz, teşekkür 
plaketini alırken gele
cek yıl İkincisinin 
çalışmalarını şimdiden

başlattıklarını söyledi. 
Bu tür sportif faaliyet
lerin çağdaş kent 
olma yolunda hızla 
ilerleyen Gemlik’te 
daha çok yapılacağını 
müjdeleyen 
Başkanvekili Yılmaz, 
kendisine verilen

teşekkür plaketi 
nedeniyle mutlu 
olduğunu ve yapancı 
ülke ile yurt içinden 
gelen sporcuları 
Gemlik’te ağırlamak
tan da memnunluk 
duyduklarını 
kaydetti.

KRŞCDC BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Kurtuluş Günleri ve Ulusal Bayramlar
Gemlik’in kurtu

luş gününde (11 
Eylül’de) yapılan 
törenlere halkımız 
ilgi göstermedi 
diyor, değerli 
arkadaşımız Kadri 
Güler. Kadri 
Bey’in saptaması 
doğru, bir gerçeği 
yansıtıyor. 
Halkımız Kurtuluş 
Günlerine ve 
Ulusal Bayramlara 
gereken değeri 
vermiyor. Ama 
niçin değer ver
miyor sorusunu 
da irdelenmek 
gerekir.

Kurtuluş günleri; 
bir ilin, bir ilçenin 
düşman işgalin
den can vererek, 
kan dökerek kur
tulduğu, bağım 
sızhğa ve Özgür
lüğe yelken açtığı 
günlerdir. Ulusal 
bayramlarımız var 
olma savaşını 
kazanan Türk 
Ulusunun sevinci 
ni ulusça pay
laştığı günlerdir. 
Her birinin özel 
önemi vardır.

Atamızdan bize 
armağandır. Bu 
nedenle bu özel 
günlerin her 
zaman anımsan
ması ve öneminin 
yeni kuşaklara 
mutlaka kavratıl- 
ması gereklidir.
Okullarımızda bu 

konuyla ilgili her
hangi bir çalışma 
yapılıyor mu? 
Hayır!

Gelelim asıl 
meseleye: Neden 
halkımız kurtuluş 
günlerine yeterin 
ce katılmıyor?

Bence 89 yıldan 
beri yapılan tören
ler aynı. Monoton 
bir havayı yan
sıtıyor. Katılıma 
baktığınızda kay
makam, garnizon 
komutanı, 
belediye başkanı 
ve diğer devlet 
memurlarıyla halk
tan ilgi duyanlar, 
bunların yanı sıra 
bir manga asker 
ve öğrenciler. 
Saygı duruşu, 
İstiklal marşı, 
çelenk koyma, 

konuşmalar, şiirler 
ve askerlerimizin 
havaya ateş 
etmesi. Yıllardan 
beri yaptığımız bu. 
Bence halkımız bu 
törenlerde kendini 
bulamıyor; bu 
nedenle de her yıl 
bu törenlerden 
uzaklaşıyor.
Yetkililerimiz ne 
düşünür bilemiyo
rum; ama bu 
törenler halkı içine 
almazsa, daha 
ilginç hale getiril 
mezse yıllar sonra 
üç beş kişiyle 
yapılır olacaktır.

Ulusal 
Bayramlarımızda 
da durum çok 
farklı değil. 
Örneğin “23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve ÇbcuR 
Bayramı”nı ele 
alalım. İlköğretim 
okullarının büyük 
bir kısmı günlerce 
prova yaparak bu 
bayrama katılıyor. ' 
Bu okul öğrenci
leri saatlerce 
ayakta, sırada 
bekliyor.

Konuşmalar 
yapılıyor, şiirler 
okunuyor, bir
takım gösteriler 
sunuluyor. Bu 
etkinlikler en az 
iki üç saat sürü 
yor. Birileri oturu 
yor,ama çocuklar 
ayakta bekliyor.
Öğrenciler 

küçük, susayan 
mı ararsın, çişim 
geldi, karnım acık
tı diyen mi. Hele 
hava da soğuksa 
ve yağmurluysa 
vay çocukların 
haline. Anneler 
babalar perişan. 
Hava güneşli ve 
çok sıcaksa yandı 
minikler. Hani 
çocuk bayramıydı, 
çocuklarımıza 
armağan 
edilmişti?

Bayram bir 
sevinci, mutluluğu 
ve bir güzelliği 
paylaşmak değil 
midir? Ulusal 
bayramlara katılan 
halkın % 9O’ı 
öğrenci velileridir. 
Çocukları bayra
ma katılmasa 
inanın onlarda 
katılmayacaktır. 
Bu bayramlarda 
yapılan konuş
malar, okunan 
şiirler birbirinin 
benzeri; bu 
nedenle ilgi çek
miyor.

Okullarımızda, 
bütün öğretmen

lerimiz kurtuluş 
günlerini ve 
Ulusal bayram
larımızın önemini 
öğrencilerimize 
mutlaka anlatıyor- 
lardır; ama bu 
yapılanlar yeterli 
değil. Öğrencilere 
bu günlerin önem
inin kavratılması 
geleceğimiz 
açısından büyük 
önem taşıyor. Bu 
iş sadece tarih ve 
Türkçe öğretmen
lerinin işi değil, 
tüm öğretmenleri 
mizin işi olmalı. 
Bu konuda sadece 
öğretmenlerin 
değil bütün 
yetişkinlerin hatta 
ülkeyi yöneten
lerin de görev ve 
sorumluluğu 
olmalı. Fakat ne 
acıdır ki belli 
mevkilerde görev 
yapan muhterem
ler bu ulusal 
bayramlara ne 
gerek var diyecek 
kadar ileri gitmek
tedir. Bu konuda 
gerçekten ülkesini 
seven yöneticilere 
görevler düşmek
tedir. Bu kişiler 
özel günleri nasıl 
daha çekici hale 
getirebiliriz, 
sorusunu sorup 
yanıt aramalıdırlar.

Bu özel ve güzel 
günlerimizin 
gerçek bir bayram 
havasında küt
lanılması isteni" 

yorsa Kurtuluş 
günlerimiz ve 
Ulusal bayram
larımız, monoton
luktan ve sıkıcılık
tan mutlaka kur
tarılmalı. Çeşitli 
etkinliklerle 
zenginleştirilerek 
cazip hale geti 
rilmeli.

Halkımız bu özel 
günlerde sevinç 
duymalı, bir 
coşkuyu yaşamalı. 
Öğrencilerimiz bu 
günlerde sıkıntı 
yaşamamalı, bu 
özel günlere iste 
yerek, sevinerek 
katılmalı. Eğer 
bunları yapa
bilirsek halkımız 
bu bayramlara 
kitleler halinde 
katılacak ve bu 
günler bir şölene 
dönüşecektir.

Tiyatro, sinema, 
müzik, şiir etkin
likleri... yarış
malar, şair ve 
yazar davetleri... 
panel ve konfe 
rans gibi etkinlik
ler yapıldığında 
sevindirici 
sonuçlar alınacak 
ve halkın katılımı 
sağlanmış olacak
tır.
Alışılmışın dışına 

çıkmak belki biraz 
zor olacaktır.Bunu 
başarmak için 
sadece biraz 
çaba gereklidir.
İlgililere duyuru

lur!

KAYIP ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN ALMIŞ OLDUĞUM 16 ZN 281 
PLAKALI ARACIMIZA AİT C2 TAŞIT KARTI KAYBOLMUŞTUR. 
HÜKÜMSÜZDÜR. KADERHAN NAK. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel : 573 56 99

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

’AŞMALI KONAK 
CAFE BAR’ 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE 6İRDİ

HM A80NEOLDUNUZ»?
tıiLİrlı lu tmıiı «İMSİ mimi ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TİMB m ' “SUYUNU BOŞA 
IflWL . HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan Suyunu Boşa Harcama" 
[kampanyasın^, su tüketiminin önlenmesi için sız de katıkn

Gemi IK Körfez www.gemlikkorfezgazetesl.com

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
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BAY-BAYAN 
GARSON ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ftRftNIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

ELEMAN ARAHIYOR Yurtlar hizmete açıldı
SU ve TÜP DAĞITIMINDA ÇALIŞACAK 

ADRES BİLGİSİNE SAHİP 
DENEYİMLİ ŞOFÖR ve YARDIMCI 

ELAMANLAR ALINACAKTIR. 
İLGİLENENLERİN 513 49 41 NO'LU 
TELEFONA MÜRACAAT ETMELERİ 

RİCA OLUNUR.

YURTKUR Genel 
Müdürü Hasan Al 
bayrak, yeni eğitim- 
öğretim yılında da 
yurtlardaki sosyal 
ve kültürel faaliyet
lerin devam edece 
ğini belirterek, "Bu 
sene hemen hemen 
her yurdumuzda bir 
veya iki öğrenciyi 
kışın kayak kursları
na göndereceğiz"

Aibayrak, yeni eği 
tim-öğretim yılında 
kurumunun vereceği 
hizmetlere yönelik 
bilgi verdi.
Yurtların hizmete 
açıldığını belirten 
Aibayrak, eylül 
ayının sonuna kadar 
yurtlara toplam 105 
bin öğrenci alacak
larını söyledi. Şu 
anda 52 yurdun

ettiğini anlatan Al 
bayrak, ayrıca 4 yur
dun inşaatının da 
dönüşüm halinde 
olduğunu söyledi. 
YURTKUR'un bu yıl 
50. yıl dönümü 
olduğunu ifade eden 
Aibayrak, "50. yılda 
50 bin kapasiteli 
yurt diye yola çıktık. 
20 bine yakın kapa
siteyi hizmete sün-

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

ler Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER’!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

inşaatının devam

www.planetyed.com

dedi.

Genel İngilizce - İ$ İngilizcesi 
Sertifika Programları 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama
Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı OKUL KAYITLARINDA g

ÖZEL FİYATLAR W

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21
Ozan ATASOY

Kükürtlü Cd ve Kükürtlü Mh Esenkent Sitesi No: 40 D: 11
Osmangazi-BURSA/TURKİYE Tel & Fax : +90 224 235 48 48

www.planetyed.com 
ozanatasoy@planetyed.com 

info@pl.anetyed.com

duk. 2012 yılının 
mart ayına kadar 40 
bine yakın kapasite 
yapıp YURTKUR'un 
kapasitesini 300 bini 
aştıracağız" diye 
konuştu.
Yurtlarla ilgili yapı 
lan çalışmaları anla
tan Aibayrak, eski 
yurtlarda öğrenci 
başına düşen alanın 
8-10 metrekare oldu 
ğunu, şimdi ise bu 
alanın 20 metreka 
reye çıktığını belirtti. 
Tek kişilik odaların 
14-16 metrekare 
civarında olduğunu 
ifade eden Aibayrak, 
"Üç kişilik odalar 
32-36 metrekare. 
Ortak alanları da 
düşünür sek 
neredeyse bir öğren
ciye, 20 metre kare 
civarında bir alan 
düşüyor" dedi.

YENİ YURT 
PROJELERİ 
YURTKUR'a bağlı 
yurtlar dışında üni | 
versitelerin de kendi 
yurtları olduğu bil
gisini yineleyen 
Aibayrak, bu yurt- f 
ların 55 bin civarın
da yatak kapasiteli 
olduğunu söyledi. 
Aibayrak, bunların 
dışında ise özel 
yurtların olduğunu 
kaydetti.

http://www.planetyed.com
http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@pl.anetyed.com
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liiıiiimeıle Dünya İlintisi mmım
Türkiye, bu yılın 
ikinci çeyreğinde 
dünyanın ikinci, 
Avrupa'nın ise en 
hızlı büyüyen 
ekonomisi oldu. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Türkiye ekonomi 
sinin 2011 yılı ikinci 
döneminde yüzde 
8, 8 büyüdüğünü 
açıkladı.
Piyasalardaki 
büyüme tahminleri, 
yüzde 7-7, 5 aralı 
ğında değişiyordu. 
TÜİK, 2011 yılı ikin
ci döneme ilişkin 
Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) veri
lerini açıkladı. 
Buna göre, üretim 
yöntemiyle hesa
planan gayri safi 
yurtiçi hasıla tah
mininde, 2011 yılı 
ikinci üç aylık 
döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre cari 
fiyatlarla gayri safi

Cari Açıkta Hızlı Düşüş
Merkez Bankası'nın 
verilerine göre cari 
açık Temmuz ayın
da 5.3 milyar Dolar 
oldu. Haziran ayın 
da 7.6 milyar 
dolardı 
Türkiye'nin cari 
işlemler hesabı 
açığı, yılın 7 ayın
da, geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 112,9 
artarak, 50 milyar 
662 milyon Dolar 
oldu.
Merkez Bankası 
tarafından açık

yurtiçi hasıla yüzde 
19, 2'lik artışla 318 
milyar 404 milyon 
lira oldu.
Sabit fiyatlarla ise 
bu dönemde 
ekonomi, yüzde 8, 
8'lik büyümeyle 27 
milyar 910 milyon 
lira oldu.
Takvim etkisinden 
arındırılmış sabit 
fiyatlarla GSYH 
2011 yılı ikinci üç 
aylık döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 8, 3'lük artış 
gösterirken, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden 
arındırılmış GSYH 
değeri bir önceki 
döneme göre yüzde 
1, 3 arttı.

DÜNYA İKİNCİSİ 
OLDUK 
Türkiye, bu yılın 
ikinci çeyreğinde 
dünyanın ikinci, 
Avrupa'nın en hızlı 

lanan 2011 yılı 
Temmuz ayına 
ilişkin ödemeler 
dengesi verilerine 
göre, cari açık 2011 
yılı Ocak-Temmuz 
döneminde bir 
önceki yılın aynı 
dönemine göre 26 
milyar 871 milyon 
Dolar artış göster
di. Geçen yılın ilk 7 
ayında, cari açık 23 
milyar 791 milyon 
Dolar düzeyindey
di. Geçen yıl 
Temmuz'da 3 mil
yar 565 milyon 

büyüyen ekonomisi 
oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Türkiye 
ekonomisinin bu 
yılın ikinci 
çeyreğinde geçen 
yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 8. 8 
büyüdüğünü 
açıkladı.
AB istatistik 
kurumu Eurostat, 
OECD ve ilgili 
ülkelerin istatistik 
verilerine daya
narak hazırladığı 
habere göre, Çin, 
yılın ikinci 
çeyreğinde yıllık 
yüzde 9, 5 
büyürken, Çin'i 
yüzde 8, 8 ile 
Türkiye ve yüzde 8, 
4 büyüme oranıyla 
Estonya takip etti. 
İkinci çeyrekte 
Hindistan yüzde 7, 
7, Şili yüzde 6, 5, 
Endonezya yüzde 
6, 5, Litvanya yüzde

Dolar açık veren 
cari işlemler 
hesabında, bu yılın 
aynı ayında 5 mil
yar 319 milyon 
Dolar açık mey
dana geldi. 
Cari işlemler 
açığının artmasında 
dış ticaret açığının 
28 milyar 119 mily
on Dolar tutarında 
artarak 54 milyar 
460 milyon dolara 
ulaşması etkili 
oldu. Öte yandan 
Merkez Bankası, 
Zorunlu Karşılıklar 

6, 2 ve Letonya 
yüzde 5, 7 
büyüme kaydetti. 
Dünyanın en büyük 
ekonomisi ABD 
aynı çeyrekte 
yüzde 1, 5, 
Avrupa'nın en 
büyük ekonomisi 
Almanya ise yüzde 
2, 8 büyüme 
sağladı.
Bu yıl 11 Mart'ta 
meydana gelen 
deprem ve 
tsunami felaketinin 
ekonomideki olum
suz etkilerini 
üzerinden atmaya 
çalışan Japonya 
ekonomisi ilk 
çeyrekte olduğu 
gibi ikinci çeyrekte 
de daraldı.
İlk çeyrekte yüzde 
0, 7 daralan 
dünyanın üçüncü 
büyük ekonomisi 
Japonya, ikinci 
çeyrekte de 
yüzde 0, 9 
küçüldü.

Hakkında Tebliğ'de 
değişikliğe gitti. 
Buna göre Türk 
Lirası yükümlülük
ler için tesis 
edilmesi gereken 
zorunlu karşılık
ların yüzde 10'una 
kadar olan kısmı 
ABD Doları ve Euro 
cinsinden tesis 
edebilebilecek. Son 
dönemlerde süratle 
artan altın depo 
hesapları da zorun
lu karşılığa tabi 
yükümlülüklere 
dâhil olacak.

Kırmızı el üretim

Türkiye'de bu yıl 
temmuz ayında 45 
bin 700 ton kırmızı 
et üretildi.
Temmuzda et üreti
mi bir önceki aya 
göre yüzde 4,4, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
18,1 azaldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumunun (TÜİK) 
açıkladığı 2011 yılı 
Temmuz ayı kırmızı 
et üretim istatistik
lerine göre, geçen 
yılın Temmuz ayın
da 55 bin 782 ton 
olan kırmızı et üre
timi, bu yıl yüzde 
18,1 düşüşle, 45 
bin 700 tona gerile
di. Aylık bazda ise 
yüzde 4,4 gerileme 
kaydedilen kırmızı 
et üretimi, bu yılın 
Haziran ayında

Gemlik Karfez
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47 bin 781 ton 
düzeyindeydi. 
Verilere göre, 
2011 Temmuz 
ayında kırmızı et 
üretiminin 33 bin 
221 tonunu sığır 
eti, 9 bin 888 
tonunu koyun 
eti, 2 bin 566 
tonunu keçi eti, 
25 tonunu da 
manda eti oluştur
du. Sığır eti üreti
mi, bir önceki aya 
göre yüzde 8,7, bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre de 
yüzde 24,7 azaldı. 
Temmuz ayında 
koyun eti üretimi 
ise bir önceki aya 
göre yüzde 9,2 
azalırken, geçen 
yılın aynı ayına 
göre de yüzde 5,4 
arttı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

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. 5.13 29 54
Emniyet Müd ’513 1028

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın-Tûrizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlü-Esadaş 514 45 49
Anıttır 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 5I3 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş 513 11 33
Mal Mud. , 513 10 95
Nüfus Md 513 37 42
Özel İd Md. 51315 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
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) 36,3 43 19
Eskihısar (26'2) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali ; (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz . 5İ3 12.95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Erga.z 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Lıkıtgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likıtgaz 513 80 00
Akçagaz <., 514 88 70
Totalgaz 51.4 17 00
Akcşn Petrol 513 10 79
MAR PE f 513 30 33
Tuncay Otoga* 513 16 45
Beyza Petrol ... .51.3.61 .03,

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav Hast 513 23 29
M«rSa)Oc«jı 513 10 68
TomoKay Tomografi 5 13 65 29
Uzmanlar T.p Mrk 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral >13 45 21 -23
Başikanhk 513 46 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21*122
BUSKİ 514 57 96 .
İtfaiye , 513 23 25
Muhasebe Md 5? 3 45 21-182
Yazı İşi Md 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
OEILİK'İN İLK 8ÛHLÛK SİYASİ OAZtTtSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4064

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 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Hkllllllilllil

YEMEM 
KIYAMET GECESİ 

12.0014.15-16.30- 
20.30 

MİSAFİR
14.00-16.15-20.J0

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

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 kararlannı verir ve uygular, 

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

»W

14 Eylül 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info# gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz
4-5 Yaş 
Ana Sınıfı

5.400 TL
5.600 TL

1.
2.
3.

5.
6.

Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf 
Sınıf

8. Sınıf

8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

Kuruluştan Kurtuluşa 
Bisiklet Turu’na 
Gemlik'temola

Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Ça 
nakkale Valiliklerinin ortaklaşa or 
ganize ettikleri “Kuruluştan Kur tu 
luşa Bisiklet Turu”na katılan bisik
letçiler Gemlik’te mola verdi. 2’de

İH, Mi M İHIMI HM
CHP Bursa Milletveki 
li Turhan Tayan, İlçe 
örgütünü ziyaret etti. 
Tayan, burada yaptığı 
konuşmada, iktidarın 
ülke içinde büyük te 
rör olayları yaşan
masına karşın Başba 
kanın Ortadoğu’nun 
liderliğine soyun
duğunu, iç sorunları 
unutturmak istediğini 
söyledi. Tayan, Bursa 
Gemlik tren yolu ihale 
sinin yapılmadığına 
dikkat çekti. Syf 5’de

Belediye Meclisi nde 
komisyonların 

kararlarına Evet’

Gemlik Belediye Meclis Eylül ayı toplan
tılarını tamamladı. Meclisin dünkü toplantısı
na Komisyonlardan gelen evraklarla ilgili 
raporlar damgasını vurdu. Haberi sayfa 4’de

Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

tlttn Pofa cıus fltfM de UIIU Udi O hizmetinizde
12 Eylül anıları.. (1)

Yıllar ne çabuk geçiyor değil mi?
12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 31 yıl 

geçmiş.
O gün doğan bir çocuk, bugün 31 yaşında 

bir baba veya annedir.
Sokakları sağ sol çatışmasından kan gölü 

ne dönen, parlamentoda Cumhurbaşkanını 
bile seçemeyen bir siyasi irade...

Üniversitelerde işgaller, kurtarılmış mahal
leler, grevler nedeniyle iş yapamayan fabri 
kalar...

....... , ..................................................................................................................................................................... 4/W''?’1.'

Darbe için her türlü olanak sağlanmış..
Darbelere ve muhturalara alışık olan bir 

askeri geleneğin bilinmesine karşın umur
samaz bir ortam sürmekte.. Devamı syf 4’de

MUHTCŞCM KÖRFeZ MANZARASI İt£ G€MLİKLİLcR<c 
İARKLI BİR M€KAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlaya 
mıyoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 
Gemlik Körfez.

Türkiye de ilk 
Bursa da 

üçünciisii yapıldı

"Kuruluştan Kurtuluşa Bisiklet 
Turu na Gemlik'te mola i

Bursa İl Özel İdare
si tarafından 
geliştirilen Mebran 
kaplama sulama 
göletlerinin 
üçüncüsü 
Orhangazi’nin 
Çakırlı Beldesinde 
tamamlandı.
Genel Sekreter 
Kemal Demirel 
Orhangazi Çakırlı 
Beldesinde yine İl 
Özel İdaresinin 
uygulamakta 
olduğu bir inşaatı 
daha tamamladık. 
Bu inşaatın özelliği 
bizim Bursa da ve 
Türkiye de ilk yap
tığımız uygula
manın üçüncü 
gölet’imiz 
olmasıdır, buradaki 
amaç kışın kar ve 
yağmur sularından 
yararlanarak yap
tığımız gölet’in 
doldurulmasıyla 
yaz aylarında özel
likle zeytin amaçlı 
sulaması ile kapalı 
sistem yani damla
ma sulama sistemi
nin uygulanabile
ceği özelliklere 
sahip sulama sis
teminin burada 
hayata geçmesidir 
dedi.
Kemal Demirel 
buradaki amaç 
gölet olması 
mümkün olmayan 
ama depolama 
amaçlı sularda

«ıılrlı lıı «luk ılıul tuntıl 

suları depolamak 
için özellikle cazi
beli anlamda yarar
lanmak için bu tip 
inşaatların gerçek
leştirilmesi bizim 
öncülük ettiğimiz 
bir proje, bir takım 
noksanlıklarımız 
olabilir ama bir işe 
banlamazsanız 

devamını getire
mezsiniz mümkün 
mertebe hata
larımızı aza 
indirerek bu inşaat
larımıza devam 
edeceğiz.
Bursa da Çakarlı 
Beldemizde şuan 
yapılan gölet’imiz 
üçüncüsü ama 
önümüzdeki yıllar 
daha da çoğaltarak 
bu tip gölet 
sayılarını daha az 
su ile daha çok 
verim alınacaktır. 
Bu tip göletlerim
izde neden Mebran 
seriyoruz çünkü bu 
coğrafyada su 
depolanması 
mümkün değil 
şuan, gölet’in 
bulunduğu yer 
suyu kaçıran bir 
özelliğe sahip 
olduğu için gölet 
zemini su geçirmez 
özelliğe sahip 
Mebranla kaplan
maktadır ve su 
kaybı böylelikle 
önlenmektedir açık
lamasında bulundu. 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

T MA “SUYUNU BOŞA 
V HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan'Syyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Bilecik, Bursa, 
Balıkesir ve 
Çanakkale 
Valiliklerinin ortak
laşa organize ettikleri 
“Kuruluştan 
Kurtuluşa Bisiklet 
Turu”na katılan bisik
letçiler Gemlik’te 
mola verdi.
İlk kez yapılan ve 
Bilecik Söğüt’ten 
yola çıkan 45 bisik
letçi ile yaklaşık 80 
kişiden oluşan kafile 
Gemlik 
Belediyesi’nin 
konuğu olarak öğle 
yemeği yedi. 
Türkiye’nin çeşitli 
illerinden toplanarak 
“Kuruluştan 
Kurtuluşa Bisiklet 
Turu”na katılan bisik
letçiler Türkiye 
Bisiklet Federasyonu 
Denetleme Kurulu 
Başkanı Günel Genç 
başkanlığında geldik
leri Gemlik’te Vali 
Yardımcısı Adnan 
Çakıroğlu ile 
Gbmılk tsfeıfealye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
karşılandılar.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Milton 
Gazinosu’nda verilen 
yemeğe katılan bisik
letçiler uzun yolun 
yorgunluğunu din

MHP il yöneaminılen Bemlik e ziyaret
MHP Bursa il yöneti
cilerinden Erol 
Sönmez, Erhan 
Yaran ve Mehmet 
Çetin Gemlik İlçe 
Teşkilatına ziyarette 
bulundular. Sonraki 
dönemde daha sağ 
lam adımlar atmak 
için çalışmalarımızı 
hızlandırdık, tüm 
ilçelerimize 
ziyaretlerde bulun
duklarını belirttiler. 
Büyük Kurultay en 
geç Haziran ayında 
II yönetimi adına 
açıklama yapan İl 
Başkan Yardımcısı 
Erol Sönmez; 
“İlçelerimizden 
değerlendirme ve 
fikirlerini alarak son 
dönemlerde yapılan 
en ciddi toplantıyı 
gerçekleş tirecek 
Genel Merkezimiz. 
Bu toplantı kongre

lenerek üzerlerinden 
attılar.
11-17 Eylül 2011 
tarihlerini kapsayan 
bisiklet turuna 
Söğüt’ten start veren 
içlerinde bayanların
da bulunduğu bisik
letçilere polis ve jan
darma ekipleri de 

sürecimize ve büyük 
kurultaya da son 
hazırlık olacaktır. 
Tahminimizce 
Kasım-Ocak ayları 
arasında ilçe kon
greleri, şubat - mart 
arasında ise İl kon
grelerinin tamamı 
bitmiş olur. En geç 
Haziran ayı içerisin 
de de Büyük Kurul 
tay gerçekleşir. 

güvenlik önlemi 
alarak destek verdi. 
Bilecik’ten başlayan 
ve İznik üzerinden 
Gemlik’e ulaşan 
bisikletçiler Vali 
Yardımcısı Adnan 
Çakıroğlu ile Beledi 
ye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın dinlenme

Bu. sayede yerel 
seçimlere güçlen 
dirilmiş kadrolarla 
gireceğiz. Yerel 
Seçimlerde en çok 
güvendiğimiz ilçel
erden biri Gem lik, 
önümüzdeki dö nem 
her türlü des teği 
vermeye hazırız. ” 
dediler.
Bursa’nın kurtuluş 
şenliklerinden 

sonrasında birlikte 
kaldırdıkları start 
bayrağı ile Bursa’ya 
hareket ettiler. 
Geceyi Bursa’da 
geçiren bisikletçiler 
bandırma üzerinden 
giderek 17 Eylül 2011 
günü Çanakkale’ye 
girecekler.

bahseden il yöneti
cileri, “Bursa 
genelinde sönük 
geçmesi, milli 
bilincimizin 
törpülenmiş olduğu
nun göstergesidir. 
Milli değerleri en 
açık şekilde savu
nan parti bizleriz. 
Bu anlamda da üze 
rimize düşeni yap- j 
malıyız” dediler.
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B MİMİ llllll IHI! II
Mudanya’da jandar
ma ekipleri, Kapanca 
kıyılarında karaya 
oturmuş metruk bir 
gemi buldu. 
Mudanya sahillerinde 
devriye gezen İlçe 
Jandarma 
Komutanhğı'na 
bağlı timler, Kapanca 
açıklarında karaya 
oturmuş bir gemi 
olduğunu gördüğü. 
Mürettebatı tarafın
dan terk edilen 
ve içinde değerli

Servis otobüsünün altında kaldı

bir şey bulunmayan 
Aldebaran-1 isimli 
geminin; Aldebaran 
Denizcilik Limited 
Şirketi'ne ait kuru 
yük gemisi olduğu 
öğrenildi.

578 bin grostonluk 
51 metre boyundaki 
kuru yük gemisinin 
TC bandıralı ve 4295 
sicil numarasıyla 
İstanbul limanına 
tescilli olduğu tespit 

edildi.
Jandarmanın 
yaptığı soruşturma
da, parçalanmak 
üzere olan geminin 
icralık olduğu 
tespit edildi.
Jandarma 
timlerininin yaptığı 
araştırmada 
gemide kayda 
değer bir şey 
bulunmadı.
Jandarmanın 
olayla ilgili tahkikatı 
devam ediyor.

Gözcü yakalandı, 
hırsızlar kaçtı
Bursa'nın İznik 
ilçesinde 
güpegündüz 
inşaatlardan 
hırsızlık yapan bir 
kişi yakalanırken, 
kaçan iki kişi ise 
aranıyor.
Edinilen bilgiye 
göre, Murat - 
Kahraman, Ahmet 
Demirci ve Lütfü 
Yılmaz'a ait üç 
inşaattan önceki 
gün öğle saatlerinde 
kalıp malzemeleri ve 
demirler çalındı. 
Ancak hırsızlardan 
ikisi, inşaat sahibi 
Murat Kahraman 
tarafından fark 

edilince, 34 UR 4545 
plakalı araçlarına 
binerek kaçtı. 
Arkadaşlarına 
gözcülük yapan ' 
M.K. (39) ise inşaat 
sahibi Kahraman 
tarafından yakalanıp 
polise teslim edildi.
4545 plakalı araç bir 
akaryakıt istasy
onunun kameraları 
tarafından tespit 
edildi. Yakalanan 
M.K'nin sabıkalı 
olduğu ve İstanbul'
da ikamet ettiği 
belirlendi. M.K'nin 
amcasının çocukları 
olduğu tespit edilen 
iki kişi aranıyor.

Orhangazi’de yolun 
karşısına geçmek 
isterken servis oto
büsünün altında ka 
lan 27 yaşındaki 
İsmail Gül yaşamını 
yitirdi.
Kaza, saat 01. 00 
sıralarında Orhan 
gazi- İznik Karayolu 
Ureğil Köyü altında 
meydana geldi.
Yakup Girgin (54) 
yönetimindeki 16 S 
6710 plakalı bir oto
büs, Üreğil Köyü 
yakınlarında Orhan 
gazi'den İznik 
yönüne giderken, 
karşıya geçmek 
için yola aniden

İki otonobilin kazasında bisiklet
sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'da kontrolden 
çıkan otomobilin 
çarptığı otomobil 
savrularak yol kena 
rındaki bisikletliye 
çarptı. Ağır 
yaralanan 
bisiklet sürücüsü 
kurtarılamadı. 
Bursa-Ankara kara 
yolu üzeri Çevik 
Kuvvet Şube 
Müdürlüğü önünde 
meydana gelen kaza
da ortalık savaş 
alanına döndü. 
İddiaya göre ana 
yolda seyreden R.Ö. 
(24) idaresindeki 16

■
1J

ag

fırladığı öne sürülen 
İsmail Gül'e çarptı. 
Çarpmanın şiddeti 
ile savrulan 
Gül, olay yerinde 
can verdi. Kaza son
rasında olay yerine 
çağrılan 112 Acil 
Servis ekibi genci 
yeniden yaşama

JJJ 56 plakalı otomo
bil, önünde ilerleyen 
olan M.E.'nin (51) 
kullandığı 16 CFV 20 
plakalı otomobile 
çarptı. Arkadan aldığı 
darbeyle savrulan 
araç, yol kenarında 
bisikletiyle seyir 
halinde olan 36 
yaşındaki Necati 
Yıldırım'a çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
metrelerce savrulan 
Necati Yıldırım, kan
lar içinde yere düştü. 
Talihsiz bisiklet 
sürücüsü olay yerine 
sevk edilen ilk 

döndürmek için uzun 
süre uğraş verdi.
Yaklaşık 20 dakika 
kalp masajı ile haya
ta döndürülmeye 
çalışan İsmail Gül 
kurtarılamadı.
Kaza sonrasında
Jandarma ekipleri ve 
Cumhuriyet Savcılığı 

ambulansla Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıl
mak istenirken yolda 
hayatını kaybetti. 
Olay yerine sevk 
edilen 3 ambulanstan 
biri, 16 CFV 20 plaka 
lı aracın içerisinde 
bulunan 51 yaşındaki 
Â.E.'yi Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırdı. Araç sürücü 
leri M.E. ve R.Ö.'nün 
tedavileri ayakta 
yapılırken, olay ye 
rine gelen polis ekip
leri güvenlik şeridi 
çekti. Yaklaşık 15 

soruşturma başlattı. 
Otobüs şoförü 
Yakup Girgih'in 
ifadesinde, gencin 
ellerini kaldırarak 
aniden yola fır
ladığını ileri sürdü. 
Kazayı haber alan 
İsmail Gül'ün yakın
ları ise sinir 
krizleri geçirdi. 
Kazada hayatını 
kaybeden İsmail 
Gül'ün cesedi, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'nde 
Cumhuriyet 
Savcısının ilk 
incelemesinin ardın
dan Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na götürüldü 

dakika kapalı kalan 
yolun tek şeridi 
güvenlik önlemleri 
alındıktan sonra 
açıldı. Olayı gören 
vatandaşlar 16 JJJ 
56 plakalı aracın 
sürücüsü R.Ö.'nün 
çok süratli olduğunu 
iddia ederken, aracın 
açılan hava yastıkları 
dikkatlerden kaç
madı. 16 CFV 20 
plakalı aracın baga
jında olan LPG depo
sunun ise yerinden 
koptuğu gözlendi. 
Polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Güvercin hırsızı
kümeste yakalandı
Bursa'da bir hırsız, 
elektrik direğinden 
tırmanarak çıktığı 
evin çatısındaki 
güvercinleri çalmaya 
çalışırken suçüstü 
yakalandı.
Osmangazi İlçesi 
Soğanlı Mahallesi 
Ormanlar Yolu 
Caddesi üzerinde 
H.K. (36)’ya ait ev, 
sabaha karşı bir 
hırsızın hedefi oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, güvercin mer
aklısı ev sahibinin 
evin çatısında 
beslediği

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, kanalizas 
yon çalışmaları 
sırasında toprak 
altında kalan işçi 
ağır yaralandı.
Alanyurt Yeni 
Mahalle Uludağ 
Caddesi mevkiinde, 
İnegöl Belediyesi'nin 
taşeron firmaya yap
tırdığı alt yapı çalış
maları sırasında 
toprak kayması * 
meydana geldi. 
Kanalizasyon 
borusu döşeyen 

güvercinleri gözüne 
kestiren E.A. (26), 
evin kenarında bulu
nan elektrik direğin
den çatıya tırmandı. 
O sırada devriye 
gezen polis ekipleri 
E.A.'yı fark etti. 
Olaya müdahale 
eden polis ekibi, 
E.A.'yı kümesin 
içerisinde kuşları 
çalmaya çalışırken 
yakaladı.
E.A.'nın gözaltına 
alınmasının ardın
dan olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı 

V

işçi İsmail Baloğlu 
(31), toprak altında 
kaldı. Çalışanlar ve 
çevredeki vatan
daşların yoğun 
çalışması sonucun
da İsmail Baloğlu, 
toprak altından 
çıkarıldı.
Ağır yaralanan 
işçiye ilk müdahale, 
olay yerine gelen 
112 Acil servis 
ambulansındaki 
görevli sağhk per
soneli tarafından 
yapıldı.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül anıları.. (1)
Geliyorum diyen darb, 12 Eylül 1980 

günü Cuma günü sabaha karşı geldi.
Saat O4.oo sıralarında, bir dostum ev 

telefonumu arayarak “Asker ihtilal yaptı” 
dedi.

Bu saatte nereden öğrendin diye sordu 
ğumda ise, “Yan komşum Binbaşı ile iyi 
görüşüyoruz. Gece birliğine çağrılmış. As 
ker Ankara’da TBMM’ye el koymuş. ” 
dedi.

1980 darbesini erken duyanlardan biri 
olmuştum.

Hemen radyomu açıp, askeri ihtilal ile 
ilgili bilgiler edinmeye çalıştım.

Askeri bildiriler yerine, marşlar çalını 
yordu radyoda.

Askeri darbeyi yapanlar kimlerdi?
Darbe iktidardaki AP iktidarına mı yapıl 

mıştı, yoksa tüm siyasilere mi?
Kafam karma karışık, sabahı zor yap

tık.
Sabah oldu ama, bu kez sokağa çıkma 

yasağı konmuştu.
"Ülkede ne olup' bittiğini'ohmiyorbü*.
Darbeyi yapanların Genel Kurmay Baş 

kam Kenan Evren ve kuvvet komutanları 
olduğunu radyodan yapılan bidirilerden 
öğrendik.

O gün, polis, darbeci Generallerin 
basının uymasını istedikleri bir bildiriyi 
imzalattı.

Tüm ülkede sıkı yönetim ilan edilmiş, 
parlamento kapatılmış, siyasi parti lider
leri tutuklanmaya başlamış, siyasi parti 
ler, sendikalar kapatılmış, ülkede bir tu 
tuklama furyası başlamıştı.

Büyük şehirler başta olmak üzere, iller 
de ve ilçelerde solcu ve ülkücü gençlik 
toplanıyordu.

Olaylara karışsın veya karışmasın, bir 
gammazlama sonucu, kendini ya polis 
karakolunda, Bursa Birinci Şubede veya 
Askeri Hara’da köpeklerin bakıldığı barı
naklarda oluşturulan tutukevinde bulu 
yordur.

Darbecilerin baskısı tüm ülkede hisse 
dilmeye başlamıştı.

Sendikacılar, tek tek evlerinden alını 
yordu.

Saçları sıfıra vurulduktan sonra bir giz 
li örgüt suçlamasıyla, önce televizyon
ların karşısına çıkarılıyor, sonra ne zaman 
yargı önüne çıkacağı belli olmayan bir 
süreç başlıyordu.

Bir yandan askeri mahkemeler kurul
du.

Sivil mahkemeler, siyasi olaylara bak
mıyordu.

Her şey vatanın parçalanmaması için 
yapılıyordu.

Siyasiler, gençlik, sivil toplum kuruluş 
lan, sendikalar ülkenin birlik ve beraberli 
ğini bozan kuruluşlardı.

Yeni düzen kurulacaktı.
Yeni bir anayasa hazırlanacaktı.
Gemlik’te de tutuklamalar devam edi 

yordu.
Gemlik’teki Petrol İş Sendikası yöneti

cileri, işçiler, fabrikalarda çalışan mühen 
dişler, memurlar solcu diye, sendikacılar 
öğretmenler birer birer toplanıyordu.

Gözaltına alınanlar sorgulanmadan As 
keri Hara’ya gönderiliyordu.

Evler basılıyor, hiç bir şey bulamazlar 
sa kitaplar toplanıp insanlar gözaltına 
alınıyordu. Devamı yarın

Belediye Meclisi nde 
Komisyonlarını 

kararlarına Evet

Gemlik Belediye 
Meclisi, Eylül ayı 
toplantılarını 
tamamladı. 
Meclisin dünkü 
toplantısına 
Komisyonlardan 
gelen evraklarla 
ilgili raporlar 
damgasını vurdu. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meclisi’nde MHP’den 
Ömer Kahraman ve 
Suat Laçinok 
mazeret bildirerek 
katılmadı.
Eski meclis 
tutanağının okun* 
masından sonra 
gündemdeki mad
delerin görüşülme
sine geçildi. 
Komisyonlardan 
gelen plan 
değişiklikleriyle ilgili

raporlar okunarak oy 
birliği ile kabul edildi. 
Zabıtaya alınacak 
olan yeni araçlar da 
kabul edilirken, Plan 
Program ve Bütçe 
Komisyonu’nun 
Zabıta Müdürlüğü’ne 
yedek ödenek 
aktarımı ile ilgili 
raporu da oy birliği 
ile kabul edildikten

sonra yine Zabıta 
Müdürlüğü’ne perso 
nel giderleri için 
bütçede aktarım içe 
ren raporda görüşü 
lerek kabul edildi. 
Hamidiye Mahallesi’n 
de Ticaret ve Sanayi 
Odası yanındaki üç 
binanın kamulaştırı 
larak, Milton Aile Çay 
Bahçesi önündeki

yolun Tibel Otel 
önünden geçerek 
burada kordonla 
buluşacak. 
Bu projenin 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Meydan 
projesinin devamı 
olduğu belirtildi. 
Binaların kamulaştır
ması da oy birliği ile 
kabul edildi.

K AŞ€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)5139683 Fax:(0.224) 5133595

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Tayan, “Zeytin şurası hemen toplanmalı
Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Turhan Tayan, İlçe örgütünü ziyaret etti. Tayan, burada 

yaptığı konuşmada, iktidarın ülke içinde büyük terör olayları yaşanmasına karşın Başbakanın 
Ortadoğu’nun liderliğine soyunduğunu, iç sorunları unutturmak istediğini söyledi. Bursa Gemlik 

tren yolu ihalesinin yapılmadığına dikkat çeken Tayan, “Bu fevkalade yanlıştır” dedi.
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa Millet 
vekili Turhan Tayan, 
CHP Gemlik İlçe 
Örgütü’nü ziyaretinde, 
yaptığı konuşmada, iç 
politikadan dış poli
tikaya iktidarı 
eleştirirken, "Ülkemiz 
de çok acı olaylar 
yaşanırken, Başbakan 
Ortadoğu’nun lider
liğine oynayacağına 
ülkesindeki sorunları 
çözsün" dedi. 
Turhan Tayan, 
12 Haziran seçim
lerinde Gemliklilerle 
birlikte olduğunu, bir
likte çalıştıkları için 
teşekkür etti.
Genel seçimlerde, CHP 
olarak bekledikleri 
sonucu alamamakla 
birlikte, geçmiş seçim 
lerle kıyaslandığında 
önemli mesafelerin 
alındığını söyledi. 
"Bu yeter mi yetmez. 
Daha fazla çalışmalı 
yız. O nedenle yollara 
düştük. 12 Haziran 
seçimlerinden sonra 
yemin krizi yaşadık. 
Amacımız, seçilmiş iki 
milletvekili arkada 
şımızın tutuksuz yar 
gılanması için 
serbest bırakılmasına 
kamuoyunun dikkatini 
çekmekti.
Bu konuda iktidar belli 
ölçülerde teklifimiz 
kabul etti ve bir pro
tokol imzalandı. 
Avrupa Parlamentosu 
ve Birleşmiş Milletler 
kararlarına göre,

seçilmiş milletvekilleri 
tutuklanamazlar. Biz, 
2 arkadaşımızın yargı 
/anmasına karşı deği 
Uz. Onların dokunul
mazlık zırhı altına 
girmesini de istemi 
yoruz. Af edilsin de 
demiyoruz. Bizim tep
kimiz seçilmişlerin 
tutukluluk halleriney- 
di." dedi.
İlçeleri gezmeye 
çalıştığını belirten 
Turhan Tayan, "İktida 
rın seçimlerde ülkede 
istikrar konusunu kul
landığını, ‘Biz gidersek 
ülkede huzur bozulur, 
borçlarınızı bile ödeye
mezsiniz’ gibi sözlerle 
vatandaşa baskılar 
uyguladılar.
Seçimlerden sonra ise 
ilk işleri, yüzde 7’lik 
devalüasyon yapmak 
oldu. Dünyada işsizlik 
oranı en yüksek ülke 
Türki ye, köylünün 
gübresi ne yüzde 30- 
40 zam yapıldı. Kredi 
faizleri yükseldi.

Vatandaştan oy aldılar 
ama vatandaşı sıkın
tıya soktular." dedi.

TERÖR OLAYLARINI 
GÖRMEMEZLİKTEN 
GELİYORLAR 
Turhan Tayan, ülkede 
büyük terör olaylarının 
yaşandığına dikkat 
çekerek, her gün PKK 
tarafından birkaç poli 
simizin, askerimizin ve 
vatandaşların şehit 
edildiğine, dikkat çeke 
rek, "Maalesef iktidar 
Türkiye’de olup biten 
gerçekleri gözardı ede 
rek, bütün dikkatleri 
dış politikaya çekerek 
halkı uyutuyor.
Somali’deki açlık bi 
zim yüreğimizi dağlar, 
Gazze’deki zulüm, Su 
riye’deki baskıcı rejimi 
üzüntüyle karşılarız. 
Ancak, ülkemizde çok 
acı olaylar oluyor. Baş 
bakan, Ortadoğu lider
liğine oynayacağına 
ülkesindeki olayları 
görsün, acıyı dindir 

sin. PKK militanları 
düğün basıyor, kay
makamı kaçırıyor. 
Kaymakam kaçıran 
terör örgütü, mühen 
dişleri, işçileri kaçırıp 
götürüyorsa, düşün
mek lazım, devlet ne 
rede diye. Güneydoğu 
da devlet daireleri, 
kurşunlayanlar, 
bununla da kalmayıp 
devletin Kaymakamını 
kaçın yorsa, gökte 
yıldız ara yan müec- 
cimin aya ğının 
dibindeki çukura 
düşmesi gibi, önce 
ayağımızın önündeki 
çukuru görmeliyiz. 
Dış politikada sıfır 
sorun dediler, 
etrafımızı ateş sardı. 
Dış politikada birbirini 
kasteden çelişkili 
durumlara düştüler. 
Bunların takipçisi ola
cağız. Meclis açıldığın
da va tandaşın 
hukukunu koruya
cağız” dedi.

TREN YOLU 
GEMLIK’E 
GELMİYOR 
Turhan Tayan, yerel 
konulara da değindi. 
Osmaneli Bursa 
Bandırma tren hattının 
ihale edilmesine kâr 
şın, Gemlik Serbest 
Bölge arasına yapıla
cak tren yolunun 
ihalesinin yapıl
madığını hatırlatan 
Tayan, "Yıllardır 
Bandırma, Bursa 
Osmaneli Gemlik tren 
yolunun mücadelesini 
veriyoruz. Osmaneli 
Bursa Bandırma hat
tının ihalesi yapıldı. 
Gemlik Ser best Bölge 
ihale dışı bıraktılar. Bu 
fevkala de yanlıştır. 
Gemlik deniz yoluyla 
dünyaya açıldığı gibi 
tren yoluy la da 
dünyaya açılma lı. 
İhalenin açılmamasını 
eleştiriyoruz.
Gemlik’in ikinci hayati 
konusu zeytindir.
Gemlik zeytin fidanı 
disiplinsiz bir şekilde 
Hatay’dan Suriye’ye 
kadar satıldı.
Şu anda Körfez ilçe 
lerine Hatay’dan Suri 
ye’den gelen zeytinler 
le rekabet etmek zo 
runda kalıyor.
Marmarabirlik’in depo 
larında 40 milyon kilo 
zeytin bulunmaktadır. 
Bölgeye anormal öl 
çüde zeytin geliyor. 
Marmarabirlik borç 
içinde, Türkiye’nin 
ciddi bir zeytin politika 

sına ihtiyaç var. 
Bugünkü zeytin politi 
kası ile bir yere varıl
maz. Süratle zeytin 
şurası toplanmalı. 
Bu şurada üreticiler, 
Marmarabirlik, üniver
site temsilcileri, tüc
carlar, ithalat ve ihra
catçılar, kent dinamik
lerinin katılacağı 
toplantıda, herkesi 
ikna edecek kararlar 
alınmalı. Bunlar 
Ticaret Bakanhğı’na 
iletilmelidir.
Karar, zeytin birlikleri 
ve tüccarlar tarafından 
uygulanmalı.
Zeytin ve zeytinyağı 
kaderine bırakacak bir 
ürün değildir. ” dedi. 
SEÇMENİ 
UNUTMAYIN 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ise 
konuşmasında, seçim 
döneminde köy köy, 
mahalle mahalle 
dolaştıklarını, Bursa 
da belli bir başarı 
sağladıklarına dikkat 
çekerek, parlementoya 
seçilen milletvekil
lerinin seçimlerden 
sonra da parlamento 
çalışmalarından fırsat 
bulduklarında seçmen 
ulaşması gerektiğini 
söyledi.
"Toplumu, toplumun 
çıkarı için değiştirmek 
zorundayız. Bu iş ko 
lay değildir. Halkı ikna 
ederek, demokratik 
kurallar içinde bunu 
gerçekleştirmek zorun
dayız.” dedi.

ElîMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel : 573 56 99

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR
'AŞMALI KONAK 

CAFE BAR' 
GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE GİRDİ
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

T MM “SUYUNU BOŞA 
■VSHi ■ HARCAMA” z

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" ?
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katlim O .... I

mille Kö z www.gemllkkorff0zgazotesl.coni

http://www.gemllkkorff0zgazotesl.coni
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BULAŞIKÇI 
ABANIYOR

BULAŞIKÇI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMİN MflNIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
‘(GIDA MÜHD.,KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) 

PERSONEL ALINACAKTIR
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK ELEMANLAR ALINACAKTIR 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO:1 GEMLİK / BURSA
TEL: 0 224 512 02 96

Maviınliiğesesslzveıla
Cumhuriyetin 
ilk yıllarında siyah 
renkle başlayıp 
90'larda maviye 
dönen okul 
önlükleri tarihe 
karışıyor.
Artık pek çok okul, 
daha rahat olan 
'forma’yı tercih 
ediyor.
Anaokulu ve 
ilköğretim birinci

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER'S
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

HlZMtnWlN^

Genel İngilizce - İngilizcesi 
Sertifika Programları 

gocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)
6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 

herhangi bir ücret talep etmiyoruz

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı OKUL KAYITLARINDA 

ÖZEL FİYATLAR ı

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Y u îjt d t $ı E ğ et»m D a ri is ma n h ğ ı

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkerit Sitesi No: 40 D: 11

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : *90224 235 48 48
www.planetyed.com 

ozanatasoy@planetyed.com
info@planetyed.com

sınıflar için ders zili 
çalarken, okul 
alışverişinin 
değişmez adresi 
İstanbul 
Mahmutpaşa'da 
hareketli günler 
yaşanıyor.
Önlük satışlarında 
ise büyük düşüş 
gözleniyor.
Esnafa göre mavi 
önlük, birkaç 
sene içinde tama
men piyasadan 
kalkacak.
Önlük satışındaki 
düşüşün 
kendilerini 
olumsuz etkilediğim 
söyleyen 
Mahmutpaşa 
esnafından Bekir 
Er, okul müdürler^ ’ 
ve okul-aile 
birliklerinin belli 
giyim mağazaları 
ile anlaştığını, bu 
durumdan her iki 
tarafın da kârlı 
çıktığını belirtti. 
Anlaşmalı mağa 
zaların normalde 
toptan fiyatı 
15-20 lira olan okul 
eteğini 40-45 liraya 
sattığını ifade eden 
Er, bir okul 
takımının normal | 
ücretinin 60-70 lira 
olması gerekirken 
anlaşmalı mağa 
zalarda bu ücretin 
115 liraya kadar 
yükseldiğini 
dile getirdi.
Kendi çocuğunun 
okuduğu okulun da 
bu sene formaya 
geçtiğini söyleyen 
Er, geçen sene 
haftada 300 önlük 
satarken sayının 
bu yıl 100-150’ye 
kadar düştüğünü 
kaydetti.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Mm Bayramı itin önemli hamle
Et ve Balık Kurumu 
(EBK) Genel 
Müdürü Bekir 
Ulubaş, kurumun 
Trakya'da kurbanlık 
açığı oluşmaması 
için 8 bin ton, 
tahminen 16 bin 
büyükbaş kurbanlık 
ithal edeceğini 
bildirdi.
Ulubaş, EBK'mn et, 
süt, balık ve tüm 
hayvansal ürünleri 
içine alan bir 
piyasa düzenleme 
kurumu olarak 
yeniden yapılana 
cağını, ürün 
fazlalığında ürün 
depolanacağını, az 
olduğu dönemlerde 
ise piyasaya arz 
edileceğini kaydet
ti. EBK Genel 
Müdürü Ulubaş, 
EBK'mn kurbanlık 
ithali ve kurumun 
bir müdahale kuru
mu olarak yeniden 
yapılanmasına 
ilişkin açıklamalar
da bulundu.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının 
“hastalıklardan ari 
bölge” ilan ettiği 
Trakya bölgesine 
Anadolu'dan kur
banlık hayvan

geçişlerini şarta 
bağladığını hatırla
tan Ulubaş, 
Trakya'da kurbanlık 
açığı oluşmaması 
için EBK'ya Trakya 
bölgesinin kurban
lık açığını kısmen 
ithalatla karşılamak 
üzere resmi olarak 
görev verildiğini 
ifade etti. EBK'mn 1 
Ağustos 2011'de 8 
bin ton, kurban ola
cak vasıfta kasaplık 
canlı hayvan ihale
sine çıktığını anım
satan Ulubaş, canlı, 
kilogramı 5,08 
dolardan 8 bin ton, 
tahminen 16 bin 
büyükbaş kurbanlık 
sığır ithal edileceği
ni kaydetti.
Kurbanlık vasfı 

taşıyan büyükbaş 
hayvanların kilo
gramını bugünkü 
serbest piyasa do 
lar kurundan 9 lira 
ya mal ettiklerini 
belirten Ulubaş, 
şöyle konuştu: 
“Kurbanlıklar özel 
vasıfları olan hay
vanlar olduğu için 
yerli hayvanlar da 
kurban döneminde 
farklı fiyatla satıh 
yor. 2010 yılındaki 
Kurban Bayramı'n 
da yerli, canlı kur
banlık sığırın kilo
gramı ortalama 12 
liraydı. Kurbanlık 
vasfı taşıyan sığırın 
kilogramını 
bugünkü serbest 
piyasa dolar kurun
dan 9 liraya mal 

ediyoruz. Kurbanlık 
besisi yapan çiftçi
lerimiz, Kurban 
Bayramı'ndan 
bir hafta önce 
Türkgeldi 
Çiftliğinde teslim 
edilmek üzere canlı 
ağırlığı 9 liradan 
EBK’ya kurbanlık 
vasfı taşıyan ne 
kadar yerli kurban
lık büyükbaş 
getirirlerse tümü 
satın alınıp, parası 
peşin ödenecek” 
diye konuştu. 
İlgili birimlerin, 
EBK'ya, Trakya böl
gesinin kurbanlık 
sığır açığını bayra
ma yakın zamanda 
bildireceğini, o 
doğrultuda gereken 
kadar kurbanlık 
hayvanın Türkgeldi 
Çiftliğine indirile
ceğini anlatan 
Ulubaş, “10 bin 
adet büyükbaş 
satılabileceği 
kanaatindeyiz. 
2010'da kurumu- 
muz tarafından 
Trakya Türkgeldi 
Çiftliğine 16 bin 
büyükbaş sığır 
indirildi. Bunun 9 
bin başı kurbanlık 
olarak satıldı” 
dedi.

Tekstilciye cifte 
teşvik müjdesi

İhracatçıya iki 
müjde geliyor. 
Ankara ile görüşen 
TİM, işgücü 
maliyetlerini 
düşürme ve ürün 
geliştirme desteği 
sözü aldı.
Türkiye İhra
catçılar Meclisi'nin 
(TİM) Ankara çıkar
ması sonuçlarını 
vermeye başlıyor. 
Bir süre önce 
Ankara'da bakan
larla görüşen TİM 
yönetim kurulu 
üyeleri iki konuda 
söz aldı.
Bunlardan ilki sek- 
törel anlamda tek
stile teşvik. Tekstil 
sektörünün duru
munu Maliye 
Bakanlığı ile 
değerlendiren TİM 
üyeleri işgücü 

maliyetlerinin 
azaltılması 
konusunda çalış
maları başlattı. 
BAKANLARDAN 
SÖZ ALINDI 
Diğer bakanlıklarla 
da görüşen 
heyetin ikinci 
aldığı söz ise ürün 
geliştirme (Ür-Ge) 
konusunda oldu. 
Ar-Ge'yi kullan
mayan ancak Ür- 
Ge ağırlıklı çalışan 
sektörün harca
maları da vergiden 
düşülecek.
İstanbul Tekstil ve 
Hammadde İhra
catçıları Birliği 
(İTHİB) Başkanı 
İsmail Gülle 
"Bakanlarımız 
Zafer Çağlayan ve 
Nihat Ergün ile 
görüşüldü.

Gemlik Körfez
■ »nılrlı İti ılıttı ilmi mzithI

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Taksitle satılan altın
da vade farkı kalktı!
Altın fiyatının yıl
başından bu yana 
yüzde 40 artmasıyla 
satışları azalan 
kuyumcu esnafının, 
bilezik, küpe ve pır
lanta gibi ürünlerde 
kredi kartıyla vade 
farkı almadan taksi

tle satış yaparak 
müşterileri çekmeye 
çalıştığı bildirildi. 
Adana Kuyumcular 
Odası Başkanı Oğuz 
Başman, yaptığı 
açıklamada, önemli 
bir yatırım aracı ve 
özel günlerde hediye 
olarak tercih edilen 
altının, fiyatının yük

selişe geçmesiyle 
birlikte kuyumcu 
esnafının satışların
da gözle görülür dur
gunluk yaşandığını 
söyledi. Ocak ayın
dan itibaren fiyatı 
artmaya başlayan 
altının, yaz gün
lerinde alıcısının yok 
denecek kadar az

olduğunu, kuyumcu 
esnafının satışlarının 
yüzde 90 oranında 
azaldığını belirten 
Başman, "24 ayar 
altının fiyatı yılbaşın
dan bu yana yüzde 
40 arttı. Yılbaşında 
gramı 70 lira olan 24 
ayar altın, şimdi 107 
lira düzeyinde." dedi

NÖBETÇİ ECZANE
14 Evliil 2011 Çarşamba 

ÇAĞLAR 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.Save ılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

HASTANELER

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

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

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

OTODÜS

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 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağı.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 544 gg gg

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEKLİK’İN İLK «ONLÛK SİYASİ «AZETE8İ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4065

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLE: -
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)

II11MIİI
VASİMSİ 
Mî GECESİ 

lPl2.00-l4.15-16.30'
20.30

MİSAFİR
14.00-16.15-20.30

Rezervasyon 
(Tel: 51J 3521)
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ÖZEL y-eCeceâ fTy&ettt ite

AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU
S8S YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 97 BAŞARI

2011 GURUR TABLOMUZ

İnegöl Mediha- 
Hayri Çelik Fen 

Lisesi- DPY

Bursa A.O.S. Fen Lis. 
TEVİTÖL-DPY 

Polis Koleji-

Özel Final Fen Lis. 
Yüzde 100 Burslu 

DPY-ALS 
Polis Koleji

Bursa Milli Piyango 
Anadolu Lisesi

Yalova And. Öğr. Us. 
ALS - Polis Koleji

BTSO Ali Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler Lisesi

İnegöl Fen 
Lisesi 

ALS ■ Polis Koleji

, Zeki Konukoğlu 
Anadolu Öğretmen 

Lisesi - DPY

Şehit 0. Altınkuyu And. 
Lis.-ALS- Polis Koleji

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Celal Bayar 
Anadolu Lis.- ALS

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Şehit Osman Altınkuyu 
Anadolu Lisesi- ALS

Celal Bayar 
And. Lis.- ALS

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Yalova Anadolu 
Lisesi

Yalova Anadolu 
Lisesi

Özel Tan Anadolu 
Lisesi

Gemlik And. Tic. Lis. 
Bilişim Tek. Alanı

A.O.S And. Teknik End. Mes. 
• Endüstriyel Otomasyon

Gemlik And. Ticaret 
Lisesi - Bilişim

Hürriyet And. Teknik ve 
Endüstri Mes. Us. Bilişim

Orhangazi And. Kml. - 
Biomedikal Cihaz Tek.

Orhangazi And. Kız Özel Bursa Bahçeşehir 
Mes.Lis. - Bilişim Anadolu Lisesi

Gemlik And. Ticaret Lisesi • 
Bilişim

Orhangazi And. Kız 
Mes.Lis. - Bilişim



' 2002

OKI AVKSNT İUIÖĞMTİM OKIIUI
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 yakın özel okuluz

özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

.«By ■« »

^£3
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

6.800 TL

8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
15 Eylül 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info a gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

llııl üniirtııi derilerini M
Gemlik Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası okullarda kantin 
işleticileri ile kendilerini de 
netleyen yetkilileri bir araya 
getirerek sorunlarını görüş 
tüter. Kantin işletmecileri 
nin sorunlarının anlatıldığı 
toplantıda, yönetmeliklere 
göre, fast food ve bu tür 
işyerlerinin okullardan en 
az 200 metre uzaklıkta açıl
malarına izin verilmesi ge 
rektiği halde okullara 50 
metre 100 metre uzaklıkta 
işyerlerine ruhsat verildi ği 
belirtildi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül anılan (2)
12 Eylül darbesi öncesi Cumhuriyet Halk 

Partisi yönetim kurulu üyeliği yapmaktay
dım.

Siyasi kimliğimizi bilmeyen yoktu.
Bilmenin ötesinde, terörün kol gezdiği o yıl 

larda yani darbeden 2 yıl önce gazetemiz So 
rumlu Müdürü ve CHP İl yönetim kurulu 
üyesi Avukat Mehmet Cengiz Göral evine 
giderken öldürülmüştü.

Bursa Cumhuriyet Caddesi’nde saldırıya 
uğramıştım.

12 Eylül öncesi Gemlik’te yaşanan birçok 
siyasi olay bize ulaşırdı. Sağ ve sol düşünce 
deki gençler ve işçiler birbirini öldürmeye 
başlamıştı. Devamı sayfa 4’de

APS Sertifikaları 
Deneme Sınavları 

semineri yapılacak 
Avrupa Dil Sertifikaları ve Dene 
me Sınavı Bilgilendirme Semine 
ri 15-16 Eylül 2011 tarihlerinde 
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünde yapılacak. 2’de

Koreyhan ve Kara öldü
Çalıştığı okulun bah 
çesinde bir öğretme 
ne ait motorsiklet ile 
deneme turu atarken 
kaza yapan Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan, 
tedavi gördüğü 
Bursa Devlet Hasta 
nesi Yoğun Bakım 
Servisi’nde dün saat 
15.oo sıralarında 
yaşamını yitirdi. 
Koreyhan, bugün 
doğum yeri olan 
Orhangazi Sölöz’de 
ikindi namazından 
sonra son yolculuğu
na uğurlanacak.

öte yandan, 
Hami diye Köyü’nde 
kullandığı jeep ile 
kaza yapan Müteahhit 
Bilal Kara’nın 
aracının altında kalan 
Enver Kara’nın dün 
Gemlik Devlet Hasta 
nesi’nde ameliyat 
öncesi öldüğü öğre
nildi.

Attn Pofa cins ftVM de UIIU Udi D hizmetinizde

MUHT€$€M KÖRFEZ MANZARASI İl£ G€MLİKLİLcR€ 
FARKLI BİR MCKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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MS Sertifikaları Oeneme Sınavları semineri yamIacak
Avrupa Dil Sertifi 
kalan ve Deneme 
Sınavı Bilgilendirme 
Semineri 15-16 Eylül 
2011 tarihlerinde 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğün 
de yapılacak.
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar, 
yaptığı açıklamada, 
seminerin saat 
9,30’da İlçe 
Kaymakamı, 
ilçe Milli Eğitim

Müdürü, İl Milli 
Eğitim Şube 
Müdürü Mehmet 
Ekiz, Bakanlık 
Koordinatörü, 
Tele Türkiye 
Temsilcileri, 
Sınav Yetkilileri ve 
Yabancı Dil Öğret
menleri (17 ilçeden 
seçilen) tüm İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürleri ve sınava 
girecek adayların 
katılımı ile yapıla
cağını söyledi

ISO yöneticileri Jandarma Komutanını ziyaret etti
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöneti 
çileri, ilçemize yeni 
atanan İlçe Jandar 
ma Bölük Komutanı 

Yüzbaşı Mustafa 
Özdemir ile Karakol 
Komutanı Kıd. Baş 
çavuş Aziz Karaka 
ya’yı ziyaret ettiler.

TSO Yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Başkan Yardımcısı 
Esat Coşkun, yöne
tim kurulu üyeleri

Ergin Erenoğlu ve 
Emrullah Özaydın, 
dün Jandarma 
Bölük Komutanh 
ğı’na giderek, yeni 

komutanlara görev
lerinde başarılar 
dilediler. Akıt, 
“Jandarma bizlerin 
güvenliği ve huzuru 

için var. Sizlerin 
çalışmalarıyla 
bizler huzur içinde 
işlerimizi sürdürü
yoruz.” dedi.

Vatandaş, "Yetti artık” diyor İteliI lâllli Bili I»
BUSKİ tarafından 
ilçenin çeşitli cadde 
ve sokaklarında 
yürütülen kanalizas 
yon, su ve yağmur 
gideri yenileme 
çalışmalarında 
işlerin yavaş gitmesi 
vatandaşı “Yeter 
artık” dedirtti. 
İstiklal Caddesi bir 
Nolu Arahk’ta aylar 
önce başlatılan yağ
mur gideri çalışması 
bir türlü tamamlana
madı. Trafiğe kapalı 
olan yolun İstiklal 
Caddesi girişinde 
başlatılan çalışma 
günlerdir durunca, 
inşaatın tozları ve 
dökülen mıcır çevre 
yi rahatsız etmeyi 
sürdürüyor.
Çevrede bulunan 
esnafın kapılarımızı 
açamadığını belir
tirken, gıda maddesi 
satan işyerlerinde 
de tedirginlik 
sürüyor.
Vatandaşlar, bir 
yerin bitirilmeden 
başka bir yerde 
çalışmalara başla
narak, trafiğin çık
maza sokulduğunu 
belirtirlerken, 
kapatılan çukurların 
ivedilikle asfaltlan
masını istediler.

Öte yandan, dün de 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önünde kazı 
çalışmalarına baş

landı. Milton Aile 
Çay Bahçesi’nin 
önünde yapılan 
kaldırım çalış

malarının Ticaret ve 
Sanayi Odası önün 
de de yaya yolu 
yapılacağı öğrenildi.

MlMllilIlll

Geçtiğimiz gün
lerde yapılan genel 
kurulda göreve 
seçilen Körfezspor 
yönetimi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a nezaket 
ziyaretinde bulun-' 
dular.
Yeni oluşan yöne
timde başkanlık 
görevini üstlenen 
İbrahim Fehmi 
Kulaber ile yönetim 
kurulu üyeleri 
Metin Özmen, 
Mehmet Taşar ve 
Sönmez Deliorman 
ziyaret amaçlarını 
yeni yönetim olarak

Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a tanışıp 
gelecek sezon için 
takımın sorunlarını 
iletmek olduğunu 
bildirdiler.
Geçen yıl başarılı 
bir sezon geçirerek 
Bursa İkinci 
Amatör Kümeden 
Birinci Küme’ye 
terfi eden Gemlik 
Körfezspor takımı 
tanışma ziyaretinde 
bulundukları 
Başkanvekili 
Yılmaz’a kulüple 
ilgili sorunlarını 
aktararak yardımcı 
olmasını istediler.

[STO! ABONE OLDUNUZ MU?
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Ocalan'ın amhilaı imralı'ya gi Jenıe di
İmralı Adası'nda 
ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılan 
bölücübaşı Abdullah 
Öcalan'ın 2 avukatı, 
Marmara Denizi'n 
deki olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
İmrah'ya gidemedi. 
Müvekkillerine ve 
rilmek üzere kitapları 
cezaevi görevlilerine 
teslim eden avukat
lar, Öcalan ile en son 
27 Temmuz'da 
görüşmüşlerdi. İmralı 
Adası'ndaki Yüksek 
Güvenlikli F Tipi 
Cezaevi'nde cezasını 
çeken Abdullah 
Öcalan'ın savun
masını üstlenen 
Asrın Hukuk Bürosu 
avukatları Ömer

Camlan silerken 2'ncl katlan Kiişıii
Bursa'nın İnegöl İlçe 
si'nde 26 yaşındaki 
Nazife Barbaros, 
ikinci kattaki evinin 
pencere camlarını 
silerken dengesini 
kaybederek düştü. 
Ağır yaralanan 
Barbaros, İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Akhisar Mahallesi 
197'nci Sokak'ta 
oturan Nazife 
Barbaros, ikinci 
katta bulunan

22 wsiniialii genç tiiplii dalış warden iilılii
Bursa'dan tatil için 
gittiği Antalya'da 
eğitmenler eşliğinde 
tüplü dalış yapan 
22 yaşındaki genç, 
hayatını kaybetti. 
Bilgiye göre, 
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde özel güven
lik görevlisi olarak 
çalışan 22 yaşındaki 
Hasan Öztürk, 
3 gün önce 
arkadaşlarıyla birlik
te tatil için Antalya 
Lara'daki 
bir otele yerleşti. 
Otelin anlaşmalı 
olduğu firmanın 
düzenlediği dalış 
etkinliğine katılan

Güneş ve Mensur 
Işık, haftalık olağan 
görüşmeni yapmak 
üzere dün sabah 
Gemlik Jandarma 
Komutanlığı'na 
geldiler.
Cezaevi yetkilileri 
hava muhalefeti 
nedeniyle görüş
menin gerçekleşe
meyeceğini 
bildirdiler.
Avukatlar da 
beraberlerinde 
getirdikleri ve 
aralarında Rojbin 
Perişan'in 
'Gözyaşımın ağıdıydı 
seni beklemeköve 
Gılgamış Destam'nın 
aralarında bulun
duğu kitapları müvek 
killerine ulaştırılması

evinin camlarını silerken dengesini

Öztürk, falezlerden 
eğitmenler 
eşliğinde 7-8 
metreye tüplü dalış 
gerçekleştirdi.
Dalış sırasında su 
altında rahatsızlanan 
Öztürk, eğitmenler 
tarafından falezlere 
çıkartıldı.
Olay yerine gelen 
112 ambulans ekip
lerinin müdahalesine 
rağmen Öztürk, 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Polis ekiplerinin 
incelemesinin ardın
dan ceset Antalya 
Adli Tıp Kurumu 
Morguna kaldırıldı. 

için cezaevi görev 
lilerine teslim ettiler. 
Jandarmadan 
ayrılarken gazeteci
lerin sorularını yanıt
layan Ömer Güneş, 
'İnandırıcı bir 
gerekçe yok. Hava 
muhalefeti deniliyor, 
gemi arızası den ili 
yor’ dedi.
Abdulah Öcalan, yurt 
dışında devam eden 
davalar nedeniyle 
her hafta Çarşamba 
günleri avukatlarıyla 
1 saat açık görüşme 
yapıyor.
Öcalan ile aynı ceza
evine getirilen ömür 
boyu hapis cezasına 
çarptırılan PKK'h 
Şeyhmuz Poyraz, 
Cumali Karsu, Hasbi

Öztürk'ün su 
altında kalp krizi 
sonucu hayatını 
kaybetmiş olabile
ceği belirtildi.
Bursa'dan Antalya'ya 
cenazeyi almak için 
gelen Hakan 
Öztürk'ün ağabeyi 
Ersin Öztürk, Adli 
Tıp Morgu önünde 
gazetecilere, 
kardeşinin ölümünde 
ihmal bulunduğunu 
öne sürdü.
Kardeşinin yüzmeyi 
iyi bilmediğini ve 
hayatında ilk defa 
daldığını anlatan 
Ersin Öztürk, 
"Dalış yapmadan

Aydemir, Bayram 
Kaymaz ile TİKKO 
militanı Hakkı Alkan 
her ayın 2 ve 4'üncü 
pazartesi günleri 
birinci dereceden 
yakınlarıyla görüşe
biliyor.
Öcalan'ın avukatları 
en son 27 Tem muz'- 
da adaya giderek 
Öcalan ile görüş 
müşlerdi.
İmralı Adası'na * 
avukatlar ve hüküm
lü yakınları Adalet 
Bakanhğı'na ait Tuzla 
gemisi götürülüyor. 
Geminin hareket 
ettiği Gemport 
Limanı ile İmralı 
arasındaki 21 millik 
mesafeyi Tuzla gemi 
si 2 saatte katediyor.

kaybedip, yaklaşık 
8 metre yükseklikten 
beton zemine 
düştü. Düşmenin 
etkisiyle ağır 
yaralanan Barbaros, 
komşularının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi ’ 
altına alındı. Olayla 
ilgili Soruşturmaya 
başlandı 

önce sağlık kon
trolünden geçirilme- 
di. Kardeşime bir 
form bile doldurtul
mamış.
Para kazanmak 
amacıyla apar topar 
dalmaya götür
müşler. İlk kez dalan 
bir kişiyi nasıl 8 
metre derinliğe dalış 
yaptırırlar anlamak 
mümkün değil. 
Cenazemi defnettik
ten sonra hakkımızı 
arayacağız" dedi. 
Öte yandan polis 
ekiplerinin olayla 
ilgili 4 kişinin ifade
sine başvurduğu 
öğrenildi

Boşandığı Eşini 
Öldüren Sanığa 20 Yıl
Bursa'da boşandığı 
eşi 29 yaşındaki 
Aysel Çalışır'ı barış
mak için ikna ede
meyince bıçakla
yarak öldüren 26 
yaşındaki Cemal 
Aydin, "Her şey, 
Aysel'in bana küfür 
ve hakaret etmesi ve 
bir anlık öfke sonu
cu oldu. Pişmanım" 
dedi. Mahkeme 
heyeti hafifletici 
nedenleri gözönüne 
alarak Aydın'a 20 yıl 
hapis cezası verdi. 
Olay, Merkez Yıldı 
rım İlçesi Mehmet 
Akif Ersoy Mahalle 
si'nde geçtiğimiz 
yıınl Nisan ayında 
meydana geldi. Bir 
müzikholde garson 
Cemal Aydın, 2 
yaşındaki kızıyla 
kalan ve gündüz 
barışma teklifini 
kabul etmeyen 
ayrıldığı eşi Aysel 
Çalışır'ı, ikna etmek 
istedi. Aydın, saba
ha karşı işten çıktık
tan sonra, üzerinde
ki garson kıyafetleri
ni çıkarmadan, ken
disi gibi müzikholde 
çalışan eski eşi 
Aysel Çalışır'ı yeni

til IÎMİ Will
Hac ziyareti için 
2011 yılında 
Suudi Arabistan'a 
gidecek olan vatan
daşlara zorunlu 
aşıların yapılmasına 
başlandı.
Hacca gidecekler. 
için gitmeden önce 
bazı aşıların uygu
lanması zorunlu 
tutuluyor.
Hacı adaylarına 
uygulanması zorun
lu olan menenjit ve 
oral polio aşısı için 
bütün illerde il 
sağlık merkezlerince 
aşı merkezleri 
hazırlandı. Bu

GemlikKarfez
cıaılriı lu «laılı HhiI iuitei! 

den birlikte olmak 
için ikna etmek için 
oturduğu eve gitti. 
Cemal Aydın, apart
man girişine 
çağırdığı ve "Tekrar 
birlikte yaşayalım" 
dediği Aysel Çahşır'- 
dan olumsuz yanıt 
alınca sinirlendi. 
"Kabul etmezsen 
seni öldürürüm" di 
yerek tehditte bulu
nan Aydın, buna 
rağmen teklifini 
kabul etmeyen Aysel 
Çahş'ı bıçakla alnın
dan ve kolundan 
yaraladı. Aydın daha 
sonra kaçmak 
isteyen eski eşini 
kalbinden bıçakladı. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kaldırılan 
Aysel Çalışır kur
tarılamadı.
Yakalanıp tutuk
lanan ve hakkında 
Bursa 5'irici Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde 'Kasten eşini 
öldürmek' suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezaisi 
istemiyle dava 
açılan Cemal Aydın, 
cinayeti aşırı tahrik 
sonucu işlediğini 
öne sürdü.1 

kapsamda, Bursa'da 
Osmangazi Sağlık 
Müdürlüğü Bulaşıcı 
Hastalıklar 
Şubesi'nin yanı 
sıra ilçelerde toplum 
sağlığı merkez
lerinde aşı yapılbile-. 
cek. Ayrıca, mevsim
sel grip aşısı isteyen 
hacı adaylarına da 
aşı temin etmesi 
halinde uygu
lanacak.
Hacı adaylarının, 
şimdiden aşı yap
tırarak ilerleyen 
dönemde sıkıntı: 
yaşamamaları 
tavsiye edildi

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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kadri_guler@hotmail.com

Okul Kantincileri
dertlerini döktü

Güne Bakış

12 Eylül anılan.. (2)
Siyasi tutuklamalar sürerken, bizim de 

kapımız acaba çalınacak mı diye düşünür 
ken, bir gün ilginç bir olay yaşadık.

Bir gün İşyerimizde müşterilerle ilgi 
lenirken, Bahkpazarı Mahallesinde otur
duğumuz evin karşısında yaşayan Bekçe 
ailesinden Ertuğrul adlı ağabeyimiz, mat
baaya geldi.

Adliyedeki duruşmada beklerken, kori 
dora bir tutuklu getiren 2 jandarma eri 
nin postallarının yırtık olduğunu bunları 
fotoğraflamak isteğini belirterek benden 
fotoğraf makinamı istedi.

Beni ilgilendiren bir konu olmadığın
dan başımdan sağmak için matbaamızda 
çalışan, o günlerde 15 yaşında olan Ihsan 
Bölük’e makinayı verip, fotoğrafı çekilme 
sinden sonra, filmi kesip kendisine ver 
dikten sonra makinayı geri getirmesi 
istemiştim.

Ertuğrul ve Ihsan gittiler saatler geçtiği 
halde geri gelmediler.

Öğle yemeği için evime çıktığımda 
matbaaya askerlerin ve polislerin geldiği
ni, beni çağırdıklarını söylediler.

İşyerine gittiğimde bir minibüs asker 
ve polis işyerimde arama yaparken bul
duk.

Ne aradıklarını bilmiyordum. Ama 
anladık ki benim tutuklanmamı sağlaya
cak birşeyler arıyorlardı.

Bulamayınca beni de alarak bugünkü 
Hükümet Konağının üçüncü katındaki o 
günkü Jandarma Bölük Komutanlığına 
götürüldüm.

Komutanlıkta onlarca kişi gözaltına 
alınmış bekliyordu. Bir çoğu tanıdığım 
kişilerdi. Bizimkiler de bir kenarda otu
ruyorlardı.

Ne olduğunu sorduğumda, Adliyenin 
öğle tatili nedeniyle kapandığı için, tutuk 
kıların bulunduğu cezaevi aracının etra 
fından dolaşırken, bir binbaşının kendi
lerini çağırdığını ve orada ne aradıklarını 
sorduğunda, askerin postalları hikayesini 
anlattıklarını söylediler.

Binbaşı Ihsan Bölük'ün elinde fotoğ 
raf makinasını görünce ne aradığını sor 
duğunda, Körfez Gazetesi’nden geldiğini 
duyunca, bunları Jandarma Komutanlığı 
na götürmüş.

O günlerde Jandarma Komutanı Yüz 
başı Cengiz’di. (Soyadını şimdi hatırlamı 
yorum)

Yüzbaşı Cengiz ile darbe öncesi bazı 
sorunlar yaşamıştık. Biri solcu bir gence 
bekçi kıyafeti giydirilip, Kaymakam, 
Emniyet Amiri ve Jandarma Komutanı ile 
birlikte Orhangazi Caddesindeki kahveler 
de solcu avına çıkılmış. İlçedeki bilinen 
solcu gençlerin adının kendinden bazı 
bombalama olaylarına karıştıklarını itiraf 
etmesi istenmişti.

Yani muhbirlik yaptırılıyordu.
Bu konu hakkında gençler benden ha 

ber yapmamı istemişlerdi.
O gün konuyu Kaymakama sordum.
O topu İlçe Emniyet Müdürüne attı.
İlçe Emniyet müdürü ise sonraları ünlü 

olan İstanbul Emniyet Müdürü Hasan 
özdemir idi.

Yüzbaşı Cengiz ile ilgili ayrıca partiye 
şikayetler geliyordu.

Biz bu şikayetleri zamanın Milli Savun 
ma Bakanı rahmetli Hasan Esat Işık’a bir 
rapor halinde yermiştik. Devamı yarın

Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
okullarda kantin 
işleticileri ile kendi
lerini denetleyen 
yetkilileri bir araya 
getirerek sorunlarını 
görüştüler.
Dün, saat 14.oo de 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Lokalinde okul 
kantin işletmecileri, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen. ilçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin, Halk Eğitim 
Merkezi Müdüresi 
Rüveyde Kılıçlar, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, Merkez 
Sağlık Ocağı temsil
cisi ve okul müdür
leri katıldılar.
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, okul 
kantini işleten işlet
mecilerin yüksek 
kiralar ödemelerine 
karşın okul dışındaki 
seyyar satıcılardan 
ve okul çevrelerinde
ki fast food satıcıla 
rından şikayetçi 
olduklarını belirterek, 
sorunların ilgililerle 
birlikte çözülmesini 
istediklerini söyledi. 
Daha sonra kantin 
işleticileri, 
karşılaştıkları sorun
ları anlattılar.
Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 
çıkardığı genelge ile 
okullarda kızartma 
patates, cips gibi 
yiyeceklerin yasak
lanmasından sonra 
kendilerinin Belediye, 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve Merkez Sağlık 
Ocağı yetkilileri 
tarafından sıkı bir 
şekilde denetlendik
lerini ancak, okul 
dışındaki seyyar 
satıcıların kayıt dışı 
olarak bu ürünleri 
hijyenik olmayan bir 
ortamda sattıklarına 
dikkat çektiler.
Bazı kantin işleticileri 
ise yönetmeliklere 
göre, fast food ve bu

tür işyerlerinin 
okullardan en az 200 
metre uzaklıkta açıl
malarına izin verilme
si gerektiği halde 
okullara 50 metre 100 
metre uzaklıkta işyer
lerine ruhsat verildi 
ğini söylediler.
Bir kantin işleticisi 
ise İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
kendilerinin nelerin 
satması gerektiğinin 
listesini hazırla
masını istedi.
Cüneyt Yağmuroğlu 
adlı işletici ise 
okulların öğle saat
lerinde çocukların 
evlerine gitmelerinin 
serbest olup 
olmadığını sordu. 
Soruları yanıtlayan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen konuş
masında, “Dışarıda 
yanlış olan işlerin biz 
de serbest olsun gibi 
bir izlenim aldım. 
Okul dışında kayıt 
dışı yapılan satışların 
kayıt altına alınması 
lazım. Sizler, olayın 
ticari boyutunu 
düşünüyorsunuz. Biz 

ise mevcut mevzuata 
uygunluğa ve hijyen 
durumuna bakıyoruz. 
Hepsinin kayıt altına 
girmesi ticaretin de 
doğru yapılması 
gerekli.” dedi.
Gemlik’in ilköğretim 
okullarının da normal 
eğitime geçtiğini 
söyleyen Mehmet 
Ercümen, “Öğle pay
dosunda çocukların 
dışarı çıkmasını 
engelleyemeyiz.
Çocuklar evlerine 
giderken dışarıdan 
yiyecek alıyorlarsa, 
veliye de hijyen eğiti
mi verilmeli. Bunu 
Halk Eğitim kursları 
ile yapacağız.” dedi. 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ise 
kantincilerin ruhsat 
almak zorunda 
olduğunu söyledi. 
Kendilerinin kantin
leri denetlemeleri için 
GSM ruhsatı almaları 
gerektiğini, ruhsat 
almadan ticareti 
sürdürmelerinin 
mümkün olmadığını 
belirtti. Çetin, 
“Ruhsat almadan 
imalatın yapılması 

mümkün değil. 
Ruhsatı olmadan 
işletilen kantinlerin 
okul müdürleri de zor 
durumda kalabilir. 
Herhangi bir kanti
nden alınan yiyecek
ten ölüme sebebiyet 
vermekten yargıla 
nabilirler.” dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Çelik ise GSM ruhsatı 
denetimlerinin yapıl
ması halinde okul 
kantinlerinin 
tümünün kapatılması 
gerektiğini, okulların 
çevresindeki seyyar 
satıcıların her birine 
3-4 tane zabıta 
memuru bağlayama 
yacaklarını, ihtiyaç 
halinde müdürlerin 
belediyeden zabıta 
isteyebileceklerini 
söyledi.
Çelik, “Biz, kuralları 
uygularsak, diğer 
kurumlar uygula
mazsa o zaman 
olmaz. Biz, kan
tinlerde hijyenik şart
lara bakarız. Herkes 
taşın altına elini koy
sun ve sorunu 
halledelim” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ti msaiı nrenaStaftııın 
inşaatı Bızla vükseliııor
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, kent
teki en önemli 
eserlerden biri ola
cak Büyükşehir 
Belediye 
Stadyumu’nun, 
kaba inşaatının 
yüzde 25 oranında 
tamamlandığını 
belirterek, 
“Önümüzdeki 
yılsonuna kadar 
inşaatı tamamlayıp 
stadyumu hizmete 
açmayı hedefliyoruz' 
dedi.
Başkan Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediye Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ve 
Fen İşleri Daire 
Başkanı Fehmi 
Ökten ile birlikte 
Büyükşehir 
Belediye Stadyumu 
inşaatında

rmwn abone oldunuz MU?
GEMLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ 

incelemelerde 
bulundu.
Tüm dünyada en 
çok konuşulan 
yapıların ve pro
jelerin stadyumlar 
olduğuna dikkati 
çeken Başkan 
Recep Altepe, şu 
anda Türkiye’de ve 
yakın coğrafyada 
devam eden en 
görkemli stadyum 
inşaatının ise 
Bursa’da sürdüğünü 
söyledi.

Bursa’nın vizyon 
projesi 
Stadyumla birlikte 
hemen yanındaki 
Nilüfer Deresi ıslah 
ve Mihraplı Parkı 
projelerinin de hızla 
devam ettiğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Çevresinde
ki yatırımlarla, geniş 
parklar ve düzenli 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

alanlarıyla birlikte 
stadyum, Bursa’nın 
en vizyonel projesi 
olacak. Mimarisi ile 
Türkiye’de tek ola
cak 45 bin kişi kapa
siteli stadyumun 
inşaatı hızla 
devam ediyor. 
Kaba inşaatta yüzde 
25’lik bir ilerleme 
sağlandı.
Tamamlandığında 
kentin en önemli 
eserlerinden biri ola
cak stadyumu 
önümüzdeki yılın 
sonunaâ bitirip, 
hizmete açmayı ve 
bir an önce ulus
lararası organizas 
yoniarı Bursa’ya 
çekmeyi hedefli 
yoruz” dedi.
Başkan Altepe, 
müteahhit firma 
yetkililerinden inşaat 
süreci ile ilgili 
bilgiler de aldı.

Eğitim yılının 
başlaya cağı 19 Eylül 
sabahı, İstanbul'da 
12 bin, Ankara'da 5 
bin 500, İzmir'de 2 
bin 500 ve Bursa'da 
2 bin 250 okul servis 
aracının yollarda ola
cağı, trafikte yoğun
luğun azaltılması 
için vatandaşların 
toplu taşıma araçla 
rmı kullanmaları 
gerektiği bildirildi. 
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri ve Halk 
Otobüsçüleri Odası 
Başkanı Sadi Aydın, 
yaptığı açıklamada, 
öğrenci servis 
araçlarının bakım ve 
onarımlarını yap
tırdıklarını, eğitim 
öğretim dönemine 
hazır olduklarını 
söyledi.
19 Eylül Pazartesi 
sabahından itibaren 
yaklaşık 2 bin 250 
aracın öğrenci taşı
maya başlayacak
larını belirten Aydın, 
araçlarının istenen 
her belgeye sahip 
olduğunu bildirdi. 
Velilerin düşük fiyat
lara tcTşıyan* Körsarr 
araçlara itibar etme 
meşini isteyen 
Aydın, "Çocuklarının 
nasıl taşındığını 
bilmedikleri araçlar
dan uzak dursunlar. 
Üzücü sonuçlarla 
karşılaşılmaması için 
güvenli taşımaya 
yönelmelerini isti 
yoruz" dedi.
İstanbul Umum 
Servis Aracı İşlet
mecileri Esnaf Odası 
Başkanı Hamza 
Öztürk ise 19 Eylül 
sabahında İstanbul

yollarında 12 bin 
servis aracının 
öğrenci taşıyacağını 
kaydetti.
Geçen yıl günde 
toplam 178 bin 
öğrenci taşındıklarını 
belirten Öztürk, bu 
yıl da yaklaşık 180 
bin öğrencinin gün
lük servis araçlarına 
bineceğini anlattı. 
Yeni dönemde daha 
güvenli, teçhizattı 
araçlarla hizmet ver
ileceğini vurgulayan 
Öztürk, şöyle devam 
etti: "Dört bir yanını 
gösteren kamera sis
temleri var. Araç acil 
çıkışları, 3 noktalı 
emniyet kemerleri, 
sürücü kontrolünde 
kapı sistemler var. 
Hem hareket 
esnasında hem de 
durunca sürücü her 
yerini görebiliyor. 
Park sırasında ve 
kalkış anında isten
medik olaylar yaşan
abiliyordu. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 1 Temmuz 
2011 'dan itibaren 
üretilen okul taşıt
larında bu sistemleri 
zorunlu tuttu. 2 yıl 
içinde eski araçlar, 
bu şekilde donanımlı 
hale getirilecek. "

REHBER ÖĞRENCİ 
ÜCRETİ 35 LİRADAN 
FAZLA ÖDEMEYİN- 
Öztürk, ailelerden 
okul servis aracı 
nitelikleri taşıyan 
servis aracına 
çocuklarını teslim 
etmelerini isteyerek, 
"Taşıtları okul aracı 
olsun. Korsana 10- 
20 lira ucuz diye ver
mesin. Bu araçlarda 
kapasitelerinin çok 
üzerinde çocuk 
taşınıyor. Şikayet 
olunca bizim telefon
larımız 24 saat açık. 
Belediyeyi de araya
bilirler" dedi.
Araçlarda rehber 
personel çalıştırmak 
durumunda olduk
larını belirten Öztürk, 
"İlkokul çağındaki 
çocuklar için bele 
diye ek ücret alın
abileceğini korniş 
yonlara bıraktı. Üye 
terimizin en fazla 35 
lira almasını uygun 
bulduk. Her öğrenci 
ayda 35 lira rehber 
öğretmen ücreti 
ödeyecek. 100-150 
lira isteyenler 
olduğunu duyduk. 
Kesinlikle ödenme 
sin. Ailelerimiz, bize 
ve belediyelere şi 
kayet edebilirler" 
diye konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR 

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ

Tel : 573 56 99

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS

'AŞMALI KONAK 
CAFEBAR' 

GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNE GİRDİ

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

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



15 Eylül 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 6

mTTTı :< h ■
ARANIYOR

BULAŞIKÇI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

■ II I ■ II ■ ■Mm
Türkiye'de 36 ilde 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı denetimde 
bulunan 151 adet 
özel müze, ziyaretçi
lerini ağırlıyor.
Kültür ve Turizm 
Bakanlığının internet 
sitesinden derlediği 
bilgilere göre, 
kamu kurum ve

kuruluşları, gerçek 
ve tüzel kişilerle, 
vakıfların kendi 
hizmet konuları 
veya amaçlarını 
gerçekleştirmeleri 
iÇin başvurmaları 
halinde özel müze 
açılmasına bakanlık 
tarafından izin 
veriliyor.
Özel müze kurma

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
_____ Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

istekleri "Özel 
Müzeler ve 
Denetimleri 
Hakkında 
Yönetmelik" 
hükümleri 
doğrultusunda 
incelenirken, 
müzenin yeterli 
nitelik ve nicelikte 
bulunması, 
sürekli hizmet 
vermesi hususları 
dikkate alınarak 
değerlendirme 
yapılıyor.
Gerçek ve tüzel 
kişilerce kurulan 
müzeler, bakanlığın 
izin belgesinde 
belirlenen konu 
alanlarına ilişkin 
taşınır kültür 
varlığı bulundurup, 
teşhir edebiliyor. 
Bu müzelerde 
taşınır kültür 
varlıklarının 
korunması ise 
devlet müzeleri 
statüsünde 
yapılıyor.
Ülke genelinde 
36 ilde, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 
denetiminde 151 
adet özel müze 
bulunuyor, bu 
müzeleri yerli 
ve yabancı 
turistler ziyaret 
edebiliyor.
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Dış ticarette 
Temmuz ayında, 
geçen yılın aynı 
ayına göre ihracat 
birim değeri yüzde 
16,5, ithalat birim 
değeri yüzde 20,4 
arttı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) "Dış 
Ticaret Endeksleri 
2011 Yılı Temmuz 
Ayı Sonuçlan"nı 
açıkladı.
Geçici dış ticaret 
verilerinden hesa
planan 2003=100 
temel yıllı dış 
ticaret endekslerine 
göre, ana sektörler 
itibariyle 
Temmuzda ihracat 
birim değer endek
sleri, geçen yılın 
aynı ayına göre 
tarım ve 
ormancılıkta yüzde 
11,4, balıkçılıkta 
yüzde 13,5, maden
cilik ve taşo
cakçılığında yüzde 
15,4 ve imalat

illi bin tanka çalısını işsiz lnM!
Küresel bazda 
bankalar, ekonomik 
büyüme hızında 
görülen yavaşlama, 
küresel ekonominin 
tekrar durgunluk 
dönemine 
gireceğine yönelik 
söylentileri ile 
işçi çıkarmalarına 
hız verdi.
Küresel bazda 
bankalar, ekonomik 
büyüme hızında 
görülen 
yavaşlama, küresel 
ekonominin tekrar 
durgunluk

sanayinde yüzde 
16,7 arttı.
İthalat birim değer 
endeksleri ise 
Temmu? ayında 
tarım ve 
ormancılıkta yüzde 
39,6, madencilik ve 
taşocakçılığında 
yüzde 33,1, imalat 
sanayinde yüzde 
16,6 artış gösterdi.

MİKTAR 
ENDEKSLERİ 
Bu yılın Temmuz 
ayında geçen yılın 

dönemine gireceğine 
yönelik söylentiler ve 
Euro Bölgesi'nde 
görülen borç krizinin 
bankaları olumsuz 
yönde etkileyeceğine 
ilişkin beklentiler 
nedeniyle işten 
çıkarmaları da 
kapsayan sert 
önlemler almaya 
başladı.
Aralarında Royal 
Bank of Scotland, 
Lloyds Banking 
Group, Citigroup ve 
Bank of 
America'nında 

aynı ayına göre 
ihracat miktar 
endeksi yüzde 6,5, 
ithalat miktar 
endeksi de 
yüzde 8 arttı. 
İhracat miktar 
endeksi ana 
sektörler itibariyle 
Temmuzda, geçen 
yılın aynı ayına 
göre, tarım ve 
ormancılıkta yüzde 
1,1, balıkçılıkta 
yüzde 13, imalat 
sanayiinde yüzde 
7,2 arttı, madencilik 

olduğu büyük 
bankalar finansal 
krizin ardından 
çalışanlarını işten 
çıkarma yoluna git
mişti.
ABD ve Avrupa'da 
HSBC, Lloyds 
Banking, Bank of 
America, UBS, 
Barclays, Royal 
Bank of Scotland ve 
Credit Suisse'in de 
bulunduğu pek çok 
banka da önümüzde
ki bir kaç yıl içinde 
işten çıkarmaları 
artıracaklarına ya da 

ve taşocakçılığında 
yüzde 6,4 azaldı. 
Aynı ayda, ithalat 
miktar endeksi 
tarım ve 
ormancılıkta yüzde 
14,2 azaldı, maden
cilik ve taşo
cakçılığında yüzde 
11,3 ve imalat 
sanayinde yüzde 
6,5 arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış seriye 
göre de Temmuzda 
ihracat miktar 
endeksi geçen yılın 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 10,6, ithalat 
miktar endeksi 
yüzde 10,3 arttı. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış seriye 
göre ise ihracat 
miktar endeksi 
Temmuzda bir 
önceki aya göre 
yüzde 6,9 arttı, itha
lat miktar endeksi 
ise yüzde 0,5 
azaldı.

verdikleri 
ikramiyeleri 
sıfır seviyesine 
indirebileceklerine 
yönelik açıklamalar 
yapıyor.
ABD'nin en büyük 
bankası Bank of 
America (BofA) 
bu sabahki açıkla
masında önümüzdeki 
bir kaç yıl içinde 
30 bin kişiyi işten 
çıkaracağını, 
bu şekilde 5 milyar 
dolar tasarruf yap
mayı hedeflediğini 
belirtti.

Rüzgâr ihalelerine 
rekor teklif geldi
Türkiye Elektrik İle
tim A.Ş. (TEİAŞ), rüz 
gar enerjisine dayalı 
santral kurmak 
isteyenlere yönelik 
çoklu başvurular 
için düzenlediği 
ihalelerin 13'üncü ve 
son grubunu bugün 
gerçekleştirdi. 
Bu zamana kadar 
yapılan ihaleler 
dikkate alındığında 
en yüksek katkı 
bedeli teklifi düzen
lenen 13. grupta, 100 
megavat kapasiteli 
Antakya-3 Trafo 
Merkezinin 72 mega
vatlık kışımı için 
kilovat saat başına 
6,52 kuruş veren 
Antakya Rüzgar 
Enerjisinden Elektrik 
Üretim Santrali 
Limited Şirketinden 
geldi. İhale, rüzgar 
enerjisine dayalı üre
tim tesisi kurmak 
üzere yapılan lisans 
başvurularına ilişkin 
yarışma yönetmeliği 
gereği, rüzgar enerji
sine dayalı üretim 
tesisi kurmak üzere 
yapılmış lisans 
başvurularından 
aynı bölge ve/veya 
trafo merkezi için 
birden fazla 
başvurunun bulun
duğu 10 megavat 
kapasiteli orta 
gerilim Antakya 1 
Trafo Merkezi, 
100 megavat kapa

NÖBETÇİ ECZANE
15 Eylül 2011 Perşembe 
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siteli yüksek gerilim 
Antakya 3 Trafo 
Merkezi ve 45 mega
vat kapasiteli yük
sek ve orta gerilim 
Nazilli Trafo 
Merkezine 
bağlanacak olanları 
belirlemek amacıyla 
yapıldı.
TEİAŞ Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin 
Onay'ın komisyon 
başkanlığını yaptığı 
ihalede, önce fir
maların evrakları 
incelendi, daha 
sonra evrakları 
uygun olanların RES 
katkı payı teklif 
bedellerinin bulun
duğu ikinci zarfları 
açıldı. İhaleye 
başvuran 47 fir
madan 10'u katıl
madı, 9 firma ise 
teşekkür mektubu 
şundu.
İhalede, Antakya 1 
Trafo Merkezinin 
(TM) 10 megavatlık 
(mw) orta gerilim 
kapasitesinin 9 
megavatlık kısmı 
4,11 kuruşluk katkı 
payı ile en yüksek 
teklif veren 
Elestaş Elektrik 
Üretim AŞ'ye, kalan 
1 megavatlık kısmı 
da kilovatsaat başı
na 1,37 kuruş teklif 
yeren Yel Elektrik 
Üretim Ltd.
Şirketi'ne tahsis 
edildi.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

m
İtfaiye ,110
Polis imdat ,155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5.13 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. »13 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 5131353
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayölları 513 13 08 .
Liman Baş. 513 n 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 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yeriikapı. _ (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)

D
METRÖ 513 12 12
Aydın Turizm • 513 20 77
Süzer'Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 51312 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

!

1

I

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 bo 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KSrfez
GEGLİK’İN İLK GÜMLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4066 

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)

HllIlMlIİİ

vrosmASi 
KIYAMET GECESİ 

I2.00-I4.l5-I6.30- 
20.50 

MİSAFİR
14.00-16.15'20.30

Rezervasyon 
(Tel:5133521)



15 Eylül 2011 Perşembe Gemlik KErffez Sayfa 8



1

•• 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 Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 

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

£

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 eğltim-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

16 Eylül 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Çağrı Selçuk, köpek 
toplama isine verildi
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz 
tarafından işten çıkarılan folklor eğit
meni Çağrı Selçuk’un açtığı davayı 
kazanması üzerine kararı uygulayan 
Belediye, Selçuk’un mesleğiyle ilgisi 
bulunmayan sokaklarda köpek topla
ma timine verdiği öğrenildi.

1. »e 3. İdare Mahkemesi nden
iki ‘şok karar daha

Gemlik Belediyesi’nde Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın göreve 
gelmesinden sonra işten çıkartılan teknik elemanlardan Çağrı Selçuk,

Zihinsel engelliler simdi de 
seracılık ve kültür çiçeği 

yetiştirmeyi öğreniyor

Özgür Şahin’den sonra Bursa 
Mehmet Ali Karaduman ve Sabiha
Belediyede işlerinden atılan Jeoloji 
Mühendisi Sabiha Yıldızalp ile İnşaat 
Mühendisi Mehmet Ali Bozduman, 
Bursa İdare Mahkemesi’ne açtığı 
davayı kazandılar. İdare Mahkemeler, 
Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ın 
yetki yönünden hukuka aykırılık

İdare Mahkemesi’nde dava açan 
Yıldızalp’de davaları kazandı.

bulunduğundan işçi çıkaramayacağın
dan ‘Yürütmenin durdurulmasına’ 
karar verdiler. İnşaat Mühendisi 
Mehmet Ali Bozduman, dün Belediye 
ye başvurarak, Bursa 1. İdare Mahke 
mesi’nin verdiği kararın uygulanma 
sini istedi. Haberi sayfa 2’de

Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği 
Gemlik Şubesi ile İş-Kur Gemlik Şubesi’nin or 
taklaşa düzenlediği "Seracılık ve ve Kültür Çi 
çeği Yetiştiriciliği” projesi yaşama geçirildi. 2’de

Güne Bakış (Ittn Pof o ciMfflaeUIIU Udi D hizmetinizdeKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül anıları (3)
Cengiz Yüzbaşının istihbaratçı olduğunu yıl

lar sonra öğrendim.
CHP ilçe yönetiminin raporu işe yaramadığı 

gibi, 12 Eylül de ellerine geçen ilk fırsatta 
bunun acısını çıkarmak istedikleri belliydi.

Ben de ellerine düşmüştüm.
11 Eylül 1980 günü bana ulaşan bilgileri o 

günkü Kaymakamla paylaşmıştım, idareciler 
bir sivil vatandaşa bekçi kıyafeti giydirip sol 
cu avına çıkması hukuksuzluktu. Bunun 
ulusal basında yer alması onları zora sokabi 
lirdi. O günlerde ben TRT, Anadolu Ajansı, 
Milliyet, Hürriyet gibi gazetelerin muhabirliği
ni yapıyordum. Askerin postalları hikayesi 
bence beni içeri atabilmenin bir yoluydu. 4’de

MUHTc^<cM KÖRF<2 MANZARASI İl£ GGMLİKLİLfRG 
FARKLI BİR NKKAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YAKIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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1, ve 3. İdare Mahkemesi nden
Ah 12 Eylül vah 12 Eylül!

Gelen 12 Eylül’e vuruyor.. Giden 12 Eylül’e 
vuruyor.

Televizyonlarda, gazetelerde 12 Eylül’ü yerden 
yere vuruyorlar.

Bence işin en ucuz yanı atıp tutmak...
Biraz da derinlere dalmak gerek.
12 Eylül neden oldu?
Nasıl oldu?
Kimler yönlendirdi?
Asıl yanıtlanması gereken sorular bunlar.
Bir kere 12 Eylül’e giden yolun en önemli kilo

metre taşı 24 Ocak 1980 ekonomik kararlarıdır.
Gerçekte Dünya Bankası ve IMF’in alacaklarını 

yapılandırmayı amaçlayan 
söz konusu kararlar ülke insanını canından 

bezdirme noktasına getirmiştir...
Ve yüksek nitelikli toplumsal tepkilerin ilk 

sinyalleri gelmiştir.
Doğaldır ki,
Sistem dayattıklarını korumak ve topluma kabul 

ettirmek zorundadır.
Onun için;
Silahlı “güç” e ve “korku”ya gereksinim vardır.
12 Eylül onu başardı...
Başka ne yapıldı 12 Eylül’de;
Türkiye tarihine ve siyasetine damgasını vuran 

12 Eylül Darbesi'nde 650 bin kişi gözaltına alındı, 
bin 683 bin kişi fişlendi, 50 kişi idam edildi, 171 
kişi ise işkenceden öldü.

•TEftötffl Kapau'ıâı. Anayasa ortadan ka'ıdırı'ıdı, 
siyasi partilerin kapısına kilit vuruldu ve malları
na el konuldu. v

- 650 bin kişi gözaltına alındı.
- 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
- Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
• 71 bin kişi TCK’nih 141,142 ve 163. mad

delerinden yargılandı.
* 98 bin 404 kişi “örgüt üyesi olmak” suçundan 

yargılandı.
- 7 bin kişi için idam cezası istendi.
- 517 kişiye idam cezası verildi.
- Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si 

asıldı (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli 
suçlu, 1’i Asala militanı).

• İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e 
gönderildi.

- 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü.
- 171 kişinin “işkenceden öldüğü” belgelendi.
• Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi.
- 14 kişi açlık grevinde öldü.
• 16 kişi “kaçarken” vuruldu.
- 95 kişi “çatışmada” öldü.
- 73 kişiye “doğal ölüm raporu” verildi.
- 43 kişinin “intihar ettiği” bildirildi.
- 388 bin kişiye pasaport verilmedi.
• 30 bin kişi “sakıncalı” olduğu için işten atıldı.
- 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
- 30 bin kişi “siyasi mülteci” olarak yurtdışına 

gitti.
- 937 film “sakıncalı” bulunduğu için yasak

landı.
- 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu.
- 3 bin 854 öğretmen, üniversitede görevli 120 

öğretim üyesi ve 47 hakimin işine son verildi.
- 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası 

istendi.
- Gazetecilere 3 bin 3T5 yiıb ay ’napıs cezası 

verildi.
• 31 gazeteci cezaevine girdi.
- 300 gazeteci saldırıya uğradı.
- 3 gazeteci silahla öldürüldü.
- Gazeteler 300 gün yayın yapamadı.
- 13 büyük gazete için 303 dava açıldı.
- 39 ton gazete ve dergi imha edildi.
Düşünceye kilit vuruldu...
insan hakkı hukuku “kuş”a döndürüldü.
Dikensiz gül bahçesi yaratıldı...
Sonrası malum.
Üretmeden tüketen bir toplum...
Sistemle hesaplaşan bir iktidar...
Cumhuriyeti yıkmak isteyen işbirlikçiler...
Türkiye Cumhuriyeti’ne yeni ödevler yükleyen 

uluslar arası organizasyonlar.

iki ‘şok’ karar ilaha
Belediyede işlerinden atılan Jeoloji Mühendisi Sabiha Yıldızalp ile 

İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Bozduman, Bursa İdare Mahkemesi’ne 
açtığı davayı kazandılar. İdare Mahkemeler, Belediye Başkanvekili 

Refik Yılmaz’ın yetki yönünden hukuka aykırılık bulunduğundan işçi 
çıkaramayacağından ‘Yürütmenin durdurulmasına’ karar verdiler.

17 Mart 2011 günü
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
Belediye 
Başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz’ın 
görevine başlamasın
dan sonra işlerine 
son verdiği 6 teknik 
personelin Bursa 
idare Mahkemelerine 
açtıkları “Yürütmeyi 
Durdurma” davaların
da iki karar daha 
çıktı.
Gemlik Belediyesi’n 
de İnşaat 
Mühendisliği kadro

sunda sözleşmeli 
personel olarak 
çalışan Mehmet Ali 
Bozduman’ın Bursa 
1. İdare Mahke 
mesi’ne açtığı dava
da, mahkeme, “17 
Mart 2011 günlü yapı 
lan belediye meclis 
toplantısının hukuk 
aleminde sonuç do 
ğuran, kesin ve icrai 
bir işlemin niteliği 
kazanmadığı açık 
olup usulüne uygun 
olarak alınmış ve 
icrai nitelik kazanmış 
bir belediye meclis

kararı olmadan, 
belediye başkan ve 
killiği görevini yürüt
tüğü anlaşılan kişi 
tarafından tesis edi 
len dava konusunda 
yetki yönünden 
hukuka uyarhhk 
bulunma dığı sonu
cuna varıldı” 
denerek, hukuka 
aykırı bir işlemin 
uygulanması halinde 
telafisi güç zararlar 
doğurabileceğinden 
teminat aranmaksızın 
yürütmenin durdurul
masına karar verildiği

öğrenildi.
İşten çıkarılan 
Jeoloji Mühendisi 
Sabiha Yıldızalp’in de 
Bursa 3. İdare Mahke 
mesi’n de görülen 
davasında mahkeme 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz’ın 
hukuk aleminde 
icrai nitelik 
kazanmış bir meclis 
kararı olmadan 
Belediye başkan- 
vekilliğini yürüte- 
meyeceğinden 
yürütmeyi durdurma 
kararı verdi.

Zihinsel engellilerşimdi i8 seracılılı 
ııe Mil Mi yetiştirmeyi öğreniyor

Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Gemlik 
Şubesi ile İş-Kur 
Gemlik Şubesi’nin 
ortaklaşa düzenlediği 
“Seracılık ve ve 
Kültür Çiçeği 
Yetiştiriciliği” projesi 
yaşama geçirildi, 
önceki gün, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü

Mehmet Ercümen, 
İş Kur Gemlik Şube 
Müdürü Lütfü Güleç 
ile dernek yönetici
leri, kursiyer öğren
ciler, projede görevli 
kurs öğretmenlerin 
katıldığı uygulama 
başlangıcı töreni 
düzenlendi.
16 yaş üstü zihinsel 
engelliler için 
açılan Seracılık ve 
Kültür Çiçeği

Yetiştiriciliği kursu
nun açılışında 
konuşan Bursa Zihin 
sel Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Gemlik Şube Başkanı 
Vedat Emek projenin 
başlama töreninde 
yaptığı konuşmada, 
projenin uygulama 
yerini kendilerine 
tahsis eden 
Remziye Deliçay’a, 
Gemlik Belediyesi

yetkillilerine 
projenin gerçek
leşmesi için 
destek veren 
İş-Kur Gemlik 

Şube Müdürü Lütfü 
Güleç’e teşekkür etti. 
Seracılık ve Kültür 
Çiçekçiliği yetiştirici
lik kursuna 15 zihin
sel engelli katılacak. 
Bu katılımcılara İş 
Kur’dan günde 15 lira 
da ücret ödenecek
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Sevdiği gencin ahlasını hıcakla paraladı
Evli ve 3 çocuk annesi bir kadının, gönül ilişkisi kurduğu 

gencin ablasını bıçakla yaraladığı ileri sürüldü.
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, evli ve 3 
çocuk annesi bir 
kadının, gönül ilişkisi 
kurduğu gencin 
ablasını bıçakla 
yaraladığı ileri 
sürüldü.
Edinilen bilgilere 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesinde oturan 
Emrah Ç. (26), bir 
süre önce tanıştığı 
evli ve 3 çocuk

Miras kavgasına U yıl hapis
Bursa'da, Kasım 
2010 tarihinde 
miras yüzünden 
çıkan kavgada 
kayın biraderini 
bıçaklayarak 
öldürmekten 
tutuklanan kişiye, 
14 yıl 7 ay hapis 
cezası verildi. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkeme si'nde, 
"kasten adam 
öldürmek ve yarala
ma" suçlarından 
müebbet hapis 
istemiyle yargılanan 
Şerif Güler, karar 
duruşmasında, son

Bursa'da genç bir 
kız, kendisini 
komiser olarak 
tanıtan dolandırıcı 
tarafından, 'Seni 
uydudan izliyoruz' 
denilerek 
dolandırıldı.
Olay, İhsaniye

MİMİM
Bursa'nın Karacabey 
ilçesinde, bir tamirha 
nede, ekonominin 
kötüye gittiğini savu
nan bir kişi darp 
edildi.

annesi Elif K. (31) ile 
cep telefonundan 
mesajlaşmaya 
başladı. Aradan 
geçen zaman içinde 
aralarında gönül 
ilişkisi kurulan 
Emrah Ç. ile Elif K. 
arasında yaşananlara 
sinirlenen gencin evli 
ve 2 çocuk annesi 
olan ablası Serap K, 
kardeşinin cep tele
fonuna gelen 

sözünün sorulması 
üzerine, mahkemenin 
takdirine sığındığını 
söyledi.
Sanık avukatı Adnan 
Mutlu ise müvekkili 
nin hiçbir 
sabıkasının 
olmadığını hatırlattı. 
Mutlu, şunları 
kaydetti:
"Maktul tarafından 
sürekli tahrik 
edilmiş, o ise bu 
tartışmalardan 
olayların büyüme 
mesi için sürekli 
kaçmıştır.
Bayramın 1. günü

Mahallesi'nde bulu
nan bir ATM'nin 
önünde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
F.G (20) isimli genç 
kızı arayan bir kişi, 
"Seni uydudan 
izliyoruz, bu 

konuşmadan

Olay, Canball 
Mahallesi'nde bulu
nan sanayi sitesinde 
meydana geldi. İddi
aya göre, C.T. (53), 
yanına gelen K.D. 

mesajları okudu. 
Mesajlarının okun
duğunu öğrenen Elif 
K, sevdiği gencin 
ablasının evine 
giderek konuşmak 
istedi. Aralarında 
çıkan tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Elif K, üzerinde 
taşıdığı bıçakla 
Serap K'yı ağır 
yaraladı.
Ambulansla İnegöl 

maktul, sanık ve 
eşine saldırmıştır. 
Maktul tarafından 
darp edilince şuu
runu kaybederek, bir 
anlık sinirle bıçakla 
cinayeti işlemiştir. 
Suçun ağır tahrik 
altında işlendiğinin 
göz önünde bulun
durularak gerekli 
indirimlerin yapıl
masını talep 
ediyoruz. " 
Mahkeme heyeti, 
tutuklu sanık 
Şerif Güler'i "adam 
öldürmek" 
suçundan 

kimseye bahsetme, 
telefonun ve 
kimliğin ile resim
lerin kullanılıyor, 
şahısları yakalamak 
için bildireceğim 
telefon numaralarına 
para göndermen 
gerekiyor" dedi.

(36) ile ekonomi 
üzerine sohbet etm
eye başladı. 
Ekonominin kötüye 
gittiğini söyleyen 
C.T. ile K.D. arasında 

Devlet Hastanesine 
kaldırılan Serap K, 
ameliyata alındı. 
Olay yerinden geçen 
Elif K, güvenlik güç
leri tarafından yaka
landı. Elif K'nın bir 
süredir ayrı yaşadığı 
eşiyle barışmak için 
İnegöl'e geldiği, bu 
sırada Emrah Ç. ile 
tanışıp mesajlaş
maya başladığı 
öğrenildi.

14 yıl 2 ay, 
"yaralama" 
suçundan ise 5 ay 
hapis cezasına 
çarptırdı.
Geçen yıl Kurban 
Bayramında, 
bayramlaşma için 
bir araya gelen 
akrabalar arasında 
çıkan miras kav
gasında kayın 
biraderi Neceddin 
Sertel'i (58) bıçakla
yarak öldüren, oğlu 
T ürker Sertel'i de 
yaralayan Şerif Güler 
(57), mahkemece 
tutuklanmıştı.

Bunun üzerine 
korkuya kapılan F.G 
belirtilen hesaplara 
para ve kontör gön
derdi.
Dolandırıldığını 
anlayan genç kız 
polise müracaat 
etti 

tartışma çıktı. 
Münakaşanın 
büyümesi üzerine 
K.D. C.T.'yi darp etti 
Polis, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

19 yasındaki 
amatör futbolcu 

evinde ölii bulundu
Bursa'da, 
arkadaşlarıyla birlik
te hah sahada maç 
yaptıktan sonra 
evine gelip yatan 
Yeni Karamansporlu 
futbolcu, ölü 
bulundu.
Alınan bilgiye göre, 
amatör lig takım
larından Yeni 
Karamanspor'da 
forvet olarak 
oynayan İbrahim 
Başfilizgil (19) 
Hürriyet 
Mahallesi'ndeki bir 
halı sahada 
arkadaşlarıyla maç 
yaptıktan sonra Yeni 
Karaman Mahallesi 
Aytekin Sokak'taki 
evine gelip yattı. 
Sabah, geç olması
na rağmen kalk
mayan oğlunu 
uyandırmak için

toııamiıialıı
Bursa'nın İhegöl 
ilçesinde, öğren
cilere esrar satmak 
için hazırlık yaptık
ları iddia edilen 3 
kişi gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, Turgutalp 
mahallesinde bisik
let tamirciliği yapan 
R. D'nin işyerinde 
öğrencilere esrar

Silili |M Ilı İKİM
Bursa'nın 
Harmancık 
ilçesinde, 22 adet 
100 liralık sahte 
banknot ele 
geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Harmancık 
İlçe Jandarma 

Komutanlığı ekipleri, 
Orhaneli-Harmancık 
karayolunda sahte 

odasına giden baba 
Mehmet Başfilizgil, . 
oğlunun ağız, burun t 
ve kulaklarından kân1 
geldiğini görünce j 
"112 Acil" ekiplerine ’ 
haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık ‘ 
ekipleri, İbrahim 
Başfilizgil'in 
öldüğünü belirledi. 
İbrahim Başfilizgil'in 
cesedi, Cumhuriyet 
savcısının talima 
tıyla otopsi yapılmak 
üzere Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
Morguna kaldırıldı. 
Genç futbolcunun 
bu sene Hürriyet 
Endüstri Meslek 
Lisesi'nden mezun 
olduğu, Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
Meslek Yüksek 
Okulu'na kayıt yap
tırdığı öğrenildi 

satmak için 
hazırlık yaptığını 
belirledi.
Bisiklet tamirhane
sine düzenlenen 
operasyonda, işy
erinin çeşitli yerler
ine saklanmış ve 
satışa hazır 44 
içimlik esrar ele 
geçirildi.
Olayla ilgili işyeri 
sahibi R. D, ile Y. D 
ve T. K gözaltına 
alınırken, S. K’nın 
arandığı bildirildi 

para ile alış veriş 
yapılacağı ihbarı 
üzerine operasyon 
düzenledi.
Operasyonda, 
gözaltına alınan 
A. M'nın üzerinde 
ve aracında 
yapılan aramada 

toplam 22 adet 
liralık sahte para 
ele geçirildi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Tele seminerinde yabancı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül anılan.. (3)
Askeri Ha ra’da o gece sabaha kadar 

uyuyamadık.
Köpeklerin havlamalarından uyumakta 

mümkün değildi.
İçeride 18 kişilik ranza olmasına 

karsın, 25 tutuklu vardı.
Içerdekiler bizim tutuklanma öykümü 

zü dinlediklerinde, bastılar kahkahayı.
Demek, ‘askerin postalı yırtılmış’, ‘‘Bak 

bunun eniştesi Askeri Yarğıtay üye
siymiş” gibi Ertuğrul’u ‘tiye’ almaya başla 
dılar.

Ertuğrul’un eniştesi gerçekten Hava 
Kuvvetlerinde Askeri Yargıtay üyesiydi.

Bunun faydasını sonra gördük.
O gece sabahı zor yaptık.
İçerde her türlü tutuklu vardı. Büyük 

çoğunluğu siyasiydi.
Camı karaborsa satanından, adam yara 

layanına kadar, hepsi bir koğuşta sonları 
nın ne olacağını bilmeden bekliyorlardı.

Gemlik’teki tutuklamalarda şanslı olan 
tek şey, Bursa’dakinin aksine işkence 
yoktu.

O günlerde Albaylıktan, Tuğgeneralliğe 
terfi eden, rahmetli Orhan Öncül Paşa’nın 
Gemliklilerle çok iyi diyaloğu, bunu sağla 
mıştı.

Kısacası bizdeki asker işkenceci değil
di.

Ertesi gün cumartesiydi.
İçerde gırgır yerindeydi.
Herkesin bir hikayesi vardı.
Yeni gelenler oluyor, kimi oradan örgüt 

suçlamasıyla Bursa’ya gönderiliyordu.
Öğle saatlerine doğru, koğuşun temiz 

lenmesini ve ilaçlanması istendi.
Bunun üzerine tutukevinin arkasında 

bulunan köpek barınaklarındaki köpekler 
başka yerlere götürülerek, bizi, köpek ba 
rınağına havalandırmaya çıkardılar.

Bu arada tutukevindeki koğuş temiz 
lendi, dezenfekte edildi.

İşler bitince, yine koğuşa geçtik.
Aradan birkaç saat geçti geçmedi. 

Kapı ya bir jandarma minibüsü geldi.
Kapıya gelen her araçtan, yeni tutuklu- 

ların çıkacağı sanılırdı. Cengiz Yüzbaşı 
içeri girdikten 5 dakika.sonra bir asker 
benim, Ertuğrul’un ve İhsan’ın adını yük
sek sesle bağırdı. ‘‘İçeriye çağrılıyor
sunuz”

Bir de camı karaborsa sattığı iddiasıyla 
tutuklanan birini..

İçeri girerken, üzerimizden aldıklarını 
bize iade edilince, serbest mi kalıyoruz, 
yoksa başka bir yere mi gönderiliyoruz, 
ne olduğunu anlayamadık. Bir ikirciklik 
içinde, bize söylenenleri harfiyen yerine 
getiriyorduk.

Minibüse bindirildik, hiç konuşmadan 
yola koyulduk. Komutanlık binası önüne 
geldiğimizde araç durdu. Cengiz Yüzbaşı 
içeri girerken, karşıdan bir Renault araç 
geldi. İçinde, CHP ilçe Başkanı rahmetli 
Ali Aksoy, rahmetli Eczacı Şükrü Ekim ve 
bazı arkadaşlarımız indi. Onlarda binaya 
girdiler.

Bir süre sonra Yüzbaşı araca binerek, 
Gemlik’e doğru yöneldik.

Ne olacağımız konusunda hiç bir bilgi 
miz yoktu. Arkadaşlarımızı görmek beni 
biraz rahatlatmıştı. Ama meçhule gidiyor
duk. Bir yandan da korkuyorduk.

Minibüs, Halk Eğitim Müdürlüğü karşı 
sında, o zamanki Jandarma binasının 
önünde durdu. Devamı yarın

dilin önemi vurgulandı

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’nde 
Uluslararası Yabancı 
Dil Sertifikası belge
si verilmesi 
konusunda sınav 
yapma yetkisinin 
alınmasından sonra, 
dün Milli Eğitim 
Bakanlığı temsilci
lerin de katıldığı bir 
seminer düzenlendi. 
Seminere, ilçe 
Kaymakam temsil
cisi, Bakanlık Tele 
Koordinasyon 
Türkiye Temsilcisi, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Ali Osman 
Cura, Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü 
Rüveyde Kılıçlar, 
ilçemizdeki İngilizce 
öğretmenleri, gönüllü 
izleyiciler, bazı

okulların müdürleri 
katıldılar.
Seminerde konuşan 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Er 
cümen, yabancı dilin 
önemine değindi. 
Bakanlık koordi
natörü ise konuş
masında Türkiye’de 
Hayat Boyu Öğrenme 
projesi kapsamında 
Halk Eğitim Müdürlük 
terinde hayat Boyu 
Yabancı Dil Kursları

açıldığını, bu kurs 
ların çok önemli 
olduğunu söyledi. 
Kamu görevlilerine 
yurt dışına gitmek 
istiyor musunuz şek
linde sorulduğunda, 
büyük çoğunluğunun 
‘evet’ demesine kar 
şın, “yabancı dil bili 
yor musun”, dendi 
ğinde ‘hayır’ cevabı 
alındığım söyledi.
Bakanlığın, halkın bir 
yabancı dil bilmesi

konusunda eğitilme
sine önem verdiğim 
söyleyen konuşmacı, 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde Tele dil 
sınavlarının yapıl
masının çok önemlı- 
bir iş olduğunu 
belirterek, bu konuda 
emeği geçenleri de 
kutladı.
"Gemlik HEM Müdür 
lüğü kendisine zor 
bir görev yükledi.
Sizlerde yardımcı 
olursanız, bu zor 
görev aşılır” dedi. 
Daha sonra konuşan 
Tele sorumlusu 
Alev Karataş ise, 
dünyada 9 dilde 
yabancı dil sınavların 
yapıldığını, bu sınav 
lan kazananlara 
verilen belgelerin 
dünyanın her yerinde 
geçerli olduğunu 
söyledi.

Motorsiklet kazasında ölen öğretmen 
Mustafa Koreyhan toprağa verildi
Geçirdiği motorsik
let kazasında ağır 
yaralanan ve 
yaşamını önceki gün 
kaybeden Lale 
Kemal Kılıç İlköğre

tim Okulu Müdürü 
Mustafa Koreyhan 
dün toprağa verildi. 
Bursa Devlet 
Hastanesi yoğun 
bakım servisinde

hayatını kaybeden 
Mustafa Koreyhan, 
dün doğduğu köy 
olan Sölöz de ikindi 
namazından sonra 
sevenlerinin

gözyaşları arasında 
toprağa verildi.
Koreyhan’ın cenaze 
törenine, Gemlik 
eğitim camiasından 
yoğun katılım oldu.

KAYIP Bursa Gümrük Müdürlüğü tescilli 12.08.010 tarih
EX 38982 sayılı Gümrük Çıkış beyannamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

SARIBEKİR AMBALAJ SAN. ve Tİ C.A.Ş.

KAYIP Dumiupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden almış 
olduğum öğrenci kimliğimi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. KADİR SOYLU

KAYIP Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 21/09/2010 tarih ve 
J0223482 numaralı Gümrük Vezne Alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür 

"COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TIC.VE SAN.A.Ş.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Gerçekleri Gizlemek...

İ
l Ülkemizde siyasi 
iktidar son gün- 

llerde sürekli gün
dem değiştirerek 
beceriksizliğini ve 

»gerçek düşüncesi- 
ni maskelemeye 

(çalışıyor.

| Aylar önce 
^yaşanan 
[“Marmara” faciası 
AKP’nin istediği 
gibi BM’den rapor 
alamayınca sözüm 

* ona siyasi yap- 
tırımlara giriştiler 
İsrail’e karşı. Ne 

lyapacaklarını ya 
Ida ne yapamaya
caklarını zaman 
içinde hep birlikte 
göreceğiz.

I AKP, acaba 
İsrail’in ABD’nin 

»bir parça yani 
^Ortadoğu’da koru
nması altına aldığı, 
Lgüç birliği yaptığı 
bir ülke olduğunu 

»bilmiyor mu? 
»Biliyor bilmesine; 

ama olsun. Sayın 
Erdoğan’ı çevresi 
Arap halkına ve 
kendi yandaşlarına 
karşı ne kadar 
dirayetli bir devlet 
adamı olduğunu 
gösterecek. Dünya 
medyası olayı cid
diye almazken 
Türkiye’deki yan
daş medya ha 
babam şişiriyor. 
Sayın Erdoğan 
Arap dünyasının 
lideri olacak; ama 
yetmez Dünya li 
deri olmalı!..
Sonuç; siz 

İsrail’le ilgili 
ABD’yi rahatsız 
edecek bir karar 
alamazsınız, 
alsanız bile uygu
layamazsınız. 
Çünkü buna Sam 
Amcanız izin ver
mez. Boş yere 
toplumu gaza 
getirmeyin. Bunun 
olamayacağını siz 
de biliyorsunuz.

Gemlik Körfez

AKP ve yetkilileri 
bu kadar yürekli ve 
yurtseverse niçin 
füze kalkanlarına 
karşı çıkamıyor ve 
Türkiye’ye kurul
masına izin veri 
yor. Türk halkı 
gerçekten siyasi 
iktidar gibi mi 
düşünüyor?
Hiçbir Türk vatan

daşının buna izin 
verip kendini ve 
vatanını tehlikeye 
atacağını sanmıyo
rum.

Dünyada pek çok 
ülke buna karşı 
çıkarken Türk halkı 
oldu bittiye 
getiriliyor. 
Referandumu çok 
seven muhterem
ler niçin böyle 
yaşamsal bir konu
da halkın 
düşüncesini alma 
gereği duymuyor
lar?

Niçin bir referan

dum yapmıyorlar? 
Türkiye’ye ne 

kazandıracak füze 
kalkanları?

Sadece komşu
larıyla arasının 
bozulmasına 
neden olacak.

İran, Suriye ve 
Rusya şimdiden 
önlemlerini almaya 
başladı.
Türkiye bir çem

bere alınmak 
isteniyor ekonomik 
yönden, komşular, 
olacaklar konusun
da uyarıyorlar 
Türkiye’yi.

AKP yönetimi, 
bütün bu gerçek
leri nasıl görmez
den gelip komşu
larla sıfır sorun 
yaşıyoruz diye
biliyor? Çevre 
mizde sorunumuz 
olmayan komşu
muz yok gibi. 
Bunlar yetmiyor
muş gibi uzağımız- 
dakilerle de bozuş
maya başladık 
akıla zarar dış poli
tikalarımızla. Bu 
konuda üstün 
başarı gösteren 
muhteremleri kut-’ 
ihmale gerekli'.

Son günlerde 
basından 
öğrendiğimize 

göre ülkede bir 
hukuk skandali 
yaşandı. Deniz 
Feneri davasına 
bakan üç savcı 
görevden alındı. 
Gerekçesi yasalara 
uymamak!
Güldürmeyin 
adamı!

Bir söz söyleyin; 
ama inandırıcı 
olsun.
Artık söylenen-, 

lere in^^ak: 
mümkün öl m uyor, 
çünkü çok komik 
şeyler.
Yıllardan beri 

Silivri’de suçsuz 
yere yatanlar 
savcılardan 
şikayetçi oldu 
neden hiç dikkate 
almadınız? Onların 
söyledikleri gerçek 
değil; ama Deniz 
Feneri’ndeki sanık
ların söyledikleri 
gerçek, öyle mi? 
Adalet bakanının 
açıklamaları ne 
kadar tatmin edici 
ve inandırıcı değil 
mi?
Türkiye’nin baro 

başkanları, avukat
lar açıklama yapı 
yor bakanın 
söylediklerinin 
gerekçe olamaya
cağı ifade ediliyor. 
Bütün bunlar ikti
darın umurunda
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bile değil.
Birinde Alman 

mahkemeleri bazı 
muhteremleri 
yargılamış ve- * 
suçlu bulmuş; işin 
Türkiye’ye 
uzandığını da bel- - 
gelerle ortaya koy
muş ve Türk 
adaletinden yardım 
istemiş, yüzyılın 
soygun hareketi 
olduğunu bel- — 
geleyelim diye. 
Türk hükümeti 
olaya hala ilgisiz ’ 
ve soğuk bakıyor, 
olayı kapatmak 
istiyor.
Suçlular 

Türkiye’de elinim 
kolunu sallayarak 
geziyor.

Diğer tarafta 
ortada kesinleşmiş 
bir suç yok, uydur
ma davalar, sahte 
belgeler ve gizli 
tanıklar..

Fakat içerde 
yatân ülkenin 
namuslu, yurtse 
ver insanları, 
yazarlar, gazeteci 
ler, bilim insanları, 
ve bin bir zorlukla ; 
yetiştirilmiş 
yetenekli komutan
lar.
Türkiye’deki 

adaletin nasıl 
olduğunu düşünün 
ve kararınızı verin!

İM 1811i
■plow tıaıır

Dünya otomotiv devler
ine imalat yapan Türk 
işçisi, yerli otomobil 
markası yaratmak ve 
imal etmek için düğmeye 
basılmasını bekliyor.
Renault, Hyundai, Fiat ve 
Toyota gibi dünyanın 
önde gelen otomotiv 
şirketlerine imalat yapan 

Türk işçisi, yerli otomobil 
yapımı için düğmeye 
basılmasını bekliyor. 
Gelişmiş otomotiv alt 
yapısıyla dikkati çeken 
Bursa, Kocaeli, Kayseri 
ve Konya yeni Anadolu 
"Devrim"i için göreve 
hazır.
Batılıların Hanry

Ford gibi öncülerle 
20. yüzyılın ilk yıllarında 
başladığı otomobil 
serüveni, Türkiye'de 
yaklaşık 60 yıl 
sonra"Devrim" 
markasıyla şekil buldu.

Türk mühendis ve 
işçisinin aynı zamanda 
hayalinin de adı olan

"Devrim", küçük bir 
ihmal sonucu büyük 
bir hayal kırıklığına 
dönüştü.
Bu öyle bir hayal 
kırıklığıydı ki koskoca 
bir milleti onlarca yıl 
yerli otomobil yapma 
fikrinden uzak 
tuttu.

t

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ
Tel : 573 56 99

KAŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

’AŞMALI KONAK 
CAFE BAR' 

BUGÜN SAAT BO.oo'de 
AÇILIYOR 

TÜMGEMLÎK 
HALKI DAVETLİDİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mo ‘SUYUNU BOŞA 
HARCAMA*!,

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

Z wnww.gemiikkorfezoazetesi.com

siz.de
wnww.gemiikkorfezoazetesi.com
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BULAŞIKÇI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK
Tel: 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT JÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO: 1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

Sıcaklılı azalıyor
Hava sıcaklığı 
Doğu Anadolu'da 
î ila 3 derece 
azalacak, diğer 
yerlerde önemli bir 
değişiklik olmaya
cak. 4 ilde 2 bölgede 
yağmur bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

HlZIMUHfl»*1

Genel İngilizce - İş İngilizcesi 
Sertifika Programları 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLAN ET
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. Ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11 

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : *90 224 235 48 48 
www.planetyed.com 

ozanatasoy@planetyed.com 
info@planetyed.com

aldığı bilgiye göre, 
yarın, yurdun 
kuzeydoğu 
kesimleri parçalı 
çok bulutlu 
geçecek.
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimleri, Doğu

Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile 
Artvin. Bingöl, 
Van ve Muş 
çevrelerinin 
sağanak ve yer yer 
gökgürültülü 
sağanak yağışlı, 
diğer yerlerin az 
bulutlu ve açık 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı 
Doğu Anadolu'da 
1 ila 3 derece 
azalırken, diğer 
yerlerde önemli bir 
değişiklik 
öngörülmüyor. 
Denizlerde rüzgar, 
Batı Karadeniz'de 
doğu ve kuzey 
doğudan 3 ila 5, 
ilk saatler 4 ila 6, 
Doğu Karadeniz'de 
batı ve kuzeybatı 
dan, akşam 
güneybatıdan 
2 ila 4 kuvvetinde 
olacak. Marmara'da 
batı ve güney 
batıdan 2 ila 4, 
öğle saatlerinden 
sonra 3 ila 5 
kuvvetinde, 
Kuzey Ege'de 
kuzey ve kuzey
doğudan, 
Güney Ege'de 
kuzey ve kuzey 
batıdan 3 ila 5 
kuvvetinde, 
Akdeniz'de 
kuzey ve kuzey
doğudan 3 ila 
5 kuvvetinde ese
cek.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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lllmdaü artış imitasııonu m artırflı
Son yıllarda altın 
fiyatındaki artış 
nedeniyle müşteri
leri artan imitas 
yoncular başlayan 
rekabet nedeniyle 
ürün desenini ve 
çeşitliliğini artırdı. 
Altının rekor üstüne 
rekor kırması, dar 
gelirlileri taklit 
takılara yönlendirdi. 
Düğünlerde takı 
takmak isteyenler, 
çareyi altın bilezik 
yerine tanesi 1 ila 5 
lira arası değişen 
imitasyon ürün
lerinde buldu. Dar 
gelirliler, "çakma" 
diye tabir edilen 
ürünlere ilgi gös
terirken, bazı kişiler 
ise çalınma korku 
suyla imitasyon 
ürünleri tercih 
ediyor. 
İmitasyoncular da 
ürün desenini ve 
çeşitliliğini art
tırarak, müşteriler
ine daha farklı

Tami eli üretimi Temmuı'da arttı
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 2011 
Yılı Temmuz ayına 
ilişkin "Kümes 
Hayvancılığı Üretim 
İstatistikleri"ni açık
ladı.Türkiye'de tavuk 
eti üretimi 
Temmuz'da arttı. 
Türkiye'de tavuk eti 
üretimi bu yılın 
Temmuz ayında 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
10,3 artarak, 149 bin 
612 ton oldu.
TÜİK rakamlarına 
göre, Temmuzda 149

ürünlerle hizmet 
vermeye başladı. 
Kolye, bilezik, 
yüzük ve diğer takı 
eşyalarının birebir 
taklitlerini raflarına 
koyan imitasyoncu
lar, artan talepten 
oldukça memnun. 
Altın'ın yükselişi 
sonrası imitasyon 
ürünlerindeki satış
tan memnun olduk
larını ifade eden 
bijuteri sahibi 
Sinan Arıkan, imita
syon ürünlerinin 
altının yük

bin 612 ton tavuk eti 
üretildi. Tavuk eti 
üretimi Temmuzda 
geçen yılın aynı 
ayına oranla yüzde 
10,3, bir önceki aya 

selmesinden sonra 
artış gösterdiğini 
kaydetti.
Özellikle düğün
lerde takı takmak 
isteyenlerin düğün 
sahibiyle anlaşıp 
imitasyon ürünleri
ni takı olarak kul
landıklarını ifade 
eden Arıkan, 
"Evlenecek çiftler 
ailelerine yük olma
mak için buradan 
takı alıp veriyorlar 
ve düğünden sonra 
da bozdurduk di 
yerek, 'çakma' takı 

göre ise yüzde 1,3 
artış gösterdi.
Tavuk yumurtası üre
timi de Temmuz ayın
da geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 

olduğunu belli 
etmiyorlar.
Kimi takı imitasyon 
ürünleri gerçeğiyle 
ayırt edemeye
ceğiniz kadar 
kaliteli ve iki yıla 
kadar garantili.
Bazen biz bile ayırt 
etmekte zorlanıy
oruz" diye konuştu. 
Çocuklarına imita
syon bilezik almak 
için bijuteri 
dükkanına gelen 
Ayten Uslu ise hem 
çocuklarımızın 
güvenliği hem de 
altına bütçemiz 
müsait olmadığı 
için bu taklit ürün
leri tercih ettiğini 
ifade etti. "Altın 
böyle yükselmeye 
devam ederse artık 
bizler de imitasyon 
takılar takacağız" 
diyen Uslu, isten
mese de altın yer
ine daha ucuz takı 
ürünlerine yönele
ceklerini kaydetti.

8,7 artarak 
yaklaşık 1,05 
milyar adet oldu. 
Yumurta üretimi bir 
önceki aya göre 
de yüzde 2,4 artış 
kaydetti.
Kesilen tavuk sayısı 
ise Temmuz ayında 
bir önceki aya 
göre yüzde 4,7, 
geçen yılın aynı 
ayına göre de 
yüzde 14,3 arttı.
Kesilen tavuk sayısı 
yaklaşık 91 milyon 
adet olarak hesap
landı.

Maliye 10 numara 
yağda OTVyi artırdı
Maliye Bakanlığı, 
son dönemde kul
lanımı yaygınlaşan 
ve ciddi bir vergi 
kaybı ile çevre tahri
batına neden olan 
"10 numara yağ" 
sorununa çözüm 
için vergi düzen
lemesi (OTV artışı) 
yaptı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, fcöz 
konusu vergi düzen
lemesi ile piyasada 
'10 numara yağ' adı 
altında motorin 
yerine yasa dışı 
akaryakıt satışi ve 
kullanımını engelle
meyi amaçladıklarını 
bildirdi.
Maliye Bakanı 
Şimşek, konuya 
ilişkin yaptığı açıkla
mada, yasal 
olmayan şekilde 
akaryakıta karıştırıl
ması mümkün olan 
ve aynı zamanda 
sanayicilerin üretim
lerinde girdi olarak 
kullandıkları solvent 
diye adlandırılan 
mallar ile baz yağ, 
madeni yağ, yağla
ma müstahzarı, tiner 
gibi ürünlerin tüketi
minde son yıllarda 
ciddi artışlar görül 
düğünü hatırlattı 
Söz konusu 
artışların sanayici
lerin ihtiyaç duy
duğu miktarlar 
dikkate alındığında 
ciddi rakamlara tek

NÖBETÇİ ECZANE
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abül etttiğine işaret 
eden Şimşek, 
piyasada "10 
numara yağ" adıyla 
bilinen söz konusu 
malların ilgili mevzu
ata aykırı olarak 
akaryakıt ürünlerine 
karıştırılmak veya 
doğrudan akaryakıt 
olarak kullanılmak 
suretiyle vergi kay
bına ve haksız reka
bete neden olun
duğunu söyledi. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, bu sorunu 
önlemek amacıyla 
yağlama müs
tahzarlarının normal 
teslimlerde 0,3000 
TL/Kg olan ÖTV 
tutarını, baz 
yağ/madeni yağların 
normal teslim
lerindeki vergi 
tutarlarına paralel 
olarak 1,0560 
TL/kilograma 
çıkardıklarını 
bildirdi.
Yapılan düzenle
menin sanayicilerin । 
imalatlarında kul
landıkları solvent, 
tiner, baz 
yağ/madeni yağlar 
ve yağlama müs
tahzarlarının girdi 
maliyetlerini azalt
mak amacıyla ÖTV 
mevzuatında yer 
alan tecil-terkin 
uygulamasında 
herhangi bir değişik
lik getirmediğine 
dikkat çekildi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 Oo 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. 51.3 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
İDOİmam 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
Ay gaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İpragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol ğ13 10 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03I1

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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111

.Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
OCILİK’İIİ İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ >

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4067

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)

ıııınmıııtiıiii
VENÜS SİNENASI 

NAMLAR CEHENNENİ

BAŞLANGIÇ 
(IR DUBLAJ) 12M 
I4.00-I6.l5-20.30 

KANINA GİR İl,45- 

14.15'16» •

Rezervasyon 
(Telî5133321)
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Yalova And. Ögr. Lis. 
ALS - Polis Koleji

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Celal Bayar 
Anadolu Lis.- ALS

BTSO Ali Osman Sönmez 
Sosyal Bilimler Lisesi

Şehit 0. Altınkuyu And. 
Us.-ALS- Polis Koleji

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Celal Bayar 
And. Lis.-ALS

Şehit Osman Altın kuyu 
Anadolu Lisesi- ALS

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik Hisar 
Anadolu Lisesi

Gemlik And. Tıc. Lis. 
Bilişim Tek. Alanı

A.O.S And. Teknik End. Mes. 
- Endüstriyel Otomasyon

Gemlik And. Ticaret 
Lisesi - Bilişim

Yalova Anadolu 
Lisesi

Yalova Anadolu 
Lisesi

Özel Tan Anadolu 
Lisesi

Hürriyet And. Teknik ve 
Endüstri Mes. Lis. Bilişim

Orhangazi And. Kml. - 
Biomedikal Cihaz Tek.

Orhangazi And. Kız 
Mes.Lis. - Bilişim

Gemlik And. Ticaret Lisesi - 
Bilişim

Orhangazi And. Kız Özel Bursa Bahçeşehir
Mes.Lis. - Bilişim Anadolu Lisesi
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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...

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

<D e neyimi! 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

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL

8.000 TL
Ücretlerimize eğitlm-öğretim, yemek, 

servis ve KDV dahildir

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

17 Eylül 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.coininfo@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Yeteneksizsiniz 
Türkiye’nin Bursa’daki 

çekimleri yapıldı
Acun llıcah’nın yapımcılığını 
üstlendiği ‘Yetenek Sîzsiniz’ adlı 
program, Türkiye’nin dört bir 
köşesinden gelen yarışmacıların 
katılımıyla yapıldı. Sayfa 5’de

UEDAŞ’ın işyerlerindeki elektrik saatlerini 
dışarı çıkarma istemi tepki yarattı.

Talan, “Uygulama yanlısiır"
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.nin ilçemiz 
deki işyerleri sahiplerine gönderdiği bir 
yazıda, işyeri içinde bulunan elektrik 
saatlerinin 15 gün içinde bina dışına 
çıkarılması isteniyor. Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, “Bu haksız 
İlktir. Esnafın bütün gün işyeri açıktır, yıl
lardır uygulanan bu sistem değiştiril 
memeli yeni yapılan işyerlerinde uygu
lanmalıdır. ” dedi. Haberi sayfa 4’de

BDP Gemlik'te
II II I ■ .■

nıırumelı istiyor
Abdullah Öcalan’ın avukatlarının İm 
ralTyı ziyaret edememesi üzerine Ada 
let BakanhğTna başvuran BDP’liler, 
yaptıkları toplantıdan sonra, Bakan 
dan olumlu bir tavır göremedikleri 
takdirde Gemlik’e büyük bir yürüyüş 
düzenleyeceklerini söyledi.Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

12 Eylül anılan (4)
Bu yazı biraz uzadı.
Aslında ben de bu kadar uzayacağını sanmı 

yordum. Ama yazı akışı onu gerektirdi. Bu yazı 
köşe yerine dizi yazı şeklinde yapılmalıydı diyo 
rum. Yine de tarihe tanıklık edecek olan bu tür 
olayların, yazılı basında yer almasında yarar 
buluyorum.

Askeri Hara’dan alınıp, minibüs ile Gemlik’e 
gönderilmemizden sonra, Halk Eğitim Merkezi 
karşısındaki Jandarma binasına getirildik.

İçinde çok sayıda sandalyelerin olduğu bir 
salona sokulduk.

Gemlik’e geldiğimiz haberi ailelerimiz tarafın 
dan öğrenilince, jandarmanın kapısının önü 
kalabalıklaştı. Pencereden bizi merak edenleri 
selamladık.Devamı sayfa 4’de

nttn Pof o GUIS AVM’de UIIU UdlC hizmetinizde

KÖRF€Z MANZARASI İbc <^MLİKLİl£R<c 
BARKLI BİR M€KAN YARATMANIN MUTLULUĞUNU YASIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.coininfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


17 Eylül 2011 Cumartesi Gemlik Körfez

Döneklik üzerine

BDP Gemlik’e ff nıei istiyor
Abdullah Öcalan’ın avukatlarının İmrah’yı ziyaret edememesi 
üzerine Adalet Bakanlığı’na başvuran BDP’liler, yaptıkları toplan
tıdan sonra, Bakandan olumlu bir tavır göremedikleri takdirde 
Gemlik’e büyük bir yürüyüş düzenleyeceklerini söyledi.

derin bir yazı...
Dönek deyip geçmemek gerek.
O da Allah vergisi bir davranış biçimi. 

Ve dahi sadece insana mahsus...
Döneğin sağcısı solcusu etnik mil

liyetçisi ya da kafatasçısı olmaz.
Dönek dönektir...
Tarihin her döneminde vardırlar.
Genellikle babadan oğula sirayet eder. 
Önceleri ham dönektirler.
Sonra işlenirler.
Bu dönek işleme merkezleri genellikle 

emperyalist ülkelerde konuşlan
mışlardır.

Söz konusu merkezden dünyaya açılır
lar.
Stratejistler potansiyel dönekleri tespit 

etmek için zemin yoklarlar.
Kökenlere bakarlar.
Tespit edildikten sonra;
Önce dünyevi zevkler tattırılır.
Beyinler yıkanır.
Makam, iktidar, servet ve şöhret 

zafiyetleri tespit edilerek çalışma onun 
üzerinde yoğunlaşır.

Birçok kişi de dönmemek ilkelerinden 
ödün vermemek için direnirler ve dayat
malara karşı çıkarlar. ,

Sanal arkadaşımız Nurullah Aydın 
tarih tünelinde yolculuğa çıkarak “tarihi 
şahsiyet(siz)”lerin döneklik öykülerini 
derlemiş.
İttihat ve Terakki’nin üç önemli 

“adamı”na dair “dönmelik, döneklik 
“öyküleri...

Mısır asıllı Aziz Ali Paşa...
Önce devletin birliğini korumayı 

amaçlayan İttihat ve Terakki’nin üst 
düzey isimleri arasına girmiş ve hay
atının önemli bir bölümü Bulgar ve Rum 
ayrılıkçıların peşinde geçmiş...

Sonra Jöntürk olmuş...
Ve en sonunda Arap milliyetçiliğini 

seçmiş!
Kürt Şerif Paşa...
O da önce devletin birliğinden yana 

olan ve ayrılıkçılara karşı savaşan bir 
ittihatçı, sonra Jöntürk ve en sonunda 
Kürt milliyetçisi olmuş...

Ve önce ittihatçı, sonra Jöntürk ve en 
sonunda Arnavut milliyetçisi olan Prens 
Dukagjinzade Basri...

O da dönekliğini tescil ettirmek için 
şöyle demiş;
“Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa 

medeniyeti Anadolu’yu bu zararlı 
haşereden temizleyecektir.

Hüküm galibindir. Medeniyeti temsil 
eden Ingiltere gibi bir devlete itiraz 
etmek küstahlıktır.”

Peki, bugünün dönekleri yani dünün 
döneklerinin torunları ne yapıyor:

Dedelerinin yaptığını tabii ki...
Kimi,
Renkli camlardan ve boyalı gazeteler

den salvoya ve sövmeye devam ediyor
lar.

Kimi de...
Anladınız siz onu...

İmrah’da çarptırıldığı 
ömür boyu hapis 
cezasını çeken PKK 
elebaşı Abdullah 
Öcalan ile görüşmek 
için daha önce 
Adalet Bakanlığına 
yazılı başvuruda 
bulunan BDP, bu kez 
avukatların görüşme 
ye gidememesini 
Adalet Bakanı ile 
görüşmek için ran
devu istedi.
Dün, Diyarbakır’da 
grup toplantısından 
sonra milletvekilleri 
ile 5 saat süren bir 
toplantı yapan BDP 
Genel Başkanı Sela 
hattin Demirtaş, Ada 
let Bakanlığından 
olumlu bir tavır gör 
memeleri halinde, 
Gemlik’e büyük bir 
yürüyüş düzenle
meyi düşündüklerini 
söyledi.
BDP Grup Başkan 
vekilleri Hasip Kap 

OPERATÖRLER ARANIYOR
Gıda Makinaları imalatı yapan firmamıza 

LAZER KESİM, PLAZMA KESİM, 
BÜKÜM OPERATÖRLERİ alınacaktır..

TEKNİK ÖZELLİKLER :
Teknik resim okuyabilen, 

Lazer kesim konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
Lazer tezgah ayarlayabilen, 

programlama bilgisine sahip, 
GENEL ÖZELLİKLER:

Tercihen makine sektöründe deneyimli, 
MS Office programlarını 

iyi derecede kullanabilen , 
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan, 

Etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek, 
takım üyesi olarak etkin bir şekilde çalışacak, 

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek.

MAVITEC Gıda Makinaları ve Geri Dönüşüm 
Sistemleri Ekipmanları San. ve Tie. A.Ş.

Parsbey Mah. 9 Nolu Sok. No:2 
Umurbey-Gemlik / BURSA 

TEL : +90 224 514 04 00 Fax : 514 04 13

lan ve Pervin Bul 
dan’ın, yaklaşık 50 
gündür hava muhale 
feti ya da geminin 
bozuk olduğu gerek 
çeleriyle avukatları 
ve ailesi ile görüşe
meyen Abdullah 
Öcalan’ın durumunu 
ele almak için 
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin’den 
randevu talebinde 
bulundukları bildiril
di. Bakanlıktan 
BDP’lilere henüz bir 
yanıt verilmediği 
kaydedildi. 
Daha önce de BDP 
Genel Başkam 
Sefahattin Demirtaş, 
Genel Başkan 
Yardımcısı Gültan 
Kışanak ile DTK’nın 
başkanları Ahmet 
Türk ve Aysel Tuğ 
luk, Adalet Bakanlı 
ğı’na yazılı başvu
rarak, İmrah’da 
Abdullah Öcalan ile 

görüşme talebinde 
bulunmuşlardı.
Söz konusu başvu
ruya bugüne kadar 
olumlu ya da 
olumsuz bir yanıt 
verilmedi.

GEMLİK’E 
YÜRÜYÜŞ PLANI 
BDP Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş 
dün Diyarbakır’da 
gerçekleşen grup 
toplantısından sonra 
milletvekilleri ile 5 
saat süren toplantı 
yaptı. Ardından 
basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan 
Demirtaş, 1 Ekim’de 
açılacak olan 
Meclis’e gidip git
memenin tartışıldığı 
toplantıda, bu 
konudaki kararın 
tutuklu milletvekil
leri ile yapılacak 
görüşmelerden son
raya bırakıldığını

söyledi.
Demirtaş, Abdullah 
Öcalan’ın durumunu 
görüşmek üzere 
Adalet Bakam’ndan 
randevu talebinde 
bulunduklarını 
belirten Demirtaş, 
"İmrah’da hukuk dışı 
bir tecrit yaşanıyor. 
Adalet Bakam’nın 
olumlu tavır sergile
memesi halinde, 
büyük bir Gemlik 
yürüyüşü düzenle
meyi düşünüyoruz" 
diye konuştu

ERKEKSENİZ 
GELİN!, 
BDP Genel başkanı 
Selahattin 
Demirtaş’ın bu açık
lamasının basında 
yansıması üzerine 
internette örgütle
nen Gemlikliler, 
karşı atağa geçtiler. 
Gazetemizin yaptığı 
araştırmada, 
BDP’lilerin Gemlik’te 
büyük yürüyüş yap
maları halinde, 
“Gemlik’ye girişiniz 
olur ama çıkışınız 
zor olur. Burası 
Gemlik, ne İstanbul 
la benzer ne de 
Diyarbakır’a, biz 
buradayız ,sizleri 
bekleriz, erkekseniz 
gelin.” gibi me 
sajlar dağıtılıyor.

KAYIP
Gemlik 
Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
ERDAL AYDIN

■UılLI.IllM 
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
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tepti, sıılm iııMıı im i imli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Suat 
Demir'in (60) kul
landığı
08 HA 199 plakalı 
kamyonet, Ahmet 
Türkel Çevre 
Yolu'nda orta 
refüjdeki çiçekleri 
sulayan İnegöl 
Belediyesi Park

Bahçeler yönetimindeki
Müdürlüğüne ait sulama tankerine
Mustafa Sargın yandan çarptı.

Kazada, kamyonet 
sürücüsü Suat 
Demir ile eşi Nahide 
Demir (50) 
yaralandı.
Kamyonette bulunan 
torunları 3, 5 
yaşındaki Murat 
Ali Balcı ise 
kazadan yara 
almadan kurtuldu. 
Yaralılar 112 Acil 
servis ambu
lanslarıyla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı

17’likkızın 
beğennıedigievlerini 

ateşe verdi iddiası

Kala kalaya çarpanlar: 4 yaralı
Hasanpaşa köyü 
girişinde çarpışan 2 
otomobildeki 4 kişi 
kazadan yaralı 
kurtuldu.
İnegöl’de meydana 
gelen trafik kazasın
da 4 kişi yaralandı. 
Bilal Ekrem'in (61) 
kullandığı 16 Y 4864 
plakalı otomobil, 
Hasanpaşa Köyü gi 
rişinde karşı yönden

gelen Selami Civelek KBC 65 plakalı oto
yönetimindeki 16 mobille çarpıştı.

Kazada, Bilal Ekrem 
(61), Muammer 
Dursun (44), 
Muammer Memiş (42) 
ve Ali Civelek (80) 
yaralandı. Yaralılar 
112 Acil Servis 
ambulanslarıyla 
İnegöl Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılırken, 
kazayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatıldı.

Silahlar ellerinde patladı!
Karadeniz’den 
getirdikleri el yapımı 
tabancaları Bursa’da 
satmaya hazırlanan 
25 kişi yakalandı. 
Bursa ve İnegöl'de 
27 adrese eş zamanlı 
düzenlenen 
operasyonda 17 adet 
el yapımı tabanca ile 
çok sayıda mühim
mat ele geçirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Giresun ve

Trabzon'dan getirilen satıldığı ihbarı 
el yapımı taban- üzerine İnegöl
çaların Bursa'da Emniyet Müdürlüğü

ekipleriyle 
operasyon 
düzenledi.
Bursa ve İnegöl'de 
belirlenen 27 
adrese düzenlenen 
eş zamanlı 
operasyonda 25 kişi 
gözaltına alındı, 17 
adet el yapımı taban
ca ile çok sayıda 
mühimmat ele geçir
ildi. Zanlılar, 
ifadelerinin alın
masının 
ardından adliyeye 
sevk edilecek.

Madende İki işçi zehirlendi
Göynükbelen 
Beldesi Kovanlık 
Mevkisi'nde faaliyet 
gösteren Krom 
Maden Aş.'de 450 
metrelik kapalı galeri 
tünelinde maden 
çıkartmak için dina

mit patlatıl dı. İşçiler
den A.C. ve A.O. 
havalandırma 
vanasını açmak ve 
kontrol etmek için 
tünele girdiler. 
Ancak tünelde 
biriken karbon-

monoksit gazı 
işçileri zehirledi. 
Zehirlendikleri tespit 
edilen işçiler hemen 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'nde yoğum 
bakıma alındı.
Olay sonrası sivil

savunma ekiplerinin 
ocak girişinde 
yaptığı ölçümlerde 
normalin üzerinde 
gaz tespit edildi. 
Savcılık ve janadrma 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı.

‘Gemlik Körfez’

Bursa'da oturdukları 
evi beğenmeyen 
genç kızın, anne ve 
babası uyurken evi 
ateşe vererek kaçtığı 
iddia edildi.
Bursa’da oturdukları 
evi beğenmeyen 
genç kızın, anne ve 
babası uyurken evi 
ateşe vererek kaçtığı 
iddia edildi. 
Molla Fenari 
Mahallesi'nde sabah 
saatlerinde bir evde 
yangın çıktı. Gece 
çalışan baba Ali, eşi 
Yasemin ile çocuk
ları Tuğçe B. (17) ve 
Anıl B. (13) ile kah
valtı yaptıktan sonra 
uyudu. Bir süre 
sonra evde başlayan 
yangından komşu
larının uyandırması 
sonucu haberdar 
olan aile dışarı çıktı. 
Baba Ali, eşi 
Yasemin ve küçük 
çocukları Anıl (13) 
evden çıkarken, 17 
yaşındaki Tuğçe'ye 
ulaşılamadı.
Poisin ve ailesinin 
uzun süre enkazda 
aradığı genç kız 
daha sonra bir 
arkadaşının evinde

bulundu. Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi'ne 
götürülen genç 
kızın, evi kendisinin 
yaktığını itiraf ettiği 
iddia edildi.

Genç kız, polisteki 
ifadesinde evi 
beğenmediğini ve 
değiştirmek için 
babasına teklifte 
bulunduğunu, ancak 
bunun kabul 
edilmediğini 
söylediği belirtildi. 
Tuğçe B. 'nin 
ifadesinde, "Babam 
sabah işten geldi. 
Kahvaltıdan sonra 
yattılar. Ben de bat
taniyeyi tutuştur
dum. Alevler 
büyüyünce de 
evden kaçtım." 
dediği ileri 
sürüldü.
Tuğçe'nin ailesi ise 
evlerini kızlarının 
yaktığına inanmıyor. 
Ailesi kızlarının tek 
ders sınavı için 
evden çıkmış ola
bileceğini ifade 
ediyor. Polis, olayla 
ilgili soruşturmayı 
sürdürüyor.

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
namaz kılmak için 
gittiği camide masa 
da unuttuğu cep 
telefonu çalınan 
Faruk Çelik isimli 
genç, polise müra
caat etti.
Olay, Güllük 
Mahallesi'ndeki 
Güllük Camii'nde 
meydana geldi. 
Faruk Çelik (34) 
isimli genç namaz 
kılmak için camiye

geldi. Cami 
bahçesindeki 
masanın üzerine 
unutarak bıraktığı 
cep telefonunun 
çalındığını farkeden 
Çelik, Ertuğrul 
gazi Polis 
Merkezi'ne giderek 
henüz kimliği 
belirlenemeyen 
hırsızlık zanlısından 
şikayetçi olduğunu 
söyledi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

O™ ABONE OLDUNUZ MU?
MllııiyitlıııııııııuııımM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri__guler@hotmail.com

12 Eylül anıları.. (4)
Biz hala neden Gemlik’e getirildiğimizi 

öğrenememiş tik.
Beklememiz söylendi.
Bu arada dışandakilerle percereden 

konuşarak durumumuzun iyi olduğunu, 
endişelenmemelerini söyledik.

Onların içine su serpilmiş oldu. 
Aramızda olan Ihsan Bölük o yıllarda 15 
yaşlarındaydı.

Küçücük yaşında olmadık şeylere ta 
nık olmuştu.

Bekliyorduk. Ne olacak diye bekliyor
duk.

Yüzbaşı o gün beni bir ara yanına ça 
ğırıp, aklı sıra kulağımı büktü.

Bana karşı yaptırmak istediklerini yap
tıramadığı belliydi.

Bizi, sivil mahkemeye çıkaracaklarını 
öğrenmiştim.

Anlaşılan, dosyalarımız yeniden düzen 
/eniyordu.

Ancak, gerilimli saatler olmasına 
karşın, bekliyorduk.

Gün kararmaya başlamıştı. Bu saatten 
sonra bir yere sevk edilmeyeceğimizi 
anladık. Geceyi gırgırla sandalyelerin 
üzerinde yatarak geçirdik.

Bu bir işkenceydi.
Ama dönem 12 Eylül dönemi, binlerce 

insanın tutuklanıp akıbetinin ne olduğu 
belli olmadığı bir dönem de, bizimkisi 
lükstü.

Her şeyden önce, işkence görmemiş 
tik, kötü bir muamele ile karşılaşmamış 
tık.

Örgüt suçlaması yoktu.
Saçma sapan bir iddia vardı. Ama 

askeri mahkemeye çıkarılasıya kadar 
aylar geçebilirdi.

. Bizim sivil mahkemeye sevk edilmemiz 
kurtulmamız anlamına geliyordu.

Sabah oldu. Yine bekliyoruz.
Pazar günüydü.
Adliye tatildeydi, ama bizi yargılaya

caktı.
Yüzbaşı ise ortalıkta yoktu.

Saat 13.oo e doğru bir araca bindirile 
rek bugünkü Hükümet Konağı’nda olan 
Adliye ye getirildik. Birinci kattaki Adliye 
de koridorda bir bank üzerinde oturup- 
beklemeye başladık. Yaklaşık yarım saat 
sonra, “Haydi gidin serbestsiniz” dendi.

Özgürlüğümüze kavuşmuştuk.
Bize bekleyenlerle kucaklaşıp olup 

biteni değerlendirdik.
Nasıl serbest kalmıştık.
Anlaşılan bizim Ertuğrul‘un Askeri 

Yargıtay üyesi olan eniştesi devreye gire 
rek, bizim sivil mahkemeye şevkimiz 
sağlanmış ve serbest kalmıştık.

Başımdan geçen bu olayı unutamadım. 
Evimden alınan kitaplarımı aylar sonra 
geri alabildim. Kardeşimden anı olan 
tüfeği de.

Olay unutuldu gitti. Ama, her 12 Eylül 
de ‘Askerin Postalı ’ geliyor aklıma.

Kimbilir benim başına gelen bu olay 
gibi binlerce kişi ne olaylar yaşadı o zu 
lum döneminde.

Kimse darbeleri ve darbecilere sem
pati göstermemeli. Ama o günleri anım
sıyorum da yazar çizer takımından ne 
ünlüler Evren Paşa’nın etrafında fır 
dönüyordu.

Şimdi ise yerin dibine vuruyorlar.
12 Eylüller yaşanmamalı. Ama siyasi 

lerde demokrasiyi korumalı.

UEDAŞ’ın işyerlerindeki elektrik saatlerini 
dışarı çıkarma istemi tepki yarattı.

Talan, lygulama yanlışiıf
Elektrik saatlerini 15 gün içinde dışarıya çıkarmayan 

abonelerin elektriklerinin kesileceği bildirildi.
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş.nin 
ilçemizdeki 
işyerleri sahiplerine 
gönderdiği bir 
yazıda, işyeri 
içinde bulunan 
elektrik saatlerinin 
15 gün içinde bina 
dışına çıkarılması 
isteni yor.
UEDAŞ 
görevlilerinin 
işyerlerine yaptığı 
tebligatlarda, 
süre belirtilerek, 
bu süre içinde 
işyerlerinin 
içinde bulunan 
saatlerin binanın 
dışına çıkarılma
ması halinde iş 
yerinin elektrik
lerinin kesnecegw 
bildiriyor.
Tebliğatı alan 
esnaflar, işyerlerinin 
hafta boyunca 
açık olduğunu 
söyleyerek, binalar 
yapılırken elektrik 
işlerinin proje
lendirildiğini, 
elektrik işletmeleri 
tarafından da bu 
projelerin onay
landığını söylediler.

ESNAF ODASI 
BAŞKANI 
TALAN TEPKİLİ 
UEDAŞ esnaftan 
işyerleri saatlerini

tepki gösteren 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, şunları 
söyledi:
“Esnaf arkadaşla 
nmız konuyu 
Odamıza ilettiler. 
Bu haksızlıktır. 
Esnafın bütün gün 
işyeri açıktır, yıl
lardır uygulanan 
bu sistem değiştiril 
memeli yeni yapılan 
işyerlerinde uygu
lanmalıdır. Biz 
Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar 
Odası olarak

bildirdik.
Ayrıca siyasi parti 
lerle de görüşüp 
haksız ve hukuksuz 
olan bu uygula
manın durdurul
masını isteyeceğiz. 
Esnafımız bugün 
100 lira bile 
masraf yapacak 
durumda değildir. 
UEDAŞ‘ın kendisi 
elektrik saatlerini 
dışarıya alacaksa, 
buna bir diye
ceğimiz yok.
Tebligat yapılan 
esnaftan 15 gün 
içinde saatleri 
dışarı çıkarmaları

Yıllardır işyerlerinin 
içinde otan 
saatlerden ne 
sıkıntı 
görülmüştür ki 
dışarıya çıkartılmak 
isteniyor.
Ayrıca, elektrik 
paralarını 5 gün 
içinde ödemeyen
lerin elektriklerinin 
kesilmesine 
başlanmıştır.
Bu uygulama 
da yanlıştır. 
Halka karşı zulum- 
dur. Konuyu 
Başbakan’a kadar 
götüreceğiz. ” 
dedi.

Kfljfflf BU YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri__guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türk Turizminin 
60 lı yıllarda Erdek 
ile birlikte 
başladığı bir ilçedir 
Gemlik.

Bugün nüfusu 
yüz bin.
Kurşunlu, ’ 

Gemsaz, Kumsaz, 
Küçükkumla, 
Büyükkumla, 
Karacaali, Narh, 
mahalle ve köyleri 
sahil yerleşim

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Ne akla hizmet?
yerleri.

Yaz aylarında 
nüfus ikiyüz bin
lere ulaşıyor.

Hele uzun dini 
bayram günlerinde 
de tatilcilerin 
katılımı ile daha da 
artıyor.

Bu yıl Ramazan 
Bayramı tatili 
dokuz gündü. 
Gemlik’e gösteri 
len ilgi bir hayli

fazla oldu.
Uzun bayram 

tatilinin sona 
erdiği Pazartesi 
günü, Aile 
Hekimlerinin 
önünde oluşan 
uzun kuyruklar.

Bursa Sağlık 
Müdürlüğü semi
ner düzenlemiş 
tatilin hemen bit
tiği gün de. Aile 
hekimlerini çağır

mış seminere.
Nöbetçi kalan ve 

davete hasta 
yoğunluğunu 
dikkate alıp katıl
mayan aile hekim
leri o gün her biri 
200-250 hastayla 
ilgilenme duru
munda kaldılar.

Hastalar 
saatlerce sırası 
gelsin diye kuyruk
larda ayakta bek
lediler mecburen. 
Doktorların hasta 
yoğunluğundan 
oluşan yorgunluğu 
ve stresi.

A, beyler günlerin 
günlerin suyu mu 
çıkmıştı. Uzun 
bayram tatilinin 
turizm mevsiminin 

oluşu sonrası 
hasta yoğun
luğunu oluşacağı 
nasıl düşünülmez 
dikkate alınmaz.

Gel de hayret 
etme kızma, 
gücenme.

Doktorlarına 
başvuranlar hasta 
efendim hasta. 
Ağrısı var, ıstırapı 
var, tansiyonu yük
sek, kalp atışları 
düzensiz, ateşi 
yüksek.

Hasta bebekler 
kucaklarda, 
ağlayanlar, lanet 
yağdıranlar.

Bu atmosfer altın
da doktor nasıl 
sağlıklı bir görev 
yapabilsin.

O seminer, 
tatilin bittiğinin 
hemen ertesinde 
olmayıp iki üç gün 
sonra olmasında 
ne sa kınca ola
bilirdi ki?
Amaç, doktorların 

hastaların uzun 
bayram tatillerini 
burnundan 
getirmek mi?
Lütfen insana 
saygılı olalım.

Bu anlayışla bu 
kafalarla ileri 
demokrasi ha.

Gelin de 
gülmeyin.
Zalimler 

zulümle yüceleğini 
umarlar.

Oysa, küçülürler 
halkımızın indinde.

'M S izsiniz Türlü yeni n lursa'daki elemeleri WiMı
Acun llıcah’nın 
yapımcılığını 
üstlendiği ‘Yetenek 
Sizsiniz’ adlı pro
gram, Türkiye’nin 
dört bir köşesinden 
gelen yarışmacıların 
katılımıyla Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
düzenlendi.
Türkiye’deki 
yetenekleri ortaya 
çıkarmak için 
birçok şehirde 

elemeleri yapılan 
‘Yetenek Sizsiniz’ 
adlı yarışmanın 
Türkiye elemeleri, 
Merinos AKKM 
Orhangazi 
Salonu’nda yapıldı.

2 gün süren pro
gramın çekimleri, 
binlerce BursalInın 
izleyici olarak 
katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı 
şehirlerinden 
Bursa’ya gelenler 
yarışmacılar ise, 
Acun llıcalı, Hülya 
Avşar ve Sergen

Yalçın’dan oluşan 
jüri karşısında 
hünerlerini 
sergileyerek bir 
üst tura çıkmaya 
çalıştı.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ 
MEVCUTTUR 

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ
Tel : 573 56 99

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

'AŞMALI KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİK HALKININ 
HİZMETİNE AÇILDI

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için sj^de katılıp

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

Gemlik Körfez MnMw.BemllkfcarfezBazetesl.com

MnMw.BemllkfcarfezBazetesl.com
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BULAŞIKÇI 
ARANIYOR 

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN fiRANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

û M f ıliMM kld
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 
ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 

NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACAAT :TÜLAY HANIM
UMURBEY SANAYİ B0LGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

Tek dersten kalan
öğrencilere müjde

Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, tek 
dersten başarısızlığı 
nedeniyle mezun 
olamayan son 
sınıf öğrencilerine 
sınav müjdesi 
verdi.
Milli Eğitim Bakam 
Ömer Dinçer 
imzasıyla, 'Tek

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

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Genel İngilizce - !$ İngilizcesi 
Sertifika Programları 

pocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

OKUL KAYITLARIMDA 
ÖZEL FİYATLAR W

«^PLANET
Yuj-tdfş, Eğ/tkm Danışmanlığı 

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : *90 224 235 48 48
www.planetyed.com

ozanatasoy@planetyed.com
info@planetyed.com

Ders Sınavı' 
konulu bir genelge 
yayınlandı. Dinçer 
genelgede, 
ortaöğretim 
kurumlarının 
2010-2011 eğitim- 
öğretim yılı başarı 
durumları ile ilgili 
yapılan değer
lendirmede; 
az sayıda da olsa 
son sınıf öğrenci
lerinin tek dersten 
başarısızlıkları 
nedeniyle mezun 
olamadıklarını 
tespit edildiğine 
dikkat çekti. 
Dinçer, eylül 
ayında gerçekleş 
tirilen sorumluluk 
sınavları ile ilgili 
genelge doğrul
tusunda yapılan 
sınavlardan sonra 
tek dersten 
başarısızlığı 
nedeniyle orta 
öğretim kurum 
larından mezun 
olamayan son sınıf 
öğrencilerinin, 
başarısız dersinin 
hangi sınıfa ait 
olduğuna bakılmak
sızın valiliklerce 
belirlenecek tarih
lerde sınava 
alınacaklarını 
duyurdu.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Kıdem «erine "Kişisel tazminat"
Milyonlarca 
çalışanın merakla 
beklediği kıdem 
tazminatı sistemi 
değişiyor. Yeni sis
temde işveren 
çalışana işten 
ayrılırken toplu 
para ödemesi yap
mayacak.
Her çalışan adına 
açılacak bireysel 
hesaplarda 
toplanacak para 
nemalandırılacak. 
Hükümet, pro
gramına koyduğu 
“Kıdem Tazminatı 
sisteminin kaldırıl
ması ve yerine yeni 
bir sistem kurul
ması” hedefini hız
landırdı.
Hükümet, önümüz 
deki dönemde 
kurulacak yeni sis
temin ana hatlarını 
netleştirdi ve 
dünyada da 
Avusturya Modeli 
olarak bilinen sis
tem tercih edildi.

Krem kartı şahinleri üikkat!
Kredi kartında asgari 
ödeme tutarı oranları 
bugünden itibaren 
artırılıyor.
17 Temmuz'dan 
itibaren 3 aydır kart 
borcunu yarısına 
kadar ödemeyenler 
için de yarından 
itibaren nakit çekim 
yasağı başlayacak. 
Kredi kartında yarın
dan itibaren yeni bir 
dönem başlıyor. 
Bankacılık Düzenle 
me ve Denetleme 
Kurumu'nun (BDDK), 
17 Aralık 2010 tari

Yeni sistemin 
önümüzdeki aylar
da açıklanacak İsti
hdam Paketi’ne 
konulması hede
fleniyor.
Mevcut sistemin 
kaldırılmasının 
ardından geçilecek 
sisteme göre, iş 
veren çalışana 
işten ayrılırken 
toplu para ödemesi 
yapmayacak.
Bunun yerine İşsiz
lik Fonu’na benzer 
bir yöntemle 
Tazminat Fonu 
oluşturulacak ve 

hinde Resmi 
Gazete'de yayım
lanan "Banka Kartları 
ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetme 
likte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik"! kredi 
kartı kullanıcısını 
yakından ilgilendiren 
bazı uygulamalar 
getiriyor.
Yönetmeliğe göre 
kredi kartı dönem 
borcunun asgari 
ödeme tutarı oranı 
yarından itibaren 
artırılacak. 

her çalışan adına 
açılacak bireysel 
hesaplarda 
toplanacak para 
nemalandırılacak. 
Hesapta birikecek 
paraların belirli 
periyodlarla yapıla
cak kesintilerden 
oluşması 
öngörülmesine rağ
men henüz kesinti
lerin kaynağı şekli 
ve miktarı 
netleşmedi.
Fonda biriken 
paranın kullanımı 
belirli şartlara ve 
kurallara bağlı ola

Kredi kartı limiti 5 
bin liranın üzerinde 
olanların asgari 
ödemeleri her 6 ayda 
bir yüzde 2 artarak 
yüzde 40'a 
eşitlenecek. Yeni 
kredi kartı alanların 
da asgari ödemeleri 
yüzde 40'tan başlay
acak.
Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarında kredi 
kartı borcunun yüzde 
50'sini ödemeyenler, 
nakit çekemeyecek 
ve limitlerini arttıra- 
mayacak. 

cak. Yeni sistemin 
en önemli 
özelliği ise 
herkesin kendi 
özel hesabını, 
bu hesapta biriken 
tutarı takip ede
bilmesi olacak. 
Hükümet bununla, 
yeni oluşturulacak 
fonun başka 
amaçlar için 
kullanılmasını 
engellemeyi 
amaçlıyor. Model, 
2009 yılı sonunda 
Ankara Sanayi 
Odası (ASO) 
toplantısında 
gündeme gelmiş, 
sanayiciler 
tarafından Hükü 
met’e önerilmişti. 
Hükümetin konuyla 
ilgili yürüttüğü 
çalışma ve gelinen 
noktayla ilgili bilgi 
veren Kalkınma 
Bakanı Cevdet 
Yılmaz, çarpıcı 
açıklamalarda 
bulundu.

BDDK'nın 17 Aralık 
2010'daki değişikliği, 
17 Haziran 2011 
tarihinde yürürlüğe 
girdiği için kredi 
kartı sahiplerinin 
17 Temmuz, 17 
Ağustos ve 17 
Eylül'deki 
ödemelerinde yüzde 
50'sini ödemesi 
gerekiyor. Eğer kredi 
kartı sahibi borcunun 
yüzde 50'sini öde
memişse, kredi kartı 
nakit çekime ka 
patılacak ve limitler 
artırılmayacak.

Altın çakılıyor

Tarihi rekorlar kıran 
altın fiyatı dünkü 
rekor düşüşün 
ardından bugün de 
değer kaybetmeyi 
sürdürüyor.
Merkez bankalarının 
yapmış olduğu ortak 
müdahale sonrası 
yatırımcıların altın
dan çıkarak riskli 
enstrümanlara 
yönelmeye başla
ması ile altında sert 
düşüşler yaşanıyor. 
Ekonomistler, daha 
önce yapmış olduk
ları analizlerde 
teknik olarak da 
tepki satışlarının 
olabileceğini belirt
mişti.
Altın, haftalık bazda 
da yüzde 5'e yakın 
değer kaybıyla son 
iki yılın en sert 
düşüşünü yaşıyor. 
Altın dün gelen 
haberler nedeniyle 
düşüşlerine devam 
ederken 1762 
dolar/ons seviyesine 
kadar geriledi.
Böylece 26 
Ağustos'tan beri 

NÖBETÇİ ECZANE
17 Eylül 2011 Cumartesi 

BAYER ECZANESİ

gördüğü en düşük 
seviyeye çekildi. 
Sabah ilk işlemlerde 
altının onsu 1765.50 
dolar civarında 
bulunuyor. Serbest 
piyasada ise, çeyrek 
altın 167 liradan 
satılıyor.
Sidney merkezli 
yatırım danışmanlığı 
şirketinden David 
Lennox, "Küresel 
ekonomideki 
gelişmeleri durdur
mak için ortaya 
konan mekaniz
maları görmeye 
başlıyoruz. Bu da 
güvenli limanlara 
kaçış korkusunu 
azaltıyor" dedi. 
Üst üste 11'inci 
yılında yükseliş 
trendini sürdüren 
altın, Avrupa'daki 
borç krizi 
endişelerinin art
masıyla bu yılın 
başında beri de yak
laşık yüzde 25 değer 
kazandı. Altın, reko
runu ise 6 Eylül'de 
1,921 doları görerek 
kırmıştı.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 5,3 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER

METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

TAKSİLER

RESMİ DAİRELER

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

Gemlik Körfez
GEKLİK’İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ OAZEYESİ

iMııııılıılii

513 65 29
514 80 88

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

________ BELEDİYE_________

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

_________ 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 Patrol 513 10
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Boyza Petrol 513 O1 O 3

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4068 

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)

missimsı

BAŞLANGIÇ 
(TR DUBLAJ) I» 
IIMIMH.» 

KANIMAGİRll.45- 
I4.15-16.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel :515532i)
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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 sizlere en yakın özel okuluz

Özel Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

î« V TF ıj» S' ,s

> -JİSr*? J

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

7

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

8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

19 Eylül 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info flgemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Annesinin hasialığıua 
iM tanına M

36 yaşındaki Cengiz Yıldırım adlı 
genç, annesinin kanser olduğunu 
öğrenince canına kıydı. Yıldırım, 
dün Umurbey’e doğru viraja girme
den sağ taraftaki zeytinlikte asılı 
bulundu. Haberi sayfa 3’de

Kumla yolu Hasanağa Kampı üzerinde çıkan yangında, çamlık ve zeytinlikler yandı

Yine orman yangını
Dün saat 16.30 
sıralarında Gemlik 
Kumla yolu, Hasanağa 
kampı üzerlerindeki

Mersinli Boğazı mıntı 
kasında çıkan orman 
yangını iki saatte 
söndürüldü.

Rüzgarın da etkisiyle 
kısa zamanda 
büyüyen yangın, 
Orman İşletmesi’nin 
diktiği çamlığı yaktık
tan sonra çevredeki 
zeytinliklere de 
sıçradı. Bursa 
Büyükşehir İtfaiyesi, 
İl ve Orman Yangın 
söndürme ekipleriyle 
2 yangın helikopteri 
ve bir yangın uçağının 
katıldığı söndürme

işleri 2 saatte tamam
landı. Kaymakam 
Bilal Çelik ve Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz olay yerinde 
çalışmaları izlediler. 
Yangının soğutma 
çalışmalarından sonra 
nereden çıktığı ve 
ne kadar alanın 
yandığı konusunda 
İtfaiye ve Orman 
Bölge Müdürlüğü 
rapor hazırlayacak.

Güne Bakış

Büyükşehir Meclisi’nde 
Mehmet Fatih Güler sürprizi

Geçtiğimiz perşembe günü, Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi’nin olağan aylık toplantısı vardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Gemlik Belediye 
Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fatih Meh 
met Güler’e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 
her toplantı öncesi davet göndererek, Meclis 
toplantısına çağırıyordu.

Bununla da yetinmeyen Büyükşehir Belediye 
si Başkanlığı, Güler'in cep telefonuna çağrı 
atarak da daveti tekrarlıyordu.

Beş aydır bu toplantılara çağrıldığı halde ka 
tılmayan Fatih Mehmet Güler, perşembe günü 
sürpriz yaparak, Bursa Büyükşehir Belediye 
Meclis toplantısına gitti. Devamı sayfa 4’de

nttn Pof o cms^M1|eUIIU UdlO hizmetinizde

MUHTEŞEM KÖRFEZ MANZARASI İLE 
GEMLİKLİLERE FARKLI BİR MEKAN YARATMANIN 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
flgemlikkorfezgazetesi.com
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Mahalle köyler...
Gerçi şimdi mahalle oldu ama... Ben sıklık

la Yeniceabat’a giderim. Köy kahvesinde 
sohbetler ederim. Mahalleli de olsa...

Oradaki insanın dokusu bir başkadır.
Hala köylüdür...
Doğaldır...
İçtendir...
Saftır.
Siyasete de...
Memleket meselelerine de yalın gözle bakar.
Aslında köy...
Doğal yaşamın ta kendisi...
Tümüyle insanın gereksinimlerine göre 

biçimlendirilmiş ev yapısı...
Karadeniz de “merek” olarak adlandırılan 

malzeme deposu...
İletişim merkezi olan köy kahvesi...
Bir saygı ifadesi olarak gençler kahvesi..., \ 
Kadınları bir araya getiren çamaşırhanesi... 
Bisküviyle gazozun olduğu köy bakkalı...
Ahırı...
Merası...
Yaylası...
Topyekûn ve olabildiğince sıcak atmos

feriyle köy...
Bizim köyümüz... İç huzurumuz... 

Köklerimiz...
Asla insanın vazgeçemeyeceği bir duygu ve 

rahatlama bileşimi...
Ben kendi adıma... *
Çocukluğum da yaz tatillerini geçirdiğim 

köyümü tüm yoksunluk ve yoksulluğuna rağ
men asla unutamıyorum.

Belleğimin yitimsiz kıvrımlarında bir yaşam 
anıtı olarak duruyor.
Ve sıcaklığını sürekli hissettiriyor.
Ancak, Gün oldu Devran döndü.
Köyden kente göç modern yaşamlara 

geçişin ilk halkası oldu.
Oldu olmasına da insan kentli yaşamı ne 

denli iliğinde hissedebildi.
Kentin sonradan olma “kolonilerinde” 

aidiyet duygusunu yaşayabildi mi?
Denir ki kentleşme, ülkelerdeki gelişim 

sürecidir.
Doğrudur.
Oysa,
Kent planlamada en temel öğe insan...
Demek ki önce insanı geliştirmek, geliştir

menin de ötesinde sunulan olanaklarla “tat
min etmek” gerekiyor.

Çünkü,
Kentin yapısını, o kentte yaşayan insanların 

eylemi belirler;
Eğer insan köklerinden arınamamışsa 

dünyanın en son teknolojileriyle donatılmış 
kentlerini de yaratsanız insanı o kentle 
özdeşleştiremezsiniz.

Bir diğer unsur ise kültür...
Kültür toplumsaldır ve ekonomik, siyasi, 

ideolojik, coğrafi, etik, sanatsal olan eylemin 
diyalektik bileşkesidir.

Kültür doğrudan insanın yaşamsal alanı 
olan kente yansır.

İnsani bilinç seviyesinin yükselmesine bağlı 
olarak, entelektüel yaratıcılık ve insani değer
leri yücelten sanatsal toplumların yaşamına 
eylem ne denli çok girerse, o toplumların 
yaşadığı kentler de daha kucaklayıcı olur 
insanı...

Çünkü insan yaşamının her evresinde ve 
yaşadığı her alanda yüreğinde sıcaklık his
setmezse...

Hep...Köyündeki tezek kokusunu özleye
cek, Damağında ise doğal pınarlardan 
dökülen suyun tadını arayacak. 

İm M İİMİI M lii Slllil illin ıılii
İstiklal Caddesi’ne bir önü açılan diğer ucu Gazhane Caddesi’ne 
açılan Bora Sokağı, son günlerde ilçenin en pis sokaklarından biri 
haline geldi. Sokak günün her saati toz, toprak ve atıklarla dolu
Nüfusu hızla artan 
ilçemizde, cadde ve 
sokaklardaki pislik, 
Gemlik’e yakışmıyor. 
Ahrçıet Dural 
Meydanı’nın bir 
sokak gerisinde 
plan, İstiklal 
Caddesi ile Gpzhane 
Caddesi arasıhda 
kalan Bora Sokak’ta 
görülen kirlilik, 
çevre eşnafını ve 
vatandaşları tedirgin 
ediyor. , 
Paşa Ötel’in de 
bulunduğu sokakta
ki kirlilik nedeniyle 
konutlarda oturanlar 
percerelerini açamı 
yorlar.
Her türlü kağıt 
parçaları, sigara 
izmaritleri, ambalaj 
atıkları ile dolu olan 
sokağa temizlik 
ekiplerin girip 
girmedikleri belli 
değil.
Öte yandan, 
Gazhane

Caddesinde 
bulunan çöp 
konteynerlerinin iç 
ve dışlarının temiz 
lenmediğini iddia 
eden çevre esnafı, 
konteynerlerin 
kapaklarının açık 
olması nedeniyle 
yaz boyunca pis 
koku duyduklarını, 
konteynerlerin 
temizlenmesini iste
diler.

OPERATÖRLER ARANIYOR
Gıda Makinaları imalatı yapan firmamıza 

LAZER KESİM, PLAZMA KESİM, 
BÜKÜM OPERATÖRLERİ alınacaktır..

TEKNİK ÖZELLİKLER :
Teknik resim okuyabilen, 

Lazer kesim konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
Lazer tezgah ayarlayabilen, 

programlama bilgisine sahip, 
GENEL ÖZELLİKLER: 

Tercihen makine sektöründe deneyimli, 
MS Office programlarını 

iyi derecede kullanabilen , 
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan, 

Etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek, 
takım üyesi olarak etkin bir şekilde çalışacak, 

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek.
MAVITEC Gıda Makinaları ve Geri Dönüşüm 

- Sistemleri Ekipmanları San. ve Tie. A.Ş.

Parsbey Mah. 9 Nolu Sok. No:2 
Umurbey-Gemlik / BURSA 

TEL : +90 224 514 04 00 Fax : 514 04 13

NikaıM
NHİIİİİM
Kredi kartında yeni 
bir dönem başlı 
yor. Yönetmeliğe 
göre kredi kartı 
dönem borcunun 
asgari ödeme 
tutarı oranı arttı. 
Kredi kartı limiti 5 
bin liranın 
üzerinde olanların 
asgari ödemeleri 
her 6 ayda bir 
yüzde 2 artarak 
yüzde 40'a 
eşitlenecek. Yeni i 
kredi kartı alan
ların da asgari 
ödemeleri yüzde 
40'tan başlayacak. 
Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında 
kredi kartı borcu
nun yüzde 50'sini 
ödemeyenler, nakit 
çekemeyecek ve 
limitlerini arttıra- 
mayaçak

Gemlik Körfez

ABONE 
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Mı Milli Mİ tanına Mı
36 yaşındaki Cengiz Yıldırım adlı genç, annesinin kanser 

olduğunu öğrenince canına kıydı. Yıldırım, dün Umurbey’e 
doğru viraja girmeden sağ taraftaki zeytinlikte asılı bulundu.

Ucuz kurtuldular

Cengiz Yıldırım (36) 
adlı genç, kanser 
hastası olan annesi- 
nine olan bağlılığın* 
dan, onu kaybede
ceği inancına 
kapılarak yaşamına 
son verdi.
Pazar günü sabahı 
saat 7.30 sıralarında

Polis, 2 bin 500 servis 
arağını sıkı denetleyecek

Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü, öğrenci 
taşıyacak yaklaşık 2 
bin 250 servis aracı
na yönelik sıkı dene
tim yapacak.
Bursa Servis Aracı 
İşletmecileri ve Halk 
Otobüsçüleri Odası 
Başkanı Sadi Aydın, 
yaptığı açıklamada, 
eğitim-öğretim döne
minin yarın başlaya
cağını belirterek, 
milli eğitim camiası 
olarak kendilerinin 
de iyi hazırlandığını 
söyledi.
Yarından itibaren 
yaklaşık 2 bin 250 
aracın öğrenci taşı
maya başlayacağını

mili siniciiireisiiiltwH liralı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçesi'nde 
dün sabaha karşı 
alkollü sürücü yöne
timindeki otomobilin 
karşı şeride geçmesi 
sonucu meydana 
gelen trafik kazasın
da 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 

sıralarında Ankara 
Yolu Santral Garaj 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. İzmir 
yönünden gelen ve 
alkollü olduğu belir
tilen Mehmet Asa

Umurbey’e doğru 
çıkan bir vatandaş ilk 
viraja girmeden sağ 
taraftaki bir zeytin 
ağacında bir asılı bir 
insan gördü.
Durumun emniyet 
birimlerine 
bildirilmesinden 
sonra olay yerine 

dile getiren Aydın, 
şunları kaydetti: 
"Özellikle işe gidiş 
saati olduğu için 
sabah saatlerinde 
ciddi bir yoğunluk 
yaşanacak. Çocuk
ların okullarına 
zamanında, sağlıklı 
bir şekilde ulaşması 
için vatandaşlara da 
önemli görevler düşü 
yor. Toplu taşıma 
araçlarının tercih 
edilmesi, trafik yo 
ğunluğunun azaltıl
ması açısından çok 
önemli. Velilerin 
düşük fiyatlara taşı 
yan korsan araçlara 
itibar etmemesini de 
istiyoruz. 10-20 lira

(29) yönetimindeki 16 
LJ 291 plakalı otomo
bil, kontrolden çıkıp 
karşı şeride geçince, 
Ankara yönüne giden 
Cenkan Bağ (26) 
yönetimindeki 16 JB 
285 plakalı kamyo
nete çarptı. 

gelen İlçe Jandarma 
ekipleri, geçtiğimiz 
yıl intihar olayının 
yaşandığı aynı ağaca 
asılı bir erkek cesedi 
buldular.
Ceset üzerinde 
yapılan incelemede, 
intihar eden kişinin 
Tunceli doğumlu 

ucuz olacağı için 
çocuklarını korsan 
taşımaya 
vermesinler.
Her türlü hazırlığımız 
yaptık, araçlarımız ve 
sürücülerimiz, bu 
konuda yeterli 
şeviyedeler."
İl Emniyet Müdürlüğü 
ise servis araçlarına 
yönelik sıkı denetim 
uygula yacak. Kentin 
değişik nokta, 
güzergah ve yer
lerinde görev alacak 
ekipler, sabah ve 
öğleden sonra olmak 
üzere 2 kez 
servis araçlarını 
denetleyecek. 
Denetimlerde,

Çarpmanın etkisiyle 
takla atan otomobil, 
Umut Durak (27) 
yönetimindeki 16 AH 
160 plakalı otomobile 
çarparak durabildi. 
Kazayı görenler 
yaralıları kurtarmak 
için olay yerine koş 

Cengiz Yıldırım(36) 
olduğu belirlendi. 
Cumhuriyet 
Savcısının olay 
yerinde yaptığı 4 
incelemeden sonra 
Yıldırım’ın cesede 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesine 
morguna kaldırıldı.

okul servis 
araçlarını, bakım ve 
onarım takip formu, 
özel izin belgesi, 
şoförün, rehber per
sonelin ve öğrenci
lerin emniyet kemer
leri, camlarında ren
kli cam ve film 
tabakası bulunup 
bulunmadığı, fazla 
yolcu alınıp alın
madığı açısından 
denetleyecek ekipler, 
servis araçlarının 
karışabileceği trafik 
kazalarını en aza 
indirmeyi amaçlıyor. 
Polis, okul önlerinde 
de asayiş olaylarına 
ilişkin önlemler 
alacak 

tu. Kazada, kamyo
nette bulunan 
Hikmet Apaydın, 
Tolga Mutlu ve 
Alaattin Mutlu ile 16 
AH 160 plakalı oto
mobilin sürücüsü 
Umut Durak yara
landı. Yaralılar olay 
yerine gelen ambu
lanslarla Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, ' 
Mehmet Asa'nın 
yapılan kontrolünde 
0.50 promil alkollü 
olduğu belirlendi

Bursa'da, evlerine 
giden dört kişinin 
içinde bulunduğu 
otomobil başka bir 
otomobilin kendile 
rine arkadan çarp
ması neticesinde 
takla attı. Kazada, 5 
kişi hafif yaralandı. 
Kaza, Bursa-İzmir 
karayolu Küçük, 
Sanayi Metro İstas 
yonu yakınlarında 
meydana geldi. 
İddiaya göre, İzmir 
istikametinde giden 
ve hızını alamayan 
T.D. yönetimindeki 
06 AZ 018 plakalı 
otomobil, önünde 
giden E.Y. yöneti
mindeki 16 K 5171 
plakalı otomobile 
arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 
direksiyon hakimiye 
tini kaybeden

Sinil! Hıiiiiliiıilıli
Edinilen bilgiye göre 
olay, 11 Eylül gecesi 
meşhur Arapşükrü 
Sokağı'nda meydana 
geldi. Sinagog 
önündeki kafeterya
da oturan 29 yaşın
daki Gökhan G. ile 
havra bekçisi İsmet 
Güler (52) arasında 
yan bakma meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. Birbirlerine 'Ne 
bakıyorsun’ diye laf 
atan Gökhan G. ve 
Güler'in kavgası, 
iddiaya göre bekçi 
İsmet Güler'in 
şüpheliye sandalye 
fırlatması ile 
büyüdü.
Üzerine atılan san
dalyeyi alan Gökhan 
G.'nin sinagog 
bekçisinin kafasına 
vurduğu öne 
sürüldü. Ağır 
yaralanan bekçi,

GemlikK&fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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E.Y.'nin aracı önün
deki kaldırıma 
çarparak takla attı. 
Ters dönen otomo
bilin içerisindeki 
sürücü ile birlikte 
U.B., S.M., S.D. isim
li şahıslar yaralandı. 
Kazada, 06 AZ 078 
plakalı aracın içinde 
yolcu olarak bulu
nan S.K. da hafif 
yaralandı.
Yaralılara ilk müda
haleyi çevreden 
geçen vatandaşlar 
yaptı. Yaralılar olay 
yerine gelen ambu
lansla Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi 
ve Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı. Yarala 
nan 5 kişinin hayati 
tehlikesinin bulun
madığı öğrenildi 

olay yerine gelen 
112 ambulansıyla 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlike kaydıyla 
yoğun bakıma 
kaldırılan 3 çocuk 
babası Güler kur
tarılamadı.
6 gündür süren 
ölüm kalım savaşına 
yenik düşen İsmet 
Güler'in şüpheli 
bulunan ölümü üzer
ine soruşturma 
başlatıldı. Kesin 
ölüm sebebinin 
tespiti için cesedi 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılan Güler, 
yapılan otopsinin 
ardından memleketi 
Artvin'de toprağa 
verildi. Bu arada, 
polis tarafından 
gözaltına alınan 
şüpheli Gökhan G. 
tutuklandı.

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

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

‘Gernli Bc www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Özel fiykent İlköğretim Okulu nun
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Büyükşehir Meclisi’nde 
Mehmet Fatih Güler sürprizi

Fatih Mehmet Güler’in Büyükşehir 
Meclisi’ne gitmesi, AKP’liler arasında 
telaşa neden olmuş.

AKP’li Refik Yılmaz, Güler’i salonda 
görünce salondan çıkmış.

Herhalde durumu Başkan Recep Alte 
pe’ye iletmiş.

Fatih Mehmet Güler’in görevden alın 
masından sonra Büyükşehir Meclisi’n 
de toplantı öncesi yapılan yoklamalar
da, adı okunduğunda her seferinde 
"mazeretli" olduğu bildirilmiş.

Beş ay süreyle kendini meclis top 
lantısına çağıran Büyükşehir Belediye 
Başkanını kırmayan Fatih Mehmet 
Güler’in davete icabet etmesi, meclisin 
geç toplanmasına da neden olmuş.

AKP’nin kurmayları, durum üzerine 
Recep Altepe’yi uyarmışlar.

Nasıl bir yol izleneceği kendi arala 
nnda konuşulduktan 20-25 dakika 
sonra Meclis, Başkan Altepe tarafından 
açılmış.

Yoklama sırasında söz alan Altepe, 
Güler’i aralarında görmekten mutluluk 
duyduklarını, toplantıda bulunabileceği
ni ancak, hukuksuz b'ir iş yapmamak 
için kararlara katılamayacağını soy 
lemiş.

Fatih Başkan da, "Bugüne kadar 
zaten hukuksuzluk yapıldı, yaptığınız 
da hukuksuz" diyerek salonu terk 
etmiş.

Buna ne buyurmalı.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 

Fatih Mehmet Güler’in görevden uzak
laştırıldığını biliyor, kendilerinden biri 
de Gemlik Belediye Başkanvekilliği 
koltuğun da, mahkemelerin kararlarına 
karşın oturuyor.

Buna karşın, Güler, 5 aydır meclis 
toplantısına davet ediliyor.

Buradaki yanlış, Fatih Mehmet Güler 
de mi, yoksa Büyükşehir sorumluların
da mı?

HER HAFTA BİR YANGIN

Dün öğleden sonra Küçük Kumla 
yolunda Hasanağa kampının üst kısım
larında yine orman yangını vardı.

Nedense genelde orman yangınları 
hafta sonlarına denk geliyor.

Yangın mahalinde yaptığım 
gözlemede yol kenarındaki otların 
tutuşmasından yangının çıktığını 
belirten bir emare göremedim.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, 
yangın Mersinli Boğaz ortalarında temiz 
lenmiş bir arazinin yakınlarından baş 
lamış.

Nereden başlarsa başlasın, büyük 
bir alan iki saatte kül oldu.

Binlerce zeytin ağacı ve yüzlerce 
çam ağacı kül oldu.

Orman yangınlarında helikopter ve 
uçaklarla yapılan müdahale yangının 
büyümesini Önlüyor.

Dünkü yangının söndürülmesinde, 
itfaiye ve orman itfaiyesi çabaladıysa 
da, araçların zor girdiği bölgede, 
helikopter ve uçakla Söndürme yönte 
mi başarılı bir yöntem.

iti ile dışı da yenilendi
İlçemizin ilk özel okulu 2011-2012 eğitim öğretim 

yılına girerken imajını değiştirdi. Okul, teknik 
donanımı, dış cephe ile okul bahçesini yeniledi.

İlçemizin ilk ve tek 
özel okulu olan 
Aykent ilköğretim 
Okulu, 2011-2012 
eğitim ve öğretim 
yılına yeni bir yüz ve 
teknik donanımla 
giriyor.
Okullarının kapan
masından sonra, 
yaz tatili boyunca 
okul binasının dış 
cephesindeki rengi
ni değiştiren Özel 
Aykentllköğretim 
Okulu yöneticileri,

pencereleri ve dışını 
değiştirerek görün
tüde yeni bir imaja 
kavuşturdu. Okul 
bahçesindeki bas
ketbol ve futbol 
sahasının zeminine 
de yeni yumuşak bir 
zemin örtü 
kaplatıldı.
Bahçesinin de parke 
taşı kaplanan oku
lun sınıflarında da 
bundan sonra bil
gisayarlı sisteme 
geçildiği belirtildi.

Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, öğren
cilerine kaliteli 
eğitim verdiklerini, 
bu yıl da başarı 
oranlarının yüksek 
olduğuna dikkat 
çekerek, velilerin 
güven içinde çocuk
larını okullarına gön
derebileceklerini, 
düzenli servisleri ile 
öğrencilerin evle 
rinden alınarak ders 
bitiminde evlerine 
teslim edildiğini

söyledi.
İşler, bu yıl öğret
men kadrolarını 
yenilediklerini, 
sınıflarda bilgisa
yarlı sistemle 
eğitim görüleceğini, 
belirterek, 
"Yenilikleri yakından 
takip eden okulu
muz, bu yıl da 
başarılara imza 
atacaktır. Yeni yılda 
tüm öğrencilere 
başarılar diliyorum" 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eski Kaymakamları ve belediye
baskanlarını da fişlemişler

Gizli bir belgede, 10 yıl önce İlçe Kaymakamlığını yapan Sadettin Genç, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Küçük Kumla Belediye Başkanı 

Ömer Bal ve Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir hakkında siyasi sicil tutulmuş.
İnternet ortamında 
dolaşan bir belgede 
kim tarafından 
tutulduğu belli 
olmayan, ancak 
resmi bir belge 
olduğu anlaşılan 
kayıtlarda, zamanın 
kaymakamları, 
belediye başkan lan 
hakkında siyasi 
görüşleri nedeniyle 
sicil tutulmuş. 
“Bursa İli ve 
ilçelerinde Görevli 
Mülki Amir ve 
Belediye 
Başkanlarının 
Durumu” başlıklı 
defter kaydında, 5 
yetkilinin de onay 
parafı bulunuyor. 
Defterde, mülkü 
amir ve belediye 
başkanlarının adı 
ve soyadı, görevi, 
siyasi görüşü ve 
genel tutumu 
hakkında bilgiler 
yer alıyor.
Resmi kaydın tutul
duğu dönemde 
Gemlik Kaymakamı 
olan Sadettin Genç, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram

Demir, Küçük 
Kumla Belediye 
Başkanı Ömer Bal 
hakkında siyasi 
sicil tutulmuş.

SAĞCI SOLCU 
ATATÜRKÇÜ- 
Yaklaşık 10 yıl önce 
düzenlenmiş olan 
belgeye göre, 
Kaymakam Sadettin 
Genç için şu görüş 
lere yer veriliyor: 
Siyasi görüşü: 
ANAP-DYP 
Genel tutumu : 
“Düşüncesi belli 
değil. Yaşar Oku 
yan’ın yakını görü 
lüyor, her kesime 
eşit mesafede 
davranıyor.” 
O günlerin 
Belediye Başkanı 
olan Mehmet 
Turgut için ise, 
siyasi görüşünün 
CHP’li olduğu 
belirtildikten 
sonra: 
“İlk gençlik yılı 
CHP’den başlıyor, 
sonra DYP’ye daha 
sonra SP’ye, en 
son AKP’ye 
geçmiştir. Ancak, 
nerede menfaati 
varsa oraya geçer. ” 
deniyor.
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FATİH MEHMET 
GÜLER 
ILIMLIYMIŞ, 
Umurbey Belediye 
Başkanlığı yapan 
Fatih Mehmet Güler 
hakkında tutulan 
kayıtta ise,

ANAP’h olduğu, 
sadece “ılımlı bir 
kişiliği var” 
görüşüne yer 
veriliyor.
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir hakkında ise, 

DYP’li olduğu, 
“Atatürkçü uyumlu 
biri kişiliği vardır. 
CHP iktidara gelirse 
o tarafa kayabilir.” 
deniyor.
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

Ömer Bal hakkında 
ise, DYP’li olduğu 
belirtildikten sonra, 
“Atatürkçü uyumlu 
bir kişiliği vardır.” 
deniyor.

KİM TUTMUŞ 
OLABİLİR 
Belge konusunda 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut şunları 
söyledi: 
“Buna benzer bir 
belge Bursa 
basınında yayın
landı. Büyük 
ihtimal bu belge 
askerler tarafından 
tutulmuştur.
Benim belediye 
başkanı seçtiril 
memem için o yıl
larda epey 
uğraşmışlardı. 
Ancak, tutulan 
belgedeki bilgilere 
bakılırsa doğru istih 
barat yapmamışlar. 
Benim siyasi 
görüşümün CHP li 
olduğum yazıldığı
na göre, beni 
tanımıyorlar.
Bu tür sicillemeler 
çirkindir. Ama bu 
her zaman yapılmış 
olduğunu bugün
lerde daha iyi 
anlıyoruz.” dedi.

E1EMAN ABftNIYOB
Firmamızda çalışacak 
çay ve yemek işlerine 
bakabilecek Gemlik’te 

ikamet eden 
BAYAN eleman aranıyor.

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 

GEMLİK’TEN SERVİSİMİZ
MEVCUTTUR

DORUK ZEYTİNLERİ
Marzim G Blok No : 7-8 

ORHANGAZİ
Tel : 573 56 99

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

y b a_____ Jf------
GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

'A5MALI KONAK 
CAFE BAR' 

GEMLİK HALKININ 
HİZMETİNE AÇILDI

TM A “suyunu boşa 
lllfl A HARCAMA” İST

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

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM RESTAURANT 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı 
No : 57 GEMLİK 
Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOB
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

ırnm:1 m; l l ı k1 z ■ j ;
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 
ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 

NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACAAT :TÜLAY HANIM
UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU N0:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

Sağlık çalışanlarının 
tayinlerine sınırlama
Sağlık Bakanlığı 
yayınladığı bir 
genelge ile sağlık 
çalışanlarının tayin
lerine sınırlama 
getirdi.
Sağlık Bakanhğı’nın 
genelgesine göre 
sağlık personelinin 
(1), (2), (3) ve (4).

Hizmet bölgelerinin 
(C) ve (D) hizmet 
gruplarında görev 
yapan personel, 
sadece (5) ve (6).
Hizmet bölgelerinin 
(C) ve (D) hizmet 
grubu illerine tayin 
isteyebilecek.
Bu kapsamın dışın

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

ÂCİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

ICKumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

da kalan alt bölge 
tayin taleplerinde 
ise illerdeki kadro
ların doluluk oran
larına bakılacak. 
Döner sermaye 
kadrolarında 
çalışanların il içi 
nakil taleplerini ise 
Valilikler karara 
bağlayacak. 
Edinilen bilgiye 
göre, Türk Sağlık- 
Sen tarafından söz 
konusu düzenleme 
ile getirilen bu sınır
lamanın kaldırılması 
için Sağlık 
Bakanlığı'na başvu
ru yapıldı. Yapılan 
başvuruda Atama ve 
Nakil Yönetmeliği 
hükmüne açıkça ‘ 
aykırı olan düzen
leme ile yasal 
mevzuat gereği 
hakkı olduğu halde, 
çalışanların bu 
hakkının kullanımına 
kısıtlama getirildiği 
belirtildi.
Başvuruda yöne
timin tek yanlı irade
si ile yaptığı düzen
lemelerle getirilen 
kuralların, yönetimin 
yine tek yanlı iradesi 
ile değiştirilmesin 
de, hukuk devleti 
ilkelerine uyulması 
gerektiğine dikkat 
çekildi.
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Gurbetçi emekliye ııergi müjdesi
Almanya'dan 
Türkiye'ye kesin 
dönüş yapan emek
li vatandaşların 
vergi kesintisi 
endişesi gideriliyor. 
Edinilen bilgilere 
göre, Cumhıırbaş 
kanı Abdullah 
Gül'ün Almanya 
gezisi sırasında 19 
Eylül Pazartesi 
günü Berlin'deki 
Cumhurbaşkanlığı 
Sarayında 
“Almanya ile 
Türkiye arasında 
Çifte Vergilendir 
menin Önlenmesi 
Anlaşmasının 
imzalanması bek
leniyor.

YILLIK 10 BİN 
EUROYA KADAR 
VERGİ YOK 
Cumhurbaşkanı 
Gül'e Almanya 
gezisi sırasında 
eşlik edecek Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek ile Alman

Bursa'nın devi satışa çıktı
Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu (TMSF), 
“Nergis Tekstil Ticari 
ve İktisadi Bütünlü 
ğü”nün satışı için 
ihale açtı. TMSF'nin 
söz konusu ihale 
ilanı Resmi Gazete 
nin sayısında yayım
landı. Buna göre, 
Bursa'da bulunan 
Nergis Tekstil Ticari 
ve İktisadi Bütünlü 
ğü, haczedilen ve 
faaliyetini sürdürme
si için gerekli olan 
gayrimenkuller, 
menkuller (makina, 
teçhizat, demirbaş

Maliye Bakanının 
imza koyması 
öngörülen Çifte 
Vergilendirme 
Anlaşmasına göre, 
Almanya'da çalışıp, 
emekli olan ve 
Türkiye'ye kesin 
dönüş yapan Türk 
vatandaşlarından 
yıllık maaşı 10 bin 
euroya kadar olan
lardan vergi alın
mayacak.
Yıllık emekli maaşı 
10 bin euroya kadar 
olan gurbetçilerini, 

v.s), marka, 
endüstriyel tasarım
lar ile internet alan 
adından oluşuyor. 
Nergis Tekstil Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü 
için muhammen be 
del 85 milyon dolar 
olarak belirlendi, 
ihaleye katılabilmek 
için TMSF'nin 
Vakıflar Bankası 
İstanbul Avrupa 
Kurumsal Merkez 
Şubesi nezdinde 
bulunan hesabına 8 
milyon 500 bin doları 
teminat yatırılması 
isteniyor. İhaleye

Almanya'da çalışıp 
Türkiye'ye dönüş 
yapan emekli Türk 
vatandaşlarının 
yüzde 90'ına tek
abül ettiği öğrenil
di. Bu çerçeveden 
bakıldığında anlaş
ma Almanya'dan 
Türkiye'ye dönüş 
yapan emeklilerin 
yüzde 90'ı gibi 
büyük bir kesiminin 
vergi kesintisi 
bakımından bir 
anlamda “rahat bir 
nefes” almasını 

katılacak isteklilerin 
gerekli evrakı 5 
Ekime kadar Satış 
Komisyonuna teslim 
etmesi gerekiyor. 
Bu arada, ihale şart
namesi 2 bin dolar 
bedelle satın alın
abilecek.
Ayrıca katılımcılar, 
şartname ekinde yer 
alan Gizlilik 
Taahhütnamesini 
imzalayarak ve 2 bin 
dolar yatırarak 
Nergis Tekstil Ticari 
ve İktisadi Bütünlüğü 
ile ilgili tesis 
ziyaretinden yarar

sağlayacak. 
Anlaşmaya göre, 
yıllık emekli maaşı 
10 bin euroyu aşan 
vatandaşlardan ise 
Almanya tarafından 
en düşük vergi 
oranı olan yüzde 
10'luk kesinti 
yapılacak.
Diğer taraftan Çifte 
Vergilendirmenin 
Önlenmesi 
Anlaşmasıyla, her 
iki ülkenin vatan
daşlarının öden
meyen vergilerinin 
takip ve tahsilatın
da Türkiye ile 
Almanya daha etkin 
işbirliği içerisinde 
olacak.
Anlaşma ile iki ülke 
vergi idareleri 
arasında OECD 
standartlarında 
bilgi değişimine de 
imkan tanınacak. 
Bu şekilde iki 
ülkenin karşılıklı 
bilgi değişimi daha 
etkin olacak.

lanabilecek. Tesis 
ziyareti, 21 Eylül-3 
Ekim tarihleri arasın
da açık tutulacak. 
Satış Komisyonu, 
Şartnamedeki kural
lar çerçevesinde 
kapalı zarfla teklif 
veren katılımcılar 
arasından açık artır
ma aşamasına katıl
maya hak kazanan
ların kısa listesini 
oluşturup, kapalı zarf 
aşamasında verilen 
en yüksek teklif 
üzerinden ihaleye 
açık artırmayla 
devam edecek

Memurlar toplu 
sözleşmeyi bekliyor
Büro Memûr-Şen 
Genel Başkanı 
Yusuf Yazgan, 
"Parlamentonun 
açılmasıyla bir an 
evvel yasal düzen
lemeler yapılmalı, 
toplu sözleşme 
yasası tam olarak 
çıkarılmalı" dedi. 
Yazgan, 
öğretmenevinde 
düzenlenen pro
gramda yaptığı 
konuşmada, 
sendikalarının üye 
sayısında 17 binden 
33 bine ulaştığını 
vurguladı. 
Sendikalarının büro 
hizmet kolunda 
yetkiyi alma sinyal
lerini üye sayısında
ki artışla verdiğini 
ifade eden Yazgan, 
2012 Mayıs ayında 
50 bin üyeye ulaş
mayı hedefledik 
lerini bildirdi.
Büro Memur- 
Sen ve Memur-Sen 
Konfederasyonunun 
Türkiye’de 
demokrasinin ve 
insan haklarının 
teminatı olduğunu 
kaydeden Yazgan, 
Miidyasa ua yapıları 
değişiklikle kamu 
görevlilerine toplu 
görüşme hakkının 
tanındığını hatırlattı. 
Yazgan, şunları kay
detti: "Bu kamu 
çalışanları açısından 
önemli.

NÖBETÇİ ECZANE
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Düne kadar kamu 
çalışanları olarak 
masanın kenarında 
otururken bugün 
artık hükümetin 
karşısında, masanın 
karşısında olacağız. 
Parlamentonun açıl
masıyla birlikte bir 
an evvel yasal 
düzenlemeler yapıl
malı ve toplu 
sözleşme yasası tam 
olarak çıkarılmalı, 
uzlaşma kurulunun 
yapısı şekil- 
lendirilmeli ve bir an 
önce 2012 yılının 
zam artışlarının 
görüşüleceği toplu 
sözleşme gerçek- 
leştirilmelidir. Kamu 
çalışanları bunu 
beklemektedir." 
Sendika kanunun 
yapıldığı günden 
beri Türkiye’deki 
ücret adaletsizliğiyle 
mücadele ettiklerini 
dile getiren 
Yazgan, ücret den
gesizliğinin en fazla 
büro kolunu etk
ilediğini söyledi. 
Bunun önüne 
geçmek için kamu 
personel reformu 
yâpiîmâSi gerek
tiğine işaret eden 
Yazgan, aynı eğitimi 
almış, aynı kariyere 
sahip memurların 
arasında ücret den
gesinin kurulması 
gerektiğini vurgu
ladı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye T10
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BÖl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. ■ 513 10 57
Karayolları - 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 613 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. ‘ 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

■ Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

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

GEM D AŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mdgaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Lîkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz ı ■ • 88 70
Total gaz 514 17 00
Akcan Petrol , s13 1o 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol »13 O1 03

Devlet Hastane»! 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 553 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 33

TAKSİLER

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

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 İ1-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEGLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4069 

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)

ffllIİBMI
msmsi

Mpıç 
(TRDUBLAJ)I2.OO- 
14.00-I6.I5-20.30 
MMIU5- 
I4.15-16.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel :515332i)



Gemlik Karadenizspor lit macında 3 puanla tanısiı

Seyfettin SEKERSÖZ

Yeni kurulan ve ilk 
maçına çıkan Gemlik 
Karadenizspor 3 
puanla tanışırken 
ileriki maçlar için 
umut verdi. U-15 ligi 
1. grupta oynanan 
maçta Gemlik 
Karadenizspor 
takımı Kumla 
Gençlikspor takımını 
3-2 yenerek liglere 
moralle başladı. 
Umurbey sahasında 
oynanan maça daha 
iyi konsantre olan 
Gemlik Karadeniz 
spor takımı ilk yarıyı 
22 ve 25 dakikalarda 
Hasan’ın attığı 
gollerle 2-0

önde kapadı.
İkinci yarıda farkı 
kapatmak isteyen 
Kumla Gençlikspor 
u ı. uar\ı ıkdMd 
Erdoğan’la durumu 
2-1 yaptı. Golden 2 

dakika sonra Emre 
attığı golle Gemlik 
Karadenzispor’u 
yeniden 2 farklı

AfŞ’ıTAVıT
67. dakikada 
kazanılan penaltı 

atışında Uğur farkı 
yeniden 1’e indirdi. 
Kalan dakikalarda 
başka gol olmayınca 
maçı Gemlik 
Karadenizspor 3-2 
kazanarak ilk maçın

da 3 puanla tanıştı. 
SAHA : Umurbey 
HAKEM : Ömer 
Faruk Özen 7, 
GEMLİK 
KARADENİZSPOR : 
Murat 4, Metehan 5, 

Hasan Ayvaz 5, 
Batuhan 5; Barış 5, 
Semih 6, Özer 5, 
Emre 6, Tarık 4, 
Mehmet 4, (Mert Öz 
4) Hasan Yiğit 7, 
KUMLA 
GENÇLİKSPOR : 
Onur 4, Davut 5, 
Abdülkadir Yaşar 5, 
Tunahan 5, Ali, 
Abdülkadir 
Çaparoğlu 6, Murat 
6, Berat 5, Erdoğan 
6, İbrahim 5, Uğur 5, 
GOLLER :
Dk. 22-25 Hasan 
Yiğit, Dk. 53. 
Emre (Gemlik 
Karadenizspor) Dk. 
51. Erdoğan, Dk. 67. 
Pen. Uğur (Kumla 
Gençlikspor)

Gemlik Belediyespor Componentalıı devirdi

Seyfettin SEKERSÖZ

Geçtiğimiz yıl ligde 
tecrübe kazanan 
Gemlik Belediyespor 
takımı grubun 
iddialı takımı 
Componentaspor’u 
zevkli ve çekişmeli 
geçen maçta 2-1 
yenerek 3 puanın 
sahibi oldu.
U-15 ligi 1. grupta 
oynanan maça daha 
atak ve galibiyet için 
çıkan taraf Gemlik 
Belediyespor oldu. 
Mücadele içinde 
geçen maçın ilk 
yarısında taraflar gol 
üretemeyince devre 
golsüz kapandı.

İkinci yarıda 
toparlanan 
Componentaspor 
karşısında bir ara 
bocalayan Gemlik

Belediyespor, 42. 
dakikada Rahim’in 
düzgün vuruşuyla 
1-0 öne geçti.
Yenik duruma düşen

Componentaspor, 
rakip kaleye gol için 
yüklenmaya başladı. 
53. dakikada 
kazanılan penaltı

atışında Ramazan 
topu köşeden ağlara 
göndererek skoru 
1-1 yaptı. 59. dakika
da gelişen 
Belediyespor atağın
da Uğur aşırtma bir 
vuruşla takımını 2-1 
öne geçirdi. Kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
Gemlik Belediyespor 
güçlü rakibini 2-1 
yenerek ilk haftayı 
galibiyetle kapadı.

SAHA : Umurbey 
HAKEM : 
Kasım Mutlu 7, 
GEMLİK 
BELEDİYESPOR : 
Soner Tepe 7, Soner

Şen 7, Mustafa 7, 
Yusuf 7, Orhan 5, 
(Gürkan 4) Eray 7, 
Yunus 6, Hakan 7, 
Furkan 5, (Muratcan 
4) Onur 7, Rahim 7, 
COMPONENTASPOR 
Hüseyin Kul 5, 
Önder 6, Hüseyin 
Yavuz 6, Ahmet 5, 
(Atakan 3) Çağatay 
5, Ramazan 6, 
Abdülkadir 6, Anıl 7, 
Ömer 5, Barış 5, 
(Mustafa 4) 
Mehmet 5, 
GOLLER :
Dk. 42. Rahim, Dk. 
59. Onur, (Gemlik 
Belediyespor) Dk. 
53. Pen. Ramazan, 
(Componentaspor)
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Gaziler Günü 
törenle kutlandı
Gaziler Günü törenle kutlandı. Mustafa Ke 
mal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi ün 
yanının verilmesi dolayısıyla her yıl 19 Ey 
lül'de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Ata 
türk Anıtı önünde tören düzenlendi. 2’de

lUıöğretim Haftası türenle Haşladı

2011-2012 öğretim yılı "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle başladı. Dün, okullarda 
düzenlenen törenlerin ardından öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Ercümen, veliler ve öğretmenlere seslenerek “Ülkemizin geleceğine 
yapacağı mız en önemli yatırım çocuklarımıza vereceğimiz eğitimdir. “ dedi. Sayfa 3’de

M “UtlIflS'ın uygulamasını
doğru bulmuyoruz"

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
UEDAŞ’ın işyer- 
lerindeki elektrik 
sayaçlarının bina 
dışına çıkarılması 
kararının yanlış 
olduğunu belir 
terek, “Kurum bu 
konuda ısrarcı 
olursa üzerimize 
düşeni yaparız. ’’ 
dedi. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Eğitim yılı başlarken..
2011-12 eğitim ve öğretim yılı tüm 

okullar da başladı.
Milyonlarca öğrenci okullarıyla, öğret

menleriyle buluştu.
Yollar, okul önleri, öğrenci ve velilerle 

dolup taştı.
Ortalık birden hareketlendi, canlandı.
Çocuklar bizlerin canlarımız değil mi?
Onları geleceğe hazırlayan okullar, öğret

menler değil mi?
Gemlik’te, ilk ve orta öğrenimde 18 bin 

öğrenci, bunları eğitecek 850 öğretmen, 
Yüksek Okullarda yaklaşık 600 öğrenci, 
Hukuk Fakültesinde 550 öğrenci dün ders- 
başı yaptı. Devamı sayfa 4’de

ftttn Patp cmsAVMdeUIIU udlu hizmetinizde

MUHTEŞEB^^|)RFEZMANZARASI İLE 
GEMLİKLİLERE FARKLI BİR MEKAN YARATMANIN 

MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

CIUS ALIŞVERİŞ MERKEZİ 4. KAT Ahmet Dural Meydanı GEMLİK
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Gaziler Giinii Me kullandı
ÇUŞ (Çok uluslu şirketler..)

Bugün dünyada 6 milyar insan yaşıyor ve 
10 milyar insana yetecek kadar yiyecek üret* 
mek mümkün. Buna karşın, açlık, açlıktan 
ölümler ve sefalet artıyor.

800 milyon insan yeterli beslenmeden yok
sun ve 2,4 milyar insan yoksulluk sınırının 
altında yaşıyor.

Bu ne yaman çelişki değil mi?
Ama nedensiz değil...
Çünkü;
Kapitalist sistem, üretim araçlarının özel 

mülkiyetine ve her bir kapitalistin en yüksek 
kârı elde etmeye çalışmasına dayanıyor.

Bu da gelişmeyi olanaksız kılıyor ve geze
gendeki insanların çoğunun yaşam standart
ları düşerken, küçük bir azınlığın muazzam 
Ölçüde zenginleştiği bir durum yaratıyor.

Kim ne derse desin dünyayı çok uluslu şir
ketler yönetiyor.

Çıkarları için yakıp yıkmaktan çekinmiyor
lar.

Bir avuç güçlü çokuluslu şirket, zenginliğin 
büyük bir kısmını (dünyadaki gayri safi yur
tiçi hâsılanın yüzde 40’ını, ticaretin yüzde 
70’ini) kontrol ediyor ve dünyanın geri kalanı
na kendi çıkarlarını dayatıyorlar.

Çokuluslu şirketlerin dünya üzerindeki ege
menliği, doğal olarak, en yüksek bireysel kâr 
arayışında olan kapitalist gelişmeden kay
naklanıyor.

Kapitalistler bunu başaçmak için de üretim
lerini ve satışlarını arttırarak, yeni pazarlar 
açarak, var olan pazarları daha fazla sömür
erek ve sermayeyi emeğin ve hammaddelerin 
ucuz olduğu yeni ülkelere kaydırarak, birbir- 
leriyle rekabet ediyorlar.

Çokuluslu şirketler, amaçlarına ulaşmak 
için, ülkelerinin siyasi ve askeri kurumlarını 
(ABD, Avrupa, Japonya gibi büyük güçlerin 
hükümetlerini, parlamentolarını, yasalarını ve 
ordularını) kullanmaktan çekinmiyorlar.

Gerçek çıkarlarını, “insancıl (!) çıkarların” 
korunması maskesi ardına saklıyorlar.

Son on yılda', bu “insancıl (!)bombalara”, 
Yugoslavya’da, 
Irak’ta, Tunus’ta, Mısır’da, 
Libya’da tanık olduk.
Çok uluslu şirketler, çıkarlarını gerçek

leştirmek üzere, bizzat büyük güçlerce kuru
lan ve onların egemenliği altında olan ulus
lararası kuruluşları (IMF, Dünya Bankası, 
Birleşmiş Milletler, NATO gibi) kullanıyorlar.

IMF ve Dünya Bankasının, kendilerinden 
“yardım” alan ülkelere dayattığı politikalar, 
kapitalistlerin kendi kârlarını arttırmak üzere 
dünyanın dört bir yanında uyguladığı poli
tikalarla aynıdır:

Devlet eğitimine ve sağlık sistemine 
saldırılar, işten çıkarmalar ve ücretlerin 
düşürülmesi, emekli aylıklarında ve diğer 
sosyal haklarda kesintiye gidilmesi, iş 
yasalarının değiştirilmesi, kamu işlet
melerinin özelleştirilmesi gibi...

Eğitim ordusunun cefakâr emekçilerinin 
aldıkları ücretlere göz dikmesi

Türkiye’den verilecek en son örnek...
: En yoksul ülkelerde, bu politikalar çok daha 
i hızlı bir şekilde uygulanır ve bunların doğal 

kaynaklarının çokuluslu şirketlerce yağ
malanmasıyla birleşir.

Sonuç olarak, yoksulluk düzeyi ve tüm 
dünyadaki çevre tahribatı gibi, zenginle yok
sul arasındaki uçurum da artıyor.

Bilinçli ve sistematik olarak atılan çıkarcı 
adımlarla kıyamete doğru yol alıyoruz.

Gaziler Günü 
törenle kutlandı. 
Başkomutan 
Mustafa Kemal 
Atatürk'e mareşal 
rütbesi ve gazi 
ünvanının verilmesi 
dolayısıyla her yıl 19 
Eylül'de kutlanan 
Gaziler Günü 
nedeniyle Atatürk 
Anıtı önünde tören 
düzenlendi.
Törene, Kaymakam 
Bilal Çelik, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay Ersan 
Kazaz, Belediye 
BaşkanVekiii Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt, Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. İlhan 
Turgut, Türkiye 
Muharip Gaziler 
Deneği Gemlik 
Şubesi yönetimi, 
sivil ve askeri erkan, 
şehit aileleri ve 
gaziler katıldı.
Anıta çelenk kon
masının ardından 
günün anlam ve 
önemini belirten bir

konuşma yapan 
Gaziler Derneği 
Gemlik Şubesi 2. 
Başkanı Çetin 
Dizdaroğlu, “Bu gün 
19 Eylül Gaziler 
Günü, bilindiği gibi 
Muharip Gazi, harbe
katılıp da, harpten 
sağ olarak dönen 
savaşmış kahraman
lardır. Gazilik unvanı 
devlet tarafından 
verilir. En büyük 
Gazi, bu unvanı 19 
Eylül 1921 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin kararı ile 
alan vatanın kur
tarıcısı ve kurucusu 
Gazi Mustafa

Kemal Atatürk’tür. 
2002 senesinde 
çıkartılan yasa ile 19 
Eylül günü Gaziler 
günü olarak kabul 
edilmiştir.
Dün olduğu gibi 
bugünde düşman
larımız gerek içten 
gerekse dıştan aziz 
vatanımızı parçala
maya, bağımsızlığı 
mızı yok etmek iste

mektedirler.
Dış düşmanlara ve 
onların içteki işbir
likçilerine karşı 
şerefle vatanını 
korumuş, mücadele 
etmiş ve Gazi 
olmuş tüm gazile 
timizin gaziler 
gününü kutluyor, 
onlara saygı ve 
selamlarımızı 
sunuyoruz” dedi.

OPERATÖRLER ARANIYOR
Gıda Makinaları imalatı yapan firmamıza 

LAZER KESİM, PLAZMA KESİM, 
BÜKÜM OPERATÖRLERİ alınacaktır..

TEKNİK ÖZELLİKLER :
Teknik resim okuyabilen, 

Lazer kesim konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
Lazer tezgah ayarlayabilen, 

programlama bilgisine sahip, 
GENEL ÖZELLİKLER: 

Tercihen makine sektöründe deneyimli, 
MS Office programlarını 

iyi derecede kullanabilen , 
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan, 

Etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek, 
takım üyesi olarak etkin bir şekilde çalışacak, 

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek.
MAVITEC Gıda Makinaları ve Geri Dönüşüm 

Sistemleri Ekipmanları San. ve Tie. A.Ş.

Parsbey Mah. 9 Nolu Sok. No:2 
Umurbey-Gemlik / BURSA 

TEL : +90 224 514 04 00 Fax : 514 04 13

KAYIP
Adıma bastırmış 

olduğum 
08.08.2007 tarihli 

Seri A 23651- 
23750 numaralı 

2 cilt fatura 
cildim 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür. 
ORHAN ÖZER

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

. T11IA<
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın
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İlköğretim Haftası törenle başladı

2010-2011 öğretim yılı 
"İlköğretim Haftası" 
düzenlenen törenle 
başladı.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
Okul müdürleri ile 
öğrencilerin katıldığı 
Atatürk Anıtında 
başlayan ilk törende 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen tarafından 
anıta çelenk sunuldu, 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okundu, 
göndere bayrak 
Çekildi.
İlköğretim Haftası 
nedeniyle ikinci tören 
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu bahçesinde 
düzenlendi.
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Cumhuriyet 
Başsavcısı Zekeriya 
Beyazıt, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
okul müdürleri, öğret
menler, öğrenci ve 
ailelerinin katıldığı 
törende saygı duruşu 
ve İstiklal Marşının 
okunmasından sonra 
Okul Müdürü Mehmet 
Yavuz tarafından açış 
konuşması yapıldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen veliler ve 

öğretmenlere yönelik 
günün anlam ve öne
mini belirten konuş
masında “Ülkemizin 
geleceğine yapacağı 
mız en önemli yatırım 
çocuklarımıza vere
ceğimiz eğitimdir. 
Okula neşe içinde 
severek giden, okul
dan dönüşte de anne 
babası tarafından 
neşe ile karşılanan 
öğrenciler daima 
başarılı ve mutlu olan 
öğrencilerdir. Öğrenci 
ailesinden birinin 
okula zaman zaman 
gelmesi hem çocuğu 

hem de okul yöneti
mini mutlu kılar. Bu 
nedenle sayın velile 
rin öğrencilerimize ve 
okula olan şu anki 
ilgi ve alakalarının hiç 
dinmemesini ve 
eğitimlerinin sonuna 
kadar devam etmesi
ni dilerim” şeklinde 
konuştu.
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz’da 
konuşmasında 3 aylık 
tatilden sonra öğren
cilerin arkadaşlarıyla 
buluşmalarının mut
luluğunu yaşadıkları
na değinerek “Bu 

güzel duygular içinde 
ailelerin çocuklarını 
özenle büyütüp, okul 
çağına getirmeleri 
kadar güzel mutluluk 
yoktur. Bizlerin göre
vi de onların 
okullarında en iyi 
şekilde eğitim 
görmeleri için destek 
olmamız lazım.
Amacımız onlara spor 
salonları, yeni ders
likler yaparak çeşitli 
ihtiyaçlarını gider
mektir. Büyükşehir 
Belediye Başkan yar 
dımcılığı görevimde 
Gemlik’te birçok oku

lun bahçesinin asfalt 
yapımını sağladım. 
Gemlik Belediyesi 
olarak okullarımızın 
ihtiyaçlarını tespit 
edip onları giderme 
çahşmasındayız. 
Üniversite içinde yer 
alan orta öğrenim 
kurumlarımizın da 
yollarını yaptık.
Atatürk İlköğretim 
Okulu salonuna 15 
bin liralık katkıda 
bulunduk. Çınar 
okuluna salon kazan 
dırdık. Çocuklarımız 
bizim geleceğimizdir. 
Yeni öğretim yılının 

hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum ' 
dedi.
Kaymakam Bilal 
Çelik'te yaptığı 
konuşmada, göreve 
başladığında derslik 
sorunu gördüğünü, 
sorunun hala devam 
ettiğine dikkat 
çekerek “Gelişen ve 
büyüyen Gemlik’te 
ihtiyaçlarda büyüyor, 
yeni planlar yap
malıyız ve yeni 
derslikler 
üretmeliyiz” dedi. 
Kaymakam Çelik, 
öğretmenlere yeni 
eğitim yılının hayırlı 
olmasını dilerken 
“Sizlere teslim edilen 
çocukları iyi birer 
kumaş olarak görün 
ve onların ülkemize 
faydalı kişiler olması 
için çalışın. Onların 
kendilerini iyi şekilde 
ifade-ötmeferini 
sağlayın. Kendilerine 
olan güvenlerini 
artırın uya rısı nda 
bulunefır^ 
SBS sınavında 
yüksek püan tuttura 
rak burs kazanan öğ 
rencilere Kaymakam 
Bilal Çelik ile Beledi 
ye Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
madalya ve teşekkür 
plaketleri verildi. 
Törenin so nunda ise 
öğrenciler protokola 
karanfil vererek 
teşekkür ettiler.

«Gemi i Be Körfez’ www.gem li kkorfezgazetesi .com

http://www.gem
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Güne Bakış
> z k|11

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Eğitim yılı başlarken..
Dün, bizde aile olarak küçük Özgür’ü, 

ağabeyi ile okullarına götürdük.
Anneler babalar, çocuklarının yeni 

okul dönemine başlamaları nedeniyle 
onlar kadar heyecanlıydı.

Dün okulların eğitim ve öğretime 
başlaması nedeniyle İlköğretim Haftası 
da başladı.

Dün, İlköğretim Haftası’nın başlaması 
nedeniyle Atatürk Anıtı önünde bir tören 
vardı.

Belediye başkanvekili, ilçe Milli Eğitim 
Müdürü, okul müdürleri ve öğrencilerin 
katıldığı bu törende ne dense Nüfus 
Müdürü’nden başka resmi bir kurum 
amirlerinden katılan olmadı.

Daha sonra aynı yerde bu kez Gaziler 
Günü törenleri vardı.

Gaziler Günü törenlerine tüm protokol 
yer aldı.

Bu durum bazı öğretmenlerin dikkati
ni çekmiş.

Eğitime ve öğretmene verilen değerin 
neden bu kadar önemsenmediğini sordu 
bana.

Cevap veremedim.
Cevap verecek olanlar başkaları 

çünkü.
VATANDAŞIN BURUIİAŞ’TAN İSTEĞİ
Manastır Samanyolu Sitesinde oturan 

bazı vatandaşlar, otobüslerden 
şikayetçiler.

Samanyolu ve Şahinler Sitesine gi 
debilmek için bir saatlerinin yollarda 
geçtiğinden yakınıyorlar. Bu durumu 
Büyükşehir Belediyesi BURUL AŞ yetki 
lilerine de ilettiklerini, ancak, çüzüm 
bulunmadığından yakınıyorlar.

Bana ulaşan bir yazıda şöyle deniyor.
“Gemlik’te şehir içi ulaşım özelleştiril 

dikten bu yana, Samanyolu, Kökçam, 
Şahinler, Öz Nuh sitelerine büyük haksız 
lık yapılmaktadır. Sanki bu siteler 
“leyleğin yabana attığı cücük”

Hele son uygulama bu haksızlığın 
tuzu biberi oldu. Bu site sakinleri boş 
yere 3 kilometre yol gitmekteler. Sadece 
sabah Saat 6.20 ‘de Samanyolu-Belde- 
Manastır güzergahına bir araç konmuş
tur. O da sabahın köründe, araki yolcu 
bulasın. Esas önemli saatler de bir tane 
araç yoktur.

Okulların açıldığı bugün bu siteler de 
oturanlar daha da mağdur olacaklardır. 
Eğer yolcu sayısına göre, bu uygulama 
yapılmışsa, hizmet göz önüne alınmışsa, 
çok büyük adaletsizlik söz konusudur.

Sonuç olarak, Samanyolu-Belde, 
Manastır güzergahına diğer güzergahlar 
kadar araç konması adil olacaktır.”

Vatandaşın isteğine kulak verin. 
Benden duyurması.

Not: Eski Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, dün çıkan Belediye Başkanları 
ve Kaymakamları da fişlemişler” haberi 
mizdeki açıklamada, yanlış anlamalara 
neden olacak cümlelerin bulunduğunu, 
bu belgeyi askerlerin hazırlamış olduğu 
sandığı cümlesini söylemediğini bize 
bildirdi. Ben de bunu isteği üzerine dü 
zeltiyorum.”

ilil, lifli BİIBIII İW llW
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, UEDAŞ’ın işyerlerindeki elek
trik sayaçlarının bina dışına çıkarılması kararının yanlış olduğunu belir 
terek, “Kurum bu konuda ısrarcı olursa üzerimize düşeni yaparız.” dedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Uludağ Elektrik 
Dağıtım Şirketi’nin 
Gemlik’teki işyer- 
lerin de bulunan 
elektrik sayaçlarının 
bina dışına alınmak 
istemesine tepki 
gösterdi.
Akıt, yaptığı açıkla
mada “Böyle bir 
uygulama yanlıştır.
Her şeyden önce, 
sayaçların binaların 
dışına çıkarılması 
çirkinlik yaratır.” 
dedi.
Üyelerin, UEDAŞ’ın 
aldığı kararı kendi
lerine ilettiğini, 
böyle bir uygula
maya kurumun tek 
başına karar alma

yetkisinin bulunma- 
madığını, belirterek 
şöyle konuştu: 
“Esnaf ve tüccar
ların işyerlerinde 
kullandığı elektrik
lerin kullanım mik
tarını gösteren 
sayaçlar, elektrik

şirketlerin istemleri 
doğrultusunda iş 
yerlerine konmuştur. 
UEDAŞ’ın binlerce 
işyerinden 15 gün 
içinde sayaçlarını 
bina dışına çıkar
masını istemesi 
yanlıştır.

MM

Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetimi 
ve kadın kolu 
üyeleri, Gaziler 
Günü nedeniyle 
Gemlik Gaziler 
Derneği’ni ziyaret 
ederek, günleri kut
ladılar.
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
gazilerin üzerinde

yaşadığımız bu 
toprakların korun
masında canlarını 
esirgemediklerini 
belirterek, CHP 
olarak her zaman 
gazilerin yanında 
olduklarını, onların 
yaşamlarının huzur 
içinde geçmesi için 
çalışacaklarını 
söyledi.

Bir kez dışarıya 
alınan sayaçlar, 
binaların önünde 
bir çirkinlik 
yaratacaktır. 
Bu konuda öncelikle 
Belediye müdahil 
olmalıdır.
Biz de gerekli 
kurumlara tepkileri 
mizi ileteceğiz.
Böyle bir uygula
manın hatalı ola
cağını düşünüyoruz. 
UEDAŞ, almış 
olduğu yanlış karar
dan dönmelidir.
Bu konuda ısrarcı 
olurlarsa, Oda 
olarak bizler de 
üzerimize düşeni 
yapacağız.
Gerekirse hukuki 
yola başvururuz.” 
dedi.

19. Ayvalık Özürlüler 
Senliği ne katıldılar

Bursa Özürlüler 
Derneği yöneticileri 
ve 49 özürlü ile 
ailesi 19. Ayvalık 
Özürlüler 
Şenliği’ne katıldı. 
5 gün süren şenliğe 
giden Gemlikliler, 
düzenlenen şenlik 
kortejinde yürüdü,

program boyunca 
etkinliklerde yer 
aldı. Ayvalık 
Kaymakamlığının 
daveti üzerine şen
liğe katılan Gemlikli 
özürlüler ve aileleri 
diğer il ve ilçeler
den gelen özürlüler 
ile kaynaştı.
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KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

SEZON BAŞLIYOR, 
ÖZLEM BİTİYOR.

Süper Amatör Lig’de 
kuralar çekildi ve grup 
lar belirlendi.

Yani tatil bitti, mesai 
başlıyor.

Yeni bir sezon başlı 
yor, yöneticisinden fut
bolcusuna, gözlemcisin
den futbolcusuna hatta 
sahalardaki görevlilere 
kadar herkes bekliyor.
Şimdiye kadar 

yaşanan tüm olumsuz 
luklar ne kişilere, ne fut
bolculara ne de hakem
lere bir şey kazandır
madı.
Aksine kaybeden hep 

kulüplerle futbolcular 
oldu.

Şimdi şapkamızı 
önümüze koyup 
düşünelim.

Bir takımda mücadele 
eden futbolcu yeni 
sezonda başka bir 
takımda futbol hayatını 
sürdürüyor.

Tepki aldığı kulübe 
gidebiliyor.
Yöneticilerde aynı, 

rakip olunca kızdıkları 
topçuları yeni sezonda 
kendi takımlarına ala
biliyorlar.

O halde sezon içinde 
kime tepki gösteriliyor.

Hakemlere mi?
Onlar ne yapsın, 

ellerinden geleni yap
maya, müsabakaların 
futbol adına güzel 
oynanmasına dikkat 
gösteriyorlar.

Neticede futbolcuyla, 
yöneticiyle ve seyirciyle 

aynı ortamı paylaşıyor
lar.

Önemli olan futbolda 
getirilen kuralları 
bilmektir.

Kuralları bilmeyen fut
bolcuların yanı sıra 
yöneticilerin de tepki
sine çoğu zaman seyirci 
ortak olunca kıyametler 
kopuyor.

Özlemle beklediğimiz, 
hafta sonlarını iple çek
tiğimiz maçlar zehir 
oluyor.

Kim kime yapıyor, tüm 
çabalar amatörce 
mücadele etmek olan 
sahalarda yapılan hak
sız küfürlerin önüne 
geçebilmek değil midir?

Bunu da yapacak olan
lar kulüp yöneticileri ile 

futbolcular olacaktır, 
tabi birde iyi yönetim 
gösteren hakemlerimiz.

Takımlar sezona yeni 
ve iddialı kadrolarla 
hazırlanıyorlar.

Geçen yıl ellerinden 
kaçan şampiyonlukların 
bu kez kaçmaması için 
mücadele edecekler.

Bazı takımlarımız da 
kadrolarını alt yapıdan 
takıma monte ettikleri 
gençlerle başarı 
peşinde koşacaklar.
Alt yapılarından 

yetişen gençlerin yanı 
sıra bir de bu işi yeni 
transferlerle götürmek 
isteyen takımlarımız var.

Onlar sadece sezonu 
kurtarabilirler, başarıyı 
kolay yakalayamazlar.

Çünkü gelenlerin aklı 
hep paradadır.
Geçtiğimiz yıllarda 

bunları gördük ve 
yaşadık.

Şampiyonluğun kime 
nasıl gittiğini ben 
gördüm ve tanık oldum.

Takımı için oynayan 
gençlere maçın hakem

leri iyi yönetimleriyle 
zaten yardımcı oluyor
lar.

Sezon uzun, ilk 
maçlarında yenilgi alan 
takımların ipi nasıl 
göğüslediklerini bili 
yoruz.

Süper kümeye yeni 
çıkan takımlarımız eğer 
alt yapıları iyi ise gele
cekleri de sorunsuz 
olur.

Ama, alt yapısından 
yetiştirdiği futbolcu 
yoksa, takımda 8-9 
'sonradan alınan futbol
cuyla başarı beklene
mez, çünkü bir sonraki 
sezon yine hüsrandır.

1 Ekim 2011 Cumartesi 
günü start alacak yeni 
sezonda tüm kulüpler
imize, futbolcularına, 
teknik heyetlerine ve de 
hakem ile gözlemcile 
rimize, saha komiserle 
rine başarı dolu 
sezon dilerken, 
sahalarda bu kişilere 
destek veren çalışan
larımıza da kolay gelsin 
diyorum.

Hürspor, Karadenîz den islediğini aldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey sahasında 
oynanan U-17 yaş 
ligi 6. grup maçında 
Orhangazi temsilcisi 
Hürspor, Gemlik 
Karadenizspor’u 3-1 
yenerek ilk haftayı 3 
puanla kapadı.
Maça iyi başlayan 
Gemlik 
Karadenizspor, 
maçın henüz 5’nci 
dakikasında öne 
geçti. Hasan 
Yıldız’ın atağında 
kalecinin çeldiği 
topu çizgi üzerinde 
yakalayan Sinan 
Karadenizspor’u 1-0

öne geçiren golü 
kaydetti. Karşılıklı 
atakların ardından 
rakip kaleye yükle
nen Hürspor, 28. 
dakikada beraberliği 
yakaladı.
Bu dakikada 

kazanılan penaltıyı 
gole çeviren 
Muhammet skoru 1- 
1 yaptı ve ilk yarı bu 
skorla bitti.
İkinci yarıda daha 
baskılı oyun kuran 
Hürspor, 53’de

Caner’le durumu 2-1 
yaptı. 78’de 
Melihcan uzaktan 
attığı şutla takımını 
3-1 öne geçirdi ve 
maç bu skorla bitti. 
SAHA : Umurbey 
HAKEMLER:

Sayim Samurcu 6, 
Hasan Canlısoy 6, 
Hakan Yalçın 6, 
GEMLİK 
KARADENİZSPOR : 
Ömer 4, Musa 4, 
(Mert Öz 2) Ömer 
Faruk 4, (Hasan

Ayvaz 3) Özcan 5, 
Süleyman 5, Samet 
5, Emre 4, İsmail 4, 
Sinan 5, (Hasan Yiğit 
4) Hasan Yıldız 5, 
Deniz 5, 
HÜRSPOR : Kürşat 
5, Yavuz 5, Yusuf 5, 
Furkan 5, Alpay 5, 
(Batuhan 4) Yunus 5, 
Şafak 5, Enser 4, 
(Yunus Emre 4) 
Okan 5, melihcan 6, 
Muhammet 6, 
GOLLER : Dk. 5 
Sinan, (Gemlik 
Karadenizspor) Dk. 
28. Pen. Muhammet, 
Dk. 53. Caner, Dk. 
78. Melihcan, 
(Hürspor)

emllk Körfez www.gemliKkorfezBazetcsl.com

http://www.gemliKkorfezBazetcsl.com
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KOMİLER ABANIYOR

BAY - BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
.ELZEM ÇAĞ DÖNER 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

HEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
‘(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT rTÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

MMnıaralıirlii'ieflraılıahaıı
Türkiye’nin Ortado 
ğu ve Arap dünya 
sındaki rolünün 
güçlenmesi, dünya 
nın en büyük sofra 
lık zeytin üreticisi 
Marmarabirlik’e de 
bölgenin kapılarını 
açtı. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, gelen bayilik 
taleplerini değer
lendirmek ve pazar 
araştırması yapmak

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 RROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
______Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel :513 24 74 Fax: 514 10 21

üzere Suudi Arabis 
tan’a gitti.
Türkiye’nin Cidde 
Konsolosluğu, Dış 
Ticaret Ateşeliği, 
Türk İşadamları 
Derneği üyeleri ve 
büyük Arap gıda 
toptancıları ile 
görüşmeler yapan 
Marmarabirlik 
Başkanı Hidamet 
Asa, bayilik 
talebinde bulunan 
firmaların lojistik 
yapılarını yerinde 
inceledi. Asa, 
“Cidde konsolos 
tuğundaki ticaret 
ateşeliğimizin yakın 
ilgi ve destekleriyle 
pek çok firma ile 
görüştük. Bayilik 
vereceğimiz fir
malarda aradığımız 
belli şartlar var. Elde 
ettiğimiz bilgiler 
doğrultusunda 
değerlendirmemizi 
yapıp sonuca gide
ceğiz” dedi.
Asa şunları söyledi: 
“Suudi Arabistan 
piyasasında çok 
zeytin var fakat 
Marmarabirlik 
kalitesini bulmak 
mümkün değil. O 
pazara girdiğimizde 
kalitemizle kısa 
zamanda büyük 
pay alacağımıza 
inanıyorum. Ayrıca 
son yıllarda Arap 
ülkelerin de 
Türkiye’ye sempa
tinin ve Türk ürün
lerine ilginin artması 
da hedefe ulaş
mamıza katkı 
sağlayacaktır.” 
Hidamet Asa, 
sadece Suudi 
Arabistan değil, 
diğer Körfez 
ülkelerinde de aynı 
çalışmayı yürütecek
lerini, pazarı daha 
genişletmek için 
çaba gösterecekleri
ni söyledi.
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Sıfır otomobil alacaklar dikkat!
Yeni uygulamayla 1 
Ekim'den itibaren 
araç tescillerini 
acenteler yapmaya 
başlayacak.
İkinci elden sonra 
şimdi de sıfır araç 
tescilinde yeni 
uygulama başlıyor.
1 Ekim'den itibaren 
sıfır araç tescillerini 
emniyet değil acen
teler yapacak. 
Ankara'nın Sincan, 
Etimesgut ve 
Gölbaşı ilçelerinde 
'pilot' uygulamaya 
start verildi. Bugün 
Gazetesi'ndeki 
habere göre, 1 
Mayıs 2010'da ikin
ci el araçların satış 
ve devrinin noter
lerce yapılmasının 
ardından önemli bir 
uygulama daha 
hayata geçiriliyor. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Trafik 
Hizmetleri

Ewini taşıyanlar dikkat!
Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne adres 
değişikliğini 
bildirmeyenlere para 
cezası yağdı.
Evini yeni taşıyarak 
adres değişikliği 
yapan, ancak bunu 
20 iş günü içerisinde 
Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne 
bildirmediği için para 
cezası uygulanan 
kişilerin sayısı on 
binlere Ulaştı. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Nazım 
Kaya, bu kişilere

Başkanlığı, vatan
daşlara büyük 
kolaylık sağlayacak 
uygulamanın alt 
yapısını oluşturdu. 
Sıfır kilometre araç 
satan alan kişijer 
bundan böyle trafik 
tescil kuruluşların
da "çile" çekmek
ten kurtulacak.
Acenteler sıfır 
araçların tescil 
işlemlerini bilgisa
yar ağı üzerinden 

uygulanan 354 TL'lik 
idari para cezasının 
çok yüksek 
olduğunu ve bu kişi
lerin adres değişik
liğini bildirmediği 
için para cezası 
uygulandığına dair 
yeteri kadar bil- 
gilendirilmediğini 
savundu.
Evini yeni taşıyarak 
adres değişikliği 
yapan, ancak bunu 
20 iş günü içerisinde 
Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne 
bildirmediği için para 
cezası uygulanan 

gerçekleştirecek. 
Ruhsatlar araç 
sahiplerine posta 
ile gönderilecek^

4 BİN 500 POLİS 
SOKAĞA ÇIKACAK 
Proje sayesinde 
ülke çapındaki 566 
Trafik Tescil Şubesi 
ile bürosunda 
görev yapan 4 bin 
500 polis boşa 
çıkacak. Polisler 
trafik denetleme 

kişilerin sayısı on 
binlere ulaştı. 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı Nazım 
Kaya, bu kişilere 
uygulanan 354 TL'lik 
idari para cezasının 
çok yüksek 
olduğunu ve bu kişi
lerin adres değişik
liğini bildirmediği 
için para cezası 
uygulandığına dair 
yeteri kadar bil- 
gilendirilmediğini 
savundu.
20 Nisan 2009 
tarihinde yürürlüğe 
giren ve yıl 
içerisinde gerçeğe 

hizmetlerine kay
dırılacak. Sistem 
sadece polisi rahat
latmayacak. Maliye 
Bakanlığı 
bünyesinde araç 
veri girişi yapan 
yüzlerce person
elden de tasarruf 
sağlanacak.

SAHTECİLİK 
BİTECEK
Bilgi ve belgelerin 
elektronik 
ortamda kaynağın
dan temin edilebile
ceği için sahtecilik 
ortadan kalkacak. 
Çalıntı veya 
change edilmiş 
araçların tescili 
önlenecek.
Araç ve sürücü' 
bilgileri talep eden 
bakanlık kurum Ve 
kuruluşlar ile elek
tronik ortamda 
güncel olarak 
paylaşılacak.

aykırı adres 
beyanında bulunan 
ya da hiç beyanda 
bulunmayan kişilere 
idari para cezası 
uygulanmasını 
öngören Yönetmelik 
kapsamında, 
on binlerce kişiye 
idari para cezası 
uygulandı. 2011 yılı 
için, 20 iş günü 
içerisinde adres 
değişikliğini 
bildirmeyenlere 354 
TL, gerçeğe aykırı 
adres bildiriminde 
bulunanlara ise 710 
TL idari para cezası 
uygulanıyor.

Türk bankalarına 
ucuza M
Avrupa ülkeleri ve 
bankaları kredi bul
makta zorlanırken, 
Türk bankalarının 
yurtdışından borçlan 
ma maliyeti 3 yılın 
dibine indi.
“Wall Street Jour 4 
nal’da yayımlanan 
bir Fransız bankası 
nın ABD piyasaların
dan borçlanamadığı- 
na ilişkin haber, 
piyasalarda büyük 
dalgalanmaya neden 
oldu”, “İtalya 5 yıl 
vadeli hazine tahvili 
ihalesinde ortalama 
yüzde 5,6 faizle 
borçlandı. Bu oran 
Euro Bölgesi kurul
duğundan bu yana 
en yüksek faiz 
oldu”... Son dönem 
de Avrupa’da gerek 
ülke ekonomileriyle 
gerekse bankalarla 
ilgili ardı ardına 
olumsuz haberler 
gelirken, Türk ban 
kalan yurtdışı piya 
salardan likidite 
sağlama konusunda 
hiçbir zorluk çekmi 
yor. Avrupa’da bü 
yük bir likidite daral
ması yaşanırken, 
Türk bankalarının 
yurtdışından borçlan 
ma maliyeti 3 yılın 
dibine indi.
Sendikasyon kredi
lerini yenileyen İş

NÖBETÇİ ECZANE
20 Eylül 2011 Salı 
SAĞLIK ECZANESİ

Bankası, Akbank, 
Garanti ve Vakıfbank 
yurtdışından Libor 
artı Tie borçlandı. 1 
yıl vadeli Libor, 0,83 
seviyesinde bulu 
nuyor. 2001 krizinde 
sendikasyonlarını • 
yenilemekte zor- t 
lanan ve ortalama 
yüzde 7 maliyetle 
borç bülabilen Türk 
bankaları, bu oranı 
bugün yüzde 1,83’e 
kadar düşürdü. Son 
1 ayda 4 banka yak
laşık 5 milyar dolar 
tutarında sendikas 
yon kredisi sağladı. 
Bu kredilerin 1 yıl 
vadeli dilimlerinin 
maliyeti Libor ve 
Euribor artı 1 oldu. 
İtalya Hâzinesi 
geçen hafta yaptığı 
bir yıl vadeli tahvil 
ihalesinde yüzde 
4,15 faizle borçlan
mıştı. Türk bankaları 
nın euro cinsi borç 
lanmalarının 
maliyeti yüzde 3,06 
seviyesin de 
bulunuyor. Türk 
bankalarına olan 
ilginin artmasında, 
Türkiye’nin makro 
dengelerinin olumlu 
olması, risk priminin 
düşmesi ve yatırım 
bankalarından ardı 
ardına gelen olumlu 
raporlar etkili oluyor.

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TAKSİLER

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

Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O33
Tuncay Otogaz 513 16 as
Beyza Petrol 513 01 ° 3

TEK Arıza 513 20 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 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 MüdI. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE_________

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

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

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

DAĞITICILAR

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Gemlik KHrfez
OEKLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4070

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)

iMmıM
VEWSSWASI 

«aynmceh™ 
BAŞLANGIÇ 

(TRDUBLAJ)I2.OO- 
14.00-16.15-20.30 
M GİR 11.45- 
14.15-16.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere eo yakın özel okuluz

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

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

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

OKI AVKfflT İlKÖĞMÎİM OKULU
Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

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...

Sertaslan ailesinin en mutlu günü

Gemlik’te taşımacılık 
ve siyaset 
dünyasının yakından 
tanıdığı isimlerden, 
CHP İl Genel Meclisi 
üyesi Mehmet Uğur 
Sertaslan ve Gamze 
Sertaslan çiftinin 
çocukları Ali ve 
Ömer Sertaslan, 

geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün 
Salonu’nda erkekliğe 
ilk adımı attılar.
CHP Bursa 
Milletvekili Sena 
Kaleli, İlhan 
Demiröz, CHP İl

Başkanı Gürhan 
Akdoğan, CHP eski 
mi Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer, İl 
Genel Meclisi 
üyeleri, Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Belediye 
Meclis üyeleri,

CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları tem
silcileri, Gemlikli 
taşımacılık firma 
sahipleri, sivil 
toplum kuruluş 
larının temsilcileri ve 

çok sayıda 
davetli katıldı. 
Sünnet şöleni sün
net çocuklarının 
salona at üstünde 
girmesiyle başladı. 
Sünnet çocuklarının 
düğün pastasını 
anne ve babası ile 
birlikte kesmesinden 

sonra başlayan 
eğlence, geç 
saatlere kadar 
sürdü.
Gamze ve Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
gece boyunca 
konukların masaları 
na giderek tek tek 
ilgilendiler.

http://www.aykentilkogretim.k12
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NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
9 Bitki Çayları
W Tohumlar & Vitaminler
O Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
* Zayıflama Setleri 
W Bitkisel Tedavi Kürleri ı

444 NURS
444 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GENÜKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL

% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Alışveriş Şenliği 
alın mnii aiilM
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tara fından bu yıl yedinci kez dü 
zenlenen ve her geçen yıl daha 
büyük ilgi gören Bursa Alışveriş 
Şenliği sona erdi. Sayfa 6’da

Belediye’nin Körfezspor’a tahsis edip tahsisini kaldırdığı 
spor tesisleri bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş..

Cukurftahçe Halı Saha 
Tesisleri viraneye döndü

Eski Belediye Başkanı Mehmet Turgut tarafın
dan yaptırılan Gemlik Belediyesi’ne ait Çukur- 
bahçe Halı Saha Tesisleri’ndeki oturma grup 
lan ve soyunma odaları bakımsızlıktan vira 
neye döndü. Binanın camları kırılmış, soyun
ma odaları, duş kabin bulunan bölümlerinin 
kapı ve pencereleri kullanılmaz hale gelmiş, tel 
örgüleri parçalanmış, oturma gurupları ve 
çevresi otlar ile çevrilmiş. Haberi sayfa 7’de

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, 
İşçi Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti

Erdemir. "Emene ve 
emekliye değer veriyoruz"

CHP örgütü ile İşçi Emeklileri Derneği’ni 
ziyaret eden CHP Bursa Milletvekili Aykan 
Erdemir, “Gelecekte CHP iktidarında 
emekçinin ve emeklinin her tür lü sosyal 
sorunları çözülecektir.” dedi. Sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hızlı trenler körfezi dolaşacak mı?
Geçtiğimiz günlerde Olay Gazetesi ’nde 

Ahmet Emin Yılmaz’ın köşesinde okudu 
ğum bir yazı beni meraklandırdı.

Aslında, bu yazı, tüm Gemliklileri ilgilendi 
riyordu.

Olay şu.
Ulaştırma Bakanlığı’nın başlattığı hızlı 

tren projeleri devam ederken, ’İstanbul 
Çevre Planı’ çalışmaları içinde, bu bölgeyi 
hızlı ulaşıma açmak için, çevre bölgeler ile 
bağlantılı bir çalışma yapılmış.

Çalışmayı, 12 Haziran seçimleri öncesi 
AKP’ye ‘Kanal İstanbul" projesini planla 
yan Serdar İnan yapmış.

Neymiş bu broje? Devamı sayfa 4’de

Kızılay, fiemlIR'te 
43 ünite kan topladı

Türk Kızılayı Bursa Şubesi’nin Gemlik’te 
iki gün sürdürdüğü sürekli kan toplama 
kampanyalarının birinci gününde 43 ünite 
kan toplandığı öğrenildi. Haberi syf 2’de

Ankara'da patlama: 3 gözaliı
Ankara Kumrular 
Caddesi'nde bulu
nan Çankaya Kay 
makamhğı önünde 
meydana gelen 
patlamada 3 kişi 
yaşamını yitirirken; 
5'i ağır 15 kişi de 
yaralandı.
Patlamanın olduğu 
caddede bulunan 
birçok ev ve işye 
rinin de camları 
kırıldı, 6 araç da 
yandı. Ankara 
polisi patlamanın 
meydana geldiği 
bölgede, şüpheli 
bir kadını gözaltına 
aldı. Şüpheli 
kadının slogan 
attığı bildirildi.
Patlamanın

ardından polis 
ekiplerinin araştır
maları sürerken, 
Ankara Gan'nda 
sakal tıraşı olup, 
üzerini değiştirdik
ten sonra kentten 
ayrılmaya hazır
lanan bir şüpheli 
daha gözaltına 
alındı.
Şüphelinin, 'terör 
eylemlerine katıl
mak' ve 'dolandın 
cıhk' suçlarından 
poliste kaydı 
bulunduğu öğrenil
di. Patlamayla ilgili 
1 şüphelinin daha 
gözaltına alınma 
sıyla gözaltına 
alınanların sayısı 
3'e çıktı.

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

Teknoloji... Daha çok 
teknoloji...Ya duygu...

Dünyalılar kafayı teknolojiye takmış durum
da. Yaşamı kolaylaştırmak için tüm kaynaklar 
yerle bir. Niye?

Yarın o teknolojiyi yaşatacak kaynaklar 
bulunamazsa neye yarar gelişim?

Hızla gidilen nokta orası değil mi?
Ortadoğu kaynıyor.
Mısır...
Libya...
Suriye...
Sadece Ortadoğu mu?
Avrupa ülkeleri de öyle...
Norveç...
Dün İngiltere...
Sırada kimler var bilen bilir?
Hırs, öfke...
İnsani değerler taşımadıkça neye yarar.
Dünyanın ipini çeker.
İnsanı tökezletir.
Adı gibi müşfik bir sanatçı...
Müşfik Kenter.
Yaşam yolculuğunda önemli deneyimlere 

sahip...
Duyguların sıcaklığını yaşamış teknolojinin 

egemenliğine tanık olmuş bir dünyalı.
Doğal olarak onun saptamaları dikkate 

değer.
Yaşam süzgecinden geçirilip yaşamda yer 

almakta olanlara sunulmuş 
bir öneriler demeti hazırlamış.
Uyarılarla da desteklemiş.
Dikkate alırsınız âı'mazsınız.
Siz bilirsiniz.
Ama dünya teknolojiye teslim ediliyor.
Duygular makinenin dişlileri arasında bir bir 

kırılıyor.
Şimdi söz Kenter’de:
“Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşın- 

dasınız değil mi?
Hiç vaktiniz yok, "Fast live", "Fast food", 

"Fast music", "Fast love"...
Dikte ettirilen "yükselen değerler", "in" ler, 

"out" lar...
Buna benzer bir odada,
Şanslıysanız gökyüzünü görebilen bir 

pencere ardında bitecek hepsi...
Dostluğu klavyelerinde, yaşamı monitör

lerinde arayanlar...
Size sesleniyorum:
Hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık bir 

gülüşten?
Ya da hangi program verebilir bir ağaç göl

gesinde uyumanın keyfini?
Copy-paste yapabilir misiniz dalgaların 

sahille buluşmasını?
İçinizi ışıtan gün ışığını gönderebilir 

misiniz maille arkadaşlarınıza?
Sevgiyi tuşlarla mı yazarsınız?
Öpüşmek için hangi tuşlara basmak 

gerekir?
Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir 

mi kaybolan zaman?
Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, neden 

görmezsiniz bahçedeki
akasyanın tomurcuklandığını?
Ve ıslak toprak kokusu var mıdır 

dosyalarınız arasında?
Koklamak, duymak, dokunmak, yok mu 

yaşam skalanızda?
Bilgi toplumu oldunuz da, duygu toplumu 

olmanıza megabaytlarınız mı 
yetmiyor? “
Yüreğinize sağlık Müşfik Kenter...
Ne de güzel saptamışsınız yaşamsal gel 

gederi.
Milyonlarca dünyalıdan birinin aklına bir 

kırıntı sokarsanız ne ala...

Kızılay, Gemlilı'ie 43 iiniie kaniop adı
Türk Kızılayı Bursa 
Şubesi’nin Gemlik’te 
sürdürdüğü sürekli 
kan toplama 
kampanyalarının 
son çalışmasında 43 
ünite kan toplandığı 
öğrenildi.
Kızılay Derneği 
Gemilk Şube 
Şaşkanı Gökhan 
Özler, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Kızılay Kan Merkezi 
Bursa Şubesi’nin 
kan toplama aracı 
nın her hafta ilçe 
mize gelerek gönül
lülerden kan topla 
dığını, iki gündür 
Gemlik’te olan ekibe 
ilk gün 43 ünite kan 
bağışı olduğunu 
belirterek şunları 
söyledi: ‘‘Bursa Kan 
Bankası’nın ilçemize 
çok sık gelmesine 
karşın, kan bağışı 
yapan vatan
daşlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Gemlik’ten 
verilen kanların iyi 
olduğu belirtiliyor. 
Bu nedenle ilçe 
mizde sık sık kan 
toplama

1

kampanyaları Gemlik halkı kampanyasına
düzenleniyor. kan toplama ilgi gösteriyor

OPERATÖRLER ARANIYOR
Gıda Makinaları imalatı yapan firmamıza 

LAZER KESİM, PLAZMA KESİM, 
BÜKÜM OPERATÖRLERİ alınacaktır..

TEKNİK ÖZELLİKLER : 
Teknik resim okuyabilen, 

Lazer kesim konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
Lazer tezgah ayarlayabilen, 

programlama bilgisine sahip, 
GENEL ÖZELLİKLER: 

Tercihen makine sektöründe deneyimli, 
MS Office programlarını 

iyi derecede kullanabilen , 
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan, 

Etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek, 
takım üyesi olarak etkin bir şekilde çalışacak, 

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek.

MAVITEC Gıda Makinaları ve Geri Dönüşüm 
Sistemleri Ekipmanları San. ve Tie. A.Ş.

Parsbey Mah. 9 Nolu Sok. No:2 
Umurbey-Gemlik / BURSA 

TEL : +90 224 514 04 00 Fax : 514 04 13

KAYIP
Gemlik Vergi 
Dairesi’nden 
almış olduğu 
vergi levhamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
ORHAN ÖZER

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin i 
önlenmesi için siz de katılın
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Kendisini aldatmakla suçladığı 
üzeri uyruklu eşini öldürdü
Bursa'nın İznik 
ilçesinde bir kişi, 
kendisini aldattığı 
iddiasıyla yabancı 
uyruklu eşini av 
tüfeği ile öldürdü. 
Olay, önceki gece 
saat 01.00 sıraların
da ilçeye bağlı 
Boyalıca beldesinde

Çantasındaki 11 hin TL'yi çaldırdı
Bursa'da esnafın 
çantasındaki 
11 bin lira çalındı. 
Olay, Soğanlı 
Mahallesi 102. 

meydana geldi. 
Çiftçilik yapan 
Mustafa T. (50), 
gece alkollü bir 
şekilde Yalı 
Mahallesi'ndeki 
evine geldi. 10 sene 
önce dini nikahla 
evlendiği Azeri 
uyruklu F.A.'yı (43)

Cadde üzerinde 
bir dükkanda 
meydana gel di. 
Halim Balıkçı (41), 
çantanın 

kendisini aldatmakla 
suçlayan yaşlı 
adam, eşiyle tartıştı. 
Mustafa T., çocukları 
E.T.’nin (7) gözü 
önünde eşini av 
tüfeği ile vurdu.
Kalbinden ve bacak
larından vurulan F.A. 
olay yerinde haya 

içindeki
11 bin TL para nın 
çalındığını 
fark etti.
İşçisi S.E.'den 

tını kaybetti. Kaçan 
Mustafa T. jandarma 
tarafından kasaba 
sınırları içinde yaka
landı. F.A.'nın cesedi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılır 
ken, olayla ilgili 
tahkikat devam 
ediyor.

şüphelenen iş yeri 
sahibinin şikayeti 
üzerine olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Karpuz satan 
çocuğa 

çarpıp Kaçtı
Bursa'nın karpuz sergisinde
Karacabey 
ilçesinde meydana 
gelen kazada, oto
mobilin çarptığı 
karpuz satıcısı bir 
çocuk hayatını 
kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 
Dağkadı köyü 
yakınlarında yerde 
yatan bir kişi 
olduğu ihbarı üzer
ine olay yerine 
giden jandarma 
ekipleri, 16 yaşın
daki İsmail Aytaç'ın 
cesediyle karşılaştı. 
Olay yerinin 
yakınlarında 

çalıştığı ve gece 
23.30 sıralarında 
Dağkadı köyündeki 
evine gitmek 
için sergiden 
ayrıldığı öğrenilen 
Aytaç'a bir otomo
bilin çarptığı 
tespit edildi.
Jandarma ekipleri, 
olay yerinde bul
duğu tampon ve 
dikiz aynası 
parçalarından yola 
çıkarak, Aytaç'a 
çarpıp kaçan 
otomobilin 
sürücüsünü yakala 
maya çalışıyor

Azeri gelinlerin evlilik 
kandırmacası polise takıldı

Bursa'da şüpheli ölüm

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesine bağlı 
Dilencik köyünde 
ikamet eden 67 
yaşındaki İlyas 
Kaya, Azerbaycan 
uyruklu anne ve kızı 
tarafından evlilik 
vaadiyle 
dolandırıldı.
Dini nikah kıyıp 4 
gün birlikte olduktan 
sonra Balıkesir'e 
getirdikleri yaşlı 
adamı ortada bırakıp 
kaybolan Azeri anne 
ve kızı, Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından şehirler
arası terminalin 
yakınındaki bir 
köftecide kıskıvrak 
yakaladı. İlyas 
Kaya'nın dolandırıl 
dığı iddiasıyla 
şikayetçi olduğu 2 
kadın gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkesir'in 
Susurluk ilçesinde 
ikamet eden 
AzerbaycanlI Sahibi 
B. (54) ve kızı Bastı 
A. (31), kendilerine 
aracılık eden bir 
kadının verdiği bil

giye göre Bursa'nın 
Orhaneli ilçesine 
bağlı Dilencik 
köyünde yalnız 
yaşayan ve evlen
mek isteyen İlyas 
Kaya (67) işimli 
şahısla temasa 
geçti. Bursa'daki 
şahsı evinden tele
fonla arayan Sahibe 
B., kendisini Pembe 
olarak tanıttığı 
şahsa, "Evlenmek 
istiyormuşsun. 
Evlenmeye hazır 
mısın?" diye sordu. 
İlyas Kaya'nın, 
"Hazırım gelin" 
diye davet etmesi 
üzerine 
Susurluk'tan 
Orhaneli'ne giden 
Azeri gelin ve kızı, 
burada bir banka 
şubesi önünde 
buluştukları İlyas

Kaya'ya, "Köye 
gideriz, evine 
bakarız, beğenirsek 
evleniriz ama 
3 bin lira borcum 
var onu ödemen 
gerekiyor" dedi. 
Tüm şartları kabul 
eden İlyas Kaya, 
hemen çıkarıp 3 bin 
lirayı Azeri 
kadına verdi. 
İddiaya göre Kaya, 
daha sonra bir 
başka köye gidip 
dini nikah kıydıktan 
sonra köydeki evine 
götürdüğü Azeri 
kadınla 4 gün birlik
te oldu. İki kadın, 
çamaşırlarını almak 
bahanesiyle 
Bursa'dan 
Balıkesir'e getirdik
leri İlyas Kaya'ya 
bir kuyumcuya 
götürüp 450 TL'ye

yüzük aldırdı.
Tren istasyonunda 
otururken Azeri 
gelinin kızı 
Bastı A., annesinin 
rahatsızlandığını 
söyleyip ağrı kesici 
almasını istedi. 
Hemen eczaneye 
giden İlyas Kaya, 
ağrı kesici alıp 
geriye döndüğünde 
eşini ve kızını bula
madı. Kadınların 
durumlarından 
şüphelenen bir 
vatandaşın 
155'i arayıp ihbarda 
bulunması, Azeri 
anne ve kızının 
dolandırıcılık olayını 
ortaya çıkardı. 
Şüpheli kadınlar, 
otobüs terminali 
yakınında bir lokan
tada köfte yerken 
yakalandı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir şahıs 
evinde ölü olarak 
bulundu.
Edinilen bilgiye 
göre, Altıparmak 
Mahallesi 2. Şirin 
Caddesi üzerinde 
oturan Ayhan Yiğit 
(49) isimli vatandaş 
evinde ölü olarak 
bulundu. İhbar

annesinin Maaşını 
Harcadı, Gasp 

Yalanı Uydurdu
Bursa'da bir kişi, 
bankadan çektiği 
annesinin emekli 
maaşını harcadık
tan sonra polise 
gasp edildiği 
yalanını söyledi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Santral 
Garaj Mahallesi 2. 
Ayok Caddesi'nde 
polise giden 
Hüseyin I. (48), 
yanına yaklaşan 4 
kişinin, bıçak 
zoruyla üzerinde 
bulunan 310 lirasını 

üzerine olay 
yerine gelen 
polis ekipleri 
Yiğit'in cansız 
bedeni ile 
karşılaştı.
Cumhuriyet 
savcısının talimatı 
üzerine ölümü 
şüpheli görülen 
şahsın cesedi 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu'na getirildi 

gasp ettiğini ileri 
sürdü.
Hüseyin İ'nin 
çelişkili 
ifadelerinden 
şüphelenen polis, 
yaptığı sorgula
manın sonucunda 
gerçeğe ulaştı. 
Annesinin maaşı 
olan 310 lirayı çek
tikten sonra bir 
restoranda içki 
içerek harcadığı 
belirlenen Hüseyin 
İ. hakkında "suç 
uydurma"dan 
işlem yapıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Hızlı trenler körfezi dolaşacak mı?
» İstanbul’u diğer Marmara Denizi 
çevresindeki diğer illerle bağlayacak 
hızlı bir ulaşım düşüncesi.

Bunun için İstanbul, Gebze arasına 
konacak hızlı tren buradan İzmit 
Körfezi’nin karşısına yapılacak bir köprü 
ile Yalova üzeriniden Gemlik’e ve Bursa 
ya bağlanacak.

İlk istasyon yeri Gemlik olacak.
İkinci istasyon Bursa veya Mudanya 

değil Esence.
Esence’ye bağlanmanın mantığında, 

Ro Ro taşımacılığının bir ayağı olabilme
si yatıyor.

Bu proje gelecek yıllarda hükümet ta 
rafından kabul görür ve programa alı 
nırsa, Bursa İstanbul arası 30 dakikaya 
inecek.

Bu korkunç bir olay..
Bursa İstanbul arası en az 3-4 saat 

tutuyor.
Hızlı feribot ile bu süre daha aza indi 

riliyor ama, hızlı tren bu şekliyle olursa 
zaman en aza indirilmiş olur.

Kanal İstanbul projesi biraz ütopik bir 
proje olmasına karşın, bu olmayacak bir 
proje değil.

Bir kez Tayyip Erdoğan’a bu konu 
doğru dürüst anlatılırsa hayata geçiril 
mesi zor olmaz.

Ama ne olur, bir daha ki seçim döne
mine kadar uzar.

Uzasın.
Yeter ki böyle mega bir proje yaşama 

geçirilsin.
Bu proje gerçekleşirse bölgedeki 

yaşam da değişir.
İstanbulla işi olanlar, günübirlik İstan

bul’a gidip gelirler.

HALI SAHANIN HALİ
Dün tesadüfen, Çukurbahçe tarafın

dan geçerken, dikkatimi Mehmet 
Turgutun belediye başkanlığı döneminde 
yaptırdığı Hah sahanın karşısındaki bina 
çekti.

Yepyeni binanın kapıları, camları 
kırılmış görünce aracımı park edip, bir 
bakayım dedim.

Yepyeni bina perişan hale getirilmiş.
Bir kamu malının bu hale getirilmesi 

suçtur.
Bunu bu hale getirenler de, koru

mayanlar da suçludur.
Milletin parasıyla yapılmış, halkın kul

lanımına açılmış bir tesis gözler önünde 
bu hale getirilmişse suçlar bulunmalıdır.

Öğrendiğime göre, daha önceki 
belediye yönetimi ve meclis kararı ile 
Körfezspor’a tahsis edilen bu tesis, 
Körfezspor’dan alınmış.

Öyleyse bu tesis belediyenin koru
ması altındadır.

Eğer Körfezspor, bu tesisi bu hale ge 
tirmişse Belediye zarar ve ziyanı onlara 
ödetmelidir.

Ama, Körfezspor tesisi sağlam bırak
mışsa, bu tesisi koruyamayanlar suçlu 
dur.

Kamuyu zarar uğratamışlardır.
Suçlular bulunmalıdır.

Tescilli Bina tehlike mum
İlçemizin tarihi 
evlerinden biri daha 
çevresine tehlike 
saçıyor.
Halitpaşa 
Mahallesi’nden
Kumla yoluna 
dönerken yolun sof 
tarafında bulunan 3 
katlı tarihi bina
içinde insan oturma
ması ve bakımsızlık
tan dolayı önce 
çatısı çöktü, daha 
sonra yan duvarları 
da yıkılınca bir 
iskelet halinde kaldı. 
Geçtiğimiz yıl da bir 
yangın tehlikesi atla
tan ve mahalle

anlar yaşatan eski 
bina, her an çökerek 
can ve mal kaybına 
neden olabilir.
Tabiat ve Kültür 
Varlıklarını Koruma

binanın altından 
geçtiğini, küçük, 
büyük, yaşlı, genç 
insanların da zorun
lu olarak binanın

önünden geçtiğini 
söyleyerek, yet 
kililerin bir an önce 
gerekli önlemi 
almalarını istediler.

Kurulu tarafından 
özgün mimarisi 
nedeniyle, koruma 
altına alınan bina
yıkıldığı takdirde 
yine sahipleri veya 
alıcıları tarafından 
aynı mimari görün
tüsüyle yapılmak 
zorunda.
Mahalle sakinleri, 
binanın büyük 
tehlike yarattığını 
belirterek, Kumla

sakinlerine korkulu araçlarının bu

MHP'liler Gazileri ziyaret etli
Milliyetçi Hareket 
Partisi İlçe yönetici
leri ve Gemlik Ülkü 
Ocakları
Temsilcileri, Gemlik 
Muharip Gaziler 
Derneği’ni ziyaret 
ettiler. İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu 
nun katılamadığı 
ziyarette, Şehitlik ve 
Gaziliğin öneminden 
rahmetle anıldı.
Yapılan töreni 
ilginin az 
olmasından 
duyulan rahatsızlık
lar dile getirilirken, 
Şehitler Günü’nde 
açıklama yapan 
MHP İlçe Yönetici 
leri; “Gazilik he rke 
se nasip olan bir 
şey değildir, çok 
zaman haberlerde 
dinliyoruz şu kadar 
Askerimizde yara
landı diye, peki on 
ların sonraki duru
mu ve rehabilitas 
yon süreçleri veya

yaşamlarını daha 
sonra nasıl idare 
ettikleri hakkında 
kaçımızın bilgisi 
var? Ülkemizin 
birliği ve bütünlüğü 
için canlarını 
feda etmekten 
kaçınmayan, 
bu uğurda kimi 
zaman sakat kalan 
Gazilerimize ne 
kadar Önem veri

yoruz? Bizler 
Gemlikli gazileri 
mizin vesilesiyle, bu 
ülke için canlarını, 
kanlarını feda etmiş, 
geri dönmeyi 
düşünmeden 
vatanımızı savun
muş tüm vatan 
evlatlarına saygı ve 
minnetlerimizi 
sunarız” dediler. 
Gaziler Derneği

yöneticileri; MHP 
İlçe Yöneticileri 
Ersin Özen’in, 
Gaziler gününden 
bir gün önce vefat 
eden, Gaziler 
gününde 
Çankırı’da toprağa 
verilecek olan ve 
kendisi de Kıbrıs 
Gazisi olan Şahin 
Özer’e baş sağlığı 
dilediler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

BİNALARI KİRLETEN SERSERİ 
YAZILARINA DAİR...

CHP Bursa Milletvekili Aykan Erdemir, İşçi Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti

Erdemlr, “Emeğe 
ve emefcllye değer

Son zamanlarda bir moda aldı başını 
gidiyor. Eline renkli fıs fıs boya alan ken
dini bilmezler gözünü kestirdiği yere 
küfür, sevgi sözcükleri, isimlerinin baş 
harflerini yazıyor. Bü yerlerde okul ve 
apartman duvarları.

Herkesin kalbinde aslan yatar. Ya da 
binlerine kızgınlık duyar. Bunun dışavu
rumu alemin apartmanlarına, okulların 
duvarlarına yazarak belirtmek de neyin 
nesi? Görsel kirlilik alabildiğine...

Lise Caddesi civarı apartmanlar yazı
dan geçilmiyor. Zübeyde Hanım 
Anaokulu’nun ana yola bakan ve yan 
duvarı birçok yazıyla doldurulmuş. Ama 
gerçekten çok ayıp.

Sayın yetkililer, birkaç sokak edep
sizine dur diyecek gücünüz yok mu 
sizin?

Elbette bu duruma yabancı olmayan 
toplumun evlatlarıyız. 1980 öncesi döne
min sağ- sol olaylarını boyalarla yazmak 
en gözde gösterilerden bir tanesi olarak 
karşımıza çıkıyor. İyi de hangi devirdey
iz?

Başkasına ait bir malın zarara uğratıl
masının nasıl bir hak olduğunu daha 
öğrenememişiz. “Aaaa ne var bu kadar 
büyütülecek?” demeyin. Çünkü maddi 
manevi emekle yapılan işlerin aile ter
biyesi almamış kişiler tarafından harcan
masına da gönül katlanmıyor. Hele ki 
vatandaşın alın teriyle verdiği vergiyle 
yapılan kamuya ait yerlere yapılanlar 
dana da kötü.

. Ama şu da var, okul sıralarını kazı
maya, halkın oturduğu kanepeleri sökm
eye, başkasının arabasını çizmeye hakkı 
olduğunu sanan bir gençlik var karşımız
da Ahlaki çöküşün en önemli 
göstergelerinden biri de bu.

Hiç kimse egosunu bu şekilde tatmin 
edemez bu böyle biline...

veriyoruz”

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Aykan 
Erdemir, ziyaret için 
geldiği ilçemizde 
CHP örgütü ile İşçi 
Emeklileri 
Derneği’ni ziyaret 
etti.
Erdemir, önce CHP 
İlçe örgütüne gitti. 
İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
yönetim kurulu 
üyeleri, belediye 
meclis üyeleri, il 
genel meclisi 
üyeleri, kadın ve 
gençlik kolları 
üyeleri ile bazı par
tililerinde katıldığı 
toplantıda konuşan 
Erdemir, meclisin 
açılmasından sonra 
CHP’nin halkın 
sorunlarını meclise 
taşıyacağını söyledi. 
AKP iktidarının 
meclis açılmadan, 
çok önemli konular
da Kanun hük
münde kararname 
lerle ülkeyi yönet
tiğini söyleyen 
Aykan Erdemir, 
“Halkın bize verdiği 
muhalefet görevini 
en iyi şekilde halk 
yararına yapacağız. 
İçe dönük değil, 
dışa dönük siyaset 
yapacağız.” dedi. 
Daha sonra Türkiye 
İşçi Emeklileri Gem 
lik Şubesi’ni ziyaret 
eden Aykan Erdemir, 
burada Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener, ve yönetim 
kurulu üyelerince

Sivil toplum kuru-karşılandı. Erdemir, ların sorunlarını

:i Emeklileri Derneği ziyareti

CHP’nin Kemal 
Kıhçdaroğlu ile yeni

yakınen biliyor. 
Gelecekte CHP ikti-

luşları aktif duruma 
geçtiler. Halkımız,

bir yönetim anlayışı darında emekçinin örgütlü toplumların
ile emeğe ve emek- ve emeklinin her tür haklarını arayabile-
liye önem verdiğini 
belirterek şöyle 
konuştu:
“AKP hükümeti 
seçimlerde yüzde 50 
oy aldı ama bugün 
uyguladıkları poli
tikalarla halkın içine 
çıkacak halleri 
kalmadı. Türkiye’nin 
ortak görüşü ikti
darın teokratik bir 
rejime kayma 
tehlikesidir. Buna 
ancak, örgütlü 
toptanlar geçit ver
mez. Demokrasinin 
ise güvencesi 
tabandır, örgütlü 
toplumdur. CHP 
olarak seçim 
programımızda 
emeklilerin intibak 
yasasını çıkarma 
sözü verdik.
Buna herkes

lü sosyal sorunları 
çözülecektir.” dedi. 
İşçi Emeklileri 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener ise 
yakında genel kurul 
larının toplanacağını 
“CHP olarak emeğe 
ve emekliye, sivil 
toplum kuruluşları
na önem veriyoruz. 
Biz emeklilerin gözü 
kulağı olduk. Ben 
buradan işaretimi 
veriyorum. Genel 
kurulda aday olma 
yacağım, derneğimi 
zi gençlere emanet 
edeceğiz. 10 yılıdır 
işçi emeklilerine 
hizmet ediyorum. 
Gemlik’te 
emkeklilerin gözü 
kulağı olduk. 
Ülkemizde ve 
Gemlik’teki sivil

ceğini öğrendi. CHP 
ye büyük görevler 
düşüyor. Bu seçim
lerde tüm siyasi par
tiler emeklilerin 
sıkıntılı bir hayat 
yaşadıklarını gördü 
ve vaadlerde 
bulundu. Bunların 
sonuçlarını 
almak istiyoruz. 
Öncelikle intibak 
yasasının çıkarıl
masını bekli yoruz. 
Parlemento 
açıldığında sizden 
isteğimiz bunun 
takipçisi olunuz. 
Türkiye kolay 
kazanılmadı.
Atatürk devrimleri 
yolunda sivil 
toplum örgütleri 
olarak Atamızın 
izinden yürüyoruz. 
Sıkıntılarımızı

sahip çıktı. Genel toplum kuruluşları 
başkanımız SSK’nun hedef koyabilmeliler, 
genel müdürlüğünü Genel seçimlerde 
yaptığından çalışan- bunu görödük.

mecliste dile 
getiriniz. Sizden 
bunu bekliyoruz” 
dedi.

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Mısuens Senliği tsmfın yunınu guMurflu
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tara 
tından bu yıl yedinci 
kez düzenlenen ve 
her geçen yıl daha 
büyük ilgi gören 
Bursa Alışveriş 
Şenliği sona erdi. 
'7'den 70'e Herkes 
İçin Alışveriş' kon- 
septi üzerine kuru
lan şenlik kapsamın
da, 43 binin üzerin 
de çekilişe katılım 
imkanı elde edildi. 
7. Bursa Alışveriş 
Şenliği Hediye Çekil
işi, 28 Eylül 2011 
Çarşamba günü saat 
11.30'da BTSO'da 
yapılacak.
Bursa merkezdeki 
geleneksel alışveriş 
mekanlarındaki tüc
carın geniş katilı 
mıyla 22 Ağustos-19 
Eylül 2011 tarihleri 
arasında gerçekle 
şen 7. Bursa Alış 
veriş Şenliği kap
samında, vatan
daşlar her 50 TL'lik 
alışveriş ile çekilişe 
katılma şansı elde 
etti.

7. Bursa Alışverişi 
Şenliği'nin iletişim 
sponsoru Vodafone 
ile çekiliş bu yıl sms 
ve internet 
üzerinden katılımla 
gerçekleştirildi. 50 
TL ve katları alışver
iş yapan tüketiciler, 
13 bölgede kurulan 
danışma masaların
da fiş ve faturalarını 
ibraz ederek şans 
kuponu aldı. Tüm 
operatörlerden 
2363’e mesaj çeken 
veya www.bas.org.tr 
adresindeki çekiliş, 
katılım formunu 
dolduran 43 binin 

üzerinde tüketici 
çekilişe katıldı.
7. Bursa Alışveriş 
Şenliği ile tüketicil
er, hem yüzde 5Ö'ye 
varan indirimlerden 
yararlandı hem 
eğlendi hem de çek
ilişle birbirinden 
değerli armağanlar 
kazanma imkanı 
yakaladı.
Bu yıl çekilişle 1 
kişiye 2011 Model 
Otomobil, 7 kişiye 
Motosiklet, 7 kişiye 
Dizüstü Bilgisayar, 7 
kişiye LCD TV, 7 
kişiye No-frost 
Buzdolabı, 7 kişiye

Bulaşık Makinesi ve 
7 kişiye de Çamaşır 
Makinesi hediye 
edilecek.
Alışveriş Şenliği 
kapsamında yapılan 
sokak etkinlikleri de 
her yaşa hitap etti. 
Bursa'nın ekonomi
sine olduğu kadar 
sosyal ve kültürel 
hayatına da canlılık 
getiren Şenlik; 
çığırtkan, aşuk- 
maşuk, karagöz- 
Hacivat, semazen, 
sihirbaz, kanto, 
ateşbaz, trio, kukla 
gösterisi gibi bir
birinden renkli 
etkinliklerle tüketi
cilere ulaştı.
Etkinlikler, başta 
Heykel, Altıparmak, 
Setbaşı, Kapalı 
çarşı, Uzunçarşı, 
Okçular, Tuzhan, 
Emirhan, Pirinçhan, 
Kozahan ile ‘ 
alışveriş merkez
lerinde olmak üzere 
perakende ahşve 
rişin yoğun olduğu 
bölgelerde gerçek
leştirildi.

Mimarlar, Bursa'nın 
Çevre Düzeni Planı’nı 

Masaya Yatımı
Bursa'nın gele
ceğine yön verecek 
olan Çevre Düzeni 
Planı, Mimarlar 
Odası Bursa 
Şubesi'nde düzen
lenen toplantıda 
masaya yatırıldı? 
Nisan 2011'de çalış
malarına başlanılan 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Plam’nda, 
bugüne kadar 
yapılan çalışmalar 
ve bundan sonra 
planlanan faaliyet
lerin gündeme 
getirildiği toplan
tıya, akademik 
odalardan Mimarlar 
Odası Bursa Şube 
Başkanı Nizamettin 
Kaya, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Bursa Şube 
Başkanı Necati 
Şahin, Harita ve 
Kadastro Mühen 
dişleri Odası Bursa 
Şube Başkanı Ufuk 
Ay, Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 

üyeleri ile Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar ve İl 
Özel İdaresi'nin 
ilgili birimlerinin 
yöneticileri katıldı. 
Toplantının açılışın
da söz alan 
Mimarlar Odası 
Bursa Şube 
Başkanı Nizamettin 
Kaya, 1/100.000 
Ölçekli Çevre 
Düzeni Plam'nın, 
kentin gelecekteki 
kimliğini belirleye
ceğini ve Bursa'nın 
Anayasası konu
munda olduğunu 
söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi ve 
İl Özel İdaresi'nin 
1/100.000 ölçekli 
planda akademik 
odalarla birlikte 
hareket etmek 
istemelerini son 
derece mem
nuniyetle karşıladık
ları belirtildi.

http://www.bas.org.tr
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Beledîye’nin Körfezspor’a tahsis edip tahsisini kaldırdığı 
spor tesisleri bakımsızlıktan çöplüğe dönmüş..

Cukurhahçe Halı Saha 
Tesisleri viraneye döndü

çevrilmiş.Eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
yaptırılan Gemlik 
Belediyesine ait 
Çukurbahçe Hah 
Saha Tesislerindeki 
oturma grupları ve 
soyunma odaları 
bakımsızlıktan 
viraneye döndü. 
Görevden alınan 
Belediye Başkan 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde, 
Belediye Meclisi 
kararı ile Gemlik 
Körfezspor’a tahsisi 
edilen hah saha 
tesisleri, Meclis 
üyelerinin ve 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in başına dert 
olmuştu.
İç İşleri Bakanlığı 
müfettişlerinin 
incelemesinde,

belediyelerin kamu 
kurumlarından 
başka kuruluşlara 
tahsis yapamaya
cağını tesbit eden 
müfettişler, tahsisi 
gerçekleştiren 
Belediye Başkanı ve 

Meclis üyelerinin 
yargılanması için 
Savcılığa suç duyu
rusunda bulun
muşlardı.
Geçtiğimiz ay ise 
Belediye Meclisi 
Gemlik Körfezspor

ile Gemlikspor’a 
verdiği tahsisleri 
kaldırdı.
Gemlik Belediyesi 
ait yepyeni tesisler, 
ilgisizlik ve bakımsız 
lıktan kullanılamaya
cak duruma gelmiş.

Çukurbahçe 
Mevkiinde bulunan 
tesislerin hah saha 
bölümünün tel örgü
leri parçalanmış, 
izleyici bölümündeki 
oturma grupları 
çevresi ise ot ile

SOYUNMA 
ODALARININ 
DURUMU 
PERİŞAN 
Öte yandan, 
yepyeni olan Hah 
Saha soyunma 
odaları, duş kabin
leri bölümlerindeki 
tüm camlar kırılmış, 
kapı ve pencereler 
kullanılmaz hale 
getirilmiş.
Soyunma 
odalarındaki duş, 
çeşme ve lavabolar 
sökülmüş, içleri 
pisletilmiş.
Kamuya ait mil
yarlarca lira 
değerindeki tesisin 
gözler önünde bu 
hale gelmesini 
yetkililerin 
görmemesi hayret 
ile karşılanıyor.

Gökhan Özler kata da 5. kumile He 7. oldu
37 ülkenin 
katıldığı İstanbul 
Open Karate 
Şampiyonası’nda 
Gemlikli karateci 
Dojo Spor Okulu 
Antrenörü 
Gökhan Özler, 
kata dalında 5. 
kumite dalında ise 7. 
oldu.
16-17-18 Eylül gün
leri İstanbul Bağcılar 
Olimpik Spor 
Salonu’nda yapılan 
yarışlarda Bursa’yı 
temsilen Gemlik’ten 
katılan Gökhan 
Özler, uluslararası 
şampiyonada katada 

5. oldu. Özler, 
daha sonra 
Kumite dalında da 
yarışarak burada da 
7. liği elde etti. 
Gemlikli sporcu 
Sefa Özdemir’in de 
katıldığı yarışmalar
da 3. tura kadar 
mücadele veren 
Özdemir, 4. turda 
elendi.
Özler, Bursa’dan 10 
sporcu ile yarış
malara katıldıklarını 
Gemlik’ten ise 2 kişi 
gittiklerini söyledi. 
Özler, Gemlik Dojo 
Spor Okulu olarak 
sponsor sıkıntısı

çektiklerini, 
kendilerine destek 
verecek bir spon
sorun bulunması

halinde Gemlik’e 
çok daha iyi 
başarılar getirebile 
çeklerini söyledi.
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KOMllER ABANIYOR

BAY - BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
ELZEM ÇAĞ DÖNER 

İstiklal Caddesi Baytaş 
Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel : 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, 60 
Gümrük ve Ticaret 
Uzman Yardımcısı 
ile 12 AB Uzman 
Yardımcısı alacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, uzman 
yardımcısı kadro
sunda 
görevlendirilmek 
üzere başarı durum
larını dikkate alı

narak belirtilen sayı
da personel seçimi 
için giriş sınavı 
yapacak.
Yazılı ve sözlü 
olmak üzere iki 
aşamalı yapılacak 
giriş sınavına, 
çok sayıda başvuru 
olması halinde 
sınava başvuran 
adaylar arasından, 
istenen KPSS puanı

Madde ÖZALP
TRAFİK, KASKO, CASK, 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 RROKCRİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastır’da 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
IçindeJYeni Devlet Hastanesi Altı

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
_____ Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

başarı sırasına göre 
ilgili kadroların 
her birinin 20 katı 
kadar aday yazılı 
sınava çağrılacak. 
Gümrük ve Ticaret 
Uzman Yardımcılığı 
için yazılı sınav 
26 Kasımda, AB 
Uzman Yardımcılığı 
için ise 4 Kasımda 
Ankara'da yapılacak. 
Giriş sınavına 
katılmak isteyenler 
sınav giriş belgeleri
ni, Gümrük ve 
Ticaret Uzman 
Yardımcılığı için 
23-25 Kasım arasın
da, AB Uzman 
Yardımcılığı için ise 
2-3 Kasımda 
Personel Dairesi 
Başkanlığından 
alabilecek.

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

~ T MA
»SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
"Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin
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Bankada hesabı olanlar hu ücretlere dikkat!
Son yıllarda bir çok 
kez gündeme gelen 
ve bazı vatan
daşların yargıya 
taşıdığı bankaların 
hesap işletim ücret
leri, yıllık 44 lira ile 
86 lira arasında 
değişiyor.
Kredi kartı sahipleri 
ise yılda 10 lira ile 
55 lira arasında 
“kredi kartı üyelik 
ücreti” ödüyor.
Bankacılık 
Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu 
(BDDK), bankalarca 
sunulan hizmetler 
karşılığında müş
terilerden istenen 
her türlü faiz dışı 
unsur ve yasal 
kesinti ile faiz oran
larını gösteren 
“Bankacılık Ürün 
ve Hizmet Ücretleri 
Uygulamasını” bir 
süre önce başlattı. 
Bankalarca sunulan 
hizmetlerin (para 
aktarma işlemleri,

Pijasalar coştu, dolar dıistıı!
S&P'nin not 
artırımı kararının 
ardından piyasalarda 
çok hızlı hareketler 
yaşanıyor.
Endeks yaklaşık 
10 dakikalık hızlı 
çıkış süreci sonun
da, bir önceki 
seansa göre 3 bin 
585 puan ve yüzde 
6,17 oranında 
artarak 61 bin 721 
puana kadar 
yükseldi.
Borsa saat 15.00 
itibariyle yüzde 4.6 
artışla 60 bin 580

bireysel krediler, 
kredi kartları ve 
banka kartları, 
mevduat hesapları, 
ATM kullanımı, 
kiralık kasa ücret
leri, menkul kıymet 
işlemleri, çekler ve 
senetler ile diğer 
işlemler) karşılığın
da, müşterilerden 
talep edilen her 
türlü faiz dışı unsur 
ve yasal kesinti, 
ayrıntılı ve anlaşılır 
şekilde BDDK'nın 
web sitesinde 

puan seviyelerinden 
işlem görüyor. 
S&P'nin not artışı

en çok banka 
hisseleri üzerinde 
etkili oldu.

kamuoyuna 
açıklanıyor.
Vatandaşlar böyle
likle bankaya 
gitmeden önce, 
BDDK'nın resmi 
web sitesine 
girerek bankaların 
ürün ve hizmet 
ücretlerini önceden 
öğrenip, hesaplama 
ve karşılaştırma 
yaparak en uygun 
kararı verebilecek. 
Uygulama kap
samındaki bilgiler, 
bankaların kendi 

sayfalarında, ürün 
hizmet tarifesinde 
değişikliğin oluş
ması ile eşzamanlı 
olarak en fazla 1 
saat içinde 
güncelleniyor. 
BDDK'nın web 
sitesinden derlenen 
bilgilere göre 
bankalar, müşteri
lerinin hesap 
işletim ücretlerini 
aylık, 3 aylık, 6 
aylık ve yıllık 
olarak tahsil ediyor. 
Hesap işletim 
ücretleri ise yıllık 
44 lira ile 86 lira 
arasında değişiyor. 
Müşterilerinden en 
az hesap işletim 
ücreti alan 
bankanın Ziraat 
Bankası (3 aylık 
11 lira), en yüksek 
hesap işletim 
ücreti alan 
bankanın da Yapı 
ve Kredi Bankası 
(6 aylık 43 lira) 
olduğu gözlendi.

Banka hisselerinde 
yüzde 9'a varan 
yükselişler 
yaşanıyor.
DOLAR 
GERİLİYOR 
Borsadaki yükselişe 
karşın dolar 
kuru hızla geri 
çekiliyor.
Sabah 1.81 TL'nin 
üzerini göre dolar, 
karardan önce 1.80 
TL'nin hemen altında 
seyrediyordu. S&P 
kararı ile birlikte de 
dolar 1.78 TL'ye 
kadar düştü.

İşte çeyrek 
altının yeni 

fiyatı

Külçe altının ons 
fiyatı 1.800 doların 
üstündeki seyrini 
sürdürürken, bu ay 
içinde gördüğü 
1.762,50 dolarlık en 
düşük seviyeye göre 
yüzde 2,96 değer 
kazarıdır- 
Ağustos ayını 
1.825,93 dolardan 
kapatan altın, Eylül 
ayında yaşanan kısa 
bir durgunlukla 
1,8000 doların altına, 
bu ay içindeki en 
düşük seviye olan 
1.762.50 seviyesine 
kadar gerilemişti. 
Daha sonra tekrar 
yükselişe geçen 
altın geçtiğimiz haf
tayı 1.8000 doların 
üstüne çıkarak 
1.811,68 dolar 
seviyesinden kapat
tı. Altının onsu şu 
sıralarda 1.814,60 
dolar seviyelerinde 
seyrediyor.
İstanbul

■H ECZANE
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OZAN ECZANESİ

Kapahçarşı'da 
alınıp satılan altın 
türlerinin, 
önceki ve bugün 
itibariyle kapanış 
fiyatları (TL) 
şöyle:
CUMA PAZARTESİ 
KAPALIÇARŞI ALIŞ 
SATIŞ ALIŞ SATIŞ 
24 Ayar Külçe Altın 
(Gr.) 102,55 102,90 
104,15 104,50 
Cumhuriyet Ata Lira 
685,00 695,00 693,00 
705,00
22 Ayar Bilezik (Gr.) 
93.30 100,80 94,75 
102.40
Vakıf Altını (5 Gr.) 
509.92 514,28 517,88 
523,30
Vakıf Altını (100 Gr.) 
10.198,35 10.285,65 
10.357,66 10.466,06 
Lira Ziynet 660,24 
680,62 670,12 690,89 
Yarım Ziynet 332,11 
347,31 337,04 352,45 
Çeyrek Ziynet 166,05 
175,15 168,52 177,72

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye
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 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 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 Sict. 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 7166

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat )

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgez 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
Beyza Petrol S13O1O39

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 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
SAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4071 

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)

VENÛSSİPOIASl 
MAYNUNLARCEHEİTOIİ 

BAŞLANGIÇ 
(ÎR DUBLAJ) 12.00- 
IWl6.!5aJ0 

KABA GİR IIA5- 
14.15 •16.30-20.45

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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OKI HK NT İUÖĞMTİM OKULU
Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

99 99
deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

Özel Ayken İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

m .V »t

hIîbhSi

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

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

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

F 2002
PemlV

MB ft wi toıMM Mı geçli

ilk2-0 öne geçti ve 
yarı bu skorla 
bitti.
İkinci yarıda 
toparlanmaya

SAHA : Umurbey 
HAKEMLER:

Seyfettin ŞEKERSÖZ

agjgEaea

Gemlikspor, 
zayıf rakibi 
Orhangazi 
Gençlerbirliği 
karşısında 3 puanı 
3 golle alırken 
gruptaki iddiasını 
gösterdi. 
U-17 yaş ligi 6. 
grupta Umurbey 
sahasında oynanan 
maçta baştan sona 
üstün bir oyun 
sergileyen kırmızı 
beyazhlar, 9. dakika

da Turgay’ın 
kalecinin üzerinden 
aşırtma vuruşla 
takımını 1-0 öne 
geçirdi.
Rakip kaleyi abluka 
altına alan 
Gemlikspor, 20. 
dakikada ceza alanı 
içinde uzaklaştırıl
mayan topu ağlara 
gönderen Okan’la 

çalışan Orhangazi 
Genlerbirliği 
pozisyonları 
cömertçe harcayınca 
bir türlü aradığı 
golü bulamadı.
Maçın 60. dakikasın
da yaşanan karam- 
bolda kendisinin 
2.nci takımının 
üçüncü golünü 
ağlara gönderen 
Okan, maçın sko
runu da tayin etti.

Kenan Yabahoğlu 6, 
Mevlüt Zengin 6, 
Mehmet Tosun 6, 
GEMLİKSPOR : 
Ahmet 6, Kaan 5, 
(Mehmet 3)
Turgay 6, Mert kan 6, 
Yusuf 6, Melih 6, 
Volkan 6, Muhammet 
6, Celalettin 5, 
Okan 7, (Yiğithan 3) 
İrfan 5, (Ogün 3)

GOLLER : Dk. 9 
Turgay, Dk. 20-60 
Okan, (Gemlikspor)

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


444 NURS• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler
* Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
* Zayıflama Setleri 
W Bitkisel Tedavi Kürleri

444 6877
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : 0 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

NURS 
LOKMAN HEKİM 

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

CaikKÖRFEZOKUYUCUURIIUÖZEL 
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
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Bursa'ıla üst düzey 
terör alarmı

Türkiye genelinde son günlerde 
artan terör olaylarıyla ilgili 
Bursa Emniyet Müdürlüğü de 
alarma geçti. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediyesindeki yolsuzluk davasında tutuklu sanık kalmadı

lıımlut miııs'ılı luhllıe eiiMi
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde Gemlik 
Belediyesindeki yolsuzluk 
davası ile ilgili olarak yapılan 
duruşmada, tutuklu olan 
şüphelilerden Belediye Eski 
Mali Hizmetler Müdürü 
Asuman Irmak ve belediyeye 
iş yapan Kemal Akkuş da 

tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldılar.
Dünkü duruşmada, 
mahkeme tanıkları dinledi. 
Belediyede görevli Özcan 
Şoygan, Dilek Ağdemir ve Fen 
İşleri Müdürlüğünden emekli 
olan Adnan Güler hakimin 
sorularını cevaplandırdılar.

Eski Hesap İşleri Müdürü 
Özcan Soygan görevi 
devraldığında muhasebe kayıt
larının 2 ay işlenmediğini, haf
talık raporlar ile aylık rapor
ların birbirini tutmadığını 
söyledi. Adnan Güler ise 
başkan ve yardımcılarından 
herhangi bir baskı görmediğini 

belirtti. Tutuklu şüpheli 
avukatlarının, tutuklu müvekkil 
terinin delilleri karartacak bir 
durumları olmadığı, adres
lerinin de belli olduğunu 
tutuksuz yargılanmalarını iste
di. Mahkeme, 2 tutuklu şüphe
linin serbest bırakılmasına 
karar verdi. Haberi syf 5’de

Gine Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Davada tutuklu kalmadı
Belediyedeki yolsuzluk davasının Bursa 

1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşması 
vardı.

Dün, sanıklar 4. kez yargıç karşısına çık
tılar.

Davada tutuklu olan iki şüpheli kalmıştı.
Belediyenin eski Mali Hizmetler Müdürü 

Asuman Irmak ile Belediye’ye mal ve hiz 
met atımları yapan, sahte fatura düzenle 
diği savcılıkça iddia edilen Kemal Akkuş..

Geçen ay yapılan duruşma sonunda 
mahkemenin savcısı, avukatların isteğine 
uyarak tutukluların serbest bırakılmasını 
mahkemeden talep etmişti.
Adli Tatil nedeniyle duruşma yargıçları 

nın çoğu yoktu. Devamı sayfa 4'de

Kamulaştırma değerini beğenmeyen ev sahibi evinden 
çıkmayınca 6 katlı binanın üst katında yalnız kaldı

Yalnu kadının le ryadi: 
Zorla dışarı atmak istiyorlar'

Kumla Yolu’nu 
genişletmek 
amacıyla Belediye 
tarafından 
başlatılan 
istimlak çalış
maları, Koyutan 
Apartmam’nın 
üst katında oturan 
Mürvet Ataş, 
belediyenin 
önerdiği bedeli 
beğenmeyince 
evini terk 
etmiyor. Syf 7’de

Ruhsat 
denetimleri
Sii
Gemlik Belediye 
si Zabıta Müdür 
lüğü tarafından 
devam ettirilen 
esnaf denetimleri 
sürüyor.
Ekipler başlatılan 
denetimlerde 
ruhsatları kontrol 
ediyor. Ayrıca 
kaldırım ihlalleri 
için de denetim
ler başlayacak. 
Haberi syf 2’de

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

"Futbol sen bizim her

Ruhsal denetimleri sürüyor
şeyimizsin /”

Futbol, Türkiye’de siyasetin de, eğitimin de 
önünde gidiyor... öyle olduğu açık seçik ortada... 
Çünkü, insanlar futbolla yatıp, futbolla kalkıyor.

Pazartesi’den çarşambaya kadar geçen haftanın 
maçını konuşuyor, perşembeden cumartesiye gele
cek haftanın maçı üzerine iddiaya giriyor, şifreli 
kanallar syaesinde Perşembe, cuma, cumartesi, 
pazar ve pazar tesi günleri de maç seyrediyor.

Futbol da toplumun her kesimine “ekmek” var.. 
Siyasetçi için seçim malzemesi, 
Taraftar için stres atma aracı, 
Fanatikler için geçim kaynağı, 
Futbolcu için ciddi bir borsa, 
Yönetici için sıçrama tahtası, 
Medya için ise tiraj demek.
Futbolla çağımızın ekonomik yapısı ve insanların 

davranış biçimi arasında bağlantı bulunduğu bir 
gerçek...

Dunya sisteminin yeniden yapılandırılmasında, 
futbolun yaşamsal bir önemi var.

Hayat pahalılığı karşısında beklenen kitlesÖV < 
başkaldırmanın, kitlesel işsizlik karşısında sessiz 
kalmanın narkozu olarak futbol, çok işe yarıyor.

Ayrıca; Futbolseverler yalnız izleyici olarak değil, 
toto, loto, iddia gibi müşterek bahisler aracılığıyla 
da, arka kapıdan ekonomik yapının içine alınıyor. 
Ve iş ve kazanç umudunu yitirmiş olan kitleler şans 
yakalama arayışına yönlendiriliyor.

Klasik ölçütlerde işleyecek bir demokraside, hak
ları ve geçim olanakları ellerinden alınmış olan kal
abalıkların verdiği oylarla işbaşında bulunan 
hükümetlerin düşürülmesi, olsa olsa bir seçim 
vadesine bağlıyken, bu hükümetlerin, gene bu aynı 
kalabalıkların oylarıyla iktidarda kalmasının yolu 
açılabilmektedir.

Siyasetçilerin son zamanlarda, dünyanın her 
yerinde futbola duyduğu ilgiye bakılırsa, iktidarın 
oluşturulmasında stadyumlar, mo dem ayinlerin 
sekûîer tapınakları oıarak yükseliyor.

Futbol kitlesel üretim ve tüketim mekanizmasın
da, hem bir gereksinimi karşılıyor, hem de toplum
sal patlamanın önlenmesinde, belli bir ölçüde 
supap işlevi görüyor.

Diktatörlerin “büyük uyku tulumu” olarak 
niteledikleri yüz bin kişilik statlar yaptırdıkları ve 
toplumu bu oyunun yardımıyla uyutmayı planladık
ları 1950’li yıllardan, hatta 2. Dünya Savaşı öncesin
den beri futbol, çocukların mahalle arasında toza 
toprağa bulanarak oynadıkları basit bir oyun değil.

George Orwell, futbolun milliyetçiliğe ve ulus 
devletlerin propagandasına payanda olmasını kast
ederek milli maçlar için “silahsız savaş” tanımla
masını yapmıştı.

Daha sonra köprülerin altından çok sular aktı.
Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte, insanların 

ekran başındaki en büyük eğlencesinin maçlar ola
bileceği Keşfedildi ve futbol, heyecanı, coşkusu, 
iddiası dünyanın dört bir yanına yayılabilen bir 
oyun haline geldi.

Bu kadar büyük ilgi toplayan bir aktivitenin, 
büyük bir ekonomi yaratması da kaçınılmazdı.

Sonuçta futbol, devasa bir sanayi bugün...
Kaba bir politika malzemesi olmaktan çok, bin

lerce ailenin geçimini sağlayan, milyonlarcasının 
da sınıf atlama hayalleriyle ve tutkuyla bağlı olduk
ları bir iş kolu görünümünde.

Ne var ki paranın girdiği her alan gibi saflığını, 
temizliğini yitirmiş durumda. “Ne yaparsan yap, 
kazan” felsefesi her geçen gün bira£daha hakim 
oluyor yeşil sahalara...

Futbol izleyicisi genellikle ekonomik sistemin bir 
kenara ittiği, işsiz, eğitimsiz, sosyal kimliği 
olmayan, enerjisini nereye boşaltacağını bilemeyen 
gençlik yığınlarından oluşuyor.

Son zamanlarda, kentli orta sınıf gençliği de olay
lara katılıyor.

Bunun nedenleri arasında son dönemde hızla 
taraftar kazanan fanatizm ve koyu milliyetçilik var.

Aileden başlayarak hemen tüm sorunlarım şiddet 
kullanarak çözmeye alışmış bir toplumda, “depoliti- 
zasyon” a uğramış gençlik, nereye savrulacağını 
bilemiyor.

Okuma, dış dünyaya ilgi duyma, hobi edinme dra
matik bir biçimde düşüyor.

Dolayısıyla kimlik bunalımı yaşayan gençler, fut
bola anlaşılması zor bir tutkuyla sarılıyor.

Derken;
“Sen bizim her şeyimizsin” diye tezahürat yapan, 

hayatı futbol ve taraftarlık üzerinden anlamlandır
maya çalışan, sığ bir kuşak oluşuypr...

İşsizlik ve yoksulluk arttıkça bu kuşağın patla
maları da daha şiddetli oluyor.

Ve devlet, stadyumlar hariç hiçbir yerde patla
maya izin vermediği için, haliyle şiddet gelip futbol 
alanlarının başköşesine kuruluyor.

Ve ülke insanı futbola bir kurtuluş aracı olarak 
sarılıyor. Olan da ülkeye oluyor.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü 
tarafından devam 
ettirilen esnaf 
denetimleri 
sürüyor.
Ekipler başlatılan 
denetimlerde 
ruhsatları kontrol 
ediyor.
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
işyerlerini kontrol 
altına alan Zabıta 
Ekipleri, ruhsatı 
bulunmayan 
3 işyeri hakkında 
zabıt tuttu.
Zabıt tutulan 
işyerlerine ruhsat 
almaları için 
ikazda bunan Zabıta 
Ekipleri, daha 
sonraki denetim
lerde yine ruhsat 
alınmadığı takdirde 
ceza uygulamasına

geçileceğini 
bildirdiler.
Öte yandan kaldırım 
ihlalleri yapan 
esnaflara yönelik

kontrollere de 
başlayacaklarını 
bildiren Gemlik 
Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü tarafın

dan işyeri önlerine 
mal çıkaran 
esnafların da bu 
konuda uyarılacak
ları bildirildi.

OPERATÖRLER ARANIYOR
Gıda Makinaları imalatı yapan firmamıza 

LAZER KESİM, PLAZMA KESİM, 
BÜKÜM OPERATÖRLERİ alınacaktır.. 

TEKNİK ÖZELLİKLER : 
Teknik resim okuyabilen, 

Lazer kesim konusunda en az 3 yıl deneyimli, 
Lazer tezgah ayarlayabilen, 

programlama bilgisine sahip, 
GENEL ÖZELLİKLER:

Tercihen makine sektöründe deneyimli, 
MS Office programlarını 

iyi derecede kullanabilen , 
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan, 

Etkin iş ilişkileri geliştirip sürdürebilecek, 
takım üyesi olarak etkin bir şekilde çalışacak, 

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek.

MAVITEC Gıda Makinaları ve Geri Dönüşüm 
Sistemleri Ekipmanları San. ve Tie. A.Ş.

Parsbey Mah. 9 Nolu Sok. No:2 
Umurbey-Gemlik / BURSA 

TEL : +90 224 514 04 00 Fax : 514 04 13

KAYIP
Uludağ

Üniversitesi 
Gemlik

Yerleşkesi 
Meslek Yüksek 
Okulu Deniz ve 

Liman
İşletmeciliği 
bölümünden 

aldığım öğrenci 
kimliğimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür 
ÜMİT YILMAZ

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Bursa'da üst düzey terör alarmı
Türkiye genelinde 
son günlerde artan 
terör olaylarıyla ilgili 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü de alar
ma geçti.
Emniyet Genel 
Müdürünün talimatı 
doğrultusunda tüm 
ekipler en üst 
düzeyde alarm duru
muna geçirilirken, 
personelin her gün 
değişik güzergahları 
kullanarak işe git
meleri, nöbetçilerin 
çelik yelek giymeleri 
ve daha duyarlı 
olmaları isteniyor. 
Bursa polisi ise 
muhtemel eylemler 
karşısında alışveriş 
merkezleri, sosyal 
yaşam alanları, 
toplu ulaşım alanları 
ve vatandaşların 
kalabalık olduğu 
mekanlarda sivil 
tedbirlerini artırdı. 
MOBESE Komuta 
Kontrol Merkezi

Otomomi bisiklete çarptı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 9 yaşında 
bir çocuk, bisikle
tine otomobil çarp
ması sonucu 
yaralanan babasına 
bilincini açık tutmak 
için, "Baba bu kaç, 
benim ismim ne?" 
gibi sorular yöneltti, 
ddiaya göre göre 
Ercan D. yönetimin
deki 16 KAJ 52 
plakalı otomobil, 
Süleymaniye 
Mahallesi Mimar 
Sinan Caddesi İngaz 
Kavşağı'na ters yön
den girerek ailesiyle 
evine gitmeye 
çalışan Feyyaz 
Duman'ın (42) kul
landığı bisiklete

Azeri anne ve Kızı serbest kaldı
Bursa'da evlenme 
vaadiyle dolandın 
cıhk yaptıkları iddi
asıyla adli makam
lara teslim edilen 
Azerbaycan uyruklu 
anne ve kızı serbest 
bırakıldı.

personeli ise kenti 
an be an 360 karne 
rayla izliyor.

"ÇELİK YELEK 
GİYİN, ALTERNATİF 
GÜZERGAHLARI 
KULLANIN" 
Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet 
Kılıçlar imzasıyla 81 
ilin Emniyet 
Müdürlüklerine gön
derilen yazıda, polis 
memurlarının ve 
amirlerin sabah ve 
akşam kullandıkları 
güzergahları sürekli 
değiştirmeleri, her 
seferinde alternatif 
güzergahları tercih 
etmeleri istendi. Son 
günlerde yaşanan 

BİSİKLETE 
^RPTI

çarptı. Feyyaz 
Duman ile eşi Arzu 
Duman (36) 
yaralanırken, 9 
yaşındaki çocukları 
Recep Emir ise 
kazayı hafif sıyrık
larla atlattı.
Bisikletiyle ailesinin 
arkasından gelen 
Halis Can Duman 
(12) ise gözlerinin 
önünde meydana 
gelen kazanın ardın
dan anne ve 
babasının yaralan

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesine bağlı 
Dilencik köyündeki 
İlyas Kaya ile para 
karşılığında dini 
nikah kıyıp evlendik
leri daha sonra ise 
beraber Balıkesir'e 

terör olaylarına 
dikkat çekilen tali
matta, nöbet tutan 
polislerin kesinlikle 
çelik yelek giymesi, 
en küçük şüpheli 
durumda polis 
haber merkezinin 
bilgilendirilmesi 
istendi.

KALABALIK YER
LERDE ÖNLEMLER 
ARTIRILDI 
Terör örgütü 
PKK'nin metropol 
kentleri de hedef 
alabileceği yönün
deki duyumlar üzer
ine Türkiye'nin 4. 
büyük kenti 
Bursa'da da istih
barat, terör, asayiş 

masının şokunu 
uzun süre üzerinden 
atamadı.

9 YAŞINDAKİ 
ÇOCUKTAN 
BİLİNÇ TESTİ 
Yerde yatan 
annesinin elini 
tutarak ağlamaya 
başlayan 9 yaşında
ki Recep Emir, kısa 
sürede kendini 
toparlayarak annesi
ni, "Anne iyi misin? 
Babam da iyi" diye 

gelip burada kuyum
cudan alış veriş 
yaptıktan sonra 67 
yaşındaki şahsı ilaç 
alması için eczaneye 
gönderip ortadan 
kaybolan Azeri 
Sahibe B. ve kızı 

ve sokak timleri 
duyarlı hale getirildi. 
Sivil görevlilerin 
sayısı artırılırken, 
ekipler; sosyal 
yaşam alanları, 
toplu ulaşım 
araçları, alışveriş 
merkezleri, 
stratejik öneme 
sahip binalarla 
vatandaşların 
kalabalık olarak 
bulunduğu 
alanlarda daha 
duyarlı hale getirildi. 
Kenti 24 saat 
boyunca 360 ayrı 
kamerayla an be 
an izleyen Emniyet 
Müdürlüğü Kent 
Güvenlik Merkezi 
(MOBESE) binasın
da da görevliler 
kameraların başında 
şüpheli davranışlar 
sergileyen ya da 
şüpheli paket 
taşıyan kişileri titiz 
bir şekilde takip 
ediyor.

teselli etmeye 
çalıştı.
Daha sonra ambu
lansa bindirilen 
Recep Emir 
Duman, kısa süreli 
bilinç kaybı yaşayan 
babası Feyyaz 
Duman'a, 
"Baba iyi misin?" 
diye sordu. Elleriyle 
iki işareti yaparak, 
"Baba bu kaç, 
benim adım ne?'b 
şeklinde sorular 
yönelten Duman, 
babasının bilincini 
açık tutmaya çalıştı. 
Ambulansla İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan çiftin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildik

Bastı A. 155 Polis 
İmdat telefonuna 
gelen bir ihbar 
sonucu polis ekip
leri tarafından kısa 
sürede yakalandılar 
ifadelerinin ardından 
serbest bırakıldılar

Yüksek ses 
cinayetine 24 yıl
Mudanya’da yük
sek sesle müzik 
dinledikleri gerek 
çesiyle aralarında 
çıkan tartışmada 
bir kişiyi tabancay
la vurarak öldür 
düğü, arkadaşını da 
yaraladığı iddiasıy
la yargılanan sanık, 
24 yıl 9 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
görülen davanın 
karar duruşmasına, 
"kasten adam 
öldürmek" ve 
"adam öldürmeye 
tam teşebbüs” 
suçlarından müeb
bet hapis istemiyle 
yargılanan tutuklu 
sanık Necmi Kopuz 
(50) ile tutuksuz 
yargılanan baba 
Yunus Vural Kopuz, 
kavga sırasında 
öldürülen Özkan 
Banali nin (Ji) aile
si ve taraf avukat
ları katıldı.
Mahkemede son 
sözleri sorulan 
Necmi Kopuz ve 
Yunus Vural Kopuz, 
pişman olduklarını 
söyledi. Kararını 
açıklayan

70 Yasındaki 
Hastaya, Ambulans 

Helikopteri! Sevk
Yalova'da, 
yüksek tansiyon 
nedeniyle beyin 
kanaması geçiren 
70 yaşındaki 
Muzaffer Tanrıkulu, 
Sağlık Bakanhğı'na 
ait ambulans 
helikopterle 
Bursa'daki 
hastaneye 
sevk edildi. 
Özel Yalova 
Hastanesi'nde 3 
gündür yoğun 
bakım ünitesinde 
tedavi gören 
Muzaffer 
Tanrıkulu'nun 
durumu ağırlaşın
ca, Bursa'dan 

mahkeme, Necmi 
Kopuz'u, Özkan 
Baltah'yı silahla 
öldürmek ve yanın
daki Uğur Soysal'ı 
yaralamak suçun
dan 24 yıl 9 ay 15 
gün hapis cezasına 
çarptırdı. Mahkeme, 
maktule tokat attığı 
iddiasıyla darp 
suçunu işlediği 
belirtilen Yunus 
Vural Kopuz'a da, 3 
bin lira para cezası 
verilmesine hük
metti.
10 Ağustos 
2009'da, Mudan 
ya'nın Aydınpınar 
köyü meydanında 
alkol aldıkları ve 
yüksek sesle müzik 
dinledikleri iddia 
edilen Özkan 
Baltalı (31) ve Uğur 
Soysal'ı (33) uyaran 
Yunus ve oğlu 
Necmi Kopuz 
arasında tanışma 
çıkmış, tartışmanın 
kavgaya dönüşme
si üzerine Nazım 
Kopuz adına ruh
satlı silahı alan 
Necmi Kopuz 
(50), Baltah'yı 
öldürmüş, Soysal'ı 
yaralamıştı 

ambulans 
helikopter 
çağrıldı. Özel 
Yalova Hastanesi 
ambulansı ile 
Atatürk Stadyumu 
yanındaki antren
man sahasına 
getirilen Tanrıkulu, 
buraya inen 
helikopter ambu
lansa alınıp Bursa 
Çekirge 
Hastanesi'ne 
sevk edildi. 
Muzaffer 
Tanrıkulu'nun 
tedavisi 
Çekirge 
Hastanesi'nde 
devam edecek.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Davada tutuklu kalmadı
Soruşturmayı yürüten Gemlik Cumhu 

riyet Savcısı iddianamesini Bursa 
Cumhuriyet Savcılığına göndererek 
davanın açılmasını sağlamıştı.

Savcının iddiası şuydu:
"Şüpheli Kemal Akkuş’un nitelikli zim

met, resmi belgede zincirleme olarak 
sahtecilik, hizmet nedeniyle görevi kötü 
ye kullanmak, şüpheli Sibel Köklücan’ın 
nitelikli zimmete yardım etmek, resmi 
belgede zincirleme olarak sahtecilik 
suçuna yardım etmek, şüpheli İhsan 
Özerdim’in nitelikli zimmete yardım et 
mek, resmi belgede zincirleme olarak 
sahtecilik suçuna iştirak etmek, Şüpheli 
Asuman Irmak’ın nitelikli zimmet, kamu 
görevlisinin resmi belgede zincirleme 
sahteciliği, şüpheli Cemil Acar’ın, nitelik
li zimmet suçuna kasten göz yummak, 
şüpheli Özkan Ateşli’nin nitelikli zimmet 
suçuna kasten göz yummak, kamu gö 
revlisinin resmi belgede zincirleme sah 
teciliği, şüpheli Fatih Mehmet Güler’in 
başkasını araç olarak kullanmak suretiy 
le nitelikli zimmet ve kamu görevlisinin 
resmi belgede zincirleme sahteciliğine 
iştirak, ihaleye fesat suçlarını işledikle 
ri..”

Bursa Cumhuriyet Savcısı Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesini 15 Şubat 2011 günü 
dava açılmasını istedi.

Aradan 7 ay geçti.
Dava açıldı ve 4. duruşma dün yapıl 

dı.
Dava açılmadan 8 kişi tutuklanmıştı.
Dava açıldığında ise Asuman Irmak, 

Sinan Küçük, Kemal Akkuş tutuklu yargı 
tanıyordu.

Sinan Küçük 8 ay tutuklu kaldıktan 
sonra tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest kaldı.

Dün de Asuman Irmak ve Kemal Ak 
kuş serbest kalınca, davada tutuklu 
şüpheli kalmamış oldu.

Bu kadar gürültü koparan, trilyonların 
hiç edildiği iddia edilen bir davanın sey 
rini 4 duruşmadır izliyorum.

Bir yandan da yeni davaların açılaca 
ğını biliyorum.

Bu davaların nasıl sonuçlanacağını 
bugünden söylemek mümkün değil.

Açılması beklenen davaların neden 
açılmadığınranlamak da mümkün değil.

Fatih Mehmet Güler’in Belediye Baş 
kanlığı görevinden uzaklaştırılması ben 
ce bu davaların esasını teşkil ediyor.

Güler’in belediye başkanlığından uzak 
laştırılmasından sonra, belediye kimin 
eline geçti buna iyi bakılması gerekir.

Mahkemede tutuklu kimse yok ama 
Fatih Mehmet Güler koltuğundan edildi.

Olay giderek siyasi bir boyut kazanı 
yor gibi geliyor bana..

Birinin koltuğa oturması için birer oy 
verenler, koltuk ve makama sahibi oldu
lar.

Suçlu varsa yargılansın ama, oyunlar
la belediye koltuğu değişiyorsa, buna da 
dikkatli bakmalı.

M Helal Sendikası Gemlik
Sıılıesl İlli genel kurulunu »w
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi, birinci 
olağan genel kurul 
toplantısını 24 Eylül 
2011 Cumartesi 
günü yapacak. 
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nden yapılan 
açıklamada, yeni 
açılan Gemlik 
Şubesi’nin ilk genel 
kuruluna Türk İş 
Genel Sekreteri ve 
Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul 
Kavlak’ın da katıla
cağı bildirildi.

TEK LİSTELİ 
SEÇİM 
Cumartesi günü 
saat lO.oo’da Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
yapılacak olan Türk

IDO'dan Kıs Sezonu Kampanyası
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO) 
A.Ş'nin 1 Ekim'de 
başlatacağı kış 
sezonu kampanyası 
kapsamında yolcu 
biletleri 3, araç bilet
leri ise 10 TL'den 
başlayan fiyatlarla 
satışa sunulacak. 
İDO'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 1 
Temmuz'dan 
itibaren Bandırma 
hattında uygula
maya konulan ve 
daha sonra diğer dış 
hatlarda da 
başlanan dinamik 
fiyatlandırma siste
minde erken bilet 
alan yolcuların 
indirimli seyahat 
ettiği hatırlatılarak, 
gelen müşteri talep

Metal Sendikası 
Gemlik Şubesi birin
ci olağan kongre 
sinde çoğunluk 
sağlanmadığı 
takdirde saat 
13.oo’de aynı yerde 
yeniden toplanacak. 
Genel kurulda 

leri doğrultusunda, 
1-31 Ekim tarihleri 
arasında dış hatlar
da bu kampanyanın 
devam ettirileceği 
bildirildi.
Kampanyanın: 
Yenikapı-Bandırma, 
Yenikapı-Yalova, 
Yenikapı-Bursa, 
Yenikapı-Armutlu, 

faaliyet raporunun 
görüşülmesi ve 
kurulların ibrasından 
sonra yönetim, 
denetim ve disiplin 
kurulu ve üst kurul 
delegeleri için 
seçimler yapılacak. 
Türk Metal

Kartal-Yalova ve 
Pendik-Yalova hat
larını kapsadığı 
aktarılan açıklama
da, 200 bin yolcu ve 
20 bin araç biletinin 
kampanyalı fiyatlar
dan satışa sunula
cağı kaydedildi. 
Kampanya kap
samında yolcu bilet

Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin birinci 
olağan kongresinde 
şimdiki şube 
başkanı olan 
Kemal Durmaz’ın 
yeniden aday ola
cağı ve seçimlere 
tek liste ile gidile
ceği öğrenildi.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin birinci 
olağan kuruluna 
katılacak olan Türk 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı 
Pevrul Kavlak genel 
kurulda metal işçi
lerine seslenecek. 
Kavlak konuşmasın
da sendikal haklar, 
işçi örgütlenmeleri 
ve ülke sorunları ile 
ilgili bilgiler vermesi 
bekleniyor.

lerinin 3, araç 
biletlerinin ise 10 
TL'den başlayan 
fiyatlardan satıla
cağı belirtilen açık
lamada, Ekim ayı 
boyunca.sürecek 
kampanyanın bilet
lerinin 22 Eylül'den 
itibaren geçerli 
olacağı 
vurgulandı. 
Açıklamada, İDO'da 
kampanyaların 2012 
yılında da devam 
edeceği hatır
latılarak, yolcuların 
bilet fiyatlarını kuru
mun web sitesin
den, çağrı merkezin
den ve bilet satış 
noktalarından 
öğrenerek işlem 
yapabilecekleri 
bildirildi.

T MA “SUYUNU BOŞA 
W . HARCAMA”

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

WTWfll ABONE OLDUNUZ MU? 1
■DanSBBDİ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Gemlik Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında tutuklu sanık kalmadı

Irmat »t HM Mint ıliMi
Gemlik 
Belediyesinde zim
met, resmi belgede 
sahtecilik, nitelikli 
zimmet suçuna kas
ten göz yummak, 
resmi belgede zin
cirleme sahteciliğe 
iştirak ve ihaleye 
fesat karıştırmak 
suçlarından şüpheli 
olan ve tutuklu 
yargılanan Gemlik 
Belediyesi eski Mali 
Hizmetler Müdürü 
Asurhan Irmak ile 
Belediyeye işler 
yapan Kemal 
Akkuş, Bursa 1. 
Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin dün 
yapılan duruş
masında tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar.

TANIKLAR 
DİNLENDİ 
Dün saat 13.30 da 
başlayan 4. oturum 
duruşmaya tutuk
suz şüphelilerden 
Aslı Sarıca, Sibel 
KÖklücah, Ihsan 
Özendim katıl
madılar.
Duruşmaya tutuklu 
şüpheli Asuman 
Irmak, Kemal 
Akkuş, tutuklu 
şüpheliler, Fatih 
Mehmet Güler, 
Cemil Acar, Özkan 
Ateşli duruşmada 
hâzır bulundular. 
Cemil Acar ve 
Özkan Ateşli ile 
Fatih Mehmet 
Güler’in avukatları 
Özgür Aksoy’un 
mahkemeden tanık
lık yapmasını iste
diği tanıkların 
çağrılmasıyla 
duruşma başladı. 
Mahkeme hakimi 
Gürcan Kenar’dan 
şüpheliler hakkında 
zimmet, ihaleye 
fesat karıştırma, 
nitelikli zimmet, 
görevi kötüye kul
lanma suçlarından 
dava açıldığını bu 
konuda ne diyorsun 

diye sordu.
Tanık bilgisayarcı 
Gürcan Kenar, 
Gemlik 
Belediyesinin bilgi 
işlem ve bilişim 
işlerini yaptığını, 
2009 yılı Haziran 
ayından itibaren de 
bu konularda danış
manlık yaptığını 
söyledi.
Avukat Özgür 
Aksoy söz alarak 
Mahkeme’nin 4 
belediyenin birleş 
meşinden sonra bil
gisayar alt yapısını 
yeniden oluşturul
ması, Cemil Acar’ın 
kendisinden ne gibi 
istekleri olduğunun 
sorulmasını istedi. 
Soru üzerine 
yeniden söz alan 
Kenar, 4 belediye 
nin de bilgisayar 
programlarının ve 
sistemlerinin ayrı 
olduğunu, aynı 4 
ayrı dilde konuşan 
insanlar gibi olduğu 
nu, bunların birleşti 
rilerek günün 
teknolojisine uygun 
programların yapıl
masına karar veril 
diğini ve işi 
yapacak firmalar 
aranarak bu işin o 
firmaya yap
tırıldığını söyledi. 
Cemil Acar’ın ken
disini çağırarak, 
“Ben bilgisayarımda 
hesapları göremiyo
rum Bu sağlandı. 
İhaİöyi alan firmanın 
bir elemanı belediye 
deydi. 2010 yılının 
Ocak ayı sonunda 
Cemil Acar’ın iste
diği yerine getiril
di. "dedi.
Daha sonra tanık 
olarak Belediye eski 
Malidşler Müdürü 
şimdiki İcra Müdürü 
Ozcan Soygan çağ 
rıldıj
Aynı iddia hakim 
tarafından Soygan’a 
da okundu.
Soygan bazı 
şüphelileri tanı

madığını söyledi. 
Asuman Irmak’ın 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra Mali Hizmet 
ler Müdürlüğüne 
geldiğini söyleyen 
Soygan, şöyle 
konuştu: “Ben 
göreve geldiğimde 
bankalar ve kasa 
hesaplarına 
baktım. Buralardan 
giriş ve çıkışları 
istedim. Bunları 
karşılaştırdım. 
Bazılarında farklılık 
olduğunu gördüm. 
Muhasebe kayıt
larının 2 ay işlen
mediğini ondan tut
mayacağını söyledi 
ler. Çalışma 
arkadaşlarımla 
öncelikle bu evrak
ları işledik. Böylece 
hesapları tutturduk. 
Avukat Özgür 
Aksoy, yeniden söz 
alarak, mahkeme
den tanığa günlük 
ve haftalık raporlar 
hakkında bilgi 
eksikliği olup 
olmadığının, ayrıca 
kendisinin göreve 
nasıl getirildiğinin 
sorulmasını istedi. 
Yargıç, soruyu tanı 
ğa sordu.
Bunun üzerine 
yeniden söz alan 
Özcan Soygan, 
“Ben, Küçük 
Kum la’da 25 yıl Mali 
Hizmetler 
Müdürlüğü yaptım. 
Fatih Başkan beni 
çağırdı ve müdürlük 
görevini verdi. Ben 
de diğer arkadaşla 
ra verilmesini iste 
dim. Bunun üzerine 
beni Satınalma 
Müdürlüğü görevine 
getirdi.” dedi.
Hakim bu kez, “Sen 
Başkanın yanın- 
dayken yalnız miy
din” diye sordu. 
Soygan ifadesini 
şöyle sürdürdü: 
“Benim yanımda 
Asuman Irmak 
vardı. Eski Hesap

İşleri Müdürü Ahmet 
Dedetürk’ün 
sertifikası yoktu. 
Kurşunlu Mali 
Hizmetler 
Müdürünün ise 
sıkıntısı vardı.
Hesap devrinden 
problemler vardı. 
Bu nedenle 
Asuman Irmak Mali 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’ne getirildi.
Göreve geldikten 
bir süre sonra 
başkana sunulan 
günlük, haftalık 
raporlarla aylık 
raporların uygun 
olmadığını gördüm. 
Tahminen 5-6 ay 
sonra bu raporları 
fark etmiştim.” 
Belediye Başkan ve 
yardımcılarının 
ödemelerde bir yet 
kişinin bulunmadı 
ğım, 5118 sayılı 
yasa ile bu görev
lerin Belediyelerde 
Daire Müdürlerine 
verildiğini söyleyen 
Soygan, “Gemlik 
Belediyesinde 12 
müdürlük tahsis 
edildi. Asuman 
Irmak’ın kendine 
ödenek tahsis 
edilen biri değildi. 
Her daire müdürü 
bütçe de kendi 
birimine ayrılan 
parayı program 
dahilinde harcar. 
Belediye başkan ve 
yardımcılarına bilgi 
verir. Mali Hizmetler 
Müdürünün harca
ma yetkisi yoktur.” 
dedi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
ise, tanığa kendi 
döneminde haftalık 
raporlar ile günlük 
raporların birbir- 
leriyle tutup tutma 
dığını, sorulmasını 
istedi. Yargıç, bu 
soruyu Özcan 
Soygan’a sordu. 
Soygan, “Haftalık 
raporlar bütçedeki 
giderlerle birbirine 
uyumludur.” dedi.

Daha sonra tanık 
Dilek Ağdemir 
çağırıldı.
Ağdemir, 2003 yılın
dan beri Fatih 
Mehmet Güler ile 
birlikte çalıştıklarını, 
2011 yılında norm 
kadro verilerek 
Belediye Başkanı 
nın Özel Kalem 
Müdürlüğü’ne getiril 
diğini söyledi. 
Savcılık ifadelerine 
aynen katıldığını 
söyleyen Ağdemir, 
“Belediyede çok 
yoğun bir iş trafiği 
vardı. Başkanın ve 
yardımcılarının 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğünden 
gelen günlük ve 
haftalık raporları 
inceleme olanağının 
bulunduğunu san
mıyorum. Yeni 
uygulama başlatıl 
mış, belediye 
başkanı halkla iç içe 
olmuştu. Günde 50- 
60 kişiyle görüşü 
yordu. Başkan 
yardımcıları da 
adeta daire müdür
lerinin işlerini 
üstlenmiş gibiydi.” 
dedi.
Dilek Ağdemir, 
Asuman Irmak’ın 
avukatının daha 
önce mal varlığının 
araştırılmasını iste
diğini belirterek, 
mahkemeden kendi 
mal varlığının 
araştırılmasını 
istedi.
Kurşunlu 
Belediyesi’nde 
Fen İşleri Müdürü 
iken Gemlik’e 
Belediyelerin 
birleştirmesi ile 
geldiğini, 2010 
Şubat 2011 
Nisan aylarında 
Gemlik 
Belediyesi’nde Fen 
İşleri Müdürlüğü 
yaptığını söyledi. 
Güler, Daire 
Müdürü olarak 
belediye meclisinin 
aldığı kararlarla 

çalışma programın
da bulunan 
işleri yapmak 
görevi olduğunu, 
bunları yaparken, 
iş programını 
başkan ve yardım
cılarına bildirdiğini, 
harcama yetkisi 
kendisinde olduğu 
için yapacağı iş için 
ihaleyi yaptırıp, işi 
sonuna kadar takip 
edip iş yapana 
ödemesini yapıl
ması için evrakları 
hazırlayıp muhase 
beye gönderdikleri
ni, belediye başkan 
ve yardımcılarının 
görevi sırasında 
hiçbir zaman 
kendine baskı yap
madıklarını ve yap
madığını söyledi.

TUTUKLUĞUN 
KALKMASINI 
İSTEDİLER 
Daha sonra tutuklu 
şüphelilerin avukat
ları delillerin 
karartılmasının söz 
konusu olmadığını, 
adreslerinin 
belli olduğunu, 
kaçma imkanı 
bulunmadığını 
belirterek 
tahliyeleri istedi. 
Sinan Küçük’ün 
avukatı ise 
müvekkilinin 
mali durumunun 
çok bozuk 
olduğu 
için aracındaki 
tedbirin kaldırıl
masını talep etti. 
Mahkeme 
yaptığı toplantıda 
Asuman Irmak ve 
Kemal Akkuş’un 
tutuksuz yargılan
masına ve duruş
manın 30 Kasım 
2011 gününe erte
lenmesine karar 
verdi. Akkuş ve 
Irmak’ın dün 
akşam tutuklu 
bulundukları 
cezaevlerinden 
serbest bırakılması 
bekleniyordu.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi, 
Yerel Yönetim 
Reformu'na ilişkin 
Strateji Belgesi 
hazırlanması için 
yürütülen çalış
maların ikinci aşa
masında katılım
cılara tecrübelerini 
aktardı.
Yerel Yönetim 
Reformu'na ilişkin 
Strateji Belgesi 
hazırlanması 
amacıyla yürütülen 
çalışmaların ikinci 
aşamasında, yerel 
düzeyde ilgili pay
daşlar, görüş ve 
önerilerin derlen
mesi ve değer
lendirilmesi için 
İstanbul'da buluştu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar'ın da katıldığı 
çahştayda, Bursa 
Kent Konseyi 
adına Genel

Sekreter Enes 
Battal Keskin ve 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Ayşe 
Hacıoğlu da hazır 
bulundu.
İstanbul Valisi 
Hüseyin Avni Mutlu 
ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir 
Topbaş'ın açılış 
konuşmalarının 
ardından oturumlara 
geçildi. İstanbul, 
Kocaeli, Edirne ve 
Bursa'dan Valilik, İl

Özel İdareleri ve 
Belediye temsilci
lerinin de katıldığı 
toplantıda, "Yerel 
Yönetim Reformu 
Uygulamasının 
Devamına Destek 
Projesi/ LAR II" 
hakkında bilgi ver
ilirken, katılımcıların 
önerileri de alındı. 
Büyükşehir 
belediyelerinin, 
ilçe belediyelerin 
ve özel idarelerin 
yaşadığı sıkıntıların 
gruplar halinde

tartışıldığı 
toplantıda,
Bursa Kent Konseyi 
tarafından kent 
konseyleriyle ilgili 
yaşanılan sıkıntılar 
ve çözüm önerileri 
anlatıldı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin de 
konuştuğu 
programda, Bursa 
Kent Konseyi 
Genel Sekreteri 
Enes Battal 
Keskin'de söz aldı

TSK'dan harekata

Türk Silahlı 
Kuvvetleri internet 
sitesinden yapılan 
açıklamaya göre bir 
ayda Kuzey Irak'taki 
terör yuvalarına 58 
sorti yapıldı, 152 
hedef tam isabetle 
vuruldu. TSK 
harekatın devam 
edeceğini açıkladı. 
GENELKURMAY 
BAŞKANLIĞI'NDAN 
YAPILAN 
AÇIKLAMA: 
17 Ağustos 2011 
tarihinden itibaren 
Irak'ın kuzeyindeki 
bölücü terör 
örgütünün barınma 
alanlarına, kontrol 
noktalarına, silah ve 
mühimmat depoları
na yönelik olarak 58 
sorti hava keşfi icra 
edilmiş, çekilen 
hava fotoğraflarının 

kıymetlendirilmesi 
ve titiz bir şekilde 
yapılan hedef anali
zleri sonucunda 152 
hedefe hava 
harekâtı icra 
edilmiştir.
Her hava harekâtın
dan sonra vurulan 
hedefler keşif uçak
ları tarafından kon
trol edilmiş, çekilen 
hava fotoğrafları 
yeniden değer
lendirilmiştir. Elde 
edilen sonuçlara 
göre, tüm hedefler 
tam isabetle vurul
muş ve tahrip 
edilmiştir. Irak'm 
kuzeyi bölücü terör 
örgütünün faaliyet
leri açısından yakın
dan izlenerek hedef 
belirlendikçe hava 
harekâtı sürdürüle
cektir.



Kamulaştırma değerini beğenmeyen ev sahibi evinden çıkmayınca 6 katlı binanın üst katında yalnız kaldı

Yalnız kadının feryadı: 
“Zorla dışarı atmak istiyorlar”
Kumla Yolu’nu 
genişletmek 
amacıyla Belediye 
tarafından 
başlatılan istimlak 
çalışmaları, 
Koy utan 
Apartmanının üst 
katında oturan 
Mürvet Ataş, 
belediyenin 
önerdiği bedeli 
beğenmeyince evini 
terk etmiyor.
Belediyenin imar- 
planında yaptığı 
değişikliği ile 
Halitpaşa Mahallesi 
2 Nolu Cadde’yi 
Kumla Sokak ile 
birleştirdiği köşede 
bulunan 6 katlı 
bina, belediye 
tarafından kamu
laştırma kapsamına 
alındı.
Alt kattan 5. kata 
kadar mal sahip
leriyle yapılan 
anlaşma ile para 
lara ödenerek 
kamulaştrıldı.

DEĞERİNİ 
VERMİYORLAR 
Ancak binanın üst 
katında yalnız başı
na oturan daire 
sahibi Mürvet Ataş, 
kendisine önerilen 
24 bin lirayı az 
bularak anlaşmalı 
kamulaştırmaya 
yanaşmadı.
Alt katındaki mal 
sahipleri paralarını 
alarak binaları

boşaltırken, bazıları 
dairenin kapı ve 
percerelerini de 
söküp götürdüler. 
Harabeye dönen 
binanın üst katında 
kalan Mürvet Ataş, 
bunun doğru 
olmadığını binada 
yalnız oturduğunu, 
can ve mal güven
liğinin kalmadığını 
iddia ederek,

Kaymakamlık ve 
belediyeye 
başvurdu.
Kendisine zorluk 
çıkarıldığını 
söyleyen Mürvet 
Ataş şöyle konuştu: 
"24 bin Ura ile 
benim ev almam 
mümkün değil. 
Bunu belediye 
başkanına da 
söyledim.

Bana o parayı al, 
bir hayırsever bulur 
bunu 30 bin lira 
yaparız dedi. 
Ben sözleşmeye 
imza atmadım. 
Bana sen biçim 
kadınsın dedi. Alt 
katımda oturanlar 
orta direkleri 
kesmişler.
Hakkımı alasıya 
kadar dairemi 
b oşaltm ayacağım. 
Boşaltmazsan seni' 
eşyalarınla oraya 
gömeriz diyorlar.
Savcılığa da 
başvurdum. Polis 
ifademi alacaktı 
almadı. Yalnız bir 
kadınım ve mağdu
rum. Alt katları 
boşaltanlar binayı 
pislik içinde bırak
tılar. Bunlar beledi 
ye ile birlikte benim 

çıkmamı istiyorlar. 
Binayı boşaltmala 
rı, kapı ve pencere 
lerini sökmeyi 
gerektirmez. Ben 
çıkasıya kadar bina 
güvenli olarak 
kalmalıdır.
Belediye bana otur
duğum ev kadar bir 
ev alacak parayı 
vermezse mahke
menin kararını 
bekleyeceğim.
Binanın kanaıi'zas 
yon borularını kırı 
yortar her yer pislik 
içinde, sağlık kuru
luşları gelip binayı 
incelesin, ben 
hakkımı arıyorum" 
Belediye yetkilileri 
ise yaptıkları açıkla
mada üst katın alt 
katlardan küçük 
olduğunu, teras 
katın kapatılarak 

büyütüldüğünü 
söylediler.
Diğer dairelere 32 
bin lira ödendiğini 
ve anlaştıklarını 
belirten yetkililer, 
Kumla yolunun bu 
bölgede sıkıntı 
yarattığını, istimlak
ten sonra kavşağın 
genişleyeceğini 
söylediler.
Mürvet Ataş’ın 
belediyeden deniz 
gören, bir daire 
istediğini, 
belediyenin böyle 
bir tasarrufu ola
mayacağını 
belirterek, 
"Kamulaştırma için 
kıymet takdir 
davası açıldı. 
Mahkeme dairenin 
değerini belirleye
cek, sorun çözüle
cek" dediler.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 11160400EX054072 
sayı ve 11.08.2011tarihli Gümrük Çıkış Beyannamemize 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
ESSEL SELÜLOZ VE KAĞIT SAN.TİC.A.Ş 

' Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 22/11/2010 tarih ve 
J0223018 numaralı Gümrük Vezne Alındısı ve Dilovası Gümrük 

Müdürlüğünce onaylı 20/05/2011 tarih ve 11410500IM042634 
numaralı G.Giriş Beyannamesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür" 

YAZAKİ OTOMOTİV YAN.SAN.VE TİC.A.Ş.
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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BAY - BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
.ELZEM ÇAĞ DÖNER 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel: 505 00 70

ÜEMflN flüANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otııket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

EİEMAN ABANIYOR
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 
ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 

NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACAAT :TÜLAY HANIM
UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO:1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

taitl
TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası 
(MMO) Bursa Şubesi 
Başkanı İbrahim 
Mart, 10 numara 
yağın araçlarda 
yakıt olarak kullanıl
masının önüne 
geçilmesini istedi. 
Mart, dünyada ve 
ülkemizde akaryakıt 
fiyatlarının sürekli 
artmasının komyon

ve otobüs sürücü
lerini farklı alternati
flere yönelttiğini 
belirterek, 
"Genellikle şehirler 
arası güzergahlarda 
yol kenarlarında 
satılan 10 numara 
yağlar hem araca, 
hem çevreye zarar 
veriyor. Kanuni 
boşluklardan yarar
lanarak, 10 numara

Afac/de ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGRG6 BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Genel İngilizce - î$ İngilizcesi 
Sertifika Programlan 

Çocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLAN ET
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : *90 224 235 48 48
www.planetyed.com

ozanatasoy@planetyed.com
info@planetyed.com

adı altında bâz ve 
atık yağlardan elde 
edilen, içine solvent 
karıştırılan yağlar 
dizel motorlarda 
2007 yılından beri 
kullanılıyor. 10 
numara yağ dizel 
motorlarda kışın 
motor yağı, iş 
makinelerinin hidro
lik sisteminde ise 
hidrolik yağ olarak 
kullanılıyor. Bunlar 
18-20 kiloluk 
tenekelerde ya da 
açık olarak her 
sürücünün temin 
edebileceği yerlerde 
satışa sunuluyor. 
Yurt içinde toplam 
madeni yağ tüketimi 
250-300 bin ton, 
kayıt altına alınan 
yağ miktarı ise yılda 
30 bin tondur. Bu, 
ekonomik kaybın 
büyüklüğünü gözler 
önüne seriyor" dedi. 
Sürücülerinin bu 
yağı kullanmalarının 
sebeplerini de açık
layan Başkan Mart, 
"Motorinde ÖTV 
1,46 TL, KDV 0,53 
TL iken, 10 numara 
yağda ÖTV 0,30 TL, 
KDV ise 0,23 TL’dir. 
10 numara yağ 
yüzünden devletin 
yıllık dolaylı vergi 
kaybı 1 milyar TL’yi 
buluyor" dedi.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com


22 Eylül 2011 Perşembe Gemlik Krarfez Sayfa 9

Kıdem tazminatında 3 seçenek M lil Wil lİilKİ
Kıdem Tazminatı" 
uygulamasında 
işçinin, kaç yıl 
sonunda para 
almaya hak 
kazanacağı tartış
ması sürüyor. 
Hükümetin yeni 
kıdem tazminatı 
projesi üzerindeki 
tartışmalar sürüyor. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, kıdem 
tazminatının 
kaldırılarak, her 
işçinin kişisel 
hesabı şeklinde bir 
kıdem fonu oluştu
rulmasının plan
landığını doğrula
yarak, 'Sosyal 
taraflarla görüşme
den birşey söyle
mek mümkün değil. 
Henüz bir taslak de 
ortada yok* dedi. 
Hükümet bu 
konudaki çalış
malarını sürdürü 
yor. Hazine M üste 
şarlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, üç kol 
dan kıdem tazmi

Dolar yine fırladı
Dolar, dün S&P'nin 
not artırımı öncesi 
seviye olan 1.81'in 
üzerine çıktı. 
Dolarda dün 
S&P'nin not artışı ile 
başlayan düşüş kısa 
sürdü. Dolar kuru 
bugün yönünü 
tekrar yukarı çevir
erek 1.81 TL'ye 
kadar yükseldi.
Uzmanlar, özellikle 
yurtdışında 
gelişmekte olan ülke

natının değişti 
rilmesine dönük 
yeni bir model 
üzerinde duruyor. 
İşveren, rekabet 
gücünün yük
seltilmesi için 
kıdem tazminatının 
kaldırılması 
yönünde hükümete 
yönelik baskısını 
artırıyor.

3,5 YA DA 10 YIL 
Ancak kıdem tazmi
natının yumaşak 
karnını 'süre tartış
ması' oluşturuyor. 
Mevcut sistemde, 
bir çalışanın kıdem 

para birimlerine 
satışlar geldiğini ve 
bunun etkisinin 
içeride de 
göründüğünü 
belirtiyor.
OsmanlI Menkul 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Murat Salar, 
dolardaki hareketi 
net olarak bir yere 
bağlamanın zor 
olduğunu söyledi. 
Salar, "Ancak yük
selişteki en önemli 

tazminatına hak 
kazanması için en 
az 1 yıl çalışması 
gerekiyor. Her tam 
yıl için işçiye 30 
günlük brüt maaşı 
oranında ödeme 
yapılıyor. Yeni 
modelde ise bir 
işçinin kıdem 
tazminatına hak 
kazanabilmesi için 
en az 3 yıl, 5 yıl 
veya 10 yıl çalış
ması planlanıyor. 
Öte yandan Kıdem 
Tazminatı Fonu 
üzerinde biriken 
paranın Hazine 
bonusu üzerinden 

iki etkenin yurtdışın- 
da gelişmekte olan 
ülke para birim
lerinde yaşanan 
hareket ile Merkez 
Bankası'nın bugün 
ihale açmaması 
olduğunu söyleye
biliriz" dedi.
Dün S&P kararının 
borsada ekstra 
alındığını fakat döviz 
piyasasının daha 
dengeli davrandığı
na işaret eden Salar, 

nemalanması da 
düşünülüyor.

SON DEĞİL 
ORTALAMA MAAŞI 
DİKKATE 
ALINACAK 
Mevcut uygulama
da, işçiler kıdem 
tazminatını son 
brüt maaşı 
üzerinden alıyor. 
Yeni sistemde ise 
bir işçinin kıdem 
tazminatı almaya 
hak kazandığı 
süre içindeki 
ortalama maaşı 
esas alınacak.
Örneğin bir 
işçi kıdem tazmi
natını almaya 10 
yıllık hizmet süresi 
sonunda hak 
kazanırsa, her yıl 
için 30 günlük 
brüt maaşı 
hesaplanacak. 
Ancak son maaşı 
yerine ortalama 
maaşı esas 
alınacağı için, 
kıdem tazminatı 
oranı da büyük 
ölçüde düşecek.

şöyle konuştu: 
"Döviz için 
önümüzdeki gün
lerde yurtdışına bak
maya devam ede
ceğiz. Asıl belirleyici 
olan küresel 
piyasalar. Biraz 
sakinleşmesi için 
zamana ihtiyaç 
olduğunu düşünü 
yorum. Kısa vadede 
kur konusunda da 
bir hedef vermek 
zor.”

Bakan Çağlayan, 
2011 yılında Ağustos 
sonuna kadar ver
ilen teşvik belge
siyle 90 bin 886 
kişinin istihdam 
edileceği 
öngörüsünün bulun
duğunu belirtti. 
Ekonomi Bakanı 
Zafer Çağlayan, 
Türkiye'nin, emin 
adımlarla hedefine 
doğru ilerlediğini 
belirterek, bü 
gelişmelerin 
temelinde sağlanan 
siyasi, ekonomik 
güven ve istikrarın 
yattığını söyledi. 
Bakan Çağlayan, 
yaptığı yazılı açıkla
mada, 2011 yılının 
ikinci çeyreğinde 
yüzde 8.8 büyüme 
ile Çin'den sonra 
dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomi
sine sahip olan 
Türkiye'nin, 2011 
yılının ilk yarısında 
yüzde 10.2 ile çift 
haneli büyüdüğünü 
hatırlattı.
Çağlayan, ihracatta 
yaşanan artışın, işsi
zliğin tek haneye 
inmesinin ve diğer 
parametrelerin 
Türkiye'nin yatırım
cılar için güvenli bir 
liman olduğunu gös
terdiğini belirterek, 
bunun en güzel 
kanıtının da yatırım 
teşvik belgelerindeki 
gelişmeler olduğunu 
kaydetti.

NÖBETÇİ ECZANE
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GEMLİK ECZANESİ

2011 Ağustos ayın
da, 370 adet yatırım 
teşvik belgesi 
düzenlenmiş olup 
söz konusu belgel
erde öngörülen sabit 
yatırım tutarı 3,3 mil
yar TL, öngörülen 
istihdam sayısının 9 
bin 688 kişi 
olduğunu ifade eden 
Çağlayan, teşvik bel
gelerinin 350 ade
dinin yerli, 20 ade
dinin yabancı ser
mayeli şirketler için 
düzenlendiğini 
belirtti.
Çağlayan, söz 
konusu yatırım 
teşvik belgelerinde 
öngörülen sabit 
yatırım tutarının 
yüzde 83'ünün kom
ple yeni yatırımları 
içermesinin Türkiye 
ekonomisine, 
Türkiye'nin potan
siyeline ve 
Türkiye'nin gele
ceğine duyulan 
güvenin kanıtı 
olduğuna dikkati 
çekti. Çağlayan 
'Belge adedinde 
meydana gelen 
artışlarda 2011 
ocak-ağustos döne
minde yeni teşvik 
sistemine henüz 
geçilmeyen 2009 
yılının aynı dönem
ine göre yüzde 110, 
2010 yılının aynı 
dönemine göre ise 
yüzde 14'lük bir artış 
söz konusudur.” 
dedi

S
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.BöLŞef. 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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
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 5İ3 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 15 45
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 01 63

H 
B 
E 
R 
1

HASTANELER
Devlet Kestanesi 517 34 00
Sehil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 35 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
GEKLİK’İN İLK 6ÜKLÛK SİYASİ OAZITtSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL ; 39 SAYI : 4072 

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)



ÖZEIHVKCNT İlKÖĞftflİM OKULU
“fyi fan yetecek /Icfkeetl ite fasten" 

Özel Aykent ilköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor
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,

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

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

5.400 TL
5.600 TL
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, 
servi* ve KDV dahildirokulumuzun YETİŞTİRDİĞİ öğrencİler engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır...

Türkiye Futbol 
Antrenörleri (TÜFAD) 
Bursa Şubesi’nin 
geleneksel hale 
getirdiği “2010-2011 
Meşin Yuvarlak 
Başarı Ödülleri” 
geçtiğimiz akşam 
Ösmangazi 
Belediyesi Ördekti 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Törende Gemlik 
Körfezspor 
Antrenörü Ömer 
Erdem, takımı 2. 
Küme’den 1.
Küme’yeçıkarması, 
Çotanakspor 
Antrenörü Alpaslan 
İlgin’de U-19 takı 
mim 2. Küme’den 1. 
Küme’ye Çıkarma 
başarısı nedeniyle 
“Başarı Ödülü”ne 
layık görüldüler.

U-14 yaş gurubunda 
ise Componenta 
çalıştırıcısı Volkan 
Özgül ödüle layık 
görüldü.
Büyük ilgi gören 
geceye Emniyet 
Müdürü Halil Yılmaz, 
Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam, BASKF 
Genel Başkanı 
Cemal Vardar, taban 
birliklerinin temsilci
leri île kulüp yöneti
cilerinin katıldığı 
gecede bir konuşma 
yapan TÜFAD Bursa 
Şube Başkanı Metin 
Begüm, 2008 yılında 
başlattıkları ödül 
töreninin devam 
ettirmekten ve başa 
rıh antrenörleri ödül
lendirmekten onur 
duyduklarını söyledi. 
Begüm, “3 kate

goride gerçekleşen 
ödül töreninde 
maalesef bu yıl 
fair-play adına ödül 
vermek için bir 
olay gerçekleşmedi. 
Çünkü normal 
sıradan yapılması 
gereken şeyler bile 
fair-play’e aday gös
terilmeye başlandı. 
Halbuki biz çok daha 
iyi Şeyler istiyoruz” 
dedi. Gecede en 
başarılı antrenör 
ödülü Hasan Bora ve 
Ahde Vefa ödülüne 
ise Ayhan Barışıcı 
layık görüldü.
BASFK Genel Baş 
kanı Cemal Vardar 
ise, “Emeği geçmiş 
insanlar spora katkı 
koymuş insanlar 
saygıyla anmak ve 
karşılamak hep
imizin görevi. İnsan

ları yaşarken de 
hatırlamak ve onur
landırmak çok 
önemli. Bu konuda 
Tüfad başkanı Metin 
Begüm ve yönetim 
kurulunu geceyi 
düzenledikleri için 
teşekkür ediyorum. 
Bursa spor anlamın
da çok büyük atılan
lar gerçekleştirmek
te. Bizde bu atılanlar 
doğrultusunda bu 
hıza erişebilmek için 
kendimizi yetiştir 
mek ve geliştirmek 
zorundayız. Şampi 
yon bir takımımız 
var. Bugünlerde 
bunun gururuyla 
yaşıyoruz. Geçtiği 
miz sezonun başarılı 
antrenörlerini kutluy
or, başarılarının 
devamını diliyorum” 
dedi.

Bursaspor Teknik 
Direktörü Ertuğrul 
Sağlam’da, takımın 
antrenmanını yarıda 
bırakıp koşarak 
geceye geldiğini ve 

meslektaşlarıyla bir 
arada olmanın mut
luluğunu yaşadığını 
söyledi.
Bursaspor’un 
başarısının buralar
dan geçtiğini ve 
başarının devamlı 
olması gerektiğini 
belirten başarılı 
teknik adam, "Çok 
zorlu yollardan 
geçerek bu ödüllere 
sahip oldunuz. Zaten 
önemli olan kısıtlı 
imkanlarla başarıyı 
yakalamak. Tüm 
antrenör arkadaş 
larımı tebrik ediyor 
ve başarılarının daim 
olmasını diliyorum”

şeklinde konuştu. 
Bu arada TÜFAD’ın

düzenlediği Meşin 
Yuvarlak Başarı 
Ödülleri bundan 
böyle Hasan Bora, 
Ahde Vefa ödülleri 
ise Ayhan Barışıcı 
başarı ödülleri 
olarak anılacak. 
Daha sonra ise 
gecenin başarılı 
antrenörlerine ödül
leri törenle takdim 
edildi.
2010-2011 Sezonu 
U-19 2.Kümeden 
1.Kümeye 
Alpaslan İlgin 
(Çotanakspor)
2010-2011 Sezonu 

2.Kümeden 
1. Kümeye 
Ömer Erdem 
(Körfezspor) 
U-14 Volkan Özgül

(Componenta)

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

O SAATTE TESLİM EDİLİR 
GÜLER AJANS
MATBAACILIKj- YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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



• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler
9 Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
• Bitkisel Tedavi Kürleri

990

NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

.Tı

444 NURSi 
444 68771

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

6EMİKKİIIFEZ0KUYUCUURINAÖZEL  
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÛMNURS MARKALI
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

‘BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Gücümspır Kııliihü 
sezini acınır

Gemlik Gücümspor Kulübü 2011- 
2012 sezonunun açılışını 25 
Eylül 2011 Pazar günü saat 
14.oo’de Kapalı Spor Salonu’n 
da yapacak. Haberi sayfa 10’da

Orhangazi’de bir tavernada eğlendikten sonra Gemlik’e dönerlerken TIR’ın altına girdiler

MM i Mit lift ılımlı m inli
Orhangazi yakınlarında, 
Gürkan Şahin'in (32) kul
landığı 16 ZJ 320 otomo
bil, Bursa Sebze Hali'ne 
gittiği öğrenilen Erkan 
Ö. (30) yönetimindeki 
07 EJL 25 plakalı 
TIR ile çarpıştı. Kazada, 
Gemlikli 5 genç hayatını 
kaybetti, 4 kişi yaralandı. 
Haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik Kazaları
Dün sabah, Orhangazi de 5 gencin ölüm 

haberi şok gibi duyuldu.
5 can bir anda bir TIR’ın altında kalarak 

can verdiler.
Bu beklenmedik ölüm, aileleri ve seven

lerini yıkmıştır.
Ölüm, bir kez kapını çaldı mı, geriye 

dönüşü yoktur.
Kimi yakalandığı amansız bir hastalık

tan, kimi kalp krizinden, kimi bir cinayetle, 
kimi kızgın kocanın hışmıyla, kimi kan 
davasından, kimi töre kurallarına uyma
madan, kimi de böyle beklenmedik bir 
anda bir aracın altına girerek yaşama 
veda ediyor. Devamı sayfa 4’de

Marmarablrlineni 
ürünleriyle sahnede

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin 
en büyük gıda fuarının açılışını yaptı, 
Marmarabirlik’in tuz oranı yüzde 15’ter
den 2.5’a düşürülen Gold ile geleneksel 
Kuru Sele ürünleri görücüye çıktı. 2’de

Mumum m ıft
MİllllllllHİM8i»lllll

Gemlik’te Muhtelif Cadde ve Sokakların 
Beton Parke, Bordür ve Oluk Taşı 
Döşenmesi Yapım İşi ihale edildi, ihale 
için 9 firma doküman alırken bunlardan 5 
firma ihaleye katılmak için komisyona 
dosya teslim etti.Haberi sayfa 2’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

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 Milletlerin yaptığı araştırmada 

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 gerçek
leştirilmesine ön ayak oldu.

Pala okuma alışkanlıkları kazandırılması 
için neden harekete geçtiğini söylerken şu 
gerçeğin altını çiziyor;
“Türkiye’de 12 bin kişiye bir kitap düşüyor. 

Her 100 kişiden 4’ü kitap okuyor. 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 yapıy
oruz ve yapmaya devam edeceğiz".

Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 
organizasyonuyla gerçekleştirilen kitap 
okuma kampanyası kapsamında

Osmangazi Gençlik Meclisi’nce;
Osmangazi Tren istasyonu’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 bir 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 adını vermeden öğren
cilere okutup, metinden ne anladıklarını yaz
malarını isteyen İpşiroğlu, 92 öğrenciden 
sadece 4 tanesinin metni gerçekten 
kavradığını, kalan 88 kişiden sadece 1 Tinin 
metindeki ironiyi sezdiğini, 77 kişininse 
metni hiç anlamadığını saptamış.

Yazar, deneyinin sonuçlarının, "okumayan, 
okuduğunu ahlamayan, düşünemeyen ve 
düşündüğünü korkusuzca dile getiremeyen 
bir gençliğe ayna tuttuğu’’nu düşünmekte 
ve eleştirel düşünmeyi öğretmek için 2 
temel öneride bulunmaktadır.

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 geçirdikleri için 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Semih 
Pala’yı ve Gençlik Meclisi Başkanı Hakan 
Darılmazlar’rkutluyörüm.

Cadde ve sokakların tıeton parke 
ftonlür ve oluk tası ihalesi ııapıldı
Gemlik’te Muhtelif 
Cadde ve Sokakların 
Beton Parke, 
Bordür ve Oluk 
Taşı Döşenmesi 
Yapım İşi ihale 
edildi.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
Komisyon huzurun
da yapılan açık 
ihale için 9 firma 
doküman alırken 
bunlardan 5 firma 
ihaleye katılmak 
için komisyona 
dosya teslim 
etti.
İhaleye katılan fir
malardan 
1-Altınbaş İnş. Ltd. 
Şti. 2.041.477,50 lira, 
2- Remzi Tolga 
Türköz, 1.508.700,00 
lira,
3- Mehmet Ali Güzel,

1.759.459,00 lira, 
4-Yunusoğulları 
Müh. İnş. Taah. Nak. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 
1.563.950,00 lira,

Kaymak, 
1.707.625,00 lira 
teklif verdi.
Yaklaşık maliyetin 
2.873.629,20 lira

ihalenin sonucu 
tarafların verdikleri 
teklif dosyalarının 
incelenmesinin 
ardından taraflara

5- Nizamettin olarak belirlendiği bildirilecek.

Gold ve Kuru Sele, 19. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuan’nda...

imhIi ııw ■wı ııMı
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker, İstan
bul’da düzenlenen 
Türkiye’nin en 
büyük gıda fuarının 
açılışını yaptı, 
Marmarabirlik’in 
standını ziyaret 
ederek, tuz oranı 
yüzde 15’lerden 
2.5’a düşürülen 
Gold ile geleneksel 
Kuru Sele ürün
lerinin tadına baktı. 
Ortadoğu’da 
Türkiye’ye yönelik 
sempatiyi 
Marmarabirlik lehine 
kullanmak amacıyla 
Suudi Arabistan’dan 
başlayarak tüm 
Körfez ülkelerine 
pazarlama atağına 
geçen 
Marmarabirlik, her 
türlü uluslararası 
tanıtım fırsatını 
değerlendiriyor. 
İstanbul CNR

Expo’da bu yıl 
19.’su düzenlenen 
Uluslararası Gıda 
Ürünleri ve 
Teknolojileri 
Fuan’nda katılan 
Marmarabirlik, ar-ge 
biriminin çalışmaları 
sonucunda tuz oranı 
yüzde 2.5’a 
düşürülen Gold ile 
geleneksel sele zey
tini tadını arayanlara 
hitabeden Kuru

Sele’nin tanıtımına 
ağırlık veriyor.
Marmarabirlik, 100 
metrekarelik 
standında diğer 
sofralık siyah, yeşil 
zeytin, ezme, 
zeytinyağı tanıtım
larını da yapıyor. 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Mehdi Eker 
de açılış kurdelesini 
kestikten sonra

Marmarabirlik 
standını da ziyaret 
etti. Bakan Eker’i 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa ve yönetim 
kurulu üyeleri 
karşıladı. Asa, 
Bakan Eker’e yeni 
ürünleri tattırdı. 
Tuz oranı düşük 
Gold’u çok 
beğendiğini 
söyleyen Bakan 
Eker, başarılar 
diledi.
25 Eylül’e kadar açık 
kalacak fuar, gıda 
sektöründeki 
gelişmeleri, yenilik
leri ve fırsatları pro
fesyonel ziyaretçil
erle bir araya getire
cek. Fuara yerli ve 
yabancı 300’ün 
üzerinde katılımcı ile 
Türkiye ve bölgeden 
30 bine yakın 
ziyaretçi bekleniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ölüm salah vüriiyüşünde yakalaılı Sahte terör 
polisi dolandırdı

Ölüm sabah 
yürüyüşünde 
yakaladı 
Bursa'da hem 
su almak hem de 
sabah yürüyüşü 
yapmak için 
Uludağ'ın eteklerine 
çıkan yaşlı adam 
hayatını kaybetti. 
Olay, Kaphkaya 
Mahallesi Kırlangıç 
Caddesi su deposu 
yolu civarında 
meydana geldi.

Bir kamu kuruluşun
dan emekli olan 
65 yaşındaki 
Hüseyin K., su 
almak ve sabah 
yürüyüşü yapmak 
için evinden çıktı.

Uludağ'ın etek
lerinde yürüyüş 
yapan Hüseyin K., 
bir anda fenalaşarak 
yere yığıldı.
Vatandaşların 
ihbarıyla kısa

sürede olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, yaptıkları 
kontrolde yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini 
belirledi. Yaşlı 
adamdan geriye su 
doldurmak için 
taşıdığı şişe ve 
yürüyüş yaparken 
kullandığı sopa 
kaldı. Jandarma 
olayla ilgili soruştur
ma başlattı. 

Bursa'da bir 
vatandaşı arayan 
sahte polis, 
"Hesabını 
kullanıyorlar" 
diyerek 7 bin TL 
para dolandırdı. 
Olay, Erikli 
Mahallesi Ankara 
Yolu üzerinde 
meydana geldi. 
N.M. (48) isimli 
şahsı arayan bir 
kişi, kendisini 
terörle mücadele

şubesi polisi olarak 
tanıttı. N.M.'ye, 
"Kimlik bilgilerin 
kullanılarak para 
aktarılmış.
Suçluları bulmamız 
için paraları sana 
vereceğimiz hesa
ba aktar" dedi. 
Bunun üzerinde 7 
bin 300 TL para 
gönderen N.M. 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
müracaat etti.

5 M;inin öMüflii sis laciasınılai uhliııe
Bursa'da 8 ay önce 
5 kişinin hayatını 
kaybettiği, 9 kişinin 
de yaralandığı feci 
kazayla alakalı hak
larında dava açılan 
4 tutuklu sanık 
tahliye edildi.
4. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
"taksirle birden * 
fazla kişinin 
ölümüne ve yaralan
masına sebebiyet 
vermek" suçundan 
15'er yıla kadar 
hapisleri istenen 
tutuklu sanıklar T.D. 
(50), H.T. (33), A.A. 
(47), Ö.O. (33) ile 38 
YL 811 plakalı oto
büsü kullanan 
A.B.'nin yerine, 
"Direksiyonda ben 
vardım" diyerek

lirtl «Ilımı a* sıdı jBjıiılııılı
Bursa'da, üç 
işyerinden 60 bin TL 
değerinde para, 
elektronik eşya ve 
ziynet eşyası çalan 
29 yaşındaki Fatih 
Doğan, polis tarafın
dan yakalandı. 
Hırsızlık suçundan 
180 kaydı bulunan 
Doğan, çıkarıldığı 
mahkemece bu kez 
tutuksuz yargılan
mak üzere serbest 
bırakıldı.
Merkez Yıldırım İlçe- 
si'ndeki otomotiv 
yedek parçası 
üreten fabrikanın 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

suçunu üstlenmeye 
kalkıştığı iddia 
edilen tutuksuz 
sanık N.G. (59), 
bugün tekrar hakim 
karşısına çıktı. 
Davanın diğer tutuk
suz sanıkları A.B.
(32) ve M.D. (39) A.Y. 
(58) ve H.G. (39) ise 
bugünkü duruş
maya katılmadı.
Sis sebebiyle mey
dana gelen kazada 
Fikret Mutlu (33), 
Semaye Karamısır 
(48), Erkan Bilgin 
(39), Mehmet Donat 
(34) ve Muttalip 
Köse'nin (26) 
ölümüne, biri hamile 
9 kişinin de yaralan
masına sebep 
oldukları iddiasıyla 
toplam 122 yıla

Çelik kasasından 40 
bin TL çalındığı 
ihbarını alan 
polisler, fabrikada 
incelemelerde 
bulundu. Parmak izi 
ve görgü tanık
larının ifadesini 

kadar hapisleri iste
nen sanıklar, 
kazanın aniden 
bastıran sis sebe
biyle yaşandığını 
ifade ederek 
tahliyelerini istedi. 
Sanıklardan H.T., 
"Yol açık durumday
dı ve normal bir 
hızla seyir halindey
dik. Ancak birden 
bastıran sis yüzün
den görüş mesafesi 
çok düştü. Bazı 
araçlar yol kenarın
da park etmiş, 
bazıları ise çok 
yavaş ilerliyordu. 
Her şey aniden 
yoğunlaşan sis 
yüzünden görüş 
mesafesinin 
neredeyse sıfıra 
düşmesi sonucu 

değerlendiren polis, 
şüphelinin Fatih 
Doğan olduğunu 
belirledi.
Fatih Dogan'ın 
Yıldırım llçesi'ndeki 
evine baskın 
düzenleyen polis, 

meydana geldi. 
Bu olayda aslında 
herkes mağdur. 8 
aydır tutukluyum, 
ailem zor durumda, 
onlara bakabilmek 
için çalışmak 
zorundayım, bu 
yüzden özgür
lüğümü istiyorum" 
dedi.
Sanık avukatları ise 
kazanın bir doğa 
olayı sonucu 
geliştiğini ifade 
ederek tahliye talep
lerini yeniledi.
Mahkeme, kaçma 
şüphesinin olma
ması ve tutuklu 
kaldıkları süreyi göz 
önünde bulundur
duğu T.D., H.T., A.A. 
ve Ö.O.'nün tahliye
sine karar verdi 

şüpheliyi gözaltına 
alırken, evinde yap
tığı aramada üç ay 
önce Alaşar 
Köyü'ndeki iki fab
rikadan çalınan 
ziynet ve elektronik 
eşyalar ile kol saat
lerini buldu. 
Emniyetteki 
ifadesinde susma 
hakkını kullanan 
Fatih Doğan, 'hırsı
zlık' suçundan 
çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı

Kuyumcu, kapkaççıyı 
koşarak yakaladı

Bursa'da bir 
kuyumcu, elinden 
bilezikleri kapıp 
kaçan hırsızı 
yakalayarak polise 
teslim etti.
Olay, Çirişhane 
Mahallesi
Kanalboyu Caddesi 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
müşteri olarak sar
raf dükkanına gelen

"Bebeğim Kaçırıldı" 
diyen kadın ortalığı 

ayağa kaldırdı
Bursa'da doğum 
yaptıktan sonra 
bebeğinin kaçırıldı 
ğım iddia eden 
kadın ortalığı 
karıştırdı.
Hastanede yapılan 
tüm aramalara rağ
men kadına ait 
Bebek bulun
mazken, kaydına da 
rastlanmadı. Eşiyle 
beraber polis 
merkezine giden 
genç kadın, sonun
da suçunu itiraf 
etti: "Kocam çok 
çocuk istiyordu, 
çocuğumuz olmadı 
ğı gerekçesiyle 
benden ayrılmasın
dan korktum, bu 
sebeple yalan 
söylemek zorunda' 
kaldım." Genç 
kadın 'suç uydur
mak' iddiasıyla 
polise ifade verdik
ten sonra serbest 
bırakıldı.
Yıldırım ilçesinde 
ikamet eden F.Y. 
(26) ve A.Y. çifti

I.S. (31), bilezik 
bakacağını söyledi. 
Zanlı, E.B.'nin (38) 
gösterdiği bilezik
lerden 18 gram 
ağırlığında olan bir 
tanesini çalarak 
kaçtı. Kuyumcu, 
kapkaççının peşin
den koşarak, zan
lıyı 50 metre ilerde 
yakalayıp polise 
teslim etti.

çocuklarının olması 
için 5 yıl tedavi 
gördü. Yaklaşık 8 
aydır eşine hamile 
olduğunu söylediği 
ileri sürülen F.Y. 
kocası A.Y. ile bir
likte doğum için 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne gitti. 
F.Y., eşi otoparkta 
aracını park etmeye 
çalışırken hastane 
ye girdi. Aracını 
otoparka bırakan 
A.Y. yaklaşık 45 
dakika boyunca 
eşini aradı.
Eşinin kendisini 
cep telefonuyla 
aradığını gören 
genç adam, "Ben 
doğum yaptım. 
Hastaneden çıkıp 
eve gidiyorum. 
Bebek rahatsız
landı. Ambulansla 
Dörtçelik Çocuk 
Hastanesi'ne 
kaldırıyorlar." şek
lindeki mesajıyla 
büyük şok yaşadı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gine Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik kazaları
Türkiye’de trafik kazalarında savaşlar

dan daha çok insan yaşamını kaybediyor.
Bugün beş genç toprağa verilecek.
Dün de Gemliklilerin yakından tanıdığı 

müteahhit Bilal Kara toprağa verildi.
Bilal Kara, 11 Eylül günü köyüne dö 

nerken kullandığı jeepin devrilmesi ile 2 
yakınını kaybetmişti.

Dün de kendisi yaşama gözlerini 
yumdu.

Ölenlerden geriye bu koca gök kubbe
de hoş sedalar kaldı.

Gençleri tanımam ama, Bilal Kara bir 
zamanlar siyasete de girmişti.

Turgut Özal’ın kurduğu ANAP dan 
Gemlik Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Belediye Başkanı Hakkı Çakır’dı.
Mecliste Bilal Kara renkli bir isimdi. 
Tam bir halk adamıydı.
İnşaat kalfalığından müteahitliğe terfi 

etmiş, ilçemizde onlarca inşaat yapmıştı.
Mesleğini oğluna da öğretmişti.
Kara, bir gün Belediye Meclisi’ne bir 

betonla geldi.
1985 veya 1986 yıllarıydı.
Orhangazi Caddesi’nin sol tarafına 

belediye bir üzerini kapalı kanal yaptır
mıştı.

İhaleyi de yine bir siyasi partinin yöne
tim kurulu üyesi almıştı.

Kapağın üzerine park eden kamyonlar, 
beton kapak kırılınca kanala düşüyordu.

Bu konu çevrede çok konuşulunca, 
müteahhit cilan Kara, kırılan kapaklardan 
birini alıp meclise getirmişti.

Kapağı yere atınca beton kapak tuz buz 
olmuştu.

Tam bir şov olmuştu bu olay.
O günkü Fen İşleri Müdürü’nden ihale- 

dosyası istenip incelendiğinde, işin ihale 
dosyasındaki projeye uygunsuzluğu anla 
şildi.

Kırılan kapaktan bir parça hurda inşaat 
demiri çıkınca, Fen İşleri Müdürünün de 
müteahidin de başı ağrıdı.

Mahkemeye verildiler, yargılandılar... 
Bilal Kara bu kadar renkli bir kişiydi. 
Kendine özgü Türkçesiyle konuşması- 

da çok hoştu.
Kullandığı araç hem kendine, hem de 

iki yakınına mezar oldu.
Yazımı yazarken, cenazesi Cem 

Evinden kalkan ölen 5 Gemlikli gençten 
biri olan Haydar Yıldırım’ın geçtiğimiz 
hafta ağabeyi intihar ederek yaşamına 
son vermişti. Amansız bir hastalığa 
yakalanan annesine üzülen bu insanın 
ölüm acısı bitmeden şimdi de aileyi ikinci 
acı yıktı.

Cenazeden dönen arkadaşlar ölenin 
bizim bilgisayar işlerimizi yürüten 
Engin’in kardeşi olduğunu söyleyince, 
bizim de üzüntümüz bir kat daha arttı. 
Ölüm acıları, düştüğü yeri yakar, 

Çevresini de üzüntüye boğar. Kazada 
yaşamlarını yitiren tüm gençlerin 
ailelerinin başı sağ olsun. Yollarda daha 
dikkatli olmaktan başka çare yok.

Mehmet Onur

üzerine partisindeki 
çözülmeler devam 
ediyor.

TOPLU İSTİFA 
Türkiye Partisi’ni 
Gemlik’te kuran 
Peyami Çağlar’ın 
istifasından sonra

Türkiye Partisi Gemlik
ilçe örgütü istifa etti

Genel Başkanlığını 
Abdüllatif Şener’in 
yaptığı Türkiye 
Partisi il ve ilçe 
yönetimindeki isti
falar devam ediyor. 
Ak Parti’de genel 
başkan yardımcılığı 
yapan Abdüllatif 
Şener’in partisinden 
istifasından sonra 
kurduğu Türkiye 
Partisi yurt 
genelinde 
örgütlenerek, 12 
Haziran 2011 günü 
yapılan milletvekili 
seçimlerine hazır
lanırken Abdüllatif 
Şener’in seçimlere 
katılmayarak yalnız 
başına bağımsız 
aday olması ve 
seçilememesi

bu göreve getirilen 
Mehmet Onur ve 
yönetim kurulu 
üyeleri toplu halde 
istifa ettiler.
Daha önce de 
Bursa İl Yönetimi ve 
11 ilçe başkan ve 
yöneticileri toplu 
olarak Türkiye 
Pârtisi’ndeki görev
lerinden istifa 
etmişler, istifa 
etmeyen yalnız 
Kestel ve Gemlik 
İlçe Yönetimleri 
kalmıştı.
TP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Onur, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
2011 yılının Ocak 
ayında göreve 
geldiğini ve yönetim

kurulu, gençlik ve 
kadın kollarını oluş
turduğunu 
belirterek, şunları 
söyledi :
"İlçe Başkanı olarak 
9 aydır görev yap
maktayım. Bu 
ortamda partimizde 
siyaset yapma 
zemini kalmadı.
Bursa İl ve 11 ilçe 
yönetimi aynı 
gerekçelerle isti
falarını verdi.
Biz de aynı gerekçe 
ile yönetim kurulu, 
kadın ve gençlik 
kolları olarak 
görevlerimizden 
ayrıldığımızı üst 
kurullarımıza 
bildirdik.”

Bilal Kara Ha öldü
11 Eylül 2011 Pazar günü Hamidiye Köyü’ndeki bağ evinden 
dönerken, kullandığı jeepi deviren ve iki yakınını kaybeden 

müteahhit Bilal Kara da hastanede yaşamını yitirdi
Gemlik’in tanınmış 
müteahhitlerinden 
Bilal Kara, dün 
tedavi gördüğü 
hastanede 
yaşamını yitirdi. 
11 Eylül 2011 
günü Hamidiye 
Köyü’ndeki bağ 
evinden dönerken, 
kendi kullandığı 
jeepi devirince, 
araçta bulunanlar
dan Ayşe Kara (79) 
araç altında kalarak 
olay yerinde can 
vermişti.
Kazada, ağır 
yaralanan Bilal 
Kara ve Enver Kara 
da hastaneye 
kaldırılmışlardı. 
Kazada kalçası

kiralan Enver Kara 
ise kazadan bir 
kaç gün sonra 
yaşamını yitirmişti. 
Yaklaşık 10 gündür 
Bursa’da

kaldırıldığı has
tanede geçirdiği iç 
kanama nedeniyle 
tedavi gören Bilal 
Kara da öldü. 
Bilal Kara’nın

cenazesi dün öğle 
namazından sonra 
Hamidiye Köyü’nde 
kılınan cenaze 
namazından sonra 
toprağa verildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■I|H1U||||||||||||||||I!W abone olun okuyun okutun

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Orhangazi’de bir tavernada eğlendikten sonra Gemlik’e dönerlerken TIR’ın altına girdiler

GemliMi 5 geni; TIR'ın altında can verdi
Orhangazi yakın
larında, özel bir oto
mobilin TIR ile 
çarpışması sonucu 
ilk belirlemelere 
göre Gemlikli 5 genç 
hayatını kaybetti, 4 
kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle 
İznik-Orhangazi 
karayolu bir süre 
trafiğe kapandı. 
Dün sabah, 
Orhangazi - İznik 
karayolunun 5. kilo
metresinde, saat 
04.00 sıralarında 
meydana gelen 
kazada, Gürkan 
Şahin'in (32) kul
landığı 16 ZJ 320 
otomobil, Bursa 
Sebze Hali'ne gittiği 
öğrenilen Erkan Ö. 
(30) yönetimindeki 
07 EJL 25 plakalı TIR 
ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle 
TIR, meyve bahçe
sine girip ağaçlara 
çarparak durabildi. 
Otomobilin hurdaya 
döndüğü kazada 
araçta bulunan 
Gemlikli gençler, 
Gürkan Şahin, Cihan 
Taşdemir (30), 
Haydar Yıldırım (27), 
Zafer Çetinbayrak

(39) ve İbrahim 
Ethem Yılmaz olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
TIR sürücüsü Erkan 
Ö. ile arkadaşları 
Hanifi Zeren (30), 
Sinan Namal (19) ve 
Ahmet Yılmaz (36) 
112 Acil Servis 
ambulansları ile 
Orhangazi İlçe 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

ARAÇ 
PARAMPARÇA 
OLDU
Kazadan sonra 
Orhangazi Jandar 
ması ve 112 Ambu 
lansı kaza yerine 
gitti. TIR altında 
kalan Gemlikli genç
lerin bulunduğu 

aracın hurdaya 
döndüğü görüldü. 
Kazada yaşamlarını 
yiteren 5 gencin 
cenazeleri 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Orhangazi Jandarma 
sı ve Savcılığı olayla 
ilgli soruşturmaya 
başlarken, Gemlikli 
gençlerin cesetleri 
dün Gemlik Belediye 
Cenaze aracıyla 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi morguna kal 
dirildi.
Savcılık araç sürücü 
sü Gürkan Şahin’in 
cesedini Bursa 
Adli Tıp Kurumuna 
gönderdi.
Dün, öğleden sonra

Adli Tıp Kurumun 
dan alınan ceset 
ailesine teslim 
edildi.
Kaza haberi Gemlikli 
aileler arasında şok 
etkisi yaptı.
Ölen gençler arasın
da bulunan Haydar 

Yıldırım’ın 
ağabeyinin de 
pazar günü 
Umurbey 
yolunda kendini 
bir zeytinlikte 
asarak intihar ettiği 
öğrenildi.
Tuncelili Haydar

Yıldırım’ın 
cenazesi dün ikindi 
namazından sonra 
Cemevinden alınarak 
toprağa verildi. 
Diğer gençlerin 
cenazelerinin bugün 
toprağa verilmesi 
bekleniyor.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu 
Bilgisayar Programcılığı Bölümünden almış olduğum 

öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
TUĞBA KÜÇÜKŞAHİN 

GÜLER AJANS

2007 yılında adıma bastırmış olduğum 
Seri A 43351-43400 seri numaralı 1 cilt fatura cildim 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
KADİR DİNÇER Gemlik Vergi Dairesi 28669317260

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

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

Gemlik Körfez wwwjemliihrlezgazeiesicom KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

CEMİLE KARAYAKA
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Bursa’nın gele
ceğinin şekil- 
lendirileceği 1/100 
binlik İl Çevre 
Düzeni Plam’mn 
süreç bilgilendirme 
toplantısı Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirildi.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 
6. maddesine göre 

ortaklaşa hazırlanan 
‘1/100000 ölçekli 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Plam’nın 
katılımlı planlama 
sürecinin başlangıcı 
olan çalışma grup 
toplantıları başladı. 
Merinos AKKM’de 
düzenlenen toplan
tılar, Aralık ayının 
sonuna kadar 
devam edecek. 
Çalışma grupları ile 
sektörel ve 
tematik gruplar,

6 aydır toplanan 
sektörel
ve tematik alanlar
daki veriler 
ışığında çalış
malarını sürdürecek.
2 gün sürecek 
olan süreç bil
gilendirme toplan
tılarına, tematik ve 
sektörel gruplar, 
kurum ve kuruluş 
temsilcileri, 
meslek ve akademik 
odaların temsilcileri 
katıldı.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin arıt- 
masız çalışarak 
atıklarını derelere 
bırakan firmalara 
yönelik uyguladığı 
kararlı denetimler 
sayesinde Samanlı 
Deresi yıllar sonra 
temiz akmaya 
başladı. Organize 
Sanayi Bölgeleri 
dışında faaliyet 
gösteren 40Ö’ün 
üzerindeki firmanın 
denetimi yapılırken, 
çevre kirliliğine yol 
açan 12 tesis 
mühürlendi, 49 tesis 
ile ilgili yasal süreç 
halen devam ediyor. 
Atık sularını arıt
madan kanalizasy
ona veren 17 işleme 
de BLISKİ tarafından 
kapatılırken, 38 
işletmeye de 500 
bin TL para cezası 
kesildi.
Bursa’nın daha 
sağlıklı bir kent 
olması, toprak, su 
ve hava gibi doğal 
kaynakların gelecek 
kuşaklara temiz bir 
şekilde bırakıl
masını hedefleyen 
Büyükşehir Beledi

yesi, bir taraftan 
dere ıslah çalış
malarını sürdürür 
ken, diğer taraftan 
da dere kirliliğine 
yol açan etkenlere 
karşı yoğun bir 
mücadele başlattı. 
Bu kapsamda 
Organize Sanayi 
Bölgeleri dışında 
yetki alanında bulu
nan 400’ün üzerin 
deki firmayı dene
timden geçiren 
Büyükşehir Beledi 
yesi, arıtma tesisi 
kurulması için ver
ilen süre içinde 
hiçbir çalışma yap
mayan firmalara 
ağır yaptırımlar 
uygulamaya 
başladı. Bu konuda 
Bursa Valiliği, İl 
Çevre ve Şehircilik 
Müdürlü ğü ile ilçe 
beledi yeleri ile 
koordineli bir çalış

ma başlatan 
Büyükşehir > 
Belediyesi, çevreyi 
kirletici niteliği olan 
boyahaneler, 
dökümcüler, kömür 
yıkama ve eleme 
tesisleri, plastik geri 
kazanım ve metal 
kaplamacıları mer
cek altına aldı. Bu 
çalışmalar sonucun
da 12 tesis mühür
lenirken, 49 tesisle 
ilgili başlatılan 
yasal süreç halen 
devam ediyor. Bu 
arada atık sularını 
kanalizasyona 
veren firmaları 
denetim altında 
tutan BUSKİ, atık 
sularını arıtmadan 
kanalizasyona 
veren ve kendilerine 
tanınan sürede 
gerekli düzen- . 
lemeleri yapmayan 
17 işletmeyi kapattı,
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Diyarbakır'da PKK'lı 
teröristler motosik
letle 2 kişi olarak 
görev yapan Yunus 
ekibine, gittikleri 
motosiklet tamircisi 
önünde uzun nam
lulu silahlarla 
yaylım ateşi açtı. 
Saldırıda 26 yaşın
daki polis memuru 
Mehmet Emin Çakır 
şehit olurken, polis 
memuru Erman 
Tosun ağır, iki 
tamirci de hafif 
yaralandı. Geniş 
kapsamlı operas 
yon başlatan 
polis, 2 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
PKK'lı teröristler 
Diyarbakır merkez 
Sur İlçesi'nde 
Emniyet Müdürlüğü

KPDS başvuruları haşlıyor
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit 
Sınavı (KPDS) 
Sonbahar 
Dönemi'ne başvu
rular 26 Eylül'de 
başlıyor.
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre; 2011-Kpds 
Sonbahar Dönemi 
Sınavı'nın 20 Kasım 
2011 tarihinde 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa, 
Diyarbakır, Erzu 
rum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, 
Trabzon ve Van 
illeri ile Lefkoşa'da 
yapılak. Sınav, 
Almanca, Arapça, 
Bulgarca, Çince, 
Danimarkaca(Danis 
h Dili), Ermenice, 
Farsça, Fransızca, 
Gürcüce, Hollanda 
ça (Dutch Dili), 
İngilizce, İspanyol
ca, İtalyanca, 
Japonca, Korece, 
Lehçe, Macarca, 
Portekizce, Rumen 
ce, Rusça, Sırpça, 
Ukraynaca (Ukrain 
ce) ve Yunanca'dan 
yapılacak. Almanca, 

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nün 
oluşturduğu 'Güven 
Timi'nde motosik
letli olarak görev 
yapan Yunus ekibi
ni hedef aldı. 
Kente gelen turist
lerin yoğun olarak 
bulunduğu tarihi 
Surları ziyaret ettiği 
Turistik Caddesi 
üzerinde motosikle
tle görev yapan 
polis memurları 
Mehmet Emin Çakır 
ile Erman Tosun, 
saat 10.45'de kul
landıkları motorun 
bakımını yaptırmak 
için aynı cadde 
üzerindeki bir 
motosiklet tamirci
sine gitti. İki polis 
memurunun tamir

Arapça, Bulgarca, 
Farsça, Fransızca, 
İngilizce, İspanyol
ca, İtalyanca, 
Rusça ve 
Yunancadan yapıla
cak sınavlarda çok
tan seçmeli sorular
dan oluşan testler 
kullanılacak. Bu 
diller iÇin sınavda 
sözcük bilgisi, dik 
bilgisi, çeviri ve 
okuduğunu anlama 
soruları bulunuyor. 
Sınav yapılacak 
diğer dillerde sınav 
Türkçeye ve 
yabancı dile çeviri 
şeklinde gerçek
leşecek.
BAŞVURULAR 26 
EYLÜL’DE 
BAŞLAYACAK 
Başvurular 26 
Eylül-5 Ekim 2011 
tarihleri arasında, 
elektronik ortamda 
yapılacak. Son iki 
yıl içinde ÖSYM 

cilerle görüştüğü 
sırada yaya olarak 
gelen 2 terörist, 
polis ve tamircilerin 
üzerine uzun nam
lulu silahlarla 
yaylım ateşi açtı. 
Açılan ateşte polis 
memurları Mehmet 
Emin Çakır ve 
Erman Tosun ağır, 
tamirciler Mehmet 
Nuri Aba ile Serdar 
Çelikel ise hafif 
yaralandı. Saldırıyı 
gerçekleştiren 
teröristler yaya 
olarak olay 
yerinden kaçarken, 
yaralılar ambu
lanslarla Dicle 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi ve Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı 

tarafından yapılan 
herhangi bir sınava 
Başvuru Merkezi 
aracılığıyla başvur
muş olan adaylar 
başvurularını ister
lerse bireysel 
olarak internet 
aracılığıyla, ister
lerse bir Başvuru 
Merkezi aracılığıyla 
yapabilecek. Diğer 
adaylar başvuru
larını başvuru 
merkezleri aracılı 
ğıyla yapacak.
Başvuruda 3, 00 TL 
olan Başvuru 
Hizmeti Ücreti de 
adaylar tarafından 
ödenecek. Başvuru 
merkezleri 
ÖSYM'nin http: 
//www.osym.gov.tri 
nternet adresinden 
duyurulacak. Sınav 
ücreti başvuru işle
minden önce ilgili 
bankaya yatırala- 
cak.

Gemlik Beledi 
yesi’nde Ramazan 
Bayramı öncesinde 
imzalanan “Sosyal 
Denge Sözleşmesi” 
ile 76 memurun 
maaşlarında 
sağlanan artış 
nedeniyle Kamu- 
Sen Bursa 
Şubesi’nden 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yıl 
maz’a memnuniyet 
ve teşekkür ziyareti 
yapıldı.
Kamu-Sen Bursa 
Şube İl Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu ile 
Kamu-Sen’e bağlı 
Türk Yerel Hizmet 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı 
Muhammet Yılmaz 
ve Türk Eğitim Sen 
Gemlik İlçe Temsil 
cisi Cemal Eser 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a yaptıkları 
teşekkür ve mem
nuniyet ziyaretinde 
kendisine Türk 
Büyüklerinin bulun
duğu tablo hediye 
ettiler.
76 memuru kap
sayan ve Gemlik 
Belediyesi tarihinde 
bir ilk olan görüş 
meler kapsamında 
8 müdüre aylık 250 
lira, 10 amir, şef ve 
komiser pozisyo 
nundaki memura 
225 lira, 58 memura 
da 200 lira iyileştir 
me zammı yapılmış 
tı. 1 Temmuz tari
hinden geçerli olan 
sözleşmede ayrıca 
memurlara tıpkı 
işçilere olduğu gibi

Üniuersitelive askerlik Müjdesi
YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yusuf Ziya 
Qzcan, Üniversite 
mezunlarının asker
liği için geliştirdik
leri yeni modeli ve 
yıllardır tartışılan 
seçimli rektörlük 
sisteminde gelinen 
son noktayı değer
lendirdi. < 
Özcan, bedelli, pro
fesyonel askerlik ve 
askerlikte süre 
tartışmalarının 
yaşandığı dönemde, 
tüm üniversitelileri 
ilgilendiren yeni bir 
model ile Hükümet

yılda 1 kez 600 lira 
yakacak yardımı, 1 
kez 150 lira giyecek 
yardımı, ilk ve orta 
öğretime 65, yük
sek öğrenime 100 
lira eğitim yardımı, 
150 lira Ramazan 
bayramı, 250 lira 
Kurban Bayramı 
yardımı, 500 lira 
evlenme ve 550 lira 
da ölüm yardımının 
yanı sıra 250 lira da 
izin yardımı parası 
♦enWrresr Adrarfaş 
tırılmıştı.
Ziyarette, her 
zaman söylediği 
gibi “insanı yaşat 
ki, devlet yaşasın” 
felsefesiyle büyük
lerden gördüklerini 
hizmet olarak 
çalışanlara verdik
lerinin altını çizen 
Başkanvekili Yıl 
m az, “Gemlik’te ilk 
kez yaptığımız 
uygulamadan tüm 
memurlarımız gibi 
bizde memnunuz. 
İnanmayanları, 
başaramayacağımı 
zı öne sürenleri 

ve Genelkurmay'ın 
kapısını çalmayı 
planlıyor.
Yeni model çalış
malarını ilk kez 
açıklayan Özcan’ın 
verdiği bilgiye göre, 
üzerinde çalışılan 
askerlik modeli, 
Hükümet ve 
Genelkurmay ile de 
paylaşılacak.
Modele göre TSK, 
burslu öğrenciler 
alacak ve vakıf 
üniversitelerinde 2 
yıllık veya 4 yıllık 
bölümlerde okuta
cak. Bu öğrenciler 

yanılttık ve her 
çalışanımıza aynı 
doğrultuda destek 
verdiğimizi göster-1 
dik” dedi.
Ülke standartlarının 
zorladığı 
memurlara yapılan 
sosyal denge 
sözleşmesinden 
dolayı teşekkür 
ziyaretinde bulun
duklarını belirten 
sendika temsilciler, 
“Sıkıntı yaşayan 
memur 
arkadaşlarımıza 
yapılan ciddi 
katkılarından 
dolayı Sayın Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ediyoruz ve 
memnuniyetimizi 
iletiyoruz” şeklinde 
konuştular.
Sendika temsilcileri 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz’a 
memurlar 
adına Türk 
Büyüklerinin 
fotoğraflarının 
bulunduğu tablo 
hediye ettiler.

belli bir süre TSK'ya 
hizmet edecek. TSK 
ihtiyacına göre 
insan gücünü bu 
yolla temin ede
ceğinden bu sistem 
dışında kalan 
öğrenciler de 
yeniden düzenlen
miş kısa dönem 
askerlik yapacak. 
Meslek yüksek 
okullarının uzun 
dönem askerlik 
yapma sıkıntıları 
da çözüleceğinden 
bu bölümler de ter
cih edilebilir hale 
gelecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.osym.gov.tri
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KOMİIEB ARANIYOR

BAY - BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
.ELZEM ÇAĞ DÖNER 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel: 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

ELEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

ShiiMiifcilinesnalıtemizcıMı
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 
FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 
ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 

NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACAAT :TÜLAY HANIM
UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO: 1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
5 büyük ilde ani tartı 
denetimine çıktı. 
Denetimler sonucu 
tüm tartıların eksik
siz tarttığı belirlendi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
5 büyük ilde ani tartı 
denetimine çıktı. 
Ankara, Mersin, 
Konya, Eskişehir, 
Kayseri illerinde

market ve AVM’lerde 
yapılan denetimler 
sonucu tüm 
tartıların eksiksiz 
tarttığı belirlenirken, 
sadece bazı mar
ketler, damga 
sürelerini doldurup 
gerekli işlemi yap
madığı için, idari 
para cezasıyla ceza
landırıldı.
Bilgiye göre; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji

a
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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

hizmeti»^
Gene! İngilizce - İ$ İngilizcesi 

Sertifika Programları 
Çocuklar ipin yaz okulları 

Vize İşlemleri 
Hava alanı karşılama- Konaklama

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

PLAN ET
yurtci»şı Eğitim Danışmanlığı

Ozan ATASOY
Kükürtlü Cd. ve Kükürtlü Mh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11

Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel &sFax : *90 224 235 48 48
www.planetyed.com 

ozanatasoy@planetyed.com 
info@planetyed.com

Bakanlığı, “Otomatik 
Olmayan Tartı 
Aletleri Yönetmeliği” 
kapsamında 2011 
yılı içerisinde 
Ankara, Mersin, 
Konya, Kayseri ve 
Eskişehir ilinde 
bulunan alışveriş 
merkezlerinde kul
lanılan, barkod çık
tısı veren otomatik 
olmayan tartı aletle 
rine ilişkin ani dene
timlerde bulundu. 
Yapılan denetimle 
ilgili hazırlanıp 
Bakanlık makamına 
sunulan bilgi notun
da Ankara’da ve 
ilçelerinde toplam 
105 iş yerinde 562 
market terazisinin 
kontrol edilerek 
denetlendiği ve 
yapılan denetim
lerde 562 market 
terzisinin tümünün 
doğru tartım yap
tığının görüldüğü 
belirtildi. Ancak, 45 
market terazisi için 
8 iş yerine damga 
süreleri dolmuş ölçü 
aletini kullanmaktan * 
dolayı idari para 
cezası tutanağı 
düzenlendi. 562 
terazinin yüzde 
100’ünün de doğru 
tarttığı bilgi notunda 
dikkat çeken başka 
bir nokta oldu.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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Memurlara sok!
Memur referandum
da neden ‘Evet’ 
dedi? 12 Eylül 
2010’da referandu
ma giden paketin 
en önemli mad
delerinden biri de 
memurlara toplu 
sözleşme hakkı 
getirecek maddeydi 
Memurun zam 
oranını Hakem 
Heyeti belirleyecek
ti. Hükümet bağım
sız hakem heyetini 
kabul etmedi. 
Memurların toplu 
sözleşme hakkını 
kullanabilmeleri 
için gereken yasay
la ilgili zaman dar
alırken, memurların 
toplu sözleşme 
süreci Hükümetin 
“samimiyetine” 
kilitlendi. Anayasa 
değişikliğiyle 
memurlara “toplu 
sözleşme hakkı” 
getiren Hükümet, 
bu hakkın kullanıla
bilmesi için kritik 
önemdeki “hakem 
heyeti”nin bağımsız 
olmasını kabul 
etmiyor. Memur 
konfederasyonları, 
kararları bağlayıcı 
olacak olan Hakem 
Heyeti’nin, 
hükümet temsilci
lerinden oluşma

Merkez laizi şahit tunu

masını, bağımsız 
bir heyet oluşturul
masını istedi.
Aksi halde toplu 
sözleşme sürecinin 
hiçbir anlamı 
olmayacağını, 
görüşmelerin ardın
dan yine Hükümet 
ne derse o ola
cağını savundu ve 
‘Madem böyle ola
caktı biz niye 
referanduma evet 
dedik” diye 
serzenişte bulundu. 
Önceki günkü 
toplantıda Memur 
Sen, bağımsız 
Hakem Heyeti oluş
turulması için, 
memur konfe 
derasyonlarından 
4, kamu bürokra
sisinden 4 ve taraf
sız 3 olmak üzere 
Hakem Kurulu’nun 

11 üyeden oluş
masını istedi. 
Üniversitelerin 
İdare Hukuku ve İş 
Hukuku alanlarında 
çalışan 
akedemisyenler ile 
yargı temsilci
lerinden bir adayın 
da yer alacağı bir 
yapı önerdi. Diğer 
konfederasyonlar 
da bağımsız 
“hakem heyeti” 
konusunda ısrar 
ettiler. Kamu Sen, 
Hakem Heyetinin 
tamamen bağımsız 
olması, kurulda her 
iki taraftan da hiç 
üye olmaması, 
kamu ve memur 
taraflarının kurula 
sadevce danışman
lık yapmasını öner
di. Hükümet ise 
kamu kesimi 5, 

memur konfe 
derasyonlarından 
4 olmak üzere 
9 kişiden oluşması, 
kurula da ya 
Çalışma Bakam’nın 
ya da Bakanlar 
Kurulu’nca seçile
cek bir üyenin 
başkanlık yap
masını istiyor.
Ancak Hükümet 
“kararı verici” 
konumundan 
vazgeçmek isteme
di. 2012 yılı memur 
maaş ve haklarını 
belirleyecek “toplu 
sözleşme” 
sürecinin bir an 
önce başlayabilme
si için sözkonusu 
yasanın Meclis’e 
gönderilmesi ve 
yasalaşarak yürür
lüğe girmesi 
gerekiyor. Bu 
amaçla Çalışma 
Bakanı Faruk Çelik 
başkanlığında 
önceki gün kamu 
sendikaları konfe 
derasyonları heyet
leriyle yapılan 
toplantıdan sonuç 
çıkmadı. Toplantıya 
Cuma günü devam 
edilmesi karar
laştırıldı. Hakem 
Kurulu’nun şekli de 
aynı toplantıya 
bırakıldı

Setir orojeni, 
al 5 milyon lirayı!

Turizmi geliştirmek 
için hazırlanacak 
projelere destek! 
Doğu Karadeniz 
Kalkınma Ajansı 
(DOKA), tarihi ve 
turistik mekanlarının 
yanı bazıları ende 
mik çok sayıda bitki 
ile hayvan türüne 
evsahipliği yapan, 
akarsuları, gölleriyle 
farklı güzellikleri 
birarada barındıran 
Doğu Karadeniz'de 
turizmi geliştirmek 
amacıyla hazır
lanacak projelere 
toplam 5 milyon lira 
destek verecek. 
"Turizme Yönelik 
Küçük ölçekli 
Altyapı Mali Destek 
Programı" kap
samında verilecek 
destekten yararlan
mak için başvuru
ların bu ay sonuna 
kadar merkezi 
Trabzon'da bulunan 
DOKA'ya yapılması 
gerekiyor.
DOKA Genel 
Sekreteri Çetin 
Oktay Kaldırım, AA 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'de, turizm 
konusunda ciddi bir 
hedef oluştuğunu, 
Doğu Karadeniz'de 
de DOKA olarak 

turizmi çok ciddi 
şekilde gündeme 
aldıklarını, önemli 
hedefler ortaya 
koyduklarını belirtti. 
Turizmin Doğu 
Karadeniz'de halen 
istenen seviyede 
olmadığını, destek 
verdikleri projelerin 
hayata geçmesiyle 
yüz güldürecek 
seviyeye geleceğine 
inandıklarını ifade 
eden Kaldırım, 
"2010 Yılı Mali 
Destek 
Programında bölge 
turizminin gelişmesi 
için 86 projeye 22 
milyon 504 bin lira 
destek verdiklerini 
ifade etti.
"2011 Yılı Mali 
Destek Programı" 
çerçevesinde, 12 
Ağustos 2011'de 
yeniden teklif 
çağrısına çıktıklarını 
ve başvuruların 
30 Eylül'de sona 
ereceğim belirten 
Genel Sekreter 
Kaldırım, "Turizme 
Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı" 
kapsamında 
hazırlanacak pro
jelere 5 milyon lira 
destek vereceklerini 
söyledi.

Merkez Bankası poli
tika faizini 
değiştirmeyerek 
yüzde 5.75'te bıraktı. 
Merkez Bankası faize 
yine dokunmadı.
Merkez Bankası Para 
Politikası Kurulu, 
politika faizi olan bir 
hafta vadeli repo 

ihale faiz oranını 
yüzde 5.75'te bıraktı. 
Kurul, gecelik 
borçlanma faiz 
oranını yüzde 5'te, 
gecelik borç verme 
faiz oranını yüzde 
9'da tuttu.
Bankanın politika fai 
zlerinde ve TL zorun 

lu karşılıklarda 
değişikliğe gitmesi 
beklenmiyordu.
Para Politikası 
Kurulu'ndan yapılan 
açıklamada şöyle 
denildi: "Son 
dönemde açıklanan 
veriler yılın 
ikinci yarısında ikti

sadi faaliyetin 
büyüme hızında 
kayda değer bir 
düşüş olacağına 
işaret etmektedir. 
Dış talep zayıf seyrini 
korurken yurt içi 
nihai talepteki 
yavaşlama eğilimi 
sürmektedir.

NÖBETÇİ ECZANE
23 Eylül 2011 Cuma 

MELİS ECZANESİ

Gemlik Körfez
GEKLİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lulıUnutMl

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4073 

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 Günlep ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEKÖS SİFIEMASI 
KAYNIM CEHENNEMİ 

BAŞLANGIÇ 
(TR DUBLAJ) I4.15- 
I6.l5-I8.l5-2O.3O

Şirinler 
Il.45-I4.00-I6.00- 

18.00-20.15 

Rezervasyon 
(îel: 513 35 21)
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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 ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

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

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

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

Ücretlerimiz* eğltlm-Ağretlm, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

GücümsDor Kulübü sezonu acıyor
Gemlik Gücümspor 
Kulübü 2011-2012 
sezonunun açılışını 
Pazar günü yapacak. 
25 Eylül 2011 Pazar 
günü Gemlik Atatürk 
kapalı Spor 
Salonu’nda 
gerçekleştirilecek 
olan açılışta kulübün 
basketbol, bale, 
gitar, voleybol, 
keman ve piyano 
branşlarında çalışan 
öğrencilere başarı 
belgelerinin de 
verileceğini 
söyleyen Kulüp 
başkanı ve 
çalıştırıcısı Tuğan 
Büyükbaşaran, 
şunları söyledi:

“Bu yıl, İkincisini 
düzenleyeceğimiz 
Gücümspor sezon 
açılışında Bursa 
üçüncüsü olan kız 
basketbol

takımımızın 
tanıtımını yapacağız. 
Ayrıca, basketbol, 
voleybol, bale, 
keman, gitar ve 
piyano dallarında

başarılı çalışmalar 
yapan öğrencilerim
ize de başarı bel
gelerini vereceğiz.
Velilerimizin de 
büyük ilgi gösterdiği

sezon açılışında 
çocuklar arasında 
basket karşılaşması 
da düzenleyeceğiz. 
Geçtiğimiz yıl, 
Gemlik’te ilk kez

bine yakın izleyicinin 
katılımıyla gerçek
leştirdiğimiz sezon 
açılışını bu yıl daha 
coşkulu yapmak 
istiyoruz”

Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa İl Temsilciliği 
tarafından masa görevlisi kursu açılacak

2011-2012 sezonu Kursa katılmak gerekiyor. olmak. raporu ile bel federasyon
Bursa ili masa isteyen adayların Basketbol olma C) 17 yaşından gelemiş olmak. tarafından
görevlisi kursu 11 Ekim 2011 masa görevlisi olma küçük, 40 yaşından E) Yüz kızartıcı üç aydan daha
13-14 Ekim 2011 tarihine kadar koşullarını ise şöyle büyük olmak. bir suçtan dolayı fazla ceza
tarihlerinde Gençlik Hizmetleri A) T.C. Vatandaşı D) Sağlık durumu hüküm giymemiş verilmemiş olmak.
Atatürk Spor ve Spor İl olmak, nun masa görevlisi olmak. G) Yapilacak
Salonu Toplantı Müdürlüğü'ne B) En az lise veya olarak görev yap F) Gençlik ve masa görevlisi
Odası'nda yazılı dilekçeyle dengi okul öğren maya elverişli Spor Genel sınavında başarılı
yapılacak. başvurmaları cisi veya mezunu olduğunu doktor Müdürlüğü veya olmak.

GÜL

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224)51335^5

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


* Kuvvet Macunları
W Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar 

Bal ve Pekmez Çeşitleri
9 Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri

NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

& Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
* Bitki Çayları
(D Tohumlar & Vitaminler

444 NURS
V ▼ V V

444 6877

GEIIliKKWEZIIKMCMMOZEL 
% 10 İNDİRİM 
'KUPONU 
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”
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Cukurhahce yol»
II ■ II V ■ II IIIçopluge doRdıı

Çukurbahçe mevkiinde bulunan 
hah saha yanından geçen asfalt 
yolun yanına atılan molozlardan 
yol çöplüğe döndü. Sayfa 4’de

TIR’ın altına girerek yaşamlarını yitiren 
Gemlikli 5 genç, toprağa verildiler. İlk olarak 
Haydar Yıldırıman cenazesi önceki gün ikindi 
namazından sonra Cemevinde kılınan cenaze 
namazıyla kaldırıldı. Dün ise, Cihan Taşdemir, 
Zafer Çetin Bayrak, Gürhan Şahin, Z. Çetin 
Bayrak ve İ. Ethem Yılmaz’ın cenazeleri 
gözyaşlarıyla toprağa verildi. Haberi syf 2’de

Haydar Yıldın m Cihan Taşdemir Zafer Çetinbayrak I. Ethem Yılmaz

Yıldırım 
ailesinden 
Bir haftada 
3 hisiöldii 

Orhangazi İznik Kara 
yolu’nda önceki gün 
saat 04. oo de meyda 
na gelen trafik kazasın 
da yaşamını kaybe 
den gençlerden Hay 
d,ar Yıldırım’ın aynı 
gün annesi de yakalan 
dığı hastalıktan kurtu
lamayarak gözlerini 
hayata yumdu. Aynı 
aileden Cengiz Yıldı 
rım da intihar etmişti. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Trafik keşmekeşi
Aracı olanların en büyük sıkıntısı Gem 

lik’teki trafik keşmekeşliği.
Yolları genişlemeyen, birçok cadde ve 

sokakları BUSKİ çalışmaları nedeniyle 
delik deşik olan, yolların sağ ve soluna 
park eden araçlar nedeniyle sıkışan ve 
yürümeyen bir trafik ile karşı karşıyayız.

İlçe içindeki trafiği düzenleyenler, günün 
24 saatini kameraya alıp, sorununa çözüm 
bulmak zorundalar.

İstanbul trafiğine dönen bir durumla 
karşı karşıyayız.

İstiklal Caddesi günün büyük bir bölü 
münde tıkanıyor. Devamı sayfa 4’de

POS’lardaıı artık 
para çekilecek

Visa Electron banka kartlarına ilişkin 
vizyonunu açıklayan Visa Europe Bölge 
Genel Müdürü Berna Ülman, Visa 
Electron banka kartlarına POS'tan 
alışveriş ve para çekme özelliği, SMS'le 
bakiye sorgulama, online alışverişler 
de yaygın kabul ve temassız kart Özel-j 
liklerinin ekleneceğini söyledi. Syf 7'de

Birkaç gündür bölgede etkili olan 
yağışları 'Can Suyu' olarak nitelendiren 
üreticiler, sağanak yağıştan memnun. 
Yapılan açıklamada, zamanında gelen 
yağışlar ana girdi maliyeti olan sulama 
konusunda da çiftçimizin yüzünü 
güldürdü.” denildi. Haberi sayfa 5 ’de

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

Kör kuyu
Terör bu kez Ankara’yı göbeğinden 

vurdu... Yaralılar ve ölüler var...
Ne yazık ki;
Yapanın yaptığı yanında kar kalıyor.
Şimdi de Ankara’yı vuran “insanlık dışı 

müsveddeler” aranıyor.
Bulunmasını diliyoruz.
Ama önce onları yönlendiren merkezi 

bulmak gerek.
ipuçları:
Kuşkusuz var.
Dünyanın en gelişmiş teknolojisiyle 

donatılmış olan polisin bulmamasına 
olanak var mı?

Ancak öyle bir kördüğüm ki bu... 
Açtıkça dolaşıyor.
Çok da uzağa gitmeden geçmişe doğru 

projeksiyon yapalım:
Abdi İpekçi, 
Çetin Emeç, 
Uğur Mumcu, 
Ahmet Taner Kışlalı, 
Necip Hablemitoğlu, 
Öldürüldüler.
Ne oldu?
Hepsinin de faili meçhul değil mi?
Silahı atanın değil silaha mermiyi 

verenin kimliğine ulaşılabildi mi?
Çok bilinmeyenli denklem...
Denklemi çözmek için aslında matematik 

profesörü olmaya gerek yok.
Siyasal otoriteden ve toplumsal dinamik

lerden beklenen;
Yurtseverlik, 
Toplumculuk, 
Akılcılık, 
Cesaret ve yürek... 
Uzman var.
Donanım var.
Ne yok?
İşte yukarıda saydıklarım yok.
Kısa vadeli çıkarları için ulusal geleceği 

tehlikeye atanlar aslında kendi iplerini 
çeki yorlar.

Dün de öyleydi.
Bugün de...
Değişen bir şey yok.
Kimse taşın altına elini sokmak istemi 

yor.
Hep başkalarından bekliyorlar. 
Başkaları aptal mı?
İpleri eline aldığı zaman bir daha bırakmı 

yor.
Geçmişi sorguluyor geleceğe dönük 

planlar yapıyor.
Sevr...
Lozan...
Birbirine tümüyle zıt iki antlaşma.
Bir yanda Sevrciler...
Kirli kirşiz dünyada ne kadar Türk 

Düşmanı varsa arkalarında...
Diğer yanda Lozancılar...
Bir avuç ulussever...
Sevrciler hiçbir zaman emellerine ulaşa- 

ma yacak.
Damarlarında asil kan olan Türk Milleti 

gerekeni yapacak.
Umutsuz musunuz? 
Neden?
Olur mu öyle şey? 
Benim halkım bilinçlidir. 
Durumdan vazife çıkarmasını bilir.

5 B iteHı mmMi
Orhangazi İznik Yolu’nda önceki sabah meydana gelen 

kazada ölen gençler birer birer toprağa verildiler.
Orhangazi İznik 
Karayolu’nda TIR’ın 
altına girerek 
yaşamlarını yitiren 
Gemlikli 5 genç 
birer birer toprağa 
verildiler.
Feci kazada can 
veren Cihan 
Taşdemir, Haydar 
Yıldırım, Zafer Çetin 
bayrak, İ. Ethem 
Yılmaz, Gürkan 
Şahin’in cenazeleri 
dün kaldırıldı. 
Haydar Yıldırım’ın 
cenazesi perşembe 
günü ikindi 
namazından sonra 
Cemevinde kılınan 
cenaze namazından 
sonra İlçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

ACI KADER 
ANNESİ DE ÖLDÜ 
Geçtiğimiz Pazar 
günü Umurbey 
yolunda intihar eden 
Cengiz Yıldırım’ın 
kardeşi olan Haydar 
Yıldırım’ın ölümünü 
duyan kanser has
tası annesi Hatayı 
Yıldırım(73) da 
yaşamını yitirdi. 
Anne Yıldırım’ın 
cenazesi, dün ikindi 
namazından sonra 
Cemevinden kılınan 
cenaze namazından 
sonra toprağa 
verildi.
Öte yandan, kazada 
ölenlerden Zafer 
Çetin Bayrak’ın 
cenazesi de dün 
cuma namazından 
sonra Veysel Karani 
Camiinde, Cihan 
Taşdemir’in cenaze
si, Merkez Solaksu 
başı Camiinde kılı
nan cuma namazın
dan sonra kılınan 
cenaze namazı ardın 
dan İlçe Mezarhğı’n 
da toprağa verildi.

ESİ HAMİLEYDİ 
Feci kazada 
yaşamını yitiren 
Gürhan Şahin’in 
cenazesi de öğle 
namazından sonra 
Cemevinde kılınan

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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11 yasındaki M eme ölü bulundu Kimli Kendini riı
Bursa'da 17 yaşın
daki Ahmet Resul 
Alişan, evinde 
babası tarafından 
ölü bulundu. Kalp 
krizi sonucu 
yaşamını yitirdiği 
sanılan talihsiz 
gencin cesedi, otop
si yapılmak üzere 
adli tıp kurumu 
morguna kaldırıldı. 
Merkez Yıldırım İlçe
si Fidyekızık 
Mahallesi'nde otu

ran Ahmet Resul 
Alişan, dün saat 
18.00 sıralarında 
çalıştığı kahveden 
eve dönen babası 
45 yaşındaki Zeki 
Alişan tarafından 
oturma odasında 
ölü bulundu. Evde 
kimsenin olmadığı 
sırada salondaki 
çekyat üzerinde 
oğlunun cansız 
bedeni ile karşılaşan 
4 çocuk babası Zeki

Alişan sinir krizi 
geçirdi. Çağrılan 
sağlık 
ekipleri Alişan'ın 
öldüğünü belirledi. 
Gürsu Yıldız Teknik 
Lisesi'ne giderken, 
ailesinin maddi 
durumu iyi 
olmadığı için 
bu yıl eğitimine ara 
verdiği belirtilen 
Ahmet Resul 
Alişan'ın herhangi 
bir rahatsızlığının 

bulunmadığı 
bildirildi.
Kalp krizinden 
öldüğü sanılan 
gencin cesedi, kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
soruşturmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı'nca baş
landı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir kişi 
tabancasını 
temizlerken 
kendini vurdu. 
Olay, Yenice 
Mahallesi'nde 
bugün saat 
16.30 sıralarında 
meydana geldi. 
Ailesi ile birlikte 
evde oturduğu sıra
da, ruhsatlı taban
casını temizlemek 
isteyen 46 yaşında

ki B.A, kazara 
tabancanın 
tetiğine dokundu. 
Tabancadan çıkan 
kurşunun kasığına 
isabet ettiği B.A. 
yaralandı. B.A, eşi 
tarafından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. B.A.'nin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken, olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

Yoldan çıkan araç takta atlı: 4 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yoldan 
çıkarak takla atan 
otomobildeki 4 kişi 
yaralandı.
Eskişehir'den Bursa 
yönüne doğru giden 
Mehmet İçgel (45) 
yönetimindeki 16

CMG 64 plakalı araç, 
İnegöl-Bursa karay
olu Sultansu mevk- 
isinde, yağmur 
nedeniyle kaygan
laşan zemin 
nedeniyle yoldan 
çıktı.
Takla atarak yolun 

kenarındaki tarlaya 
düşen aracın 
sürücüsü Mehmet 
İçgel, eşi Güllü İçgel 
(39), Hülya Ekmen 
(41) ve Aykut Ekmen 
(20) yaralandı.
Kaza yerine çağrılan 
112 acil servis ekip

leri tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesine 
kaldırılarak tedavi 
altına alınan 
yaralılardan Hülya 
Ekmen'in durumu
nun ağır olduğu 
öğrenildi.

Stadın yakınındaki 
durakta şüpheli 

ti aket paniği

m Wa Bin ılMı imi» iiıiilıını
Bursa'da, 
akrabasının evinin 
önünde kalp krizi 
geçirerek hayatını 
kaybeden genç elek
trikçinin ölümü 
üzerine soruşturma 
başlatıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yenişehir 
ilçesinde yüksek 
gerilim hattında

Wi nâmla ıılii Mm i malı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde yağmur
dan kaynaklanan 
kazalarda 5 kişi 
yaralandı.
Dün akşam 
Bozüyük'ten 
Bursa istikametine 
giden Kemalettin 
Türkaslan idaresin
deki mermer 
yjüklü 03 VD 565 
plakalı tır, Mezitler 
tüneli civarında 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

çalışan 33 
yaşındaki İsmail 
Uyar, dün gece 
merkez Osmangazi 
ilçesi Alemdar 
Mahallesi'nde otu
ran kayınbiraderinin 
evine geldi.
Kapının ziline 
basarak arabanın 
bagajındaki takım 
çantasını almaya 

kontrolden 
çıkarak yan 
yattı. Kısa sürede 
olay yerine gelen 
itfaiye ve 112 
ekipleri, şoför 
mahallinde 
sıkışan sürücüyü 
kurtardı.
Olay yerinde ilk 
müdahalesi yapılan 
sürücü Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 

inen Uyar, otomo
bilinin arkasına 
yığılıp kaldı. Hemen 
yakınları tarafından 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan İsmail 
Uyar kurtarılamadı. 
Herhangi bir 
rahatsızlığının 
bulunmadığı ifade 
edilen Uyar'ın

Aynı saatlerde 
meydana gelen 
diğer kazada ise, 
Eskişehir'den 
Bursa'ya giden 
Mehmet İçgel 
idaresindeki 16 
CMG 64 plakalı cip 
ise Şehitler köyü 
girişinde yoldan 
çıktı. Yoldan çıkan 
cip takla atarak tar
laya uçtu. Sürücü 
Mehmet İçgel (45), 

ölümü şüpheli 
bulundu. Kalp 
krizinden 
öldüğü düşünülen 
adamın cesedi; 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı.
Olayla alakalı 
soruşturma 
başlatıldı.

Güllü İçgel (39), 
Aykut Ekmen 
(20) ve Hülya 
Ekmen (41) 
yaralandı. 
Yaralılar İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hülya 
Ekmen'in durumu
nun ciddi olduğu 
öğrenilirken, 
kazalarla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

Spor Toto Süper 
Lig'de Bursaspor 
ile Beşiktaş'ın karşı 
karşıya geldiği 
Atatürk Stadı'nın 
yakınındaki durakta 
unutulan şüpheli 
paket, paniğe yol 
açtı.
Bursaspor-Beşiktaş 
maçına yaklaşık 
yarım saat kala 
Bursa Atatürk Stadı 
çevresinde 
hareketli dakikalar 
yaşadı. Stada yak
laşık 30 metre 
mesafede bulunan 
otobüs durağında 
fark edilen şüpheli 
paket, polis ekip
lerini harekete 
geçirdi. Güvenlik 
önlemlerinin

Hırsı;, Camiılelıi Şamdanları Cald
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir camiye giren 
kimliği belirsiz kişi, 
2 adet şamdanı 
çaldı. Cami imam 
hatibinin müracaatı 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri cami 
hırsızını yakalamak 
için çalışma başlat
tı. Yeşil 
Mahallesi'ndeki 
Şible Camii'ne 
gelen kimliği henüz 

alındığı otobüs 
durağının çevresin
deki şüpheli paketi 
fark etmeyen vatan
daşlar; güvenlik 
şeridinin altından 
geçerek stada 
girmek istedi. Olay 
yerine ğelen bomba 
imha uzmanı, ilk 
incelemenin ardın
dan, pakete fünye 
yerleştirdi. Güvenli 
bir şekilde pat
latılan paketten 
çocuk ayakkabısı 
çıktı.
Maç öncesi yaşa 
nan panik, şüpheli 
paketin güvenli bir 
şekilde patlatıl- 
masının ardından 
yerini yine mşç 
atmosferine bıraktı 

belirsiz şüpheli kişi, 
2 adet şamdanı 
alarak kayıplara 
karıştı. Durumu fark 
eden cami imâm 
hatibi Rahim Kyru, 
polise müracaat 
ederek, şamdan
ların çalındığını 
bildirdi. Camiye 
gelen Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme 
Şubesi ekipleri, 
parmak izi çalış
ması yaptı

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış Yıldırım Allesi’nden
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Trafik keşmekeşliği...
Gemlik’te trafiğe çıkan araç sayısı her 

yıl artıyor.
Araç sayısı artarken, yollarda genişle 

me, açık ve kapalı otopark sayısında 
artış olmuyor.

Yollar mevcut araçlara yetmiyor.
Kentin merkezi olan İstiklal Caddesi, 

bu nedenle araç trafiğini kaldırmıyor.
Çözüm ne?
Sorunau çözüm bulacak kurumlar 

belli, ancak ortalıkta görünmüyorlar.
Gemlik’te trafiğin bir gün gelip dura

cağını bu kurum yetkilileri göremiyorlar- 
mıydı.

Görmemeleri için kör olmaları gerekir
di.

İhmalcilik, bugünün işini yarına bırak
ma gibi etkenler bugün trafik sorununu 
kangren haline getirdi.

Günün belli saatlerinde Dörtyol’dan 
gelen araçlar Ahmet Dural Meydanı’na 
ulaşasıya kadar neredeyse 20-25 dakika 
geçiyor.

Kilitlenen noktalar belli.
Genelde, Çarşı Camiinin karşısındaki 

Atasoy Fırını kavşağı, Atatürk Parkı 
yanındaki köşe.

Bunun en basit çözümü, 1 Nolu Cadde 
yönünden gelen araçların İstiklal 
Caddesi’ne girmemesidir.

Araçlar, sahil yolunu izleyip, (Kumsal 
Sokak) Karsak Deresi yakınlarından İstik
lal Caddesine çıkmaları halinde sıkışıklık 
nisbeten azalır.

İkinci önlem, İstiklal Caddesi’nin tümü 
ne otopark yasağı konması.

Mal indiren ve bindiren araçlar dışında 
hiçbir araç, bu güzergahta park yapma
malı.

Bu arada Bora Sokak, Fırın Sokak ve 1 
nolu Aralığa da park yasağı getirilmeli.

Ticaret ve Sanayi Odası önünde ve 
karşısında genişletilen yaya kaldırımlar, 
araçların tek yönlü park yapması 
nedeniyle sıkışmalara neden oluyor.

Gazhane Caddesi’nde araçlar yalnız 
tek yönlü park yapmalı.

Ana güzergah olan İstiklal Caddesi 
rahatlatılmalı.

Trafikte yaşanan bu sıkışıklık, insan 
psikolojisinin de bozulmasına da neden 
oluyor.

Amerika’yı yeniden keşfetmeyeceğiz.
Yapılacak olan basit önlemler almak.
Bunun için ilgililer, daha ne kadar 

bekleyecekler.
Araç kullananların sinir sistemlerini 

bozup tüm kenti sinir hastası yaptıktan 
sonra mı konuya el atacaklar.

bir haftada 3 kişi öldü
Orhangazi İznik 
Karayolu’nda önceki 
gün saat O4.oo de 
meydana gelen 
trafik kazasında 
yaşamını kaybeden 
gençlerden Haydar 
Yıldırım’ın aynı gün 
annesi de yaka
landığı hastalıktan 
kurtulamayarak göz
lerini hayata yumdu. 
Acı olaylar Yıldırım 
Ailesini adeta sarstı. 
Geçtiğimiz hafta 
pazar sabahı 
Umurbey 
Köprüsünün 
karşısında zeytin 
ağacında intihar 
etmiş bir erkek 
cesedi bulundu. 
Polis yaptığı araştır
mada, intihar eden 
gencin Cengiz 
Yıldırım olduğunu 
belirledi.

Annesinin yaka tü önceki gün 5 etmişti.
landığı amansız Gemlikli gencin bir Bu acılara dayana-
hastahktan kurtula
mayacağını öğrenen 
genç adam, girdiği 
bunalımdan çıka-

TIR altına giren 
araçta sıkışarak 
ölmeleriyle ortaya 
çıktı. Yıldırım

mayan anne Hatayı 
Yıldırım da oğlu 
Haydar’ın toprağa 
verilmesinden bir

mayınca, hayatına 
son vermişti.

KÖTÜ KADER 
Cengiz Yıldırım’ın 
acı ölümü ailede 
büyük üzüntüye yol 
açarken, ikinci üzün-

ailesinin 4 erkek 
çocuğunun en 
küçüğü olan Haydar 
Yıldırım da bu araç
ta bulunuyordu. 
Bir haftada Yıldırım 
Ailesinden 2 genç 
yaşamına veda

süre sonra gözlerini 
hayata kapadı.
Acı kader Yıldırım 
ailesinin üzerine 
kara bulut gibi 
çöktü.
Gemlik şimdi bu 
ölümleri konuşuyor.

Ctumaice nolü çöpliiıe ılönılii
Çukurbahçe 
mevkiinde bulunan 
hah saha yanından 
geçen asfalt 
yolun yanına atılan 
molozlardan yol 
çöplüğe döndü. 
Çukurbahçe Hah 
sahasının 50 metre 
üzerindeki boş 
arsaya kimler 
tarafından 
döküldüğü bilin
meyen molozlarla 
her türlü atığın 
bırakılması sonucu 
çevrede bir yandan 
görüntü kirliliği 
oluşurken, bir yan
dan da atıklar 
arasında bulunan 
gıda maddelerin 
çıkardığı koku, 
çevrede oluşan yeni 
yerleşim birim
lerinde rahatsızlığa 
neden oluyor. 
İnşaat hurdalarının 
yanı sıra, karton, 
mukavva, plastik 
atıklar ile karpuz 
kavun gibi meyve 
atıklarının da atıldığı 
yol kenarının duru
mu görenleri 
hayrete düşürüyor

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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O, aydın bir köylü 
çocuğuydu.

Cumhuriyetin 
onuncu yılında 
Hamidiye 
Köyü’nde doğdu. 
Çocukluğu köyde 
geçti. Zeki ve 
çalışkandı.

Genç yaşında 
Gemlik’e yerleşti
Gemlik’in o yıllar

da namlı dülgerleri 
ile birlikte inşaat 
işlerinde usta ve 
kalfa olarak çalıştı.

Gemlik ve köy
lerindeki tamire 
muhtaç ilkokulların 
onarım işlerini 
yüklendi.

Bilal Kara...
Temelden okullar 
inşa etti.

Motorsiklete bin
mek tutkusu idi. 
Gençlik yıllarında 
Gemlik’te motor
siklete sahip 4-5 
kişiden biri oydu.

70 li yıllarda 
başlayan yap-set 
inşaatçılıkla 
Gemlik’in sayılı 
müteahhitlerinden 
biri olarak yüzlerce 
kişiyi ev sahibi 
yaptı. Enflasyonun 
azdığı yıllarda 
daire satışlarından 
fark talep etmeyen 
ve daireleri mal 
sahiplerine

zamanında teslim 
eden az sayıdaki 
müteahhitlerden 
biriydi.

İş hayatında 
olduğu gibi siyasi 
hayatında da renkli 
bir kişiliği vardı. 
Uzun yıllar AP de 
delegelik ilçe 
yönetim kurulu 
üyeliği, Belediye 
Meclisi üyelik
lerinde bulundu.

1980 darbesi son
rası ANAP’ın 
Gemlik örgütünün 
kurucuları arasın
da yer aldı. 
Kuruluşunu 
finanse etti.

ANAP İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili ve 
yönetim kurulu 
üyeliklerinde 
bulundu.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili göre
vi yaptı.

Çalışkan, alçak 
gönüllü, insana 
saygılı, kendisine 
olumsuz 
davranışlarda 
bulunanlara bile 
maddi ve manevi 
desteğini esirge
meyen pırıl, pırıl 
kalpli bir 
hemşehrimiz, 
kardeşimiz, 
ağabeyimizdi.

Kim mi? Mutlaka 
kimi tarif ettiğimi 
biliyorsunuzdur.

Bilal Kara.
Doğduğu, çocuk

luk ve ilk gençlik 
yıllarını yaşadığı 
köyünde ömrünün 
son yıllarını yaşa

mak için özene, 
bezene bir villa 
inşa etti. Yazları 
köyünde hısım, 
akraba, eşi ve 
dostu ile geçirmek 
içi.

O villada yakın 
akrabalarını ağırla
mak üzere yola 
koyuldu.

Her zaman kul
landığı jeepin fren
leri tutmadı, kaydı, 
devrildi. Bir ağaça 
çarparak durdu.

Ayşe Kara kaza 
anında, Enver Kara 
hastanede iki gün 
sonra öldüler. 
Kendisi ölümle 
pençeleşti bir hafta 
boyuca.

Kazanın ertesi 
günü iyi idi. 
Telefonla konuş
tuk. Beni sesimden 
tanıdı. Çok ağrıları 
mn olduğunu 
söyledi.

Ertesi gün iç

kanama sonucu 
yoğun bakıma 
kaldırıldı. Tüm 
uğraşlar kendisini 
hayata 
döndüremedi.

İyi bir arkadaş, iyi 
bir dost, kendini 
yetiştirebilmiş bir 
iş ve siyaset 
adamını aydın bir 
köylü çocuğunu 
kaybetmenin 
bizler, dost ve 
arkadaşları olarak 
üzüntüsünü yaşı 
yoruz. Kendisine 
Allah’tan rahmet 
diler, yakınlarının 
acılarını paylaşır 
taziyelerimizi 
sunarım.

Başında mantar 
şapka, motorsik- 
letin üzerindeki 
duruşun hala göz
lerimin önünde.

Güle, güle Bilal 
Kara, Allah’ın rah
met ve merhameti 
üzerine olsun.

■ ■ V ■ II -■ ■ ■ II II II Ila all all

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden 
Uludağ'da dolu ve 
sağanak yağmur 
hayatı felç etti. 
Yaşanan elektrik 
kesintileri sebe
biyle teleferik 
çalışmazken, 
onlarca turist 
zirvede mahsur 
kaldı.
Bursa'da önceki 
akşam saatlerinde 
başlayan sağanak 
yağmur Türkiye 
nin önemli kayak 
merkezlerinden 
Uludağ'ı da etkisi 
altına aldı.

Sağanak yağmur 
ve dolu zirvede 
hayatı adeta felç 
ederken, yerli ve 
yabancı turistler 
zor anlar yaşadı. 
Elektrikler kesil
ince teleferik 
seferleri durdu. 
Daha sonra jener
atörler devreye 
alındı. Ancak sık 
sık yıldırım 
düşmesi üzerine 

seferler iptal 
edildi.
Zirveye teleferikle 

çıkan onlarca 
turist istasyonlar
da mahsur kaldı. 
Yaklaşık 2.5 saat 
sonra teleferik 
seferlerinin 
yeniden başla
masıyla istasyon
larda bekleyen 
yolcular şehre 
indirildi.

Birkaç gündür 
bölgede etkili olan 
yağışları 'Can 
Suyu' olarak nite
lendiren üreticiler, 
sağanak yağıştan 
memnun.
Yapılan açıklama
da, yağışların 
zamanlamasının 
mükemmel olduğu 
belirtildi. Açıklama 
da şu görüşlere 
yer verildi.
"Yağışlar sayesin 
de tüm tarım 
havzasında çiftçi
lerimiz rahat bir 
nefes aldı. Yağış 
lar hasat zamanı 
olan Bursa Siyah 
Inciri'nde rekoltele 

ri arttırırken, su 
suzluk çeken zey 
tin ağaçlarının da 
imdadına yetişti. 
Bu iki üründe de 
tane baremlerinde 
ciddi artışlar göz 
lemlenecek. Zeytin 
ve İncir üreticimiz, 
ürünlerinin kilo 
yapması ile daha 
çok kazanacak." 
Yağışların girdi 
maliyetlerinin azal
masında da etkili 
olacağı belirtilen 
açıklamada, 
"Ürünlerin kilo 
yapması açısından 
olumlu katkısı 
olan yağışlar incir 
ve zeytinin dışında 

bölgemizde yeti 
şen deveci armu 
du, çilek kiraz ve 
fasulye gibi pek 
çok ürününde 
yetiş meşini son 
derece olumlu et 
kiledi. Zamanında 
gelen yağışlar ana 
girdi maliyeti olan 
sulama konusun
da da çiftçimizin 
yüzünü güldürdü. 
Yağışlar sayesin 
de 1 ile 2 sulama 
dönemi karşılan
mış oldu ve sula
ma için kullanıla
cak akaryakıt üreti 
çilerimizin depo 
larında kaldı." 
denildi.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

Gemlik Körfez www.gemlildi8rlezgazetesi.com

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

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

YAVUZ GÖRAL

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesinden 1999 yılında 
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

YUSUF BARIŞAN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.

SUNA ALKAN

http://www.gemlildi8rlezgazetesi.com


24 Eylül 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Say fa 6

KOMllEB ABANIYOR

BAY ■ BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
.ELZEM ÇAĞ DÖNER 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel: 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

ELEMAN fiRANIYOB
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
*(GIDA MÜHD. KİMYA MÜHD.,KİMYAGER VEYA ZİRAAT MÜH.) PERSONEL ALINACAKTIR 

FABRİKAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;
‘ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ÇALIŞACAK BAYAN VE ERKEK 

ELEMANLAR ALINACAKTIR. (SSK + YEMEK) 
NOT: CV GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.

AYDOGMUŞ ZEYTİNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
MÜRACAAT :TÜLAY HANIM

UMURBEY SANAYİ BÖLGESİ ESKİ ORHANGAZİ YOLU NO: 1 GEMLİK TEL: 0 224 512 02 96

.. .........  n —
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'S
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 2474 Fax: 51410 21

10 ile sağanak yağış uyarısı
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yur
dun büyük bir 
bölümünde görüle
cek olan yağışların; 
Kocaeli, Sakarya, 
Bursa, Yalova, 
Adana, Mersin, 
Osmaniye, 
Kahramanmaraş, 
İskenderun ve 
Malatya ile, akşam

saatlerinden sonra 
Giresun, Trabzon, 
Rize ve Hopa 
çevrelerinde 
kuvvetli olması tah
min ediliyor.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu, Orta ve Doğu 
Karadeniz kıyıların
da batı ve kuzybatı, 
doğu bölgelerde 
güney ve güneybatı 
yönlerden hafif

Genel İngilizce - î$ İngilizcesi 
Sertifika Programları 

pocuklar ipin yaz okulları 
Vize İşlemleri 

Hava alanı karşılama- Konaklama

6 ay ve üzeri kayıtlarda vize işlemlerine 
herhangi bir ücret talep etmiyoruz

j^PLANET
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

Ozan ATASOY

OUt KAYITLARINDA 
ÖZEL FİYATLAR

Kükürtlü Cd. ve.Kükürtlü Nlh. Esenkent Sitesi No: 40 D: 11
Osmangazi-BURSA/TÜRKİYE Tel & Fax : +90 224 235 48 48

www.planetyed.com 
ozanatasoy@planetyed.com 

info@planetyed.com

arasıra orta 
kuvvette, Marmara 
ve Kuzey Ege 
kıyılarında yer yer 
kuvvetli (30-50 
km/saat) olarak 
esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ 
UYARISI
Yağışların; Kocaeli, 
Sakarya, Bursa, 
Yalova, Adana, 
Mersin, Osmaniye, 
Kahramanmaraş, 
İskenderun ve 
Malatya ile, akşam 
saatlerinden 
sonra Giresun, 
Trabzon, Rize ve 
Hopa çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı 
(Sel, Su baskını, 
Yıldırım, Ulaşımda 
aksamalar vb.) 
tedbirli olunması 
gerekiyor.
Rüzgarın; Marmara 
ve Kuzey Ege 
kıyılarında kuzey ve 
kuzeydoğu yönler
den yer yer kuvvetli * 
(30-50 km/saat) 
olarak esmesi bek
lendiğinden yaşan
abilecek olumsu
zluklara karşı (Deniz 
ulaşımda aksamalar 
vb.) tedbirli olun
ması gerekiyor.

http://www.planetyed.com
mailto:ozanatasoy@planetyed.com
mailto:info@planetyed.com
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POS'lardan artık nata çekilecek
Visa Electron ban 
ka kartlarına ilişkin 
vizyonunu açık
layan Visa Europe 
Bölge Genel Müdü 
rü Berna Ülman, 
Visa Electron 
banka kartlarına 
POS'tan alışveriş 
ve para çekme 
özelliği, SMS'le 
bakiye sorgulama, 
online alışverişler 
de yaygın kabul ve 
temassız kart özel
liklerinin eklene 
ceğini söyledi.
Visa Europe, Visa 
Electron banka 
kartlarına ilişkin 5 
yıllık vizyon ve 
hedeflerini Visa 
Europe Bölge 
Genel Müdürü 
Berna Ülman, Visa 
Europe Türkiye 
Ülke Direktörü Nur 
Öztin Kurak ile Visa 
Europe Banka 
Kartları ve ön 
Ödemeli Kartlar 
Kıdemli Başkan 
Yardımcısı Tony 
Gibbons'ın 
katılımıyla düzenle
nen toplantıda açık
ladı. Visa Europe 
Türkiye Ülke 
Direktörü Nur Öztin 
Kurak da ürün 
geliştirme sürecin

Ekonomi Bakanlığı, 35 yardımcı alacak

de yaptıkları 
araştırmalarda söz 
konusu yenilikçi 
avantajların banka 
kartı kullanımını 
artıracağını gördük
lerini belirterek, 
tüketicilerin yüzde 
90'ının POS'tan 
alışveriş ve para 
çekme özelliğini 
olumlu karşıladığını 
söyledi. Bu özel
liğin, üye iş yerler
ine de önemli fay
dalar sağlayacağını 
dile getiren Kurak, 
araştırmaya katman
ların yüzde 40'ının 
bu hizmet sunul
duğu takdirde her 
zaman alışveriş 
yaptığı marketlere 
daha sık gideceği
ni, yüzde 45'inin 
müşterisi olduğu 

marketlerden daha 
çok harcama 
yapacağını belirt
tiğini söyledi.

5 YILDA 50 MİLYAR 
TL HEDEFİ 
Visa Europe Bölge 
Genel Müdürü 
Ülman, Avrupa 
genelinde banka 
kartlarının alışver
işlerde kullanım 
oranının yüzde 65, 
Türkiye'de ise 
yüzde 5 olduğunu 
belirterek, 
"Önümüzdeki 5 yıl 
içerisinde 50 milyar 
liranın ATM'den 
POS'a yönelebile
ceğini öngörüy
oruz. Lider sorum
luluğu anlayışımı
zla, bu potansiyeli 
harekete geçirmek

te önemli rol 
oynayacağını 
düşündüğümüz 4 
yeni özellik sap
tadık. Sektör 
genelinde gerçek
leştirilen yoğun 
çalışmalar sonu
cunda bu özellikleri 
hayata geçirme 
yönünde önemli 
mesafeler katedildi. 
Fikir öncülüğünü 
yaptığımız bu vizy
onla Türkiye’de 
banka kartları 
alanında yeni bir 
dönem başlaya
cağına inanıyoruz" 
diye konuştu. 
EN AZ 10 TL, EN 
FAZLA 100 TL 
Minimum 10 liralık 
bir alışveriş 
yapıldığında, 
POS'tan en az 10 
lira, en fazla ise 100 
lira nakit para çek- 
ilebildiğini bildiren 
Kurak, banka 
kartıyla POS'tan 
para çekebilme 
özelliğinin ilk etap
ta bazı süpermar
ketler ve benzin 
istasyonlarında 
mümkün olacağını, 
uygulamanın öu 
yılın son 
çeyreğinde devreye 
gireceğini ifade etti.

8 arta 22 rilm 
»ate ik ı lurtsi şelfi
Türkiye’yi 2011 
yılının 8 ayında 
ziyaret eden yabancı 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 10.45 artışla 
21 milyon 702 bin 
kişiye ulaştı.
Ocak-Ağustos döne
minde Türkiye’ye en 
çok ziyaretçi gön
deren ülkeler sırala
masında Almanya 
yüzde 14.49 payla 
birinci, Rusya 
Federasyonu yüzde 
12.29 ile ikinci, 
İngiltere yüzde 8.42 
ile üçüncü sırada 
yer aldı. Önce Gazze 
Operasyonu, ardın
dan da Mavi 
Marmara baskınına 
ilişkin özür krizi ve 
son olarak da 
BM’nin İsrail’i kol
layan raporunun 
basına sızması üzer
ine Ankara’nın yap
tırımlar açıklamasıy
la iyiden iyiye ger
ilen İsrail-Türkiye 
ilişkileri, turizme de 
yansıdı. 2009 yılının 
ilk 8 ayında İsrail’
den Türkiye’ye gelen 
ziyaretçi sayısı 206 
bin 782 
düzeyindeyken, Mavi 
Marmara baskının 
ardından 2010 yılının 
8 ayında bu sayı 

yüzde 58.85 oranın
da gerileyerek 85 bin 
85’e, 2011 yılının 
aynı döneminde ise 
yüzde 27.19 azalışla 
61 bin 950’ye gerile
di. Kültür ve Turizm 
Bakanhğı’nın 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü’nden 
elde ettiği 2011 yılı 
Ağustos ayı Geçici 
Giriş-Çıkış Yapan 
Yabancı ve 
Vatandaşlar verileri
ni açıkladı. Buna 
göre, Türkiye’yi 
ziyaret eden yabancı 
sayısı 2011 yılının 
8 ayında geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 10.45 
artışla 21 milyon 
701 bin 752’ye 
yükseldi. Bu 
ziyaretçilerin 
1 milyon 316 bin 
901 ’inin günübirlikçi 
olduğu belirlendi. 
2011 yılının Ocak- 
Ağustos döneminde 
Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçi
lerin yüzde 34.88’ini 
oluşturan 7 milyon 
570 bin kişi 
Antalya’dan, 
yüzde 24.03’ünü 
oluşturan 5 milyon 
216 bin kişi 
İstanbul’dan giriş 
yaptı.

Ekonomi Bakanlığı, 
sınavla 35 dış ticaret 
uzman yardımcısı 
alacak.
Ekonomi Bakanlığı 
nın yarışma sınavı ile 
dış ticaret uzman 
yardımcısı alımına 
ilişkin ilanı Resmi 
Gazete’de yayım
landı. Buna göre 
Ekonomi Bakanlığı

Genel İdare Hizmeti 
eri sınıfından 8’inci 
ve 9’uncu derece 
kadrolara atanmak 
üzere, giriş sınavı ile 
35 dış ticaret uzman 
yardımcısı alacak. Bu 
atımlardan 9’u işlet 
me, 9’u iktisat, 7’si 
uluslararası ilişkiler, 
4’ü endüstri mühen
disi, 3’ü bilgisayar 

mühendisi, 3’ü maki 
ne mühendisi olacak. 
Bakanlık, yapılacak 
sınavlar sonucunda 
yukarıda belirtilen 
sayılarda başarılı 
aday bulunmadığı 
takdirde, başarılı 
aday sayısı kadar 
eleman alabilecek 
veya belirtilen alanlar 
ve sayılar arasında

değişiklik yapabile
cek. Bakanlık, 
başka bir kurumda 
çalışmakta iken 
sınavı kazanan 
adayların, bu 
görevlerindeki 
olumsuz sicil ve 
mütalaa ile disiplin 
cezalarını değer
lendirme hakkını 
saklı tutacak.

KÜBETÇİECZANE
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FATİH ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 11°
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.Savcı lığı 513 10 53
C.Savci 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası . 26154 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 5131637
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 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 1Q 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 813 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.OcaOı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 95 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5,4 30 99

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
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı işi. Md. 513 45 21-11.1
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4074 

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)

iiiiUihmi
mssirımsı 

IWWARCElfflffl 
BAŞLANGIÇ 

(TRDUBLAJ) 14.15- 
16J5-18.15-20.30

Şirinler
II.45-I4.00-16.00- 

18.00-20.I5 
Rezervasyon 

(Td:5l3332l)
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Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

2002

Gemlik - Orhangazi yolu 2. Km.

OZ€l AVKf NT İLKÖĞRETİM OKULU -=S
Özel Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başarır... Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 

servi* ve KDV dahildir

Kosoualı izci gençler Bursa'da
Büyükşehir Belediye 
si’nin davetlisi ola 
rak Bursa’ya gelen 
Kosova Genç İzciler 
Birliği öğrenci heyeti 
ve Balkanların Ay 
Işığı Kadınlar Derne 
ği yöneticileri, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Atilla Ödünç’ü 
ziyaret etti.
Konuklarını Hey 
kel’deki tarihi bina 
nın meclis salonun
da ağırlayan Başkan 

vekili Atilla Ödünç, 
Balkanlar ve Türki 
ye’nin ayrılmaz bir 
bütünün parçaları 
olduğunu söyledi. 
Etkinlik kapsamında 
Bursa’ya gelen 
gençlerin, kentte çok 
sayıda Osmanh eseri 
göreceğini ve 
Kosova ile Bursa 
arasında pek çok 
ortak noktaya tanık
lık edeceklerini vur
guladı. Özellikle son 
dönemde Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi yok 
olmaya yüz tutmuş 
eserleri ayağa kaldır
ma yönünde önemli 
çalışmalara imza

attığını dile getiren 
Ödünç, benzer çalış
maların Kosova 
başta olmak üzere 
tüm balkanlarda da 
sürdürüldüğünü vur

guladı.
Kosova Dağcılık 
Federasyonu As 
Başkanı ve Grup 
Koordinötürü Kazım 
Topoyan ise heyetin 
ağırlıklı olarak 
Prizren’den geldiğini 
belirterek, Bursa’da 
da kendilerini 
evlerinde hissettik
lerini söyledi. Özel
likle Osmanlı eser
leri bakımından her 
iki kentin de bir
birine benzediğini

dile getiren 
Topoyan, “Sultan 
Murat’ın türbesinin 
biri bizim kentimizde 
diğeri ise Bursa’da. 
Bu bile iki kent 
arasındaki bağı 
görmek için yeterli” 
diye konuştu. 
Ziyaretin sonunda 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, günün anısı
na konuklarına 
Bursa’yı tanıtan 
kitapçıklar ve çeşitli 
hediyeler verdi.



• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler 

Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri 

Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri ı

444 NURS 
t t t t 

444 6877
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEIIIİK KÖRFEZOKIIWMIMOZEL 
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”

Kunıluş:1973|

mlik Körfez
GEMLİK»İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Eylül 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.eom info'tt gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Siirt'te çalışma: 
5 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesi Belenoluk 
Köyü Jandarma Karakolu'na terö 
ristlerce saldırı düzenlendi. Çıkan 
çatışmada 5 asker şehit oldu. 2’de

Cukurbalıce de sil alanımla arkeolog m MetaldeII

aMM inşaat wiliw
Çakır İnşaat tarafından Çu 
kurbahçe Mevkiinde yaptın 
Jan inşaatın arsasında Arke 
olojik Sit alanı olması nede 
niyle Bursa Müze Müdürlü 
ğü’nde görevli 2 bayan arke
olog gözetiminde zemininde 
kazı yapılarak bulgu arandı. 
Aramada bir şey çıkmayınca, 
inşaata izin verileceği belir-
tildi. Haberi sayfa 4’de

Gine Bakış

baskan degismefli
Birinci olağan kongrede, Şube Başkanlığına 
Kemal Durmaz, Sekreterliğe Halil Dinç, Mali 

Sekreterliğe Mehmet Duru seçildiler.

Gucumsnor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Pazar yazısı
Pazar günleri gazetemizi yayınlamıyoruz.
Ama, bugünkü gazetemizi yayınlamak için, 

pazar günleri çalışmak zorunda kalıyoruz. 
[ Dün, güzel bir pazar günüydü.
I Hava gezi havasıydı.
| Bahçede bakım yapmam gerekirdi.

Ama, çocukların basketbol kurslarına 
katıldığı Gücümspor’un sezon açılışı vardı.

Gücümspor’un sezon açılışları görkemli 
oluyor.

Bu nedenle pazar günümüzü çocuklara 
ayırdık.
; Gücümspor’un açılışına gittik.

Devamı sayfa 4’de

sezonu

Gemlik Gücümspor Kulübü, 2011-2012 
sezonunu dün yaptığı törenle başlattı. 
Basketbol ağırlıklı küçük çocuklara spo 
ru sevdirmek amacıyla kurulan Gücüm 
spor, bu yıl etkinliklerine bale, keman, 
gitar kursunu da ekledi. Açılışta bale ve 
basketçilerin gösterisi ilgi topladı. 10’da

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin yapılan 
1. olağan genel 
kurul kongresinde, 
Kemal Durmaz Şube 
Başkanhğı’na 
yeniden seçildi. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
kongreye, Türk 
Metal Sendikası

Genel Başkanı ve 
Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul 
Kavlak, KKTC 
Milletvekili Ahmet 
Çaluda, Türk İş Eski 
Genel Başkanı Salih 
Kılıç ta katıldı.
Tek liste ile yapılan 
seçimlerde 193 
delege oy kullandı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.eom
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M Mı taslan llMli
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın 

bugünkü yazısı elimize ulaşmadığından 
yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan 
özür dileriz. Gemlik Körfez.

Birinci olağan kongrede, Şube Başkanlığına Kemal Durmaz, 
Sekreterliğe Halil Dinç, Mali Sekreterliğe Mehmet Duru seçildiler.

Siirt'te çatışma: 
5 şehit, 1 yaralı

Siirt’in Pervari ilçesi 
Belenoluk Köyü 
Jandarma 
Karakolu'na 
teröristlerce saldırı 
düzenlendi.
Çıkan çatışmada 5 
asker şehit oldu. 
Siirt'in Pervari 
ilçesinde teröristler
le güvenlik güçleri 
arasında çıkan 
çatışmada 5 güven
lik görevlisi şehit 
oldu, 7 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 
Siirt Valiliği'nce 
yapılan yazılı açık
lamada, terör örgü 
tü PKK mensubu 
bir grup Belenoluk 
Jandarma Karakol 
Komutanlığına 
saldırı düzenlediği 
kaydedildi.
Güvenlik güçlerinin 
karşılık vermesi 
üzerine çıkan çatış
mada 5 güvenlik 
görevlisinin şehit 
olduğu, 7 güvenlik 
görevlisinin yara
landığı bildirilen 
açıklamada, bölge 
de operasyonların 
sürdüğü belirtildi. 
Öte yandan, 
Diyabakır’ın Hani 
İlçe Emniyet

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUNMiürla m cûııoı «mil «until

Müdürlüğüne 
teröristlerce yapılan 
saldırıda 2 polis 
memurunun yara
landığı bildirildi. 
Çatışmada 3 
teröristin öldürül 
düğü bildirildi.
ŞEHİT 
ASKERLERİN 
KİMLİKLERİ 
BELİRLENDİ 
Siirt Valisi Musa 
Çolak, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
Pervari ilçesine 
bağlı Belenoluk 
Jandarma 
Karakolu'na 
terör örgütü men
supları tarafından 
düzenlenen saldırı
da Jandarma 
Kıdemli Başçavuş 
Erdal Canbuîat 
(İzmir), Jandarma 
Er Önder Turgay 
(Mardin), Jandarma 
Er Adem Yörük 
(Antalya), Jandarma 
Er Ömer Dursun 
(Sinop), Jandarma 
Er HaJ.il İbrahim 
Türkmen (Konya) 
ve Jandarma 
Onbaşı Recep 
Gök'ün (Şırnak) 
şehit olduğunu 
bildirdi.

Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin yapılan 
1. olağan genel 
kurul kongresinde, 
Kemal Durmaz Şube 
Başkanlığına 
yeniden seçildi. 
Belediye Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
cumartesi günü saat 
10.oo toplanan 
Genel Kurula, Türk 
Metal Sendikası 
Genel Başkanı ve 
Türk-İş Genel 
Sekreteri Pevrul 
Kavlak, KKTC 
Milletvekili Ahmet 
Çaluda, Türk İş Eski 
Genel Başkanı Salih 
Kılıç, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve sendika 
üyeleri katıldı. 
Genel kurulda 
konuşan Şube 
Başkanı Kemal 
Durmaz, yeni kuru
lan Gemlik 
Şubesi’nin çalış
maları hakkında 
bilgi verdi.
Durmaz, Gemlik’in 
bir işçi kenti 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
"Türk Metal Sendika 
sı Türkiye’de 
sanayinin bugünlere 
gelmesinde büyük 
pay sahibidir.
Gemlik ise büyük bir 
sanayi şehridir.
Buna paralel olarak 
ihtiyaçlar giderek 
artıyor. Bu nedenle 
biz de ihtiyaç 
dölâyisiyîâ Gemiîk 
Şubemizi kurduk” 
Daha sonra söz alan 
Türk Metal 
Sendikası Genel 
Başkanı Pevrul 
Kavlak, sendikaların 
birlik içinde tek 
yumruk halinde 
olmasını istedi. 
Kavlak, "Yakın bir 
zamanda Türkiye 
için altın bir çağ 
başlayacak.
Bu çağ, işçiler, 
emekçiler ve 
çalışanlarla başlaya
cak ve kalıcı 
hale getirilecek. 
Kongremiz, Gemlik’e 
ve çalışanlarımıza 
hayırlı olsun” dedi.

TEK LİSTE İLE 
SEÇİME GİDİLDİ 
Genel kurulda 
konuşmalardan 
sonra, tek liste ile 
seçimlere gidildi. 
Seçimlerde 193 
delege oy kullandı. 
Şube başkanlığı, 
Şube Sekreterliği, 
Mali Sekreter ve 
yönetim kurulu ile 
denetleme kurulu, 
disiplin kurulu ve 
üst kurul üyeleri için 
seçim yapıldı. 
Seçimlerde Kemal 
Durmaz yeniden 
Gemlik Şube 
Başkanlığı’na 
seçilirken, Şube 
Sekreterliğine Halil 
Dinç, Mali

Sekreterliğe Mehmet 
Duru seçildi.
Yönetim kurulu üye
liklerine ise: 
Doğan Yıldıran, 
Memduh Oruç, 
İbrahim Bayrak, 
Ali Yıldırım, 
Selçuk Demir, 
Onur Ak
Denetlenme kurulu 
üyeliklerine: 
Hüseyin Can, 
Muhammet Çelik, 
Yaşar Özkan, 
Disiplin kurulu Üye
liklerine: 
Mustafa Kazanç, 
Muhammet Çelik, 
Yaşar Özkan 
Üst Kurul Üyelikleri 
ne ise: 
Kemal Durmaz, Halil 

Dinç, Mehmet Duru, 
Doğan Yıldıran, 
Memduh Oruç, Ali 
Yıldırım, İbrahim 
Bayrak, Selçuk 
Demir, Hüseyin 
Umdu, Mustafa 
Kazanç, Hüseyin 
Can, Muhammet 
Çelik, Yaşar Özkan, 
Mürtaza Altın, 
Mehmet Atalay, 
İsmail Buluter, 
Ayhan Kaya, 
Ramazan Gedik, 
İbrahim Yassıoğlu, 
Mustafa Ustabaş 
seçildiler.
İlçe Seçim kurulu 
gözetiminde yapılan 
seçimlerden sonra 
sendika üyelerine 
yemek ikram edildi.



Karsak Boğazı’na uçan ataçta 
burunları Hile kanamadı

Ayrıldığı eşini 
8 yerinilen bıçakladı

Karsak boğazına 
uçan otomobilde 
bulunan 3 kişi, kaza 
yı burunları bile 
kanamadan atlattı. 
Kaza, Orhangazi- 
Bursa kara yolunun 
Karsak boğazı 
mevkiinde meydana 
geldi.
Gebze'den Bursa'ya 
giden Mehmet 
Sayıcı (32)

5 yaşındaki çocıık kamyonun altımla kaldı
İnegöl’de, bir 
kamyon çocuğu 5 
yaşındaki çocuğu 
ezdi. Kaza, 
Mesudiye Mahallesi 
Hızır Sokak ile 
Gülistan Sokağın 
kesiştiği yerde 
faaliyet gösteren 
marketin önünde 
meydana geldi. 
Annesinde aldığı 
parayı harcamak 
için evlerinin yakı 
nındaki markete

MıliBiııMiiıiıaıiilıııiıııııı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
yakınının düğünü 
için gittiği düğün 
salonunda masa 
üzerine bıraktığı kol 
çantasının 
çalındığını belirten 
bir kişi, polise müra
caat etti.

flitin dolu çanta kayıplara karıştı
Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, çok 
miktarda ziynet 
eşyasını çalarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen 
bilgiye göre olay, 
Nilüfer ilçesi 
Kültür Mahallesi 
Azimli Cadde

idaresindeki
41 UD 542 plakalı 
otomobil, Karsak 
boğazında Yıkıntı 
Tesisleri yakınların

da kontrolden çıktı. 
Yaklaşık 20 metre 
uçan otomobil, 
derenin içinde 
ters döndü.

giden Hamza Hüse 
yinoğlu (5), alışveri 
şin ardından mar
ketinde önünde arka 
daşları ile oyun 
oynamaya daldı. 
Bu sırada markete 
ürün getiren sürücü 
Yüksel Alper (32) 
idaresindeki 26 SZ 
570 plakalı kamyo
net, market önüne 
park etmek istedi. 
Kamyonetin yan 
kısmına kafasını

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde bir 
yakınının düğünü 
için gittiği düğün 
salonunda masa 
üzerine bıraktığı kol 
çantasının 
çalındığını belirten 
bir kişi, polise müra
caat etti.

üzerindeki bir evde 
meydana geldi. 
Sibel K'ye ait eve 
giren hırsızlar, 1 
adet İncili altın set, 
beyaz altın set, inci 
kolye, 2 adet pırlan- 
talı inci kolye, 
2 adet altın bileklik, 
1 adet geniş bilezik, 

çarpan Hamza 
Hüseyinoğlu, yere 
düştü. Bu sırada 
hareket halinde olan 
kamyonetin arka 
tekeri Hamza'nın 
kafasının üzerinden 
geçti. Kazayı fark 
edip, kamyonetten 
inen sürücü, minik 
çocuğu kanlar 
içinde görünce şok 
geçirdi. Kazayı 
görenlerin haber 
vermesi üzerine kısa

Arabayatağı 
Mahallesi'ndeki 
düğüne giden Tuna 
M. isimli vatandaş, 
masa üzerine koy
duğu kol çantasının 
çalındığını fark 
edince durumu 
polise bildirdi. 
İçerisinde tek taş

2 adet altın bilezik, 1 
adet papatya şekilli 
İncili bilezik, 1 adet 
değerli taşlı gerdan
lık, 5 adet Adana 
burması çocuk 
bileziği, 1 tane 
winx marka çocuk 
bileziği, 1 adet pır
lanta yüzük,

Sürücü Mehmet 
Sayıcı ile yanında 
bulunan iki arkadaşı 
kendi imkanları ile 
otomobilden çıktı. 
Şahıslar kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı.
Derenin içinde ters 
dönen otomobil vinç 
yardımı ile 
çıkarılırken, kazayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

sürede olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
minik çocuğa müda
hale etti. Müdahale 
nin ardından 
kafasının büyük bir 
bölümü parçalanan 
ve solunum yollan 
tamamen kapanan 
küçük Hamza, 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne kadar 
ambulansta yapılan 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı.

yüzük, 250 TL para 
ve bir adet cep tele
fonu bulunan çan
tasının kim tarafın
dan çalındığını 
görmediğini belirten 
Tuna M., polise ifade 
verdi.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

5 adet altın 
yüzük, 4 adet 
çocuk altın küpesi, 
2 adet küçük altın 
bulunan çantayı 
çaldı.
Müştekinin şikayeti 
üzerine polis olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı

Yalova'nın Çınarcık 
ilçesinde sabıkalı 
şahıs, 2 ay önce 
ayrıldığı eşini 8 
yerinden bıçakla
yarak öldürdü.
Türkiye'de kadın 
cinayetlerine bir 
yenisi daha eklen
di. 3 yıl önce 
evlendiği Meve 
Yayla (33) ile birlik
te Yalova'nın Çınak 
ilçesi Harmanlar 
Mahallesi 1. Sokak 
ta yaşayan Mustafa 
G. (54), 2 ay önce 
şiddetli geçimsizlik 
yüzünden eşinden 
ayrıldı. Ancak daha 
sonra barışmak 
isteyen Mustafa G., 
eski eşinin evine 
gitti. Barışmak iste
meyen Yayla ile 
tartışan Mustafa G.,

15 bin lirasını kaptırılı
Bursa'da bir vatan
daşın park halinde
ki aracından 15 bin 
lirası çalındı.
Edinilen bilgine 
göre, Üçevler 
Mahallesi 
Dumlupınar Cadde 
üzerinde park 
halinde olan

Slliii 111 Mı İIIİIİ
Bursa'da oturan bir 
genç, evlenmeyi 
düşündüğü için 6 
cumhuriyet altını 
taktığı sevdiği kızı, 
kendisinden ayrıl
ması nedeniyle 
hırsızlık suçundan 
polise şikayet etti. 
Alınan bilgiye göre, 
Kütahya'da oturan 
İlknur E. (18), bir 
süre öpce 
tanıştığı erkek 
arkadaşı Ersen 
Ç. (24) ile evlenmek 
için ailesinin 
yanından kaçıp 
Bursa'ya geldi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Hacivat 
Mahallesi 345. 
Sokak'ta oturan 
Ersen Ç. ve 

mutfaktan aldığı 
bıçakla eski karısı
na saldırdı. Meve 
Yayla'yı gözünden 
ve sırtından 8 kere 
bıçaklayan şahıs, 
daha sonra evden 
ayrıldı. Yayla olay 
yerinde hayatını 
kaybederken, zanlı 
ise polise teslim 
oldu. Daha evvel 
silah ve bıçakla 
yaralama suçların
dan birçok sabıkası 
olan Mustafa G.'nin 
akli dengesinin 
yerinde olmadığı 
iddia edildi. 
Gözaltına alınan 
katil zanlısı adliy- 
eye sevk edilirken, 
Meve Yayla’nın 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı

Recep Turan'a ait 
araçtan 3 bin avro, 
7 bin TL nakit para 
1 adet oyun ve film 
CD'si ile cep tele
fonu çalındı. 
Turan'ın ihbarı 
üzerine polis olayla 
ilgili soruşturtma 
başlattı 

ailesi, bir süre 
yanlarında kalan 
İlknur E'ye, boy
nuna takması için 6 
adet cumhuriyet 
altını verdi.
Bazı nedenlerden 
dolayı aralarında 
çıkan anlaşmazlık 
yüzünden İlknur E, 
evlenmekten 
vazgeçerek, altın
larla birlikte 
evden ayrıldı. 
Bunun üzerine 
Ersen Ç. ve 
ailesi, altınlarının 
çalındığı 
iddiasıyla genç 
kız hakkında 
şikayetçi oldu. 
Olayla ilgili . 
soruşturma 
sürdürülüyor.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Pazar yazısı
Açılış saat 14.oo de yapılacaktı.
Barış ve Özgür gece Kumla’da 

kalmışlardı.
Onları almaya Kum la’ya gittik.
Havanın güzelliğinden biraz olsun 

yararlanmak için İskele’deki Çınar Çay 
bahçesinde indim.

Hem gazete okumak, hem Kumla’nın 
güzel havasından yararlanıp birkaç bar
dak çay içmekti amacım.

Kol börekli çay kahvaltısından sonra 
masama gelen dostlarla sohbete koyulun
ca, saatin nasıl ilerlediğini anlayamadım.

Gemlik’e döndüğümüzde Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılacak olan sezon açılışı 
için veliler akın akın salona geliyorlardı.

Açılış zamanına daha vardı.
Çocukları öğretmenlerine teslim edip, 

kalan zamanı değerlendirmek için 
Özdilek’e gittik.

Döndüğümüzde açılış için protokolün 
beklendiğini gördük.

25 dakika gecikmeyle açılış başladı.
Gücümspor bir avuç gönüllünün 

çabasıyla küçük çocuklara sporu 
sevdirmeye çalışıyor.

Basketbol ağırlıklı olan bu çalışmaların 
mimarı, Beden Eğitim Öğretmeni Tuğan 
Büyükbaşaran..

Geçen yılda aynı salonda yapılan açılış 
daha görkemliydi. Geçen yıl Karizma 
Show’un katanıyla yapılan açılışta salon 
hınca hınç doluydu.

Bu yıl kalabalık o kadar olmasa da 
kursa katılan ailelerin büyük çoğunluğu 
oradaydı.

Gücümspor, basketbolda yıldızlar, 
küçükler ve minikler kız ve erkek takım
larını oluşturmuş.

Geçen yıl kızlar Bursa üçüncüşü 
olmuştu.

Bu yıl ise kulüpte basketbol dışında 
müzik (keman-gitar) kursları alanında 
baleye de yer verilmişti.

Açılışta bale öğretmeninin gösterisi 
hayli ilgi topladı.

Daha sonra küçükler ile yıldızların gös
terisi de bol bol alkışlandı.

Yüzlerce çocuğu sporla buluşturan bu 
amatör kulüp, birkaç sponsorun ve 
velilerin katkılarıyla ayakta duruyor.

Kaymakam Bilal Çelik’in konuşmasın
da değindiği gibi Gümüş Ayak ve Oto 
Cihan gibi Gemlik’in küçük işletmelerinin 
destekleri yanında daha büyük ve güçlü 
kuruluşların bu kulüplere katkı sağlaması 
gerekir.

Burada belediyenin bilhassa araç 
desteği unutulmamalı.

Bu destek olmasa, çocuklar karşılaş
malara gidemezler.

Çocuklarla velileri sevindiren bir açılış
tan sonra büroya dönüp gazete hazırla
mak bir pazar günü insana yapılan en 
büyük eziyet geliyor ama bu da bizim 
işimiz diyoruz. Görevimiz^ yapıyoruz.

Çumahte'ıle sil alanımla arteolog 
gözeiiminıH inşaat wmlwor

Çakır İnşaat tarafından Çukurbahçe Mevkiinde yaptırılan 
inşaatın arsasında Arkeolojik Sit alanı olması nedeniyle 
Bursa Müze Müdürlüğü’nde görevli 2 bayan arkeolog gözeti
minde zemininde kazı yapılarak bulgu arandı. Aramada bir 
şey çıkmayınca, inşaata izin verileceği belirtildi.
Çukurbahçe 
Mevkiinde İnşaat 
yapmak için arazi 
sahipleriyle anlaşan 
Çakır İnşaat sahibi 
Kenan Çakır, 
arsanın arkeolojik 
sit alanında bulun
ması nedeniyle, 
Bursa Müze 
Müdürlüğü’nün 
görevlendirdiği 2 
bayan arkeolog 
eşliğinde, arazi 
zemininde arkeolojik 
bulgu kazısı yapıldı. 
Aynı bölgede âa'na 
öncede inşaatlar 
yapan Mimar Kenan 
Çakır, yaptığı inşaat
ların bitişiğindeki 
arsalarda da inşaat 
yapmak istedi. 
Bölgenin helenistik 
çağdan kalan arke
olojik Sit Bölgesi 
olması nedeniyle, 
Müze 
Müdürlüğü’nden 
görevlendirilen 
arkeloglarla birlikte 
inşaat alanında 
yapılan kazılarda, 
sağlam zemine 
kadar yapılan arazi 
araştırmasında arke
olojik bulguya rast
landığı takdirde 
inşaata izin verilme 
eliğini söyledi. 
İnşaata başlamak 
için zeminde araştır
ma yapan Bursa 
Müze 
Müdürlüğü’nde 
görevli arkeo 
loğların eşliğinde 
kazıların tamamlan 
dığını söyleyen 
Kenan Çakır, 
zeminde eskiye ait 
birşey bulunmadığı 
için inşaata başlaya
bileceğini söyledi. 
Çakır, yan arazide 
yapılan kazılarda 
bulunan bazı eski 
duvar kalıntıları 
nedeniyle, o arsanın 
sit alanına alındığını 
da söyledi.
Bu bölgede daha

ÇAKIR

SATILIK 
LÜKS DAİRELER

Çakır İnşaat burada 
deniz manzaralı 
3 blok inşaat 
yapacak.

öncede inşaat yap
mak isteyen bazı 
müteahhitlerinde 
aynı şekilde

arsalarında 
inceleme yaptığı ve 
bazılarına izin veril 
mediği öğrenildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şahin ne [rdem ailelerinin muilM günü
AKP Eski İlçe Başkanı Enver ve Fatma Şahinin kızları Sabiha ile 

Abdullah - Ayşe Erdem çiftinin oğulları Ahmet Erdem, 
Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılan düğünde mutluluğa yelken açtılar.

Ak Parti Eski İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin ile Fatma 
Şahin’in kızları 
Sabiha Şahin, 
geçtiğimiz cıima 
akşamı, Abdullah ve 
Ayşe Erdem'in 
oğulları Ahmet 
Erdem ile yaşam
larını birleştirdi. 
Cuma akşamı 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde yapılan 
düğün törenine AKP 
Bursa Milletvekilleri 
İsmail Aydın, Önder 
Matlı ve İsmet Su da 
katıldı.

Şahin ve Erdem aile 
lerinin, dostlarının 
gençleri yalnız 
bırakmadığı gecede, 
gençlerin nikah 
tanıklıklarını mil

letvekili İsmet Su ile 
Kaymakam Bilal 
Çelik yaptı.
Nikahı ise Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz kıydı.

Geceye, ilahi 
grubunun ilahileri ve 
semah ekibinin gös
terileri renk kattı. 
Genç çifte mutluluk
lar diliyoruz.

Bu yıl altıncısı 
düzenlenen 
Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali, 
Bursa'nın birçok 
noktasında gerçek* 
■eştirilen açılış 
gösterimleriyle 
başladı.
Bursa Akademik 
Odalar Birliği 
(BAOB) Yerleş 
kesi'ndeki açılış, 
Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları 
Birliği Bursa İl 
Koordinasyon 
Kurulu, Bursa 
Tabip Odası ve 
Makina Mühen diş
leri Odası Bursa 
Şubesi işbirliğinde, 
Teoman Öztürk 
Belgeseli gösterim
inin ardından 
düzenlenen kok
teylle gerçekleştiril
di. Bursa'da 29 
Eylül'e kadar süre
cek festival kap
samında, BAOB

Yerleşkesi'nde her 
akşam saat 
19.00’da bir film 
gösterilecek. Bu 
filmler arasında 
sırasıyla Arkadaş, 
Kimse İran 
Kedilerinden 
Bahsetmiyor, 
Pompoko ve İstan
bul Çıplak adlı 
eserler yer alıyor. 
Emeği anlatan sine
ma filmlerini bilet
siz ve ücretsiz 
şekilde seyirciyle 
buluşturan İşçi 
Filmleri Festivali'ne 
film gönderen 
yönetmenlerin film
leri bir yıl süren 
festival boyunca 
Türkiye'nin bir 
ucundan diğer 
ucuna dolaşıyor. 
Şehir merkez
lerinde ve yoksul 
mahallelerde gös
teriler, sendikalar 
aracılığı ile işçilere 
ulaştırılıyor.
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KOMİLER ARANIYOR

BAY ■ BAYAN 
GARSON VE KOMİLER 

ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur. 
.ELZEM ÇAĞ DÖNER 
İstiklal Caddesi Baytaş 

Körfez Sitesi altı No : 57 
GEMLİK Tel: 505 00 70

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08

Havalar soğuyor
Hava sıcaklığı yurdun doğu 
kesimlerinde 2 ila 4 derece 
azalacak Hava sıcaklığı 
yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 
4 derece azalacak.
Trabzon, Muş, Ağrı ve Van'ın 
kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli, 
Rize ve Hopa çevrelerinde ise 
şiddetli yağış beklendiğinden 
vatandaşlar uyarıldı.
Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son verilerine 
göre, Orta Karadeniz kıyıları, 
Doğu Karadeniz, Doğu

Anadolu'nun kuzey ve 
doğusu, Güney Doğu 
Anadolu'nun doğusu ile Sinop, 
Kırklareli ve İnebolu 
çevrelerinde görülecek olan 
yağışların;
Trabzon, Muş, Ağrı ve Van'ın 
kuzeybatı çevrelerinde kuvvetli, 
Rize ve Hopa çevrelerinde 
şiddetli yağış olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığı yurdun doğu 
kesimlerinde 2 ila 4 derece 
azalacak, diğer yerlerde önemli 
bir değişiklik beklenmiyor.

Türkiye, Ekonomik Büyümede 
184 Ülke Arasında 122'nci Sırada

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

kkONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

DİSK-AR'ın hazır
ladığı Türkiye'nin 
ekonomik büyüme 
raporuna göre, 
Türkiye geçen 5 
yılda ekonomik 
büyümede sınıfta 
kaldı. 2011 yılının 
ilk yarısında kayda 
değer bir büyüme 
göstererek, dünya 
ekonomisinde en 
hızlı büyüyen ülke 
ler arasında ilk 
sıralarda yer alan 
Türkiye'nin krizin 
etkisinin en yoğun 
olarak hissedildiği 
2007-2010 yıllarını 
kapsayan 4 yıllık 
süreçte, 184 ülke 
arasında ortalama 
2, 2'lik büyüme hızı 
ile 122.sırada yer 
aldığı belirlendi. 
DİSK-AR'ın hazır
ladığı Türkiye'nin 
ekonomik büyüme 
raporuna göre, 
Türkiye geçen 5 
yılda ekonomik 
büyümede sınıfta 
kaldı DİSK-AR'ın 
hazırladığı Türki 
ye'nin ekonomik 
büyüme raporuna 
göre, Türkiye 
geçen 5 yılda 
ekonomik büyüme 
de sınıfta kaldı.
2011 yılının ilk 
yarısında kayda 
değer bir büyüme 
göstererek, dünya 
ekonomisinde en 
hızlı büyüyen ülkel
er arasında ilk 
sıralarda yer alan 
Türkiye’nin krizin 
etkisinin en yoğun 
olarak hissedildiği 
2007-2010 yıllarını 
kapsayan 4 yıllık

süreçte, 184 ülke 
arasında ortalama 
2, 2'lik büyüme hızı 
ile 122. sırada yer 
aldığı belirlendi.

Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu 
Araştırma 
Enstitüsü (DİSK- , 
AR), Türkiye'nin 
Ekonomik Büyüme 
raporunu açıkladı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF) 
Ekonomik 
Görünüm Nisan 7 
2011 Veritabanı; 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
Beklenti AnkEti ve 
Hazihe 
Müsteşarlığının 
verileri üzerinde^ 
yapılan hesapla
maya göre 2011 
yılının ilk yarısında 
kayda değer bir 
büyüme göster
erek, dünya 
ekonomisinde en 
hızlı büyüyen ülkel
er arasında ilk 
sıralarda yer alajı 
Türkiye'nin krizin 
etkisinin en yoğun 
olarak hissedildiği 
2007-2010 yıllarını 
kapsayan 4 yıllık 
süreçte, 184 ülke 
arasında ortalama 
2, 2'lik büyüme 
hızı ile 122. 
sırada yer aldığı 
belirlendi.
2011 yılı Çin ise 
ilk 6 aylık dönemde 
yaşanan hızlı 
büyümeye rağn\en 
2. yarı yılda gerçek

leşmesi beklenen 
yavaşlama ile 
ekonominin yüzde 
5-6 bandında 
büyüyeceği tahmin 
ediliyor. IMF verita- 
banının Eylül ayın
da ki düzenleme
sine göre ise 
Türkiye 2011 yılın
da 182 ülke arasın
da, yüzde 6.6'lık 
büyüme ile 28. sıra
da yer alacak.

-TÜRKİYE 
EKONOMİSİ 
DÜNYA 
GENELİNDE EN 
YAVAŞ BÜYÜYEN 
63. ÜLKE ÖLDU- 
Raporda IMF'nin^ 
184 ülke iÇin 
ekonomik 
büyüme oranlarını 
verdiği belirtilerek, 
Söz konusu 
veritabanı 
üzerinden ülkeler C 
arasında 
karşılaştırma 
yapma olanağı 
bulunduğu ifade 
edildi. Bu rakam
lara göre Türkiye 
2007-2010 yılları 
arasında ekonomisi 
krizden en çök 
etkilenen ülkeler ; 
arasında yer 
alıyor.
Söz konuşu 4 yıl i 
iÇin Türkiye 
ekonomisi ortalama 
yüzde 2.2'lik 
büyüme oranı;ile t 
184 ülke arasında 
122. şifâda yer aldf. 
Buna göre Türkiye \ 
ekonomisi dünya 
genelinde en yavaş 
büyüyen 63. ülke 
oldu.
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Gol düellosu Yeni köy Gençlerbirliği'nin
Seyfettin SEKERSÖZ

İki zayıf ekibin 
karşılaşmasında 
gülen taraf konuk 
Yeniköy 
Gençlerbirliği 
takımı oldu. 
Umrbey sahasında 
oynanan maçı 
misafir takım 4-3 
kazanarak 
3 puanı aldı.
U-17 ligi 6. gurupta 
oynanan maça 
Çotanakspor 
henüz 3. dakikada 
Gökhan’ın attığı 
golle 1-0 önde 
başladı.
Gençlerbirliği’nden 
Korhan’ı 
durduramayan 
Çotanakspor, 
rakibin kontratak

ları karşısında 
zorlanmaya 
başladı. 18. dakika
da Korhan’la skoru 
eşitleyen Yeniköy 
Gençlerbirliği 
karşısında kalecinin 
büyük hatasında 
Çotanakspor

22. dakikada geçti. 33. dakikadaMurat’la 2-1 öne

kazanılan penaltıyı 
gole çeviren 
Korhan skoru 
eşitlerken 40. 
dakikada Hasan 
attığı golle 
Gençlerbirliğini öne 
geçirdi ve ilk yarı 
3-2 konuk ekibin 
üstünlüğüyle 
kapandı. 
İkinci yarıda 
Çotanakspor 
beraberlik için rakip 
kaleye yüklenirken 
maçın en iyi oyun
cusu 
Gençlerbirliği’nden 
Korhan’ı durdura- 
mayınca bu 
futbolcu 59. dakika
da attığı golle 
skoru 4-2 yaptı. 
Maçın son dakika 
sında Furkan’la bir 
gol bulan 
Çotanakspor’un 
gayreti sonuç ver- 
meyinde maç 
Gençlerbirliği’nin 4- 
3 galibiyetiyle sona 
erdi.

SAHA : Umurbey 
HAKEMLER: 
Murad Albay 7, 
Neşe Nevin Adalan 
7, Esin Alkan 7, 
ÇOTANAKSPOR : 
İbrahim 4, Murat 5, 
Mert 4, (Tuncay 3) 
Mustafa 5, Emrah 5, 
Ramazan 5, 
Nedrettin 4, İzzettin 
4, (Mesut 4) Furkan 
5, Aykut 5, 
Gökhan 5, (Yusuf 
Karakaptan 2) 
YNK.
GENÇLERBİRLİĞİ : 
Serhat 4, Ali 5, Onur 
Sakın 5, Harun 5, 
Onur Yiğit 5, 
Berkay 5, Korhan 8, 
Burak 3, (Serhat 5, 
Hasan 5, Cihan 5, 
Coşkun 5, 
GOLLER : Dk. 3 
Gökhan, Dk. 22. 
Murat, Dk.80.
Furkan, 
(Çotanakspor) 
Dk. 18-33 Pen. 59. 
Korhan, Dk. 40. 
Hasan, (Yeniköy 
Gençlerbirliği)

Gemlik Körfez Gazetesi; www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ümurspor, kolay kazandı: 4-0

Gemlik Karadenizspor karşılaşmasında kırmızı beyazlı 
Ümurspor, 3 puanı 4 golle alırken zorlanmadı. Umurbey’de 

oynanan karşılaşmadan kırmızı beyazlılar, rakip kaleye 
4 gol atarak, karşılaşmadan galip ayrıldılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tecrübeli Ümurspor 
ile bu yıl kurularak 
liglere katılan 
Gemlik 
Karadenizspor 
karşılaşmasında 
kırmızı beyazlı 
Ümurspor, 3 puanı 4 
golle aiırken 
zorlanmadı.
Umurbey sahasında 
oynanan U-17 yaş 
ligi 6. grup maçında 
sahadan 4 farklı gali* 
biyetle ayrılan 
Ümurspor, attığı 
kadar da kaçırınca 
farkı açamadı.
Umurspor’un baskısı 
altında geçen 
ilk yarıda 11’de 
Cankaratay takımını 
1*0 öne geçirdi. 22. 
dakikada Recep’le 
farkı ikiye çıkaran 
kırmızı beyazlılar ilk 
yarıyı 2-0 önde 
kapadı.

Üstünlüğünü ikinci 
yarıda da sürdüren 
Ümurspor farkı 
açmak için rakip 
kalede gol 
ararken Gemlik 
Karadenizspor 
kalecisi Ömer’in 
sakatlanması üzerine 
kaleye İsa geçti. 53. 
dakikada Serdar’ın 
serbest vuruştan 
kaydettiği golle farkı 
3’e çıkaran 
Ümurspor, 62. 
dakikada Onur’un 
ayağından bir gol 
daha bularak skoru 
4-0 yaptı. Kalan 
dakikalarda 
Karadenizspor kale
cisi İsa Ümurspor 
ataklarında başka 
gole izin vermeyince 
maç 4-0 
Umurspor’un üstün
lüğüyle kapandı. 
SAHA : Umurbey 
HAKEMLER:

Ziya Tanoğlu 8, 
Selime Yılmaz 8, 
Hasan Doğru 8,

UMURSPOR : Ali 4, 
Bertin 5, (Mustafa 4) 
Onur Aslan 5, Enes 
5, Faruk 5, Mert 5, 
Muratcan 5, (Mehmet 
4) Cankaratay 6, 
Mithat 4, Serdar 6, 
(Onur Altın 5) 
Recep 6, 
GEMLİK 
KARADENİZSPOR : 
Ömer 3, (İsa 5) 
Süleyman 4, Samet 
4, (Volkan 2) Öcal 4, 
Musa 4, Deniz 4, 
İsmail 4, Emre 5, 
Sinan 2, Hasan Yıldız 
4, Fırat 3, (Hasan 
Ayvaz 3)

GOLLER : Dk. 11. 
Cankaratay, Dk. 22. 
Recep, Dk. 53.
Serdar, Dk. 62. Onur 
Altın 5, (Ümurspor)

GEMLİK KARADENİZSPOR
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2O12'de 115 fuar Organize Edilecek
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 
gelecek sene 
112'si uluslararası 
olmak üzere 405 
fuarın yapılmasına 
izin verildi.
TOBB, Türkiye'de 
düzenlenecek 
fuarların etkin ve 
kapsamlı biçimde 
tanıtılması ve 
sene boyunca

Kamuda taşıt saltanatı son Bulacak
Kamuda artık taşıt
lar ekonomik olacak 
ve hangi kurumun 
elinde ne kadar 
k^mu taşıtı bulun
duğu netlik 
kazanacak.
Kamuda artık taşıt
lar ekonomik olacak 
ve hangi kurumun 
elinde ne kadar 
kamu taşıtı bulun
duğu netlik 
kazanacak.
Kamunun elindeki 
hizmet araçlarının 
özel amaçlar için 
kullanımının önüne 
geçilerek, bir anlam
da "taşıt saltanatı*' 
da son bulacak.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in 
talimatıyla başlatılan 
ve Taşıt Kanununda 
köklü değişiklik 
öngören taslak 
çalışmaları, kurum- 
ların da görüşlerinin 
alınmasının ardın
dan tamamlanarak, 
Başbakanlığa gön
derildi.
Kamu Taşıtları 
Kanun Tasarısı 
Taslağına ile mevcut 

kullanılabilecek bir 
bilgi kaynağına 
duyulan ihtiyacın 
karşılanması 
amacıyla hazırladığı 
2012 Fuar 
Takvimi'ni yayım
ladı. 2012'de en 
yoğun fuar pro
gramı, mart ayında 
olacak. 405 fuarın, 
70'i bu ayda 
düzenlenecek.
Mart ayını 64 fuar 

kanunun yürürlüğe 
lUfcl y »Itndan 

bugüne kadar yeni 
kurulan kamu 
idareleri, düzenleyici 
ve denetleyici 
kurumlar da dikkate, 
alınarak Kanunun 
kapsamı genişletildi. 
1961'de çıkarılan ve 
günümüzde ihtiyaca 
cevap veremez hale 
gelen Taşıt 
Kanununda bir çok 
değişiklik öngören 
Taslak ile kamu Mali 
yönetim sisteminin 
ana unsurları olarak 
"etkililik, verimlilik, 
saydamlık ve hesap 
verilebilirlik" esas 
alınarak, taşıtlara 

ile nisan ve 59 fuar 
ile eylül ayı takip 
edecek.Gelecek 
sene düzenlenecek 
405 fuarın 209'u 
İstanbul'da, 28'i 
Bursa'da, 27'si 
İzmir'de gerçek
leştirilecek. 2012'de 
Tarım, Seracılık, 
Hayvancılık ve 
Teknolojileri 
konusunda 42 fuar 
tertip edilecek.

ilişkin temel ilkeler 
getirildi.

Hangi kurumun ne 
kadar taşıtı var artık 
bilinecek- 
Taslağa göre, 
idarelere merkezi bir 
taşıt yönetim bilgi 
sistemi oluşturma 
zorunluğu getirildi. 
Mevcut düzende, 
idarelerin elindeki 
taşıtlar, bunların 
cinsleri, özellikleri, 
ne amaçlarla kul
lanıldığına ilişkin 
net, düzenli ve 
ayrıntılı bir taşıt 
envanteri 
bulunmuyordu.
Yeni düzenleme ile 
hangi kurumun,

Isıtma, soğutma, 
havalandırma, 
doğalgaz ve sis
temleri, inşaat 
malzemeleri, 
banyo, mutfak, 
seramik, nalburiye, 
hırdavat, tesisat 
konusunda 35, 
Eğitim, Eğitim 
ekipmanları ve 
Teknolojileri 
konusunda ise 31 
fuar yapılacak 

kamu idaresinin ne 
kadar taşıtı olduğu, 
bunların ne amaçla 
hizmet verdiği ve 
taşıt özellikleri artık 
elektronik ortam 
üzerinden 
görülebilecek.
Maliye Bakanlığınca 
bir kamu taşıt 
envanteri oluşturu
lacak ve her kamu 
idaresi elinde ne 
kadar taşıt 
olduğunu bildirmek 
ve taşıt bilailerini 
güncellemekle 
yükümlü olacak. 
Bu da kontrolsüz 
taşıt ediniminin 
önüne geçilmesini 
ve sistemin 
şeffaf olmasını 
sağlayacak.
Taşıt mevzuatıyla 
ilgili dağınıklık da 
sona erecek. 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu ve 
diğer kanunlardaki 
taşıtla ilgili hüküm
ler, taslak içine alı
narak, kamuya ait 
taşıtlar, "kamu kay
nağı" şeklinde 
değerlendirilecek.

im
Fransa’dan 
Türkiye’ye tatile 
giden turist sayısı, 
2011 yılında rekor 
seviyeye ulaştı. 
Türkiye'nin Turizm ; 
ve Kültür Müşaviri 
Hasan Yavuz'un 
açıklamasına göre, 
2011 Ocak ve Eylül 
ayları içinde 
Türkiye'yi ziyaret 
eden Fransız 
turist sayısı bir 
önceki yıla oranla 
yüzde 45 artarak 
1 milyon 250 bine 
ulaştı.
Paris'te sona eren 
uluslararası turizm 
fuarının ardından 
açıklama yapan 
Yavuz, "Yıl başında 
hedefi bir milyon 
olarak koyduklarını 
ve daha yeni yıla 
uzun bir süre kala 
bu belirlenen 
hedef rakamı 
geçmekten 
oldukça mutlu 
olduklarım" söyledi. 
Almanya,.Rusya, 
İngiltere, İran ve 
Bulgaristan'ın ardın
dan rurKiye’yı 
bu yıl en fazla 
ziyaret eden turist 
sıralamasında 
Fransa'nın 6. sırada 
yer aldığını ifade 
eden Yavuz, 
önümüz deki 
yıllarda da Fransız 
turist sayındaki 
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artışın sürmesini 
beklediklerini belirt
ti. Paris'te 20 Ey 
lül'de başlayan ve 
23 Eylül’de sona 
eren turizm sek
töründeki profes 
yonellere yönelik 
fuarın, Türkiye 
açısından oldukça 
başarılı geçtiğini 
kaydeden Yavuz, 
"Türkiye standına 
bu yıl sektör 
temsilcilerinin 
yoğun bir ilgisi oldu. 
Her zamankinden 
daha geniş yüz 
metrekare büyük
lüğündeki stant 
tasarımı bize verimli 
bir çalışma ortama 
sağladı" dedi.
Türkiye standında 
13 turizm sektörü 
temsilcisi, Muğla İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü koordi
nasyonu ile Muğla 
Bölgesinden 
Marmaris, Bodrum 
ve Fethiye'yi tem- 
silen 3 kuruluşun 
yer aldığını hatırla
tan Yavuz, bölgesel 
temsılıyetin bu 
fuarda ilk kez 
gerçekleştirildiğini 
ve bölge temsilcile 
rine müşavirlik 
standında kendi böl
gelerinin tanıtım
larını yapabilmeleri 
için yer ayrıldığını 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

110
155
156

513 1055
513 18 79
51312 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.

513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 1507

, 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

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

Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.
|_|-%IU Erıitim fUlııH

HASTANELER
naiK tgııım ıvıuu
İŞ-KUR

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 
Zabıta

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER__________ BUSKİ

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

itfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

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

Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR - FERİROT
Yalova J . (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
Mögaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 51365 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 Ol 03

Gemlik Karfez
•EHLİK’İN İLK KONLOK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4075

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)

ınmiBiiıiii
VENİIS SİNEMASI 

İMİM CEHENNEMİ 
BAŞLANGIÇ 

(TR DUBLAJ) 14.15- 
I6.l5-I8.l5-2O.3O

Şirinler 
ll.4544.00-l6.00-

18.00-20.15 
tanımı

(Millî îi il)



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

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

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

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere es yakın özel okuluz I

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

<

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 

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

w 8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

GiicümsDor sezonu açtı

Gemlik Gücümspor 
2011-2012 sezonunu 
gösterişli bir 
açılışla yaptı.
Atatürk Kapalı Spor 
Salonu’nda dün 
yapılan açılışa, 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, AKP İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz, İlçe Spor 
Müdürü Ahmet Adil 
Tunç, eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile kulüp 
yöneticileri, sporcu
ların velileri ve 
vatandaşlar katıldı.

Sezon açılış töreni 
saat 14.30 saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşımızın söylen- 
mesiyle başladı. 
Kulüp kurucusu 
Tuğan Büyükbaşa 
ran konuşmasında, 
amaçlarının çocuk
lara spor yaptırmak 
olduğunu belirterek, 
kulüplerine destek 
veren kurum ve kuru 
luşlara teşekkür etti. 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
ise konuşmasında, 
her spor kulübüne 
Belediye olarak 
yardım yaptıklarını,

Gemlik’te spor tesis
lerinin çoğaltılmasıy
la ilgili çalışmalara 
hız verdiklerini 
söyledi.
Futbol sahasının 
çimlerinin 
yenilendiğini belir 
ten Yılmaz, stadın 
yanındaki arsanın da 
satın alındığını ve 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından 
Gemlik’e kazandırıla
cağını söyledi. 
Küçük Kumla’ya da 
çim saha yapılaca 
ğını söyleyen 
Yılmaz, Kurşunlu ve 
Umurbey sahalarının 

da düzeltileceğini, 
okul bahçelerine ve 
ihtiyacı olan okullara 
spor tesisleri yapa 
caklarını bildirdi. 
Daha sonra konu 
şan İlçe Kaymakamı 
Bilal Çelik ise, Tuğan 
Büyükbaşaran’ın 
özveri ile çocuklara 
spor yaptırmak için 
çabaladığını, 
O’na destek 
veren bazı 
sponsorların 
Gemlik’in büyük 
esnafları olma
malarına karşın bu 
desteği sürdürdü 
ğünü belirterek,

"Gemlik’te bu kuru
luşlardan daha 
büyük işletmeler var. 
Bunlardan da destek 
bekliyoruz." dedi. 
Bu yıl kulüpte açılan 
bale kursu öğret
meni Dilruba 
Ağırbaşlı kurs 
öğrencilerini 
tanıtımından 
sonra yaptığı bale 
gösterisi büyük 
beğeni topladı. 
Daha sonra Yıldız 
Basketbol takımı ile 
Proje spor okulu 
basketçileri bir 
gösteri düzenlediler. 
Geçen dönem

Bursa üçüncüsü 
olan kız basket 
takımına 
Kaymakam Bilal 
Çelik tarafından 
kupa armağan 
edilirken, bu yıl 
eğitimi nedeniyle 
takım antrenör
lüğünden ayrılan 
Abbas Özer’e 
plaket verildi. 
Tüm sporculara 
katılım belgeleri ise 
Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz ve 
kulüp yöneticileri 
tarafından 
verildi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
9 Bitki Çayları

Tohumlar & Vitaminler

444 NURS
444 6877

GEMIIMFEZOKimiCllimOZEl 
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular 
ŞŞ Aromatik Bitkisel Yağlar 
& Bal ve Pekmez Çeşitleri

Zayıflama Setleri
® Bitkisel Tedavi Kürleri

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
27 Eylül 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.cominfofagemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Mim fiyatlarında 
sokdüsiis!

Altın yüzde 4.5 düşüşle iki ayın 
en düşük seviyesine geriledi. 
Sadece bir ay önce rekor üstü 
ne rekor kıran altın fiyatlarında 
sert düşüş yaşanıyor. 9’da

flmi, "Dıs ticaret açığının kanatılıııası 
için acil önlem alınman"

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Akıt, yaptığı açıkla
mada, Türkiye ekonomisinin büyürken, dış 
ticaret açığının da büyüdüğüne dikkat çekti. 
Akıt, "Dış ticaret açığının kapanması için 
hükümet önlem almalı. Dışarıdan yapılan 
ithalat mercek altına alınmalı, ithal ürünlerin 
ülkemizde üretimine geçilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalı. Türkiye artık büyük bir 
devlettir. Bu konumunu koruması için mutla
ka ihracat hacminin büyümesi için çalış
malar yapılmalıdır.” dedi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kalleş saldırılar...
Her gün haberlerde, acaba PKK’nın hangi polisi, 

hangi askerimizi kalleşçe öldürdüğü haberi verile
cek diye üzüntüyle bekliyorum.

Polis okulunun bahçesindeki öğrenciyi, motor- 
bisikletini tamire götüren polisi öldüren, düğüne 
sızarak, jandarma karokoluna saldıran, öğretmen
lerin lojmanını basarak rehin alan ve onları kalkan 
olarak kullanarak askere kurşun sıkan PKK mili
tanların silahlı saldırıları, kürk sorununa çözüm 
yerine çözümsüzlük getiriyor.

Güneydoğuda bazı kentler de çocuklar aske 
rimize ve polisimize saldırıyor.

PKK bu baskınlarıyla Türk halkını ve Türk devle
tini dize getirebilir mi? Devamı sayfa 4’de

Yerleşke içine 
suni çim halı

saha yapılacak

Gemlik Belediyesi tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi içinde yap
tırılacak olan Suni Çim Hah Saha Yapım 
İşi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihalesi edildi. İhaleye 3 firma katıldı. 2’de

Bakanlıktan 
elite standart 
Özel mülk olan Bağ-Kur Sanayi 
Sanayi Sitesi’ne, Belediye tarafın
dan asfalt kaplandığı için yapılan 
şikayeti değerlendiren içişleri 
Bakanlığı, eski Başkan Mehmet 
Turgut ve Meclis üyelerinin hakkın
da soruşturma açma izni vermedi.

Umurbey altında 
bufunan Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’ne 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
asfalt kaplatıldığı 
için, Cumhuriyet
Savcılığı’na ve

İçişleri Bakanlı 
ğı’na yapılan 
şikayeti değer
lendiren Bakanlık, 
konu hakkında 
"Soruşturma 
izni verilmemesi’’ 
kararı aldı.
Haberi sayfa 2’de

Sokah hayvanları 
için resim yarışması 

düzenlendi
4 Ekim 2011 hayvanları Koruma Günü 
nedeniyle Gemlik Belediyesi öncülüğün 
de (HAYTAP) Hayvan Hakları Derneği ile 
İlçe Milli Eği tim Müdürlüğü işbirliğinde 
resim yarışması düzenlendi. Sayfa 5’de

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfofagemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bursa’da güzel şeyler oluyor.
Geçen hafta Bursa baleden-heykele.sine- 

madan-müziğe sanatın her dalıyla buluştu. 
Kültür ve sanat kentin gelişme düzeyini yük
seltiyor. Bizim belediyeler de önemsiyor bu 
durumu

Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, 
Büyükşehir Belediyesi
Geçen hafta kent ve kentli adına olumlu 

atılımlar gerçekleştirdiler.
23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 

6.Uluslararası işçi Filmleri Festivali’nin açılış 
töreni ile,

5-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 
Uluslararası Kuzgun Acar Heykel

Sempozyumu ‘nun bitiş töreni Nilüfer 
Belediyesi’nin sanata verdiği değerin önemli 
göstergeleri...

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen sempozyum 
süresince Bursa on sanat eseri kazandı.

Nilüfer Belediyesi bu anlamda çok başarılı...
Heykellerin “ucube”olarak nitelendirildiği 

ülkemizde Bozbey’in heykele sahip çıkması 
çok anlamlı.

Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle;
ölümünün 15’nci yıldönümünde Sanat Güneşi 

Zeki Müren’in anılması “vefa”nın toplumsal 
değerler arasında hala yer tuttuğunu gösterme
si açısından önemli.

Güçlü yorumu ve yarattığı eserlerle özellikle 
Selami Şahin(diğer konuk sanatçı da Müşerref 
Akay’dı) Zeki Müren’le BursalIlar arasında bir 
duygu köprüsü oluşturdu.

Kent halkının çok yoğun ilgi gösterdiği 
“anma gecesi”nde gözler Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar’ı da aramadı değil.

Kuşkusuz önemli bir gerekçeyle katılmamıştır 
ama önümüzdeki yıl programını bu geceye 
göre düzenlerse sanırım daha iyi olacak.

Bir de... Davetiyelerde numara olmaması 
uzunca bir süre yer karışıklığı yaşanmasına 
neden oldu.

Halka açık olarak duyuruluyorsa o zaman 
davetiyeye ne gerek var.

Organizasyonu yapan Osmangazi Belediyesi 
Kültür Müdürü’nün bu durumu dikkate alması 
gerek. Çünkü özürlü ve tekerlekli sandalyeyle 
konseri izlemeye gelen bir gençle tartışması 
çok da şık olmadı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ankara 
Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye 
konulan Notre Dame’ın Kamburu bale gösterisi 
izleyenleri büyüledi.

Demek ki; İstenince oluyor.
Belediyeler aslında “siyaset üstü” kurum- 

lardır ve kentliye hizmette siyasetten arınırlar.
Başarıp başaramadıklarını verdikleri oylarla 

halk takdir ediyor zaten...
Üç dönemdir Nilüfer Belediye Başkanı 

Mustafa Bozbey’in iki dönemdir de Yıldırım 
Belediye Başkanı Özgen Keskin’in koltuğunda 
oturması herhalde tesadüf değil.

Dansı diğer belediye başkanlarının başına...
Mustafa Bozbey katıldığım etkinliklerde 

gözlediğim kadarıyla halktan birisi..
Zorunlu olmadıkça özel bir yerde oturmuyor.
Halkının arasında izliyor gösterileri...
özgen Başkan’ın eleştirilecek yanları da mut

laka var ama Kaplıkaya’daki Cazibe Merkezi 
neredeyse tüm günahlarını affettirecek boyutta.

İlçe halkına soluk aldıran merkez hem din
lendiriyor hem de “ufuk” açıyor.

Başkanlara yansız ye kayırmacılıktan arıkmış 
çalışmaları için teşekkürler...

Bakanlı kta n cifte sia ıı da n
Özel mülk olan Bağ-Kur Sanayi Sanayi Sitesi’ne, Belediye 
tarafından asfalt kaplandığı için yapılan şikayeti değerlendiren 
İçişleri Bakanlığı, eski Başkan Mehmet Turgut ve Meclis 
üyelerinin hakkında soruşturma açma izni vermedi.
Umurbey altında 
bulunan Bağ-Kur 
Sanayi Sitesi’ne 
eski Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
asfalt kaplatıldığı 
için, Cumhuriyet 
Savcılığı’na ve İçiş
leri Bakanlığı’na 
yapılan şikayeti 
değerlendiren 
Bakanlık, konu 
hakkında 
“Soruşturma izni 
verilmemesi” kararı 
aldı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’in Katlı 
Otoparkı 
Gemlikspor’a, 
Çukurbahçe Hah 
Sahasını Körfez 
spor’a tahsis 
etmesi, sözleşmeli 
personel olarak 
zabıta görevlilerine 
alınan elbiseler, 
Kurşunlu’da bir

WiasBiiilialiwM
Gemlik Belediyesi 
tarafından Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi içinde 
yaptırılacak olan 
Suni Çim Hah Saha 
Yapım İşi, 4734 
Sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 19 
uncu maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile ihalesi edil- 
di.Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
Komisyon huzurun
da yapılan açık ihale 
için 3 firma ihaleye 
katılmak üzere 
komisyona dosya 
teslim etti.
İhaleye katılan fir
malardan
1- Özer Şoysert Er 
Yapı İnş. Tie. ve 
Danışmanlık firması 

çocuğun boğulması 
üzerine gerekli 
önlem almadığı için 
yapılan şikayetler 
üzerine, İçişleri 
Bakanlığı, CHP‘11 
belediye yönetici
leri hakkında soruş
turma açılmasına 
izin verirken, AKP 
Belediye dönemin 
de, özel mülk olan 
Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’ne Belediye 
tarafından asfalt 
kaplanması 
konusunda yapılan 
şikayete, soruştur
ma izni vermemesi 
çifte standart 
olarak 
nitelendirildi.
İçişleri Bakanlığı’n 
dan Bursa 
Valiliği’ne gönde 
rilen yazı, Gemlik 
Kaymakamlığı’na 
ulaştı.
Yazıda, eski 
Belediye Başkanı

122.500,00 lira, 
2- Bora Yapı Müh. 
İnş. Taah. Mad. Nak. 
Gayrimenkul 
Değerlendirme 
Danışmanlık ve 
Ekspertiz Hiz. Tie.

Mehmet Turgut ve 
eski Belediye 
Meclis üyeleri 
hakkında, İçişleri 
Bakanlığı tarafın
dan verilen
1 Ağustos 2011 gün 
ve 331 sayılı 
“soruşturmaya izin 
verilmemesi” ile 
ilgili karar, bir yazı 
ve eki ile Gemlik 
Belediye 
Başkanlığı’na 
bildirildi.
ÇİFTE STANDART 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, konuyla ilgili 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
“Görevden alın
madan önce ve 
sonrası yapılan 
şikayetler üzerine 
İçişleri Bakanlığı’na 
giden tüm suçlama 
lar üzerine Bakanlık 
benim ve meclis 
üyelerimizin

San. Ltd. Şti. firması 
159.000,00 lira, 
3- Mehmet Ali 
Güzel, 157.000,00 
lira teklif verdi.
Yaklaşık maliyetin 
128.000,00 lira 

hakkında ‘‘soruş
turma açılmasında 
sakınca yoktur" 
diyerek bizlerin 
yargılanmasının 
önünü açmıştır. 
Bugün görülüyor 
ki, Bağ-Kur Sanayi 
Sitesi’ne bizden 
önceki belediye 
yöneticileri tarafın
dan yaptırılan asfalt 
kaplama işi konu 
sun da soruşturma 
ya gerek görülme 
diği bildirilmiş.
O dönem, belediye 
bizim gibi muhale
fet partisinde 
olsaydı, karar 
‘soruşturmaya izin 
verilmesi’ şeklinde 
çıkardı. Bu, Bakanlı 
ğın ne kadar siyasi 
davrandığının bir 
göstergesidir.
Bize karşı hep 
çifte standart 
uyguluyorlar." şek
linde konuştu.

olarak belirlendiği 
ihalenin sonucu 
tarafların verdikleri 
teklif dosyalarının 
incelenmesinin 
ardından taraflara 
bildirilecek.
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Bursa fldlîyesi’nde bomba paniği
Bursa'da, adliye 
bahçesinde 
unutulan şüpheli 
çanta polisi alarma 
geçirdi. Bomba 
imha ekipleri bek
lenirken, güvenlik 
kordonuna giren 
bir polis, herkesin 
şaşkın bakışları 
arasında çantayı 
açarak paniğe 
son verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Adalet

UlISlİlMlM IIMİ iittllMllI
Orhangazi’de 
meydana gelen 
kazada facianın 
eşiğinden 
dönüldü.
İznik'ten Bursa 
istikametinde 
giden Zeki Öztürk 
(41) idaresindeki 
67 TY 202 plakalı 
tır, kavşağı hızlı 
girince, kasasında 
çelik saclar yola 
saçıldı.

Buısa'iaı talJılar B t ğa; löııiisünie tat alandılar
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde, bir evdeki 
çelik kasayı kırıp 30 
bin liralık altın 
çaldıkları iddia 
edilen 3 kişi, polisin 
sıkı takibi net
icesinde İstanbul'da 
Boğaz köprüsünde 
yakalandı.
Orhangazi'de, 22 
Eylül tarihinde, S.D. 
isimli bir şahsın 
Dağcıoğlu Caddesi 
üzerindeki evine 
giren hırsızlar, 
çetik kasayı 
kırarak içindeki

Film gibi kovalamaca
Otomobilden pom
palı tüfekle çevreye 
ateş açtığı iddia 
edilen kişi, polisten 
kaçarken yayayı 
ezdi. Polis, nefes 
kesen kovalamaca 
sonunda zanlıyı

Sarayı'nın 
bahçesinde 
bırakılan deri çanta 
paniğe yol açtı. 
Polis çantanın 
bulunduğu alana 
güvenlik şeridi çek
erken, vatandaşları

İzmir'deki bir 
demir çelik 
fabrikasına 
götürülen saclar 
yola savrularak 
trafiğin kısa süre 
aksamasına 
sebep oldu. 
O esnada çevrede 
herhangi bir 
yaya ya da 
araç olmaması 
faciayı önledi.

30 bin TL değerinde
ki altın ve ziynet 
eşyalarını çalıp 
kayıplara karışmıştı. 
Olay yerinden 
parmak izi alan 
polis, hırsızları 
yakalamak için 
geniş çaplı 

yakaladı. Osmangazi 
ilçesi Yeşilova 
Mahallesi'nde bir 
otomobilden çevr
eye ateş açıldığı 
ihbarını alan polis 
ekipleri, 16 KL 44 
plakalı aracı takibe 

olay yerinden uzak
laştırdı. Durum, 
bomba imha 
ekiplerine bildirildi. 
Fakat deri çantanın 
eski olmasını ve 
çöpe yakın bir 
yere bırakılmasını

operasyon başlattı. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, İstanbul'da 
34 JIM 35 plakalı 
otomobili Boğaz 
köprüsü girişinde 
durdurdu. Otomo 
bilde, S.D'nin evin

aldı. Takviye ekip
lerin de gelmesiyle 
aksiyon filmlerini 
aratmayan bir 
kovalamaca başladı 
Fatih Mahallesi 
Güçlü Cadde'de 
kıstırılan araç, 

göz önünde 
bulunduran bir sivil 
polis, herkesin 
şaşkın bakışları 
arasında çantayı 
eliyle aldı. İçine 
bakılan çantanın 
boş çıkması herkesi 
rahatlattı.
Herkesin yüreğini 
ağzına getiren 
çanta, incelenmek 
üzere adliye polis 
karakoluna 
götürüldü.

den çalındığı belir
lenen altınlar ele 
geçirildi. İ.Ş. (35), 
F.Ç.(29) ve F.G. (28) 
isimli şahıslar 
gözaltına alınarak 
Orhangazi'ye 
getirildi.
Zanlılar, sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Basın mensuplarına 
küfürler yağdıran 3 
zanlı hakim karşısı
na çıkarılırken, 
çaldıkları altınlar ise 
sahi bine teslim 
edildi.

Kurşun Sokağı'na 
girerken yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Kamil 
Akkuş'a çarptı. 
Akkuş yaralanırken, 
duran sürücü O.N. 
gözaltına alındı. 
Polisin didik aradığı 
otomobilin arka 
koltuğunda ruhsat
sız pompalı tüfek 
bulundu.

Motosiklet 
kazası sonu oldu
Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde motosik
letin biber yüklü 
traktöre çarpması 
sonucu 1 kişi 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre kaza, saat 
20.25 sıralarında 
Yenişehir'e bağlı 
Çelebiköy'de mey
dana geldi. Samet 
Menteş (24) isimli 
şahıs, motosik
letiyle 16 UP 829 
plakalı Rıza Sarı 
(45) yönetimindeki 
biber yüklü

Piyasaya sahte 
para sürmek isleyen 

4 kişi yakalandı

Kütahya ve çeşitli 
illerde piyasaya 
sahte para sürdüğü 
tespit edilen 
4 kişi yakalandı. 
Kütahya İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçıkhk ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele ekip
lerinin yapılan 
ihbar üzerine bir 
işletmeye 33 adet 
50 Türk Lirası (TL) 
olan ve toplamda 
bin 650 TL parayı 
piyasaya sürmek 
isteyen 4 kişi 
yakalandı. 
Bursa'dan 
Kütahya'ya 
geldiği tespit edilen 
Erdal K. (20), Yaşar 
K. (33), İzzet T. (26) 
ile Ferdi Y.'nin (28) 
yaklaşık 1 hafta 

‘Gemlik Körfez1 www.gemlikkorfezgazetesi.com

traktöre çarptı. 
Yenişehir'den 
köyüne gittiği 
öğrenilen 
Menteş, çarpmanın 
etkisiyle biber tar
lasına uçtu.
Motosiklet yanarak 
kül olurken, 112 
Acil Servis ekipleri, 
olay yerine 
geldiğinde 
Menteş'in hayatını 
kaybettiğini belirle
di. Motosiklet 
sürücüsünün evli 
ve 1 çocuk babası 
olduğu öğrenildi.

önce Kütahya'ya 
geldiği, birçok 
firmaya sahte 
paraları vererek 
ihtiyaç malzemeleri 
ile çeşitli eşyalar 
temin edip 
burada bir 
işletmeye bin 
650 TL olarak 33 
adet sahte 50 TL 
verdikleri 
belirlendi.
İşletme sahibi, 
paraların sahte 
olduğunu anla
masının ardından 
polise ihbar yaptı. 
Polisin takibi 
sonucu yakalanan 
4 zanlı çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanarak 
Kütahya E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne 
konuldu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri ĞÛLER
kadri_guler@hotmail.com

Kalleş saldırılar
Kürt sorunünu parlamentoda dile getir 

mesi gereken BDP İller meclise gitmiyor.
Her ortamda, PKK’yı savunuyorlar.
PKK’lıya gerilla diyorlar.
Her ortamda tehditlere savuruyorlar.
Atıp tutuyorlar.
Geçen zaman içinde küçümsenen PKK 

terörü bugün, ülke huzurunu kaçırıyor.
Ülke ekonomisine zarar veriyorlar.
Bölgeye hizmet götüren araçları yakı 

yortar, insanları kaçırıyorlar.
Jandarma, polis karakollarını basıyor

lar.
Bunlar hep Türkiye Cumhuriyetinin 

sınırlan içinde yaşanıyor.
Bu bölgelerde her yer PKK olmuş.
Tüm eylemlerde polise, askere, taş, 

molotof kolteyli atan çocuklardan ne olma 
sı beklenecek.

Pervaride 6 şehitten sonra dün de 
Baykan’da karakola saldırıldı.

Bunlar açık savaş görüntüleri..
Jetler Kandil’! koruyorlar ama yurt için

deki karakollarımızı koruyamıyoruz.
Ne hazin değil mi?
Öte yandan devletin kurumlan PKK 

liderleriyle pazarlık yapıyor.
Çelişki değil mi?
Türkiye bu sorunu artık çözmek zorun

da
Anneler babalar çocuklarının cenaze 

terini görmek istemiyor.
Her şehit cenazesinden sonra “Şehit 

ler ölmez, vatan bölünmez” demekle 
ölümler bitmiyor.

Ardından yeni yeni ölümler geliyor.
Halkın tepkisi yoğun.

, PKK terörüne karşı devletin daha farklı 
önlemler alması ve askerini koruması 
gerekir. q.ibe nimet

81; sağlanamadığı takdirde, PKK ama 
çına ulaşacaktır^^

Hükümet, kürtsorununu çözmekiçin9s 
ile bir ileri, bir geri adım atarak, yeterli 
hızda ilerleyemiyor.

Bu işesorunları büyütüyor.
Bu konuda yapılacaklar belli, parle 

mento açılır açılmaz, bu sorun için gi 
rişimler hızlandırılmalı.

Ülke de barış sağlanırsa bölgesel güç 
o zaman olunur.

Arap ülkelerine yapılan popülist ziya 
retlerle, bölgesel lider olunmaz. '

Bölgeseli figürolunun< \
Halkımız akan polis ve asker kanın dur

durulmasın^ ülkede hu^ır istiyor.
Bunu sağlamak hükümetlerin görevidir,

ftkıi/ Dış ticaret açığının hpaniması 
için acil önlem alınmalı"

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne 
tim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt, yaptığı açıkla
mada, Türkiye 
ekonomisinin 
büyürken, dış ticaret 
açığının da büyüdü 
ğüne dikkat çekerek, 
“D/ş ticaret açığının 
kapanması için 
hükümet önlem 
almalı. Dışarıdan 
yapılan ithalat mer
cek altına alınmalı, 
ithal ürünlerin 
ülkemizde üretimine 
geçilmesi yönünde 
çalışmalar yapılma 
//" dedi.
Akıt, şunları 
söyledi: "Ülkemiz 
ekonomik anlamda 
her geçen gün 
gelişmekte ve 
büyümektedir.
Fakat bu büyüme ile 
beraber dış ticaret 
açığıda paralel 
olarak artmaktadır. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun verileri 
ne göre dış ticaret 
açığı, Temmuz ayın
da beklentilerin 
altında gerçekle

şerek 9 milyar dolar 
oldu. Türkiye'de 
Temmuz ayında 
ihracat, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 24,2 artarak 
11 milyar 875 milyon 
dolara, ithalat ise 
yüzde 29,9 artarak 
20 milyar 889 milyon 
dolara ulaştı.
İthalat hacmi ince
lendiğinde ise şu 
tablo karşımıza çık
maktadır.
İthalatta en önemli 
kalemi 4 milyar 735 
milyon dolarla mi 
neral yakıtlar ve 
yağlar oluşturdu. 
Bu kalemi, 2 milyar 
413 milyon dolarla 
kazanlar, makine ve 
cihazlar, aletler ve 
bunların aksam-

parçaları, 1 milyar 
945 milyon dolarla 
demir ve çelik, 
1 milyar 318 milyon 
dolarla motorlu kara 
taşıtları ve 1 milyar 
284 milyon dolarla 
elektrikli makine ve 
cihazlar, bunların 
aksam-parçaları 
takip etti.
Görünen tablo hiçte 
iç açıcı değil.
Devletimizin dış 
ticaret açığının kap
atılmasına yönelik 
acil önlemler alması 
gerekmektedir. 
Bu açığın gidenime 
sindeki anahtar 
noktasının yerli 
üretime destek 
verilmesi olduğu 
kanaatindeyim." 
İTHAL ÜRÜNLER

ÜLKEMİZDE 
ÜRETİLMELİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
"Dışarıdan yapılan 
ithalat mercek 
altına alınarak, ithal 
edilen ürünlerin 
ülkemizde üretimine 
geçilmesi yönünde 
çalışmalar yapıl
malıdır.
Bu konuda hükümet 
yeni politikalar 
geliştirmelidir.
Yerli üreticilerimize 
destek vermeli, yeni 
iş sahaları açarak 
yerli üretimi hız
landırmalıdır. 
Bu vesile ile hem 
dış ticaret açığı 
kapanacak, hem de 
açılan yeni iş 
sahaları istihdama 
önemli derecede 
katkılar sağlanacak
tır. Türkiye artık 
büyük bir devlettir. 
Bu konumunu koru
ması için mutlaka 
ihracat hacminin 
büyümesi için çalış
malar yapılmalıdır. ”

Kazan Dairesi kapısına araçların parkını önlemek için ilginç bir yol

BetnHolu hidonıı yola sabiilediler
Araçların park ede
cek yer bulmakta 
zorlanmasını üzerine 
cadde ve sokaklara 
park eden araçların 
konut kapılarının 
veya depoların 
önlerine park 
etmemeleri için 
i I g i nç »uygu lam a I a ra 
tamkr&tapyyprd iı 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane Caddesi
Finn Sokak’ta bülu- 
nan Ömür
A pa rtma n ı sakinleri, 
kalorifer kazan 
dairesinin bulun- > 
duğu sokak 
ka p iş ı n ı n o n ü ne ; 
araç park etmesini 
önlemek için, büyük 
k)ir, bidona beton 
döktüler, bununla 
yetinmeyen apart
man sakinleri, farklı 
bir tenekeyi beton-

döldurduktan sonra 
taşlarla asfalt yola 
sabitlediler.
Görenleri hayret 
ettiren olay, 
ilgililerin dikkatini 
çekmemesi vatan
daşın tepkisine 
neden öluyör. 
Öte yandan, birçok 
esnaf da işyerlerinin 
önüne araç parkını 
önlemek için yollara 
değişik türden

malzemeler koyarak, yöntemleriyle önlü 
park yasağını kendi yorlafJnss ebnuno.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Silil havalan iği 
resim yarışması düzenlendi
4 Ekim 2011 hayvan
ları Koruma Günü 
nedeniyle Gemlik 
Belediyesi öncülü 
günde (HAYTAP) 
Hayvan Hakları Der 
neği ile İlçe Milli Eği 
tim Müdürlüğü işbir
liğinde resim yarış
ması düzenlendi.
4 Ekim 2011 tarihine 
kadar İlköğretim 
Okullarında resim 
yapan öğrenciler 
eserlerini İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
teslim ederek 
yarışmaya katılabile
cekler.
HAYTAP Derneği 
üyeleri ile birlikte 
Gemlik Belediyesi 
Umurbey geçici 
rehabilitasyon 
merkezini ziyaret 
edecek olan öğren
ciler bu konuda 
düşüncelerini de 
resme yansıtacaklar. 
“Hayvan Sevgisi” 
konulu resim

KPDS Başvurman Başladı
Kamu Personeli 
Yabancı Dil Bilgisi 
Seviye Tespit Sınavı 
(KPDS), sonbahar 
dönemi için başvu
rular başladı. 
Sınav 20 Kasım'da 
yapılacak.
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merke 
zinden (ÖSYM) 
KpdsStonbahar 
Dönemi Kılavuzu, 
ÖSYM'internet 
sitesinde yayın
landı. Kılavuza göre, 
yabancı dil tazmi
natı almak isteyen 
kamu personelinin 
yabancı dil bilgisi 
seviyesini belir
lemek iÇin yapıla
cak olan sınava

Söyler misiniz ?

Hergan yüz lercesi katlediliyor. öldürülüyor! 
Ben “İHSAİTiffl iyen herkesi 

harekete geçmeye davet ediyoruz.

yarışmasında 
dereceye girecek 
eserler jüri 
tarafından 

başvurular başladı. 
Başvurular 5 Ekim'e 
kadar devam ede
cek. Sınav, 20 
Kasım 2011 tari
hinde Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bursa, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir, 
İstanbul, İzmir, 
Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, 
Trabzon ve Van illeri 
ile Lefkoşa'da 
yapUacak. Almanca, 
Arapça, Bulgarca, 
Çince, Danimarkaca 
(Danish Dili), 
Ermenice, Farsça, 
Fransızca, Gürcüce, 
Holtandaca (Dutch 
DilTT İngilizce, 
İspanyolca, İtalyan

değerlendirildikten 
sonra 4 Ekim 2011 
tarihinde açık
lanacak.

ca, Japonca, Kore 
ce, Lehçe, Macarca, 
Porte kizce, 
Rumence, Rusça, 
Sırpça, Ukraynaca 
(Ukrain ce) ve 
Yunanca olarak 
yapılacak sınav saat 
9.30'da başlayacak 
ve 3 saat sürecek. 
Bir dönemde yalnız 
bir yabancı dilden 
sınava girilebilecek. 
Başvurusunu yapan 
aday, başvuru süre 
since ve başvuru
ların bitimini izleyen 
beş gün içinde 
ÖSYM'nin http: 
Z/ais.osym. gov.tr 
internet adresinden 
yabancı dil değişik
liği yapabilecek.

V ■ IIV

IlıHıMlBiMlıfc
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ), 44 binden 
fazla öğrenci, 2 bin 
247 öğretim elemanı 
ve bin 742 idari per
soneliyle 2011-2012 
akademik yılına 
girecek.
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ), 44 binden 
fazla öğrenci, 2 bin 
247 öğretim elemanı 
ve bin 742 idari per
soneliyle 2011-2012 
akademik yılına 
girecek.
Uludağ Üniver
sitesinden alınan 
bilgiye göre, 
toplumsal sorumlu
luk, bilimsel yak
laşım, nitelikli insan 
yetiştirme, akade 
mik özgürlük, 
öğrenciye destek, 
yaşam boyu eğitim, 
topluma hizmet gibi 
öğeleri kendine ilke 
edinen üniversitede, 
kaliteli eğitimin 
önemli bir öğesi 
olan yabancı dilde 
eğitimin aşamalı 
olarak gerçekleştir
ilmesi ve öğrenci
lerin en az bir 
yabancı dili iyi'bil
erek mezun edilme
si amacıyla bazı 
bölüm ve program
larda zorunlu ya da 
isteğe bağlı yabancı 
dil hazırlık sınıfı 
uygulanıyor. 
"Erasmus Üniver
site Beyanname 
si"ni alan ilk grup 
Üniversite arasında 
yer alan UÜ'de, 
2011-2012 akademik 
yılında 547 öğrenci, 
öğrenci değişim 
programından fay
dalanacak.
Programa katılan 
öğrenciler bir veya 
iki dönem için 
anlaşmalı olunan 
yüksek öğrenim 
kurumunda öğrenim 
görecekler. 
2010-2011 akademik 
yılında yeni başla 
nan uygulamayla 
Erasmus kapsamın

da öğrencilere yurt 
dışında staj imkanı 
sağlayan ve bundan 
26 öğrenciyi yarar
landıran UÜ, bu 
dönemde de bazı 
öğrencilerini staj
dan faydalandırmayı 
amaçlıyor. 
Geniş bir kadro ile 
hizmet veren UÜ, 2 
bin 247 öğretim ele
manı, 44 binden 
fazla öğrenci ve bin 
742 idari person
eliyle yeni akademik 
yılına girecek. 
Üstün doğal güzel
liklere sahip olan, 6 
milyon metrekaresi 
ormanlık ve gölet 
olmak üzere, 14 
milyon metrekareyi 
aşan geniş bir alan 
üzerine kurulu UÜ, 
gelişmiş kütüphane 
olanaklarıyla da 
dikkati çekiyor. 10 
bin metrekarelik 
alana sahip merkezi 
kütüphanenin, 421 
basılı dergi, 25 bin 
987 civarında on
line full-text dergi, 
99 bin 659 kitap 
koleksiyonu, 48 bin 
892 full-text kitap, 
düzenli güncellenen 
gazete ve dergi 
arşivleri, bilgisayar 
ortamında bilgi tara
ma ve görme 
engelliler için inter
net olanağı ile 950 
okuyucu kapasitesi 
bulunuyor. 
Bilgi İşlem 
Merkezi'yie öğren
ciler de dahil olmak 
üzere kampüs 
genelinde 4 bin bil
gisayarla gerekli 
tüm bilişim hizmet
lerini sağlayan 
UÜ'de lisans ve 
lisansüstü program

ların içerikleri 
ulusal ve ulus
lararası programlar
la uyumlu hale 
getirilirken, Avrupa 
Kredi Transferi 
Sistemi (ECTS) ile 
bağlantılı olarak 
tüm programlarda 
Kredili Eğitim 
Sistemi uygulanı 
yor.
Mezunlarını Avrupa 
Birliği'ne hazırlamak 
amaç edinen UÜ, 
öğrencilerine diplo
manın yanı sıra 
İngilizce olarak 
hazırlanan, tüm 
programların diplo
malarını uluslarara 
sı ortamda tanınır 
duruma getiren ve 
Avrupa Birliği'nce 
de kabul gören 
Diploma Eki de ver
iliyor. Uluslararası 
şeffaflık ve 
akademik/mesleki 
tanımdık sağlayan 
diploma ekinde, 
öğrencinin aldığı 
derece ve düzeyi, 
kullanım alanı, 
tamamlanan pro
gramın içeriği bilgi
lerine yer veriliyor. 
ÖSYS sonuçlarına 
göre, ilk sıralarda 
yer alan öğren
cilere, karşılıksız 
olarak "Üstün 
Başarı Bursu" ile 
yurtlardan öncelikli 
olarak yararlanma 
ve ücretsiz öğle 
yemeği olanağı 
tanınan UÜ'de, 
öğrencinin çok 
yönlü yetişmesi 
amacıyla, sosyal, 
kültürel ve sportif 
aktiviteleri gerçek
leştirebilecekleri 68 
adet öğrenci toplu- 4 
luğu bulunuyor.

KAŞ€D€ B€KL€M€K ¥OK
KALİTELİ1 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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ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE 
ÇALIŞACAK

ELEKTRİK VE GIDA 
MAKİNALARINDAN

ANLAYAN BAY 
BAKIMCI KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR 
Yeni Yalova Yolu 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
3.Km. GEMLİK 
Tel: 513 45 79

ELEMAN fiRANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Teknikeri 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
O 224 514 30 08

Sağlıklı Kentlerin haluşması Trateon da
Sağlıklı Kentler Birliği tarafın
dan 22-24 Eylül tarihlerinde 
Eskişehir Tepebaşı Anemon 
Otel’de düzenlenen 7. yıl kon
feransı, sonuç bildirgelerinin 
sunumu ile sona erdi. Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin Eskişehir 
buluşmasında; kent sağlığı ve 
şehir planlamasından kadınlar 
için sağlıklı kentlere, sağlık 
hizmetlerinde yerelleşmeden 
kent konseylerinin kent yaşamı
na etkisine kadar çok sayıdaki 
konu mercek altına alındı.
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı

da olan Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin, Çin seyahati nede 
niyle katılamadığı konferansta, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Mustafa Altın tem
sil etti. Sağlıklı kent hedefine 
giden yolda sunulacak 
hizmetlerde izlenecek yol hari
tasının yöntemleri üzerinde fikir 
alışverişine sahne olan Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin bir sonraki 
toplantısı, Mayıs 2012’de 
Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Cin-Türk Dostluğu yerel 
yönetimlerle güçlenecek

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

Dünya ekonomi 
sinin yıldızı parla 
yan iki ülkesi 
Türkiye ile Çin’in 
kentleri arasındaki 
işbirliğin ilk temeli 
atıldı. Marmara 
Belediye ler Birliği 
(MBB) ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Çin Uluslararası 
Dostluk Şehirleri 
Birliği (CIFCA) 
Başkanı Li Xiaolin 
arasında imzalanan 
protokolle, Çin ve 
Türk belediyeleri 
arasındaki kardeş- 
şehir ilişkileri ve 
tecrübe paylaşımı 
yapılarak, iki ülke 
arasındaki işbirliğin 
güçlendirilmesi 
hedefleniyor.
Çin Uluslararası 
Dostluk Şehirleri 
Birliği CIFCA’nın 
davetlisi olarak 
Çin’de bulunan 
MBB Başkanı 
Recep Altepe, 
CIFCA Başkanı ve 
aynı zamanda 
Çin’in kamu diplo
masisini yürüten 
kurumu Çin Halk 
Yabancı Ülkelerle 
Dostluk Birliği 
CPAFFC’nin de 
başkanı olan Li 
Xiaolin, tarafından 
Pekin’deki Barış 
Sarayı’nda kabul 
edildi.
Marmara Beledi 
yeler Birliği’nin 
dünyadaki yerel 
yönetim camiasın

da tanınmış ve aktif 
bir aktör olduğunu 
bildiğini, bundan 
dolayı da iki ülke 
arasındaki dostluk
ların pekiştirilmesi 
amacıyla bu işbir
liğini başlattıklarını 
söyleyen Li Xiaolin, 
“Türkiye ile Çin 
hızla büyüyen 
ekonomileri ile 
dünyaya yön veriy
or. Avrupa krizde, 
Çin ile Türkiye 
büyüme yolunda. 
Dünyada söz sahibi 
böyle bir ülkenin 
heyetini ağırlamak
tan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bizde 
bu iki ülkenin yerel 
yönetimlerini de bîr 
araya getirerek, 
dostluk ve işbirlik
lerinin güçlendiril 
meşini istiyoruz. 
Bu amaçla Marma 
ra Belediyeler 
Birliği ile iyi niyfct 
sözleşmesini imza
lıyoruz. Böylesitfe 
önemli işbirliğini 
imzalamaktan çok 
Itoemnunuz” deâi. 
MBB’den Çin-Töfk 
dostluğuna katkı 
Çin’in eski Devlet 
Başkanı Li 
Xiannian’in kızı 
olan ve CPAAFC 
Başkanı olarak 
ülkenin bürokra
sisinde bakanlıkla 
eş değer göreve 
sahip Li Xaiolinjbu 
gelişmenin iki ülke 
arasındaki halk 
diplomasisi ve 
yerel diplomasi

açısından umut 
verici olarak değer
lendirdi. Aynı 
zamanda Çin’in 
belediyeler birliği 
teşkilatı ile Çin- 
Amerika Dostluk 
Cemiyetinin de 
başkanlığını 
yürüten Xiaolin, 
Çin’den başlayan 
tarihi Ipekyolu’nun 
son durağı Türkiye 
ile bir araya 
gelmelerinin ve 
işbirliğini başlat
malarının çok 
anlamlı bulduğunu 
belirtirken, bu 
konuda her türlü 
sorumluluğu 
almaya hazır 
olduğunu söyledi. 
Marmara Belediye 
ler Birliği ve Bursa 
Büyük şehir 
Başkanı Recep 
Altepe, artık dünya
da kentlerin 
yarıştığını belirte 
rek, günümüzde bu 
yerel gücün bir 
araya getirilmesinin 
insanlık adına 
kazanç olduğunu 
vurguladı. MBB’nin 
uluslararası ilişkiler 
alanında en aktif 
birlik olduğunu 
belirterek, birçok 
uluslararası teşki
latta üye veya 
gözlemci konumu
nun altını çizen 
Başkan Altepe, “Bu 
işbirlikleriyle birlik 
üyesi kentlerimizi 
dünyada örnek 
olan kentlerle bir 
araya getiriyoruz.”

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİNDEN 
ALDIĞIM DİPLOMAMI KAYBETTİM. 
HÜKÜMSÜZDÜR. FAHRİ GÜNER
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Ölümü Gösterip Sıtmaya Razı Etmek
Günlük konuşma 

dilinde sıkça duy
duğumuz bu sözü 
son yıllarda 
yaşadığımız terör 
olayları ve altında 
yatan asıl nedenleri 
için söyleyebiliriz.
AKP iktidarı 

öncesinde terör 
denetim altına alın
mış, beli kırılmış 
durumdaydı. Her 
gün televizyonlarda 
şehit haberleri ver
ilmiyor, şehit 
cenazeleri için 
eylemler yapılmıyor
du.
ABD ve AB 

ülkelerinin Kürt 
konusunu kaşıyarak 
Türkiye 
Cumhuriyetini 
güçsüz kılma plan
ları amacına 
ulaşamıyordu. 
PKK’ya her türlü 

destek yine bu 
ülkelerden geliyor
du.
Türk ordusu 

Kuzey Irak’a girerek 
kendisine saldıran 
PKK için her türlü 
baskıyı uyguluyor 
ve düşmanının kol
unu kanadını kırı 
yordu.

ABD, Türkiye’deki 
koalisyon hüküme
tine isteklerini kabul 
ettirebilmek için 
kendi eliyle 
koruduğu PKK li 
derini yakalayıp 
idam etmemek 
koşuluyla Türk 
hükümetine teslim 
etti.

Fakat bu hükümet 
ABD’nin isteklerini 
yine yerine getirmi 
yordu. ABD, bir an 
önce Irak’a girerek 
Kerkük’teki 

petrollere sahip 
olmak ve bir Kürt 
devleti kurdurarak 
kendine güvenilir bir 
üs yaratmak istiyor
du.

ABD isteklerini 
yerine getirecek 
başka bir hükümetin 
derdindeydi.. Bütün 
ince hesaplar, 
çabalar ve yapılan 
seçimler sonucunda 
AKP ülke yöne
timine sahip oldu. 
Gizli bir anlaşma 
yapıldığını da basın
dan öğrendik. Bu 
anlaşma dokuz 
maddeden oluşu 
yordu. Bu koşullara 
uyulursa Türk 
hükümetine bir mil
yar dolar verilecekti. 
Bu anlaşma iki ülke 
arasında kabul edil
di.

Bu anlaşma mad

delerinden birisi 
Türk ordusu Kuzey 
Irak’a girmeyecek 
ve operasyon yapa
mayacaktı. Ancak 
ABD izin verirse bu 
gerçekleşecekti. 
Çok önceden dil
lendirilen Saddam’ın 
elinde kimyasal 
silahlar var bahane
si işgal için bir 
gerekçeydi. Irak 
saldırıya uğradı, 
binlerce Müslüman 
öldürüldü, kukla 
devlet kurularak 
Kerkük’teki petrol 
kaynakları ABD şir
ketlerine verildi. 
Ayni zamanda kurul
ması düşünülen 
Kürt devleti için de 
zemin hazırlandı.

2002‘den sonra 
terör hızını arttır- < 
maya başladı. 
Askerimiz ve 
polisimizin yanında 
zavallı vatan
daşlarımızın da 
öldürüldüğüne tanık 
olduk. Hele 
günümüzde 
öldürülen insan
larımızın sayısını 
unutur olduk. 
Binlerce ailenin 
ocağına ateş düştü; 
fakat yetkililer bu 

konuda caydırıcı bir 
karar alma gereği 
duymadılar. Terör 
onlar için 
Somali’den, 
Libya’dan ve 
Suriye’den sonra 
geliyordu. PKK da 
bu boşluktan yarar
lanarak her gün 
adam öldürmeye 
devam ediyordu.

Amaç toplumda bir 
bezginlik yaratarak 
isteklerini kabul 
ettirmekti.

AKP, devletin PKK 
ile görüştüğünü 
sonunda itiraf 
etmek zorunda 
kaldı. Bilmediğimiz 
acaba daha neler 
vardı görüşme 
lerde? ABD de 
biran önce Kürt 
devletinin kurulması 
için anayasa 
değişikliğinin yapıl
masını istiyor; ama 
hükümet kamuoyu 
baskısından 
çekindiği için olayı 
yavaştan alıyordu. 
Bu durum terörün 
hızını daha da arttır
masına neden olu 
yordu.

Uzun zamandan 
beri yeni 
anayasadan söz 

ediliyor. Siyasi ikti
dar hukukçulardan 
yararlanacağız, 
muhalefetin desteği
ni sağlayacağız 
diyor. Birileri siyasi 
iktidarın söylemek 
istediklerini yazılı ve 
görsel basında dil
lendirmeye çalışı 
yor. Anayasamızda 
değiştirilmesi dahi 
teklif edilemez mad
delerini tartışmaya 
açıyor.

Anneler babalar 
perişan, vatandaş 
tedirgin. Acaba 
daha ne kadar yurt
taşımız öldürülecek 
kara kara bunu 
düşünüyor. Milleti, 
bıktırıp usandırıp^ 
ülkenin bölünme* 
sine razı olması 
bekleniyor.

Halkın yeter, 
insanımız, gençle 
rimiz ölmesin/ 
Kürtler ne istiyorsa 
verelim demesi bek
leniyor.

Teröre gösterilen 
bu hoşgörünün 
başka bir açıklaması 
olabilir mi?

ÖLÜMÜ GÖSTERİP 
SITMAYA RAZI 
ETMEK değil de 
nedir?
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Kent Müzesi nin 2012 yılında
açılması hedefleniyor

Ankara'da patlama

Tarihi Kentler 
Birliği'nin(TKB) bu 
yılki son buluşması, 
23-25 Eylül tarihleri 
arasında Şanlıurfa 
da gerçekleşti. 
Zengin bir tarihi ve 
kültürel mirasa 
sahip olan Şanhur 
fa da son yıllarda 
yapılan koruma ve 
onarım çalışmaları 
nın ele alındığı 
toplantıda, TKB’nin 
2012 yılı hedefleri de 
açıklandı.
Toplantının açılışın
da konuşan TKB 
Dönem Başkanı ve 
Gaziantep Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Asım Güzelbey, ‘her 
şehirde bir kent mü 
zesi kurma’ hedefine 
ulaşmak için çalış
malara başladıklarını 
bildirdi.
TKB Dönem Başkanı 
Güzelbey, “Müzeleri 
sayesinde kentlerim
iz tarihlerine kavuşa
caklar, tarihlerini 
muhafaza etme imka 
mna kavuşacaklar” 
dedi. Her kente bir 

E i, E M a N
Gümrük işlerinde 

kendi motoru ile çalışabilecek 
motor kurye alınacaktır. 
Maaş + sigorta + yemek.

Müracaat:
Ünsped Güm. Müş. ve Loj. Hiz. A.Ş. 

Tel: 524 75 22 - 524 86 30

kent müzesi kurma 
projesinin, Bursa 
Kent Müzesi örnek 
alınarak gerçek
leştirileceğini ifade 
eden Güzelbey, 
“Bugün Bursa halkı 
ile bütünleşmiş 
örnek ve övünç 
kaynağı bir kent 
müzesi örneği var. 
Bursa Kent Müzesi 
tüm kentlerimize 
örnek olacak 
muhteşem bir 
eserdir. O nedenle, 
TKB üyesi kentle 
rimizin birer kent 
müzesine kavuşması 
çabamızda Bursa 
Kent Müzesi model 
olarak benimsene 
cek” diye konuştu. 
Tarihi Kentler 
Birliği’nin ‘her kente 
bir kent müzesi’ pro
jesi kapsamında 
önümüzdeki gün
lerde gerek Bursa 
Kent Müzesi’nde 
gerekse Tarihi 
Kentler Birliği ve 
ÇEKÜL’ün İstanbul’
daki merkezlerinde 
eğitimler verilecek.

Bursa Kent Müzesi 
Müdürü Ahmet 
Erdönmez’in katıla
cağı eğitimlerde; 
müzecilik, kent 
müzesi-sosyal 
yaşam ilişkisi, 
kent müzesi-halk 
ilişkisi ve kent 
müzesinin 
beslenme kaynakları 
konuşulacak. 
Öte yandan, ‘her 
kente bir kent müze
si’ projesi ilk ürün
lerini vermeye 
başladı. Şanlıurfa 
Belediyesi’nce oluş
turulan İbrahim 
Tathses Müzik 
Müzesi, TKB toplan
tısı kapsamında 
hizmete açıldı. Kent 
müzesi oluşturmak 
için de hazırlıkları 
başlatan Şanlıurfa 
Belediyesi, Bursa 
Kent Müzesi Müdürü 
Ahmet Erdönmez 
desteği ile çalış
malarını sürdürüyor. 
Şanlıurfa Belediyesi 
Kent Müzesi’nin 
2012 yılı içinde açıl
ması hedefleniyor.

Ankara
Aydınhkevler'de bir 
iş merkezinin altın
daki markette patla
ma meydana geldiği, 
yaralılar olduğu

■ V ı ■ ■ I II II ■>>

Millili WlllllillMWIlill
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
Yunanistan 
Başbakanı Yorgo 
Papandreu sondaj 
kriziyle ilgili telefon 
görüşmesi yaptı. 
Papandreu'nun 
görüşmede itidal 
çağrısında bulun
duğu belirtilirken, 
Başbakan 
Erdoğan'ın "tek 
taraflı girişimler 
(Kıbrıs'taki) müza
kere sürecine zarar 
verir" dediği ifade 
edildi. Kıbrıs Rum 
kesiminin Doğu 
Akdeniz'de doğalgaz 
arama faaliyetlerini 
sürdürmesine 
karşılık Türkiye'nin 
de bölgeye sismik 
araştırma gemisi 
göndermesinin 
ardından Yunanistan 
Başbakanı 
Papandreu, sondaj 
krizi nedeniyle yük
selen tansiyonu 
düşürmek için 
harekete geçti. 
Reuters'ın haberine 
göre, Yunan 
hükümet sözcüsü 
llias Mosialos 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, "İki saat 
önce Başbakan 
(Papandreu), Sayın 
Erdoğan'la bir tele
fon görüşmesi 
yaptı" dedi.
Kıbrıs meselesi ile 
Doğu Akdeniz'de 
petrol arama süre 
cinin ele alındığı 
görüşmede Papand 
reu'nun, "itidalli ve 
sakin olunması 
gerektiğini" söyle 
diği ifade edildi. 
Mossialos, 
Papandreu'nun ayrı
ca, Kıbrıs Rum kesi
minin, egemen bir 
ülke olarak ne 
yapacağına karar 
verme hakkı bulun
duğunu, bölgede 
sorun yaratabilecek 
tek yanlı hareketler
den kaçınılması 
gerektiğini

bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Aydınlıkevler 
Harman Sokak'ta bir 
iş merkezinin altın
daki markette patla

söylediğini belirtti. 
ERDOĞAN: TEK 
TARAFLI ADIMLAR 
ZARAR VERİR 
Görüşmede, 
Başbakan Erdo 
ğan'ın ise Papand 
reu'ya, "tek taraflı 
girişimler (Kıbrıs' 
tâki) müzakere 
sürecine zarar verir" 
dediği ifade edildi. 
Televizyon kanal
larının bildirdiğine 
göre, Erdoğan, 
"Doğal kaynaklar 
kapsamlı çözümden 
sonra işletilmeli" 
diye konuştu. 
Mossialos, söz 
konusu görüşmenin, 
iki başbakanın New 
York'ta BM Genel 
Kurul Toplantısı 
çerçevesinde yap
maları planlanan 
görüşmenin yerine 
yapıldığını söyledi. 
İŞBİRLİĞİ 
TOPLANTISI 
KONUSUNDA 
MUTABAKAT 
SAĞLANDI 
İki liderin, yapılan 
telefon görüşmesin 
de ayrıca Yüksek 
Düzeyli İşbirliği 
Konseyi Toplantı 
sı'nın hazırlıklarını 
ele aldığını ve 
toplantının önümüz 
deki aylarda gerçek
leştirilmesi konusun 
da mutabakata 
vardığını bildirdi. 
"Yunanistan'ın her 
zaman arzu ettiği 
şeyin, Türkiye 
Cumhuriyeti ile 
işleyebilir bir ilişki 
sağlanması olduğu 
nu" ifade eden 

ma meydana geldi. 
İlk bilgilere göre 
doğalgazdan kay
naklandığı belirtilen 
patlamada yaralılar 
olduğu ifade edildi.

Mossialos, "ekim 
sonu ya da kasım 
başında ortamın, 
Türkiye'ye gitmeyi 
planlamamıza 
olanak sağlayacak 
şekilde olmasını 
ümit ediyoruz" dedi. 
KRİZ NASIL BAŞ 
GÖSTERDİ 
Doğu Akdeniz'de 
sular, geçtiğimiz 
Aralık ayında Kıbrıs 
Rum kesiminin tek 
taraflı olarak İsrail'le 
Kıta Sahanlığı Anlaş 
ması imzalamasıyla 
ısınmaya başladı. Bu 
adım Ankara'nın tep
kisini çekerken, söz 
konusu gerginlik 
Birleşmiş Milletler'in 
bu ay başında yayın
ladığı Mavi Marmara 
raporunun ardından 
daha da arttı. 
Türkiye'nin, İsrail'e 
karşı açıklanan yap
tırım paketi kap
samında, Doğu 
Akdeniz'de seyrüse
fer güvenliğiyle ilgili 
her türlü önlemi ata
cağını duyurması ise 
tüm dünyanın gözü 
nün bu bölgeye çev 
rilmesine neden 
oldu. Kıbrıs Rum 
yönetimi adına 
adanın yaklaşık 175 
kilometre güneyinde 
yaklaşık 1 haftadır 
sondaj çalışmalarını 
sürdüren ABD'li 
Noble Energy şirketi, 
geçen yıl bölgeye 
bitişik İsrail suların
da doğalgaz bulmuş 
ve bölgenin doğal
gaz yatakları ile 
kaplı olduğunu belir
lemişti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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filim fiyatlarında sok düşüş!
Altın yüzde 4.5 
düşüşle iki ayın en 
düşük seviyesine 
geriledi.
Sadece bir ay önce 
rekor üstüne rekor 
kıran altın fiyat
larında sert düşüş 
yaşanıyor.
Spot altının ons 
fiyatı, yatırımcıların 
değerli madenleri 
satarak güvenli 
liman olarak 
gördükleri dolar 
ve ABD Hazine 
tahvillerine 
geçmeleri 
nedeniyle yüzde 
4.5 değer kaybe

’Kredi kartı aidatı yasal değil!'
Tüketiciler Birliği 
Antalya Şubesi 
Koordinatörü Sevim 
Murat, bankaların 
kredi kartı aidatı, 
hesap kesim işlemi 
ve krediler için 
kesilen dosya mas
rafının yasal 
olmadığını belirtti. 
Ve bu ödemelerin 
istendiği kişilerin 
tüketici hakem 
heyetleri aracılığıyla 
haklarını aramaları 
gerektiği uyarısında 
bulundu.
Kendisine ait ATM 
kartından yıllık 50 
TL hesap kesim işle
mi kesintisi 
yapıldığını, 
Muratpaşa Tüketici 
Hakem Heyeti’ne 
yaptığı başvuru 
sonucunda parayı 
geri aldığını anlatan 
Sevim Murat, bu 
şekilde kesinti 
yapılan vatandaşları 
da bulundukları il ve

derek 1569 dolara 
kadar geriledi. 
Altın, Temmuz 
sonundan bu yana 
ilk defa 1,600 
doların altına 

iBr

ilçelerdeki tüketici 
hakem heyetlerine, 
yapılan kesintiyi bel
geleyen hesap 
ekstreleri ile birlikte 
başvurmaya ve par
alarını geri almaya 
çağırdı.
Türkiye’de 50 mily
ona yakın kredi kartı 
kullanıcısı, bir o 
kadar da banka kartı 
kullanıcısı olduğuna 
değinen Sevim 
Murat, yıllık 50 ile 90 
lira arasında kredi 
kartı aidatı, 50 TL de 
hesap işletim ücreti 
olarak hesap
landığında, 6- 7 mil
yar TL gibi çok 
büyük bir rakamın 

inerken, gümüşün 
ons fiyatı ise 
yüzde 12 düşüşle 
27.3 dolara kadar 
geriledi.
Altın fiyatları 

ortaya çıktığını dile 
getirdi. Kişi başına 
vurulduğunda yıllık 
50- 90 TL arasındaki 
bu ücretlerin çok 
dikkate alınmadığını 
belirten Murat, 
toplam kart kul
lanıcısı sayısı 
dikkate alındığında 
ise çok büyük bir 
rakamla 
karşılaşıldığını 
belirtti. Sevim 
Murat, yasal olarak 
da bankalar tarafın
dan alınmaması 
gereken bu aidatlara 
karşı vatandaşın 
daha duyarlı davran
masını istedi.
Sevim Murat,

22 Ağustos'ta 1911 
doları aşarak tüm 
zamanların en 
yüksek düzeyine 
çıkmıştı. 
Cumhuriyet 
altınının önceki 
satış fiyatı 640,01 
TL'den 606,63 TL'ye 
kadar geriledi. 
Çeyrek altın da 
161,25 TL'den 
152,91 TL'ye 
gerilerken
24 ayar altın fiyatı 
98,6 TL'den 
93,4 TL'ye düştü. 
Yarım altın da 
302,81 TL'den 
satılıyor.

Türkiye’de yine çok 
sayıda vatandaşın 
bankalardan ev, 
araba, iş veya çeşitli 
nedenlerden kredi 
kullandığını 
belirterek bankaların 
’dosya masrafı’ adı 
altında altığı kredi 
tutarına göre 
değişen kesintinin 
de yasal olmadığını 
dile getirdi. Bu 
konuda da emsal 
karar bulunduğunu 
hatırlatan Murat, 
"Dosya masrafının 
izahı yok. Zaten kul
landırılan kredi için 
banka bir faiz uygu
luyor. Burada kul
landırılan kırtasiye 
malzemelerinin 
tutarını toplasanız, 
masrafı da 10 lirayı 
geçmez. Bu hizmeti 
verdiği için 
bankanın bu parayı 
talep etmesinin de 
yasal olarak bir 
mantığı bulunmuyor.

Dolar 1,85'i aştı, 
rekor tazeledi

Bankalararası 
piyasada dolar 1,85'i 
görerek tarihi zirveyi 
yeniledi.
Küresel büyümeye 
ve borç krizinin 
çözümüne ilişkin 
endişelerle dolar 
yükselmeye devam 
ediyor.
Bankalararası

Türkiye, petrol 
arama platformu

Rumları tek yanlı 
sondaj çalışmalarına 
başlamasıyla Doğu 
Akdeniz'de yükselen 
tansiyon, Türkiye'yi 
petrol arama 
konusunda çok 
önemli bir adım 
atma aşamasına 
getirdi.
l ürkiye, petrol 
arama platformu 
satın almayı gün
deme aldı.
Enerji ve Tabii, 
Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, petrol 
arama çalışmaları 
için milli sismik 
gemisi inşa 
edildiğini hatır

NÖBETÇİ ECZANE
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piyasada dolar 
1,8570'e çıkarak tari
hi zirveyi yeniledi.
Euro, dolar karşısın
da 1,3384'ün altına 
inerek 8 ayın en 
düşük seviyesine 
geriledi. Paritedeki 
düşüş içeride 
doların da artmasına 
neden oluyor.

latırken, gerekirse 
milli petrol şirketi 
Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı'nın 
(TPAO) bir petrol 
sondaj platformu 
alabileceğini 
söyledi. Yıldız, 
Muğla'da gazete
cilere yaptığı 
açıklamada, 
"Elimizdeki veriler 
bize 'Petrol sondaj 
platformu almak 
gerekir.' derse 
TPAO'nun 1,5 milyar 
dolarlık platforma 
girmesi söz konusu 
olur. Platform almak 
hedefimizden uzak 
değil." diye konuştu

Gemlik KBrfez
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

IIHİlUHlMI

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4076 

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-Reklamcilık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VMS SİMASI 

MAYMUNLAR CEHENNEMİ 

BAŞLANGIÇ 
(TU DUBLAJ) 14.15- 
16.15-18.15-20.30

Şirinler 
11.45-14.00-16.00- 

18.00-20.15 

Ltmsyüi 
(Mı 513 5311|
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Tel: O 224 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve cağda; eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve her konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 

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

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

5.600 TL
6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL

8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğltlm-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

m y

Felsefe Calıstayı'nıla Gemlikli 
öğretmen sunum yapacak 

Gemlik Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Belgin Önal, 29-30 Eylül 2011 tarih
lerinde Ünesco Türkiye Milli Komitesi , “İlk ve Orta Öğretim Kuramlarında Felsefe 

Eğitimi” konulu çalıştayının ilk bölümünde sunum gerçekleştirecek
Ünesco Türkiye Milli 
Komitesi, “İlk ve 
Orta Öğretim 
burumlarında 
Felsefe Eğitimi” 
konulu çalıştayr, 
29-30 Eylül 2011 
tarihlerinde Ankara 
da toplanacak.
Çalıştayın birinci 
gününde program
daki konuşmacılar 
arasında Gemlik 
Endüstri Meslek 
Lisesi öğretmeni 
Belgin Önal da bir 
konuşma yapacak. 
Ünesco Türkiye Milli 
Komisyonu 
bünyesinde kurulan 
Felsefe İhtisas

Komitesi tarafından 
organize edilen 
çaliştay, Unesco’nun 
Felsefe Stratejisini 
ülkemizde hayata 
geçirmeyi kendisine 
ana hedef olarak 
seçti. Bunun ilk 
adımı olarak da 
Türkiye'de Felsefe 
Eğitimi konusunu 
gündeme almayı 
kararlaştırdı.
Bu amaçla birisi ilk 
ve ortaöğretimde 
felsefe eğitimini, 
diğeri ise üniver
sitelerde felsefe 
eğitimini konu edi
nen iki çahştay 
düzenlemeye karar

Belgin Önal

verdi.
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi 
Felsefe Öğretmeni 
Belgin Önal, 29-30 
Eylül'de Ankara'da 

gerçekleştirilecek 
çalıştayın bu amacı 
gerçekleştirmenin ilk 
adımı olduğunu 
söyledi.
Önal şöyle devam 
etti: “Bu çalıştayda 
ilk ve orta öğretimde 
felsefe eğitimi üze 
rinde durulması 
planlanmış olmakla 
çalıştayın asıl 
üzerinde odaklana 
cağı konu çocuklar 
için felsefe ya da 
çocuklarla felsefe 
yapmaktır. Bunun 
için çocuklar için 
felsefe kitabı yazan 
yazarlarımız ve 
bunları yayınlayan 

yayın evlerimizin 
yöneticileri/editörleri 
davet edildi. Çocuk
larla nasıl felsefe 
yapılabilir konusu
nun derinlemesine 
tartışılması amaçlan
maktadır.” dedi. .

İHTİSAS KOMİTESİ 
UNESCO Türkiye 
Millî Komisyonu 
Felsefe İhtisas Komi 
fesi şu kişilerden 
oluşuyor: 
Prof. Dr. Harun Tepe 
Prof. Dr. Betül 
Çotuksöken 
Prof. Dr. Abdülkadir 
Çüçen 
Prof. Dr. İoanna

Kuçuradi 
Prof. Dr. Halil Turan 
Doç. Dr. H. Haluk 
Erdem, Doç. Dr. 
Taşkıner Ketenci 
Doç. Dr. Sanem 
Yazıcıoğlu 
ndan oluşuyor. 
Gemlikli Felsefe 
öğretmeni Belgin 
Önal, 29 Eylül 2011 
Perşembe günü saat. 
11.oo-13.oo arasın
daki bölümde 
‘Çocuklarla Felsefe 
nasıl yapılır’ ya da 
‘Yazın yoluyla 
çocuklara felsefe 
nasıl öğretilir’ konu
lu sunumunu 
yapacak.

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Mühendisi 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08
0 532 687 55 83

। abdullah_yilmaz1 @mynet.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
mynet.com
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Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16 
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CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI
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Soğuk ve yamslı 
hava geliyor

Türkiye, perşembe gününden 
itibaren yeni bir yağışlı havanın 
etkisi altına girecek. Yağışla bir 
likte hava sıcaklıkları da düşe
cek. Haberi sayfa 5’de

3. İdare Mahkemesi’nden “Şok” bir karar daha

Mahkeme, “Verilen karar açık 
idare gereğini yapmalı’”

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Cemil Acar ve Özkan Ateşli’nin avukatları Özgür 
Aksoy’un, 17 Mart 2011 günü yapılan Belediye Meclis Toplantısının geçersiz 
olduğunu belirten 30.06.2011 günlü mahkeme kararının açık ve anlaşılır 
olmadığı yönündeki istemini değerlendirdi. Mahkeme, kararın açık olduğunu 
belirterek, karara yeni yorumlar ekledi ve açıklama talebini yerinde görmedi.

Avukat Özgür Aksoy, mahkeme kararında daha önce verilen kararın yeterin 
ce açık olduğunu bildirdiğini, ancak idarenin açık olan bu kararı ters yorum
ladığını belirterek, Başkanvekilinin görevde sağladığını söyledi. CHP’li Necdet 
Ersoy ise 17 yıllık hukukçu olduğunu söyleyen Refik Yılmaz’ın açık ve net olan 
mahkeme kararlarının anlamamasını mizah konusu olarak değerlendirdi. 4’de

CHP Bursa milletvekili Turhan Tayan, seçimlerden 
önce dağıtılan afet paralarının kalanının ne zaman 

ödeneceğini soru önergesi ile Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’ den sordu

Güne Bakış

3. İdare Mahkemesi’nden
anlamlı bir ‘red’ kararı daha

Dün, önüme 3. Bursa İdare Mahkemesi’nin 

aldığı yeni bir kararı getirdiler.
' Biliyorsunuz, bu mahkeme, 30 Haziran 2011 tari
hinde oybirliği ile bir karar verdi.

Mahkeme, Fatih Mehmet Güler’in görevden alın
masından sonra yapılan 17 Mart 2011 tarihli Bele 
diye Mecis toplantısını hukuksuz ve geçersiz sa 
yarak, Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz’ı da 
“Bu şekilde alınan kesin ve yürütülebilir nitelikte 
olmayan kararlara dayanılarak belediye başkan- 
vekilliği görevini yürütemeyeceği açıktır.” demişti.

Mahkeme, bu nedenle, hukuken geçersiz 
sayılan bir şeyin yürütmesinin durdurulmasına 
“red” kara rı vermişti. Devamı sayfa 4’de

Belediye ye ait 3 işyeri 
ile akaryakıt istasyonu 

huğun ihaleye çıkarılıyor

Gemlik Belediyesi’nin mülklerinden olan 
Hamidiye Mahallesi’ndeki katlı otopark 
altında bulunan 3 işyeri ile Küçük Kumla 
Armutlu karayolu üzerindeki bulunan Pet 
rol Ofisi Akaryakıt İstasyonu bugün açık 
arttırma suretiyle ihale edilecek. 2’de

Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, TBMM 
Başkanlığı’na 
verdiği yazılı öner
gesi ile 2009-2010 
yılında meydana 
gelen aşırı yağışlar 
ve don nedeniyle, 
Bursa’da Gemlik’te 
ve diğer ilçelerde 
zeytin ağaçlarında 
çiçek dökülmesi

yaşandığını, 
dolayısıyla yüzde 70 
oranı üzerinde ürün 
kaybına neden 
olduğu belirterek, 
zarar tesbiti 
yapıldığı halde, 
zeytin üreticisine 
zararının ödenme 
meşinin nedenlerini 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Mehdi Eker’den 
sordu. Syf 2’de

GemlikteZB-SüEyliirıle 
su kesintisi uygulanacak 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tara 
fından yapılacak çalışmalar kap
samında Gemlik İlçesi’nde su kesin
tisi uygulanacak. Haberi sayfa 5’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Toplumsal duyarsızlık...
Çok duyarsızız çok. En çok sesini çıkarması 

gereken medya dünyası bile sessiz... Olan 
biten karşısında... Acı bir gerçek: genel 
tavrımızda katılımcılık yok.

O yok peki...
Yaşamsal önem taşıyan olumlu ya da olum

suz kararlara karşı duyarlı mıyız?
Ne yazık ki bu sorunun da yanıtı hayır...
Önümüze ne konursa direnmeksizin onaylı 

yoruz.
İşin kötüsü toplumsal boyuttaki zafiyetimizi 

aklıevvel politikacılarla dışarıdakiler çözmüş 
durumda.

Sormayan sorgulamayan insanlar topluluğu
nun tepesine binip duruyorlar.

İktidar biniyor.
IMF biniyor.
ABD Biniyor.
AB biniyor.
Gücünü atasından alan bu toplumda ııhh bile 

demiyor.
Yapılan ekonomik araştırmaların ortaya koy

duğu göstergeler Türk Toplumu’nun hiç de iyi 
durumda olmadığını gösteriyor.

Aç insan sayısı giderek artıyor.
Gelir dağılımındaki dengesiz yapı her geçen 

gün daha da bozuluyor.
Bir iki sendikanın gösterdiği zorunlu cılız tep

kinin dışında kimsenin gıkı çıkmıyor.
Haklar tırpanlanıyor.
İleri demokrasi diye diye özgürlükler rafa 

kalkıyor.
Uydurma gerekçelerle düşünce hücrelere 

hapsediliyor.
Toplumun herhangi bir kesiminden doğru 

dürüst bir ses yok.
Kolay kolay çıkacağa da benzemiyor.
Hızla kaderciliğe ve kanaatkâr bir yapıya 

doğru sürüklenen toplumlarda tepkinin esame- 
si okunmaz.

Çok sevdiğimiz bir karşılık var. Nasılsın diye 
sorulduğunda;
“Çok şükür. Allah bu günlerimizi aratmasın..” 
İyi de her geçen gün bugünleri arıyoruz.
Buna ne buyrulur...
iki kişi bir araya geldiğimizde eski günleri 

derin bir özlemle anmıyor muyuz?
Gidişat tehlikeli...
Kadercilik yaşam biçimimize dönüşmüş.
Boynumuzu eğmişiz.
Birileri vursun diye bekliyoruz.
Daha da tehlikelisi ulustan ümmete doğru 

hızla yol alıyoruz.
Zaten Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Samuel P.Huntington da yıllar önce bize 
yenidünya düzenindeki yerimizi biçmemiş 
miydi?
“AB sizi almayacak.
Atatürk ilkelerini gözden geçirin.
Yeriniz İslam Dünyası... Bu dünyanın lider

liğine oynayın.”
Mısır, Libya, Suriye’de olanların bize verdiği 

mesajı ve dayatmaları duyumsayabiliyor ve 
algılayabiliyor muyuz?

İşin vahametini kavrayabiliyor muyuz?
AB masalının ya da anlatılan diğer masalların 

ancak Kafdağı’nı aştığımızda mutlu sonla bite
ceğini görebiliyor muyuz?

Sahi bu arada Başbakan ve beraberindeki 
zevat Mısır Libya ve Tunus’tan döndü mü?

CHP Bursa milletvekili Turhan Tayan, seçimlerden önce dağıtılan 
afet paralarının kalanının ne zaman ödeneceğini soru önergesi ile 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’ den sordu

İmhan Tayan, Zeytin üreticisinin 
afet paralan ne zaman ödenecek?"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, TBMM 
Başkanhğı’na 
verdiği yazılı öner
gesi ile 2009-2010 
yılında meydana 
gelen aşırı yağışlar 
ve don nedeniyle, 
Bursa’da Gemlik’te 
ve diğer ilçelerde 
zeytin ağaçlarında 
çiçek dökülmesi 
yaşandığını, 
dolayısıyla yüzde 70 
oranı üzerinde ürün 
kaybına neden 
olduğu belirterek, 
zarar tesbiti 
yapıldığı halde, 
zeytin üreticisine 
zararının ödenme 
meşinin nedenlerini 
Gıda, Tarım ve 

nay vân*ciiiKDa*Kanî 
Mehdi Eker’den

BeletUye'ne alt 3 isimi ile aWıi 
istasyonu tıııaiin ihaleye çıkarılıyor
Gemlik Belediye 
si’nin mülklerinden 
olan Hamidiye 
Mahallesindeki 
katlı otopark altında 
bulunan 3 işyeri ile 
Küçük Kumla 
Armutlu karayolu 
üzerindeki bulunan 
Petrol Ofisi 
Akaryakıt İstasyonu 
bugün açık arttırma 
suretiyle ihale 
edilecek.
Hamidiye Mahallesi 
Katlı Otopark altın
da bulunan 2 nolu 
işyeri, aylığı 300 
liradan, 35 nolu iş 
yeri aylığı 300 
liradan, 29 nolu 
işyeri aylığı 350 
liradan 15 aylığına 
kiraya çıkarıldı. 
Öte yandan, Küçük 
Kumla Siteler 
Mahallesi Gezi 
Sokak’ta Cuma 
günleri kurulan 17 
nolu 5 metrekarelik 
sebze pazarı yeri de

sordu.
Turhan Tayan dün 
yaptığı açıklamada 
2009-2010 yılında 
aşırı yağışlar ve 
dolu nedeniyle 
Bursa, Gemlik, 
Orhangazi, 
Mudanya, İznik

Karacabey ilçelerin 
de zeytin ağaçların

aylığı 7 bin liradan 
5 Ekim 2011 tari
hinde ihale edile
cek. Belediye 
Encümeni huzurun
da saat 9.oo da 
yapılacak olan ihale 
açık arttırma 
suretiyle gerçek
leştirilecek.
BENZİN 
İSTASYONU 
YENİDEN İHALEYE 

da ürün kaybı mey
dana geldiğini 
söyledi.
Tayan, zarar 
tesbitini takiben 
çıkarılan Afet 
Kararnamelerine 
karşın zeytin üretici 
sinin zararının ha 
len ödenmediğini 
belirterek,

ÇIKARILDI 
Büyükkurudere 
mevkiinde bulunan 
Petrol Ofisi Bayii de 
bugün Encümen 
huzurunda yeniden 
ihaleye çıkarılacak. 
Aylık 4 bin liradan 
muammen bedel ile 
kiraya çıkarılacak 
olan istasyonun 
daha önceki kiracısı 
Alaatin Akcan,

“Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Mehdi 
Eker’den cevapla
masını istediğim 
sorular şunlardır: 
1) 9-10 Ekim 2010 
tarihinde İznik üreti
cisine alacaklarının 
yüzde 4O’ı ödenir 
ken, ödemeler 
seçimden 
sonra neden 
durdurulmuştur? 
2) Tüm bölge 
üreticilerinin 
alacaklarının 
tamamı ne zaman 
ödenecektir?
3) Zeytin üreticisinin 
yoğun sorunlarını 
görüşmek ve Milli 
bir zeytin politikası 
belirlemek üzere 
“Zeytin Şurası’’ 
toplamayı düşünü 
yor musunuz?”

Belediyeye başvu
rarak kira sözleşme 
sinde bulunan her 
yıl 50 artışın günün 
koşullarına göre 
çok olduğunu 
belirtmiş, sözleş
menin yenilenmesi
ni istemişiti. 
Sözleşme yenilen
me yerine belediye 
ihale ile istasyonu 
kiraya veriyor.



28 Eylül 2011 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

II

Bönle tombala sehekesi görülmeni Tabela (arasın
Bursa'da, 
marangoza hazırlat
tıkları çekiliş maki
nesi ile tombala 
oynattıkları ileri 
sürülen 15 kişi 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesine bağlı 
Beşevler 
Mahallesindeki bir 
kahvehanede 
kumar oynandığı 
ihbarı üzerine 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak 
Büro Amirliği

Mûiosiklefler horıliir taslarına çarp»
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde 2 motosik
letin kaldırım 
çalışması sebebiyle 
yola dökülen 
bordür taşlarına 
çarpması sonucu 3 
kişi yaralandı. 
'Edinilen bilgiye 
göre, motosikletle 
İnegöl'den Şibali 
köyüne giden 3 kişi, 
Mesudiye Mahallesi 
Hayvan Pazarı 
mevkiinde yolun 
yarısına kadar 
dökülen bordür 
taşlarını fark etmedi.

At aratalı bırsdar bskıvrak vakalanli
Bursa'da, hırsızlık 
yaptıkları iddiasıyla 
gözaltına alınan 
şahısların at 
arabasını karakolun 
önüne çekmek 
isteyen bir polis zor 
anlar yaşadı.
Hırçın atı bir türlü 
zapt edemeyen 
polis, kaldırıma 
çıkarak arabayı 
devirdi.
Ataevler Mahalle 
si'nde hurda demir 
çaldıkları iddiasıyla

Delil avcısı
polis artacalı

Cinayet, gasp, hırsızlık ve benzeri olayların bazılarında delillerin 
toplanması ile olayı işleyen kişiye daha kolay ulaşılması polisin bu 
yöndeki çalışmalarını hızlandırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Polis Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı Adana'nın yanı 
sıra Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve İzmir İl Emniyet müdür
lüklerinde 4 ay sürecek "Olay yeri inceleme ve kimlik tespit temel 
eğitim kursu" başlattı.

assS

POLİS BİLE 
ŞAŞIRDI!

ekipleri harekete 
geçti. Kahvehanenin 
kapısının önünde bir 
kişinin telsizle 
sürekli içeri bilgi 
verdiğini gören 
ekipler, müşteri 
kılığında içeri girdi. 
El yapımı tombala 
makinesi 
düzeneğiyle para

Oğuz D. (20) yöneti
mindeki 16Y3745 
plakalı motosiklet ile 
arkasından gelen 
İsmail Ö. (30) yöneti
mindeki plakasız 
motosiklet, taşlara 
çarpıp havalanarak 
yaklaşık 10 metre 
ileriye sürüklendik- 

takibe alınan at ara
balı şahıslar, polisin 
sıkı takibi net
icesinde kıskıvrak 
yakalandı. Hırsızlık 
zanlılarını gözaltına 
alan polis ekipleri, 
at arabasını karako
la götürmek istedi. 

karşılığı kumar 
oynandığını tespit 
eden ekipler, işletme 
sahibi A.Ö. (41) ile 
2'si kadın 15 kişi 
hakkında işlem 
yaptı. Kahvehanede 
yapılan 
aramada; 2 adet el 
telsizi, 2 bin 420 
adet plastik pul, 1 

ten sonra durabildi. 
Kazada motosik
letlerdeki Oğuz 
Demir ve İsmail 
Özer ile Turgut 
Demiral (41) yara
landı. Sağlık 
ekipleri, olay 
yerinde ilk müdaha
leyi yaptıktan

Bir memur, at 
arabasını sürebile
ceğini düşünerek 
dizginlerin başına 
geçti. Atın hırçınlaş
ması üzerine ne 
yapacağını bile
meyen polis 
memuru, hayvanı bir 

adet güvenlik 
kamerası, 94 adet 
tombala kartı, 
96 adet poker pulu 
ve kumarda kul
lanıldığı tespit 
edilen 150 TL'ye 
el konulurken, 
işletme sahibi A.Ö. 
tarafından marango 
za özel olarak yap
tırılan tombala 
düzeneği polisi bile 
şaşırttı. Kafe sahibi 
hakkında, "kumar 
oynanması için yer 
temini" suçundan 
işlem yapıldı 

sonra yaralıları 
ambulanslarla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırdı. Turgut 
Demiral'ın sağlık 
durumunun ağır 
olduğu belirtildi. 
Emnfyet ekipleri 
başka bir kazaya 
sebebiyet ver
ilmemesi için 
olay yerinde gerekli 
güvenlik önlemleri 
alırken, kazayı 
duyan Şibali 
köyü sakinleri has
taneye geldi.

türlü zapt edemedi. 
Kaldırıma çıkan 
at arabası devrildi. 
At arabasının 
üzerinde çalıntı 
olduğu iddia edilen 
hurdalar yola 
saçıhrken, polis 
memurunun 
yaşadığı zor anlar 
kameralara yansıdı. 
Daha sonra atın 
yularından tutan 
polis memurları, 
arabayı karakola 
götürmeyi başardı

MIİIMI1 Mili
Bursa'nın Osman 
gazi ilçesinde, 
Mayıs 2011'de bir 
arazideki "satılık 
tabelası"nı söktüğü 
için kendisini 
uyaran kişiyi, başı
na sopayla vurduk
tan sonra boğazını 
bıçakla keserek 
öldürdüğü iddia 
edilen kişinin 
yargılanmasına 
başlandı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
"kasten adam 
öldürmek" suçun
dan yargılanan 
tutuklu sanık Ömer 
Türker, ilk kez 
hakim karşısına 
çıktı. Davanın ilk 
duruşmasına, 
öldürülen Nuri 
Çahşkan'ın (45) eşi 
Nimet ve oğlu 
Mesut Çalışkan da 
katıldı.
Duruşmanın başın
da Nuri Çahşkan'ın 
oğlu Mesut 
Çalışkan ile sanık 
Omer Türker 
arasında tartışa 
yaşandı. Sözlü atış
manın küfürleşm
eye dönüşmesi 
üzerine, Mesut 
Çalışkan mahkeme 
heyeti tarafından 
dışarı çıkarıldı. 
Mahkeme başkanı 
mn, Adli Tıp Kurulu 
4. İhtisas Dairesi 
nin sanık hakkında 
"Akıl sağlığı 
yerinde ve ceza-i 
ehliyetinin olduğu" 
yönünde görüş 
beli rtiği söylemesi 
üzerine, sanık 
Ömer Türker 
"Gayet akıllıyım. 
Akıl hastası falan 
değilim. Arazilerim 
var, eğitimliyim" 
dedi.
Olayın meydana 
geldiği arazinin 
kendisine ait 
olduğunu iddia 
eden sanık, olay 
günü yaşananları 
şöyle anlattı: 
"O arazi benimdir. 
Köy Hizmetlerine 
ve Devlet Su İşler
ine araziyi sorgulat- 
tırırsanız benim 
ismim çıkar. Olay 
günü ben bu ara 
zimde zıt bir yazı 
(tabela) gördüm.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Sonra bu yazıyı 
sökmek istedim ve 
söktüm. Ölen kişi ₺ 
de bu yüzden ben
imle tartıştı. Başına 
sopayla vurdum, 
yere düştükten 
sonra da bıçakla 
boğazını kestim. 
Ben o kişiyi infaz 
ettim. Bir müddet 
cesedin başında 
bekledim. Polis 
beni bıçakla bera 
ber cesedin yanın
da buldu. Herhangi 
bir kimseden tali
mat veya emir 
almadım. Akıl has
tası olduğum 
yönündeki iddialara 
itiraz ediyorum. 
Gayet akıllıyım. 
'Satılık' tabelası 
gibi tabelalar 
görünce, orası 
benim olduğu için 
hemen kaldırıyo
rum. Onlara karşı 
bir takıntım var." 
Ölen adamın eşi 
Nimet Çalışkan ise 
evlerinin bitişiğin
deki arazinin 
Serkan isimli birine 
ait olduğunu ifade 
ederek, "Kendisi 
araziye 'satılık* 
tabelası asmış" 
dedi.
Sanığın tabelayı 
çıkardığı sırada, 
eşinin işe gitmek 
üzere yola çıktığını 
belirten Nimet 
Çalışkan, şöyle 
konuştu: 
"Giderken eşim 
'Tabelayı niye 
çıkartıyorsun?' 
demiş. Sonra bu 
adam da eşime 
saldırmaya 
başlamış. Ben ses
leri duyunca, yan
larına gidip kavgayı 
ayırmaya çalıştım 
ve eşimi alıp eve 
geldik. Daha sonra 
eşim işe gitmek 
için evden çıktı. Bu 
adam kocamın 
karşısına çıkıp 
saldırmış ve eşimi 
öldürmüş. Ben evin 
içerisinde olduğum 
için, olay anını 
göremedim fakat 
olay anım gören iki 
kişi var." 
Mahkeme heyeti, 
tanıkların dinlen
mesi için duruş
mayı erteledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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3. İdare Mahkemesinden
anlamlı bir ‘red’ kararı daha

Bursa 3. İdare Mahkemesi, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili maddeleri 
gereği, mahkeme kararlarında anlaşılmayan 
bir yön varsa, kararlar yeterince açık değilse, 
davalı ve davacının kararın açıklanmasını 
mahkemeden isteyebileceğini hükmediyor.

Bunun üzerine, aslında açık olan 3. İdare 
Mahkemesi’nin 30.6.2011 günlü kararını, anla
mayan, AKP’liler ile İç İşleri Bakanlığı’nın da 
anlaması için, Avukat Özgür Aksoy, Mahkeme 
den bu kararın açıklanmasını talep etti.

3. İdare Mahkemesi, bu istemi görüşüp 
oybirliği ile, “karar yeterince açık olduğun
dan davacının açıklama talebi yerinde görül 
memiştir” diye, yine red karan verdi.

Mahkeme’nin, 17.3.2011 günü yapılan mec 
lis toplantısı ile ilgili kararı neydi?

“Refik Yılmaz’ın belediye başkanvekili 
seçilmesine ilişkin 17.3.2011 tarihli Meclis 
kararının yeniden görüşülmek üzere meclise 
iade edilmesi ve aynı kararda ısrar edilmeme
si nedeniyle, dava konusu işlem kesin ve 
yürütülebilir işlem niteliği kazanmadığı ve adı 
geçen şahsın Belediye Başkan vekilliği görevi 
ni yürütmesini sağlayacak kesin ve icrai nite
likte bir işlemin bulunmadığı gerekçesiyle, 
davanın incelenmeksizin reddine karar veril 
diği, dolayısıyla kararın hiçbir duraksamaya 
yer vermeyecek şekilde açık ve uygulamaya 
da elverişli olduğu ortadadır.” dedikten sonra 
devamla: “mahkeme kararlarının gerekçe ve 
hüküm fıkrasıyla bir bütün olduğu, Mahkeme 
kararlannın gereğini yerine getirme yükümlü 
lüğünde olan ilgililerin, hüküm fıkrası kadar, 
kararların gerekçesiyle de bağlı olduğu, anı 
lan kararların gereğini yerine getirecek ida 
renin, Mahkeme kararlarının gerekçesi doğrul
tusunda gereğini yapması gerektiği de açık
tır.” diyerek, anlamayanlara anlatacak netlikte 
ifadelere yer vermiştir.

Yani, İdare denilen İç İşleri Bakanlığı’na da 
buradan gönderme yapılmıştır.

İdare, mahkemenin hüküm bölümüne 
bakarak Refik Yılmaz’ın makamında kalması
na karar vermiştir.

3. İdare Mahkemesi ise, “hüküm fıkrası 
kadar kararların gerekçesiyle de bağlı olduğu, 
alınan karanın gereğini yerine getirecek idare 
nin, Mahkeme kararının gerekçesi doğrultu 
sunda gereğini yapması gerektiği de açıktır” 
diyor.

Bunu anlamak için daha ne olmanız gerek
li.

Bir hukukçunun, bu kararı anlamaması 
kadar hukuksuzluk olmaz.

Bu durum, abesle iştigaldir.
Hukuk dilinde değil ama, halk dilinde ayıp

tır, haksızlıktır, fiili işgaldir.
Bunu kimler sağlıyor, Gemlik halkı 

yaşananları iyi görmeli.
Koltuk meraklılarına bu karar, bir şamar 

etkisi yapar mı acaba diyorum.
Bence yapmaz.
Yapsaydı çoktan oradan kalkarlardı.

Mahkeme, “Verilen karar açık 
idare gereğini yapmalı”

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Cemil Acar ve Özkan Ateşli’nin avukatları Özgür 
Aksoy1 un, 17 Mart 2011 günü yapılan Belediye Meclis Toplantısının geçersiz 
olduğunu belirten 30.06.2011 günlü mahkeme kararının açık ve anlaşılır 
olmadığı yönündeki istemini değerlendirdi. Mahkeme, kararın açık olduğunu 
belirterek, karara yeni yorumlar ekledi ve açıklama talebini yerinde görmedi.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 17 Mart 
2011 günlü 2011/M- 
101 sayılı kararının 
iptali için Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Cemil Acar ve Özkan 
Ateşli’nin İdare 
Mahkemesi’ne açtığı 
davada, Bursa 3. 
İdare Mahkemesi’nin 
yapılan meclis 
toplantısının hukuk
suz sayması, sonucu, 
Belediye Başkan 
vekilliğine seçilen 
Refik Yılmaz’ın da 
hukuken Başkan 
vekilliği yapamaya
cağı, kararının belir
siz ve açık olmadığı 
konusunda kaygıların 
giderilmesi için 
davacılar avukatı 
özgür Aksoy, Mahke 
meden karara açıklık 
getirilmesini istedi. 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi yine şok 
sayılacak açıklamalar 
yaptı.
20 Eylül 2011 günü 3. 
idare yargıçları 
Mehmet Öktem, Celal 
Cahit Akgül, Halil 
Akkız’ın oy birliği ile 
aldığı kararda 2577 
sayılı İdare yargılama 
Ulusu kanunun 29. 
maddesinin 1., 3. ve 
4. bendlerinde, 
mahkemelerin karar
ları yeterince açık 
değilse, veyahut bir
birine yakın hüküm 
fıkraları taşıyorsa, 
taraflardan birinin 
kararın açıklamasını 
isteyebileceği belirti 
lerek şu görüşlere 
yer verdi: 
“Kararın açıklaması 
isteği ile güdülen 
amaç, kararın belirsiz 
ve açık olmayan 
tarafların veya bir
birine aykırı görülen 
hüküm fıkralarının 
ortadan kaldırmak ve 
onun gerçek anlamını 
meydana çıkarmak 
suretiyle yerine 
getirilmesini kolay
laştırmaktır.
Mahkememizin 
30.6.2011 tarih ve 
E:2011 467 K: 
2011/732 sayılı kararı 
ile, Refik Yılmaz’ın 
belediye başkanvekili 
seçilmesine ilişkin 
17.3.2011 tarihli 
Meclis kararının 
yeniden görüşülmek 
üzere meclise iade
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eaiıhıesı’ve aynı 
karar üzerinde ısrar 
edilmemesi nedeniyle 
dava konusu işlemin 
kesin ve yürütülebilir 
işleme niteliği kazan
madığı ve adı geçen 
şahsın belediye 
başkan vekilliği 
görevini yürütmesini 
sağlayacak kesin ve 
icrai nitelikte bir 
işlemin bulunmadığı 
gerekçesiyle, davanın 
incelenmeksizin red
dine karar verildiği 
dolayısıyla kararın 
hiçbir duraksamaya 
yer vermeyecek 
şekilde açık ve uygu
lama ya da elverişli 
olduğu ortadadır. 
Öte yandan, 
Mahkeme kararlarının 
gerekçe ve hüküm 
fıkrasıyla bütün 
olduğu, Mahkeme 
kararlarının gereğini 
yerine getirme 
yükümlülüğünde olan 
ilgililerin hüküm 
fıkrası kadar karar
ların gerekçesiyle de 
bağlı olduğu, anılan 
kararların gereğini 
yerine getirecek 
idarelerin, Mahkeme 
kararlarının gerekçesi 
doğrultusunda 
gereğini yapması 
gerektiği de açıktır.

Bu durumda, mahke
memize ait karar 
yeterince açık 
olduğundan, 
davacının açıklama 
talebi yerinde 
görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle 
davalının açıklama 
isteminin reddine, 
kararın bir örneğinin 
taraflara tebliğine 
20/09/2011 tarihinde 
oybirliği ile karar 
verildi.”

ÖZGÜR AKSOY’UN 
AÇIKLAMASI 
3. İdare Mahkeme 
si’nin Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
17.3.2011 günlü 
kararını geçersiz ve 
hukuksuz sayan 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi’nin 
kararının idare 
tarafindan anlaşılma 
ması nedeniyle İçiş
leri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel 
Müdürlüğü’nün kararı 
anlamadığı ve 
mahkemenin kararını 
“red” edildi şeklinde 
anlayarak yanlış 
yorumla karar 
verdiğini söyleyen 
Avukat Özgür Aksoy 
şunları söyledi. 
“Bursa 3. İdare Mah 

kemesi’nin 30.6.2011 
günlü kararı, anlaşıl- > 
mayacak bir karar 
değildir.
Mahkeme, hukuksuz 
ve hukuken geçersiz 
bir meclisçe seçilen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ı da geçersiz 
saymıştır. Bu açık 
olduğu halde, İdare
den kararın uygula- 
masını istediğimizde, 
kararın özünü değil, 
sonucu dikkate 
alınmış ve Refik 
Yılmaz’ın görevini 
sürdürmesinde sakın
ca Görülmemiştir. 
3. İdare Mahkemesi’n 
den kararın açıklan
ması isteğimiz, karar 
yeterince açık olduğu 
için talebimiz yerin 
de görülmemiş, ‘red’ 
edilmiştir. Ancak, bu 
arada kararla ilgili 
yeni net olan açıkla
malar ortaya kon
muştur. İdare hala 
bunları anlamamakta 
direnirse söylenecek 
söz yoktur, ” dedi.

ERSOY’UN 
SÖZLERİ 
öte yandan 26.3.2011 
günü yapılan kapı 
önü Belediye meclis 
toplantısında 
Belediye 
Başkanvekili seçilen 
ve CHP Meclis grup 
sözcüsü Necdet 
Ersoy, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
konuşmalarda ken
disinin 17 yıllık 
hukukçu olduğunu 
söyleyen Belediye 
başkanvekili Refik 
Yılmaz’a seslendi. 
Ersoy, “Sayın Refik 
Yılmaz, 3. İdare Mah 
kemesi’nin kararını 
“red etmiştir” şek
linde anladığını 
söylemiş, İçişleri : 
Bakanlığı da böyle 
anlamıştır. Meslekleri 
dışındaki konularda 
nasıl anlayış göstere
cekleri mizah 
konusu, vay 
Gemlik’in haline 3. 
İdare Mahkemesinin 
verdiği bu kararı 
Avukat Özgür 
Aksoy’un isteği üze 
rine verdi. Bunu da 
okusunlar ve istedik
leri gibi anlasınlar, 
sonra da hukukçuyuz 
desinler” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikte 26-30 Eylülde Soğuk ve yağışlı hava geliyor
su kesintisi uygulanacak
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdare
si (BUSKİ) tarafın
dan yapılacak çalış
malar kapsamında 
Gemlik İlçesi’nde 
su kesintisi uygu
lanacak.
BUSKİ’den yapılan 
açıklamaya göre; 
kanalizasyon ve 

İCRA KURULU 
KEMAL DURMAZ 
HALİL DİNÇ 
MEHMET DURU

Şube Başkanı
Şube Sekreteri
Şube Mali 
Sekreteri

Gümrük işlerinde 
kendi motoru ile çalışabilecek 

motor kurye alınacaktır. 
Maaş + sigorta + yemek.

Müracaat:
Ünsped Güm. Müş. ve Loj. Hiz. A.Ş. 

Tel: 524 75 22 ■ 524 86 30

TÜRK METAL SENDİKASI 
GEMLİK SURESİ

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubemizin 24.09.2011 tarihinde 
yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda; zorunlu organlara seçilenlerin 
görev, ünvan ve isimleri aşağıda sunulmuştur.

DENETİM KURULU 
HÜSEYİN CAN 
MUHAMMET ÇELİK 
YAŞAR ÖZKAN

yağmur suyu 
şebeke inşaatı 
yapımı işi kap
samında Gemlik 
ilçesi Eşref Dinçer, 
Hamidiye ve Dr. 
Ziya Kaya 
Mahallesinde 26 
Eylül - 30 Aralık 
tarihleri arasında 
su kesintisi uygu
lanacak.

Kesintinin uygu
lanacağı bölgelerde 
çalışmaların 
tamamlanmasının 
ardından suların 
verileceğini belirten 
yetkililer, vatan
daşları tedbirli 
olmaları ve musluk
larını kontrollü kul
lanmaları konusun
da uyardı.

Türkiye, perşembe 
gününden itibaren 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisi altı
na girecek.
Yağışla birlikte 
hava sıcaklıkları da 
düşecek. Türkiye, 
perşembe günün
den itibaren serin 
ve yağışlı havanın 
etkisi altına gire
cek. Yurdun kuzey 
kesimlerinde 
görülmeye başlaya
cak olan yağışlar 
Cuma ve Cumartesi 
günleri ülke gene
line yayılacak.
Perşembe günü 
yağışlar Marma 
ra'nın kuzeyi ile 
Karadeniz Bölge

Yaşlıların Itallıi Bwsa'ila atacai
Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde ger 
çekleştirilecek 
Uluslararası Yaşlan 
ma ve Yaşlılık 
Kongresi, Bursa'nın 
evsahipliğinde 29 
Eylül - 2 Ekim 2011 
tarihleri arasında 
yapılacak. 
Başbakan Yardım 
çısı Bülent Arınç ile

si'nde görülecek. 
Cuma günü ise 
Akdeniz ile Ege 
Bölgesi dışında 
tüm yurtta yağış 
bekleniyor.
Yağışların sağanak 
şeklinde olması 
tahmin ediliyor.
Yetkililer, sel ve su

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin'in de 
açılışına katılacağı 
kongreye, yurt içi 
ve yurt dışından 40 
ülkeden 500 dola 
yında uzman katıla
cak. Kongrede; 
sağlıklı yaşlanma, 
yaşlı hakları ve 
yaşlıların yaşam 
kalitelerinin yük
seltilmesi için yapıl
ması gerekenler 
Bursa'da masaya 
yatırılacak.
Bursa Valiliği ve 
Büyükşehir Beledi 
yesi ev sahipliğinde 
Atatürk Kültür ve 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek 
Uluslararası Yaşlan 
ma ve Yaşlılık 
Kongresi'nde, sağ 
lık turizmi, sosyal 
politikalar ve 
Geriatri ana teması 
ele alınacak. 
Türkiye ve Bursa'da 
ilk defa düzenlene 
cek kongrenin 
başkanlığını ise 
Prof. Dr. Zeki 
Karagülle yapacak. 

baskınlarına karşı 
vatandaşların dik 
katli olması konu 
sunda uyarıyor. 
Yağışla birlikte 
hava sıcaklıklarının 
yurt genelinde 
hissedilir derecede 
düşmesi bekleni 
yor.

Vali Şahabettin 
Harput, toplam 17 
oturumun gerçek
leştirileceği kong 
rede, 'Yaşlanma ve 
sağlık turizminde 
bölgesel yapılan
maların rolü, sağlık 
turizmi sosyal poli
tikalar, geriatri ve 
gerontoloji, sağlık 
turizminde akredita 
syoh ve teşvikler, 
yaşlılar ve teknolo
ji, başarılı yaşlan
ma, bölge 
ülkelerinde sosyal 
politikaların ele alı
nacağını belirtti. 
Kongre ile konuya 
devletlerin, 
hükümetlerin, 
kurum ve kuru
luşlar ile yaşlıların 
dikkatlerini 
konuya çekme 
genel amacı güt
tüğünü anlatan 
Şahabettin Harput, 
hedef grubun tüm 
sorunların çözümü 
için gerekli adım
ların atılmasını 
hedeflediklerini 
söyledi

YÖNETİM KURULU 
DOĞAN YILDIRAN 
MEMDUH ORUÇ 
İBRAHİM BAYRAK 
ALİ YILDIRIM 
SELÇUK DEMİR 
ONUR AK

DİSİPLİN KURULU
MUSTAFA KAZANÇ
MÜRTEZA ALTIN
FERUDUN YAŞA
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Almanca Otohüsü neni
luruna Bursa'dan haslım

Büviiksehirin yeni binası 
kendi elektriğini üretecek

Altı ay süren ilk 
Türkiye turunda 
14 bin kilometre 
yol kat edip, 31 
şehri dolaşan 
Almanca 
otobüsü, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla ikinci 
turuna Bursa’dan 
başlıyor.
İlk Türkiye turunda 
Ekim 2010 - Mart 
2011 arasında 31 
şehirde 100’ün 
üzerinde okul ve 
üniversiteyi ziyaret 
eden ve 12 bini 
aşkın öğrenciye, 
Almanca öğren
menin ve konuş
manın ne kadar 
eğlenceli olabile
ceğini yaşayarak 
gösteren Almanca 
Otobüsü ikinci 
turuna Bursa’dan 
başlıyor.
Türkiye’deki Goethe 
Enstitüleri ve 
Robert Bosch 
Stiftung’un ortak 
projesi olan ve

Gemlik Körfez www.gemlikkorlezgazetesi.coin

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü
Pasaport Şubesi’nden almış olduğum pasaportumu 

kaybettim. Hükümsüzdür. DURSUN İŞCAN

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel 
■» Müdürlüğünden aldığımız 16 ZH 190-16 ZE 663 plakalı 
5 yarı romörk ve 16 BF 225 -16 ZP 818 plakalı çekicile 
J rimize ait 02 taşıt kartlarını kaybettik. Hükümsüzdür.

GEMTRANS GEMLİK ULAŞ. PAZ. DENİZ. VE TİC, A.Ş. 
----------------------------------- w---------------------------------------------------

Firmama ait 36451-36500 sıra numaralı bir cilt 
fatura koçanım boş olarak çalınmıştır. Hükümsüzdür.

MEHMET İBRAHİM BAYRAK
Orhangazi Cad. Zeytinhali No: 193/60 Gemlik / BURSA 

Gemlik V.D. 445 152 95780

Almanya Federal 
Cumhuriyeti Dış 
İşleri Bakanlığı ile 
Mercedes-Benz Türk 
A.Ş.’nin desteklediği 
Almanca Otobüsü, 
25 Mayıs 2012’de 
Van’da tamam
lanacak ikinci
lûru'n sıânı’nT 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla veriyor. 
İkinci turun resmi 

açılış programı 
30 Eylül Cuma günü 
saat 12.00’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi Küçük 
Salon’da yapılacak 
basın toplantısı 
ile başlayacak. 
Kalıtımızı bekler, iyi 
çaı'ışmaıar dıierfz. 
Almanca Yollarda 
Projesi’nin Bursa 
programı ekte 
sunulmuştur.

Stadyum başta 
olmak üzere 
Bursa’ya çok sayıda 
anıtsal yapı kazan 
dıran Büyükşehir 
Belediyesi, 132 yıl 
sonra kente yeni bir 
Büyükşehir 
Belediye Hizmet 
binası kazandırıyor. 
Halen 1879 yılında 
Vali Ahmet Vefik 
Paşa döneminde 
yaptırılan tarihi 
binada hizmet veren 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin, eski 
sebze halinin bulun
duğu alana yaptıra
cağı hizmet binası, 
teknolojik yatırım
larıyla aynı zaman
da kendi enerjisini 
üretecek.
Büyükşehir Beledi 
yesi yeni hizmet 
binasının yaptırıla
cağı eski sebze 
halinin bulunduğu 
alanda başlatılan 
hummalı çalışmalar 
hızla sürüyor.
Önümüzdeki gün
lerde temeli atılacak 
olan yeni hizmet 
binası sayesinde 
kentin farklı nokta
larındaki hizmet bir
imleri tek çatı altına 
toplanırken, yeni 
bina aynı zamanda 
kullanılan teknoloji 
sayesinde de 
dikkati çekiyor. 
Isınmanın doğalgaz 
sistemiyle 
sağlanacağı binada 
three jenerasyon 
sistemi sayesinde 
doğalgazdan elek
trik elde edilecek. 
Binada tüketilecek 
elektriğin yüzde 
50’si bu sistem sa 
yesinde üretilecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi yeni

|f||lf|Rl Gemlik Nüfus Müdürlüsünden almış olduğum 
M11YIP nüfus cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağım- 
İBrii ■■ dan eskisinin hükmü ybktur. KENAN ZENGİN

bin metrekare alanlıhizmet binasının
yapılacağı alanda 
devam eden çalış
maları yerinde 
inceleyen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Fen 
İşleri Daire Başkanı 
Fehmi Ökten’den 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Büyükşehir 
Belediyesi birim
lerinin şehrin 
değişik noktalarında 
yer aldığını ifade 
eden Başkan 
Altepe, “Birimler 
arasındaki uzaklık, 
çalışmaların verimi
ni etkilemektedir. 
Ayrrr zamanda 
büyükşehir ve ilgili 
birimlerle işi olan 
vatandaşlarımız zor 
durumda kalıyordu. 
Belediye hizmet
lerinin yaşamı 
kolaylaştırması 
gerekiyor. Yeni 
binanın tamamlan
masıyla Büyükşehir 
Belediyesi; daha 
ulaşılabilir, halkın 
gereksinimlerini 
karşılamada daha 
dinamik hale gele
cek” dedi.
Yeni yaşam alanı 
Projenin hizmet 
binasının ötesifide 
kente yeni bir 
yaşam alanı 
kazandırma projesi 
olduğunun altım 
çizen Başkan 
Altepe, yaklaşık 39 

bölgeye sadece 8 
bin metrekare taban 
alanlı inşaat yapıla
cağını vurguladı. 
Diğer kısımların 
kamu kullanımına 
açık park alanı 
olarak değer
lendirileceğini ifade 
eden Başkan 
Altepe, “Hizmet 
binasında, hizmet 
birimleri ve yönetim 
birimleri yer alacak. 
Bunların yanında 
poliklinik, seminer, 
çok amaçlı salonlar, 
fuaye, sergi salonu, 
yemekhane ve 
kafeterya gibi 
tesisler yer alacak. 
Kapalı otopark bulu
nacak. Yaklaşık 15 
bin metrekare alanlı 
park alanında çocuk 
oyun alanı, gezinti 
yolları, oturma alan
ları ve kafeterya yer 
alacak. Proje 
alanının geçmişte 
Bursa tren hattının 
ilk istasyon alanı 
olması nedeniyle 
tren istasyon binası 
formunda bir 
kafeterya da bu 
bölgede konum
landırılacak. Park 
ve belediye 
binası arasında 
tasarlanan yaya 
yolu ile Zafer 
Mahallesi ve Ankara 
yolu arasındaki 
yaya bağlantısı 
sağlanmış oyacak” 
diye konuştu.

KAŞEDE B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorlezgazetesi.coin


28 Eylül 2011 Çarşamba Gemlik KBrffez Sayfa 7

Dünya Kültürüne Bursa mirası M ııtıtt liııımi!
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türk! 
ye’den 10 tarihi böl
genin yer aldığı 
Birleşmiş Milletler 
Eğitim Bilim ve Kül 
tür Örgütü (UNES 
CO) Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ne, 
Hanlar Bölgesi ve 
Cumalıkızık ile 
adaylık sürecini 
başlatmaya hazır
lanıyor.
Bu kapsamda, Tay 
yare Kültür Merke 
zi’nde (TKM) düzen
lenen ‘UNECSO 
Dünya Kültür Mirası 
Listesi Adaylık 
Başvuru Sürecinde 
Bursa Hanlar 
Bölgesi ve Cumah 
ktzık’ konulu pan
elde, adaylık süreci 
öncesinde yerine 
getirilmesi gereken 
teknik ayrıntılar 
masaya yatırıldı. 
Panelin açılışında 
konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç, İpek Yolu

üzerindeki Bur 
sa’nın, çok önemli 
kültür ve tarih şehri 
olduğunu vurguladı. 
Surların restorasy
onu ile tarihi kimlik 
açısından pek çok 
tescilli yapının 
restorasyonunu 
gerçekleştirdiklerini 
belirten Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Ödünç, “Bir 
şehir, tarihi ve 
kültürel değerlerine 
sahip çıktığı sürece 
varlığını sürdüre
bilir. Şehir kimlik
lerinin ana karakter
istiğini ise tarihsel 
süreçlerden geçerek 
gelen kültürel 
birikimler belirler. 
Bursa, sahip olduğu 
kültürel değerlerini, 
şehir kimliğinde 
yansıtıyor. Bu açı
dan bakıldığında,

Hanlar Bölgesi ve 
Cumalıkızık, 
Bursa’nın dünya 
kültür mirasına 
armağanı olabilecek 
iki önemli değer” 
diye konuştu. 
Bursa’nın ‘kültür 
mirası’ sınavı 
Adaylık sürecinin 
henüz başında 
olduklarına değinen 
Ödünç, Hanlar 
Bölgesi ve 
Cumalıkızık’ı dünya 
kültür mirası liste
sine dahil edebilmek 
için kentteki kamu 
kurum kürüluşları, 
meslek örgütleri ve 
sivil toplum kuru
luşlarını ortak pay
dada gayret göster
meye davet etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Etüd ve 
Projeler Daire 
Başkanı Nalan Fidan 

da Hanlar Bölgesi 
ve Cumalıkızık’ın 
dünya kültür mirası 
listesinde yer alması 
durumunda 
Bursa’nın turizm 
değerinin artacağını 
belirtti.
Uzun soluklu aday 
lık maratonunun 
kendilerini bek
lediğini ifade eden 
Fidan, “Sürecin 
sağlıklı sürdürüle 
bilmesi için alan 
yönetimi ve planla
masına gerek bulu 
nuyor. Gerek Hanlar 
Bölgesi gerekse 
Cumalıkızık çok 
iyi tanıtılmalı.
Adaylık dosyasında, 
her iki kültürel 
değerin de dünya 
kültür mira sında 
yer almasının gerek
leri etraflıca anlatıl
malı. Bunun için 
şehrimizdeki tüm 
dinamikleri, ortak 
üslup ve yöntem 
belirlemede bizimle 
birlikte göreve davet 
ediyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı ve 
ASSITEJ Türkiye 
Merkezi işbirliği ile 
bu yıl 16’ıncısı 
düzenlenen ‘Uluslar 
arası Bursa Çocuk 
ve Gençlik Tiyatro 
lan Festivali’, 3-10 
Ekim tarihleri 
arasında kentte ren
kli buluşmalara 
sahne olacak. 
Bu yılki festi- 
vale;7’si yabancı, 
toplam 16 tiyatro 
topluluğu oyunları 
ile katılırken, 2 
yabanci tiyatro 
topluluğu da 
amatör ve profesy
onellere yönelik 
atölye çalışmaları 
ile festivalde yer 
alacak. Programda 
ayrıca ASSITEJ 
Türkiye Merkezi 
Başkanı Doç.Dr. 
Tülin Sağlam 
tarafından ilk ve 
orta öğretim öğret
menlerine yönelik 
seminer verilecek.

Geçtiğimiz yıl yak
laşık 6 bin genç 
izleyiciyle buluşan 
festivalde bu yıl 
8 bin izleyiciye 
ulaşılması 
hedefleniyor. 
Bu yılki festivalde 
gençlerin ve çocuk 
izleyicilerin severek 
takip edebilecekleri 
bir program hazır
lanırken, yerli ve 
yabancı topluluklar 
irtibata geçilen 
yaklaşık 60 tiyatro 
gurubu 
arasından seçildi. 
Hollanda’dan 
katılan tiyatro 
topluluğu biri 6 yaş 
ve üzerine, diğeri 
ise 15 yaş ve üze 
rine hitap eden 
farklı içeriklerdeki 2 
ayrı oyun ile sahne 
alacak. Teknolojinin 
sahne ve çocuklar
da buluşmasının 
eğlenceli ve öğreti
ci performansı, 
uzaklardan gelen 
bir misafir grup ile 
Kore ekibi tarafın
dan sahnelenecek.
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ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE 
ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA 
MAKİNALARINDAN 

ANLAYAN BAY 
BAKIMCI KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR
Yeni Yalova Yolu 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
3.Km. GEMLİK 
Tel: 513 45 79

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

Motorda 
ÖTV indirimi 
satışları 
patlattı
Motor hacmi 250 
cc'ye kadar olan 
motosikletlerde 
ÖTV indirimi yılın 
ilk 6 ayında, geçen 
yılın aynı dönem
ine göre satışları 
yüzde 186 
artırdı.Motosiklet 
Endüstrisi Derneği 
(MOTED) tarafın
dan yapılan açıkla
mada, 250 cc'ye 
kadar motor 
hacmine sahip 
motosikletlerde 
ÖTV oranının 
yüzde 22'den 
yüzde 8'e indiril 
diği hatırlatılarak, 
Türkiye'de 2011'in 
altı aylık döne
minde 87 bin 59 
adet motosiklet 
satıldığı, geçen 
yılın aynı döne
minde satılan 
motosiklet sayısı 
nın ise sadece 30 
bin 342 adet 
olduğu belirtildi.

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

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik -

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ELEMAN nnawi YOB
Firmamızda çalışacak 

Otuket kullanmayı bilen 
Makine Mühendisi 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

ÇAĞDAŞ TEKNİK 
0 224 514 30 08 
0 532 687 55 83 

abdullah_yilmaz1@mynet.com

ÖSYM ek yerleştirme yapacak
Yükseköğretim pro
gramlarının konten
janlarına 2011-ÖSYS 
(Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi) 
sonuçlarına göre 
Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
ek yerleştirme 
yapılacak.
ÖSYM'den yapılan 
açıklamada, 2011- 
2012 öğretim yılı 
için merkezi yer
leştirmede boş 
kalan, yerleştirilen 
adayların kayıt yap
tırmaması nedeniyle 
boşalan ve 2011- 
ÖSYS Yüksek öğre
tim Programları ve 
Kontenjanları 
Kılavuzu yayım
landıktan sonra 
açılan yükseköğre
tim programlarının 
kontenjanlarına 
2011-ÖSYS 
sonuçlarına göre ek 
yerleştirme yapıla
cağı bildirildi.
Adayların, 2011- 
ÖSYS Ek 
Yerleştirme tercih
lerini, 3-6 Ekim tar
ihleri arasında 
başvuru merkezleri 
aracılığıyla veya 
internet üzerinden 
bireysel olarak yap
maları gerektiği 
belirtilen açıklama
da, 2011-ÖSYS 
merkezi ilk yer
leştirmede tercih 
işlemi yapılabilen 
tüm ortaöğretim 
okulu müdürlükleri 
ve ÖSYM Sınav

Merkezi yöneticilik
lerinin, ÖSYS'de 
başvuru merkezi 
olarak görev 
yapacakları, başvu
ru süresinin kesin
likle uzatılmayacağı 
kaydedildi.
Adayların, tercihleri
ni başvuru merkezi 
aracılığıyla yaptık
larında 3 TL tutarın
daki hizmet ücreti 
dışında başka bir 
ücret ödemeyecek
leri ifade edilen 
açıklamada, posta 
ile merkeze gönder
ilen tercih form
larının işleme alın
mayacağı vurgu
landı.
Açıklamada, şunlara 
dikkat çekildi: 
"2011-ÖSYS ek 
Yerleştirme kural
larına ilişkin bilgiler, 
2011-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzunda yer 
alacaktır. Ek yer
leştirme için başvu
racak adayların bu 
kılavuzu dikkatle 
incelemeleri gerek
mektedir.
Adaylar, 2011-ÖSYS 
Ek Yerleştirme 
Kılavuzu ile Tercih 
Formuna ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den ulaşabilecek
lerdir. Kılavuz 
dağıtımı ve satışı 
yapılmayacaktır. 
2011-ÖSYS Ek 
Yerleştirme

Kılavuzu 29 Eylül 
2011 tarihinde 
ÖSYM'nin 
http://www.osym.go 
v.tr internet adresin
den yayımlanacak
tır. Kılavuz adaylara 
ön bilgi amacıyla 
yayımlanacaktır. 
Tercih işlemlerinin 
başlayacağı 3 Ekim 
2011 tarihine kadar 
zorunlu hallerde 
Kılavuzda değişiklik 
yapılabilecektir.
Adayların tercihleri
ni yapmadan önce 3 
Ekim 2011 tarihinde 
ÖSYM'nin internet 
adresinden güncel- 
lenerek yayım
lanacak kılavuzu 
dikkatle 
incelemeleri gerek
mektedir. Kılavuz 
basılı olarak 
dağılmayacağın
dan adayların 
ÖSYM'den yapılan 
duyuruları takip 
etmeleri yararlarına 
olacaktır." 
Ek yerleştirme 
işlemlerinin, 2011 
Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYS) Kılavuzu, 
2011-ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programları ve 
Kontenjanları 
KılavuzuJle 2011- 
ÖSYS 
Yükseköğretim 
Programlarına Ek 
Yerleştirme 
Kılavuzunda belir
tilen esaslara göre 
yapılacağı da 
bildirildi.

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
http://www.osym.go
http://www.osym.go
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fiurupa krize çözüm arıyor
Euro Bölgesi krizi 
çözmenin yollarını 
arıyor, Obama 
girişimlerin hızlan
ması çağrısında 
bulundu.
Avrupa Merkez 
Bankası'ndan bazı 
yetkililer, Euro 
Bölgesi yetk
ililerinin kurtarma 
fonunun gücünün 
artırılması için 
çalıştıklarını belir
tirken, ABD 
Başkanı Barack 
Obama da dünya 
ekonomisini tehdit 
eden borç krizini 
çözmesi için 
Avrupa üzerinde 
baskıyı artırdı. 
Krizin "dünyayı 
dehşete 
düşürdüğünü" 
belirten Obama, 17 
üyeli Euro 
Bölgesi'nin lider
lerinden bölgedeki 
sorunların çözümü 
konusunda hızlı 
davranmalarını 
istedi.

TiiıHş: Eyliil'ıle açlık sınırı M2 Tl
Türk-İş’in araştır
masına göre Eylül 
ayında mutfak 
enflasyonunda aylık 
artış yüzde 2.34, yıl
lık artış yüzde 7.11 
oldu.
Türk-İş Eylül 2011 
Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı rakamlarını 
açıkladı. Buna göre 
dört kişilik bir 
ailenin sağlıklı, den
geli ve yeterli 
beslenmesi için yap
ması gereken ama 
gelir yetersizliği

Obama Califor 
nia'da vatandaşlara 
hitaben yaptığı 
konuşmasında, 
"Sorumlu girişim
lerde bulunmak için 
çaba gösteriyorlar, 
ancak bu girişimler 
olması gerektiği 
kadar hızlı gerçek
leştirilmiyor" dedi. 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF)/Dünya 
Bankası toplantıları 
ile G20 toplantısı 
için geçen hafta 
ABD'nin 
başkentinde bulu
nan Euro Bölgesi 
yetkilileri, dün Euro 
Bölgesi ülkelerinin 

nedeniyle milyonlar
ca ailenin yapa
madığı gıda harca
ması tutarı (açlık 
sınırı) 902,41 TL 
oldu. Gıda harca
ması ile birlikte 
giyim, konut (kira, 

borç krizini çözmek 
için çalıştıklarını 
belirtmişlerdi. 
Ancak ülke kurtar
ma fonunun büyük
lüğü ve çözümde 
Avrupa Merkez 
Bankası'nın (ECB) 
rolü hakkında 
çelişen açıklamalar, 
17 ülkeden oluşan 
topluluğun uzlaşıya 
varmakta ne kadar 
zorlandığına dikkat
leri çekmişti. 
ECB İcra Kurulu 
üyesi Lorenzo Bini 
Smaghi de New 
York'ta dün yaptığı 
açıklamada, Avrupa 
Finansal İstikrar 

elektrik, su, yakıt), 
ulaşım, eğitim, 
sağlık ve benzeri 
ihtiyaçlar için yapıl
ması zorunlu diğer 
harcamaların toplam 
tutarı (yoksulluk 
sınırı) ise 2 bin

Fonu (EFSF) olarak 
bilinen 440 milyar 
Euro büyüklüğün
deki yardım 
fonunun teminat 
olarak gösterilme
siyle ECB'den daha 
fazla borçlanma 
sağlanabileceğini, 
krizle mücadele 
için bu şekilde 
daha fazla paranın 
ortaya konabile
ceğini söyledi. 
Smaghi bunun 
hangi şekilde 
yapılacağına ise 
Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin hükümet
leri tarafından 
karar verileceğini 
belirtti.
Smaghi, bir 
konferansta yaptığı 
açıklamada, 
"Yetkililer EFSF 
dışında daha 
etkili ve yenilikçi 
bir yol bulunarak 
nasıl kaynak 
yaratılabileceği 
üzerinde çalışıyor" 
dedi.

939,45 TL olarak 
belirlendi.
Geçen yılın aynı 
döneminde açlık 
sınırı 846,63 TL, 
yoksulluk sınırı 2 
bin 7578,75 TL 
olarak hesaplan
mıştı. Bu tutar 
dikkate alındığında 
yıllık fiyat 
artışlarının mutfak 
harcamasında 57,78 
TL, toplam aile 
bütçesine 181,70 TL 
olarak ek ek yük 
getirdi.

İhracatın yünle
60.1'i KOBl'lerden
2010 yılında ihra
catın yüzde 60.1*ini 
KOBİ’lergerçek
leştirdi. İthalatın 
yüzde 57.8’i ise 250 
kişinin üzerinde 
çalışanı bulunan 
büyük girişimlerce 
yapıldı.
Türkiye genelinde 
2010 yılında 48 bin 9 
girişim ihracat, 55 
bin 119 girişim itha
lat yaptı. 2010 yılın
da İhracatın yüzde 
60.1’ini KOBİ’ler 
gerçekleştirdi. İtha
latın yüzde 57.8’i ise 
250 kişinin üzerinde 
çalışanı bulunan 
büyük girişimlerce 
yapıldı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
Girişim Özelliklerine 
Göre Dış Ticaret 
İstatistikleri 2010 
verilerini açıkladı. 
İhracatın yüzde 
60.1’ini KOBİ’ler 
gerçekleştirdi. 2010 
yılında 48 bin 9 gir
işim ihracat, 55 bin 
119 girişim ithalat 
yaptı. İhracatın 
yüzde 60.1’i 0-249 
kişi çalışan ve KOBİ 
olarak değer
lendirilen girişimler 
tarafından gerçek
leştirildi.

NÖBETÇİ ECZANE
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AHSENECZANESİ

İthalatın ise yüzde 
42.1’i KOBİ’ler 
tarafından yapıldı. 
İhracatta 0-9 kişi 
çalışan mikro gir
işimlerin payı yüzde 
16.4 olurken, yüzde 
24.6’sı 10-49 kişi 
çalışan küçük ölçek
li girişimler, yüzde 
19.2’si 50-249 kişi 
çalışan orta ölçekli 
girişimler ve yüzde 
39.6’sı 250+ kişi 
çalışan girişimler 
tarafından gerçek
leştirildi.

-İTHALATIN YÜZDE 
57.8’İ 250 KİŞİNİN 
ÜZERİNDE 
ÇALIŞANI 
BULUNAN BÜYÜK 
GİRİŞİMLERCE 
GERÇEKLEŞTİ- 
İthalatın yüzde 
57.8’i 250+ kişi 
çalışan büyük 
girişimler tarafından 
gerçekleştirilirken, 
0-9 kişi çaiışan 
mikro ölçekli gir
işimlerin payı yüzde 
6.7, 10-49 kişi 
çalışan küçük ölçek
li girişimlerin payı 
yüzde 16.1 ve 50-249 
kişi çalışan orta 
ölçekli girişimlerin 
payı yüzde 19.2 
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

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
Yenİkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22.59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocagı 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

RELEDİYE

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

Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Bayza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4Û77 

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)

HlMHIİllİil
VMS SİMASI 

NAMLAR CEHENNEMİ 
BAŞLANGIÇ 

(1K DUBLAJ) 14.15- 
16,15-18.15'20.50

Şirinler 
11.45-1100-16.00- 

18.00-20.15 
ttmiM 

(Tel 1513 5511)
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Ö2A MKfflT İlKÖGIflİM OKULU
eletecek ifa 

özel Avkent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor
Hoşgörülü dür, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 

planlıdır, çalışmalarını plan|ar ve uygular, evrenseldir, 
çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 

paylaşımcıdır. Her zaman ve h0r konuda özveri ile çalışır, 
vefakardır, dostlarını asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 

hareket eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlarını verir ve uygular, 
özgüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 

okulumuzun YETİŞTİRDİĞİ öğrenciler engel tanımaz, “BAŞARACAĞIM” der ve başanr... Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 
servis ye 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. t r

4-5 Yaş 5.400 TL
Ana Sınıf! 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

Mü Mm M Mırt ıMüılın Mü
Gemlik Yelken Kulübu sporcuları, 22-25 Eylül 2011 tarihleri arasında 

Bandırma’da düzenlenen Bölge Kupası 2. Ayak Yarışları’na katıldı. Üç gün süren 
yarışlarda Gemlik Yelken Kulübü 10 optimist 4 laser 4.7 tekne ile katıldığı 

yarışlarda büyük başarı elde ederek tüm branşlarda madalya almayı başardı.
Güney Marmara’nın 
en iddialı kulübü 
Bursa temsilcisi 
“Gemlik Yelken 
Kulübü” 
Bandırma’da 
madalyaları topladı. 
Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2011 yılı faaliyet 
programı’nda yer 
alan Bölge Kupası 2. 
Ayak Yarışları 22-25 
Eylül 2011 tarihleri 
arasında 
Bandırma’da 
Optimist ve Laser 4. 
7 sınıflarında yapıldı. 
65 Optimist, 22 
Laser 4.7,14 Laser 
Radial sporcusunun 
katılımı ile yapılan 
yarışlar heyecanlı 
geçti. Üç gün süren 
yarışlarda birinci ve 
ikinci gün hafif esen 
rüzgar üçüncü gün 
25 nat a kadar 
çıkarken sporculara 
zorlu ve heyecanlı 
anlar yaşattı.
Gemlik Yelken 
Kulübü 10 optimist 4 
laser 4.7 tekne ile 
katıldığı yarışlarda 
büyük başarı elde 
ederek tüm branşlar
da madalya almayı 
başardı.
Bu yıl yelkene başla 
yan kursiyerlerimiz
den altı sporcumuz
da yarışmaları başarı 
ile tamamlayarak 
gelecek için umut 
vaat ettiler.
Yarışmalarda Milli 
sporcu Hasan Sal 
Laser 4,7 sınıfında 
Bölgenin yine 
değişmez birincisi 
oldu. Üç günde 
yapılan dokuz yarış

ta birinci olarak 
kırılması zor bir 
rekora imza attı. 
Ardından Hürcan 
Büberci Optimist 
genelde 65 tekne 
arasından üçüncü 
lüğü kazanarak 
kürsüye çıktı. 
Diğer madalya alan 
sporcularımız 
sırasıyla Optimist 
Junior Mert Çetin 
ikinci, Laser 4.7 
Junior İkincisi Enes 
Topkaç, Laser 4.7 
Tuğba Öksüz Kızlar 
birincisi olarak 
kürsideki yerlerini 
aldılar.
Bursa Yelken İl 
Temsilcisi İsmail 
Topkaç ve Gemlik 
ten yarışları izle 
meye giden sporcu 
velileri de yarışmalar 
boyunca sporcuları 
desteklediler.
Yarışmalarda başa 
rıh olan sporcuları 
mız Türkiye Yelken 
Federasyonunun 
Ekim sonunda 
Didim’de gerçek
leştireceği 
Türkiye şampi 
yonasına da katıl
maya hak kazandılar. 
Sporcularımızı 
tebrik ediyor 
onlara destek veren 
başta ana sponsoru
muz Borusan’a 
bugünlere 
gelmelerinde özveri 
ile çalışan sınıf 
antrenörü Timur 
Arabalı’ya ve 
Mustafa Öncüye 
teşekkür ediyoruz. 
Türkiye şampiyo 
nasında sonsuz 
başarılar diliyoruz.

http://www.aykentilkogretim.k12


NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki 
Bitkisel Tablet & Kapsüller

• Bitki Çayları
• Tohumlar & Vitaminler
® Kuvvet Macunları
® Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
9 Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri ı

.<f|

444 NURS! 
444 6877;

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEIILİK KÖRFEZ OKUKÜtM ÖZEL 
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”

29 Eylül 20ll Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Vetgihorclusunauvan
Maliye Bakanı Şimşek, yeniden 
yapılandırmada Haziran ve 
Temmuz aylarında taksitlerini 
zamanında tam olarak öde
meyen vatandaşların, bu fırsat
tan yararlanma haklarını kay
betmemeleri için 3'üncü taksit
lerini sürelerinde ödemeleri 
gerektiğini söyledi. Syf 9’da

UEDflŞ geri adım attı
işyerleri ve konutların elektrik saatlerini dışarı çıkarılmasını isteyen UEDAŞ yet 
kinleriyle görüşen Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile Esnaf 
Sanatkarlar Odası Başkanı sorunu çözdüler. Saatler dışarıya çıkarılmayacak.
Uludağ Elektrik Dağıtım 
A.Ş.’nin aldığı kararla ev 
ve işyerlerinin içinde bulu
nan elektrik sayaçlarının 
15 gün içinde bina dışına 
çıkarılmasını isteyen yazısı 
üzerine, olayı kamuoyuna

taşıyan gazetemizin haberi 
üzerine, dün biraraya
gelen Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt 
ile Esnaf ve Sanatkarlar

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

UEDAŞ’ın geri adımı
Geçtiğimiz günlerde Uludağ Elektrik Dağıtım 

Anonim Şirketinin Gemlik’teki işyerlerine ve 
konutlardaki abonelerine bıraktığı bir yazıyı konu 
etmiştim.

Neydi bu yazı?
UEDAŞ, abonelerinden işyerleri içinde veya 

binaların içinde bulunan elektrik sayaçların 15 
gün içinde, bina dışına çıkarılması istiyordu.

Bir de tehdit vardı.
“Çıkarmayanların elektrikleri kesilecek” diye.
Soruna Esnaf ve Ticaret Odalarının başkanlar/ 

sahip çıktı. Buna Belediye Başkanlığından da 
destek gelince, dün sorunun çözüldüğünü öğren 
dim. Devamı sayfa 4’de 

Odası Başkanı İbrahim 
Talan, UEDAŞ Bursa 
Bölge Müdürü Mehmet 
İslamoğlu’na konuyu 
götürerek, uygulamanın 
durdurulmasını istedi.
Haberi sayfa 4’de

işleticisi, kira kontratının sona ermesi üzerine işyerini boşaltmıştı

Belediyene ait 
Umurbey akaryakıt 
istasyonu kaderine 

terk edildi

Gemlik Belediyesi’nin mülkleri arasında 
olan Umurbey Akaryakıt İstasyonu kira 
bitimi sonrası kaderine terk edildi. Syf 2’de

Zeytin ambalajların
da kullanılacak 
olan Gemlik 
zeytininin coğrafi 
işareti için hazır
lanan logonun 
kullanımı kurumlar 
arasında 
görüşülmeye 
başlandı.

Aksam saatlerinde 
çıkan yangın korkuttu

Halitpaşa Mahallesi Moda Sokak’ta çıkan 
yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Itfai 
yenin zamanında müdahelesi, birinci kattaki 
yangının üst katlara yayılmasını önledi. 5’de

Gemlik zeytini 
coğrafi işareti logosu

masaya yatırıldı

Ticaret Bprsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Gemlik Ticaret 
Borsası ve 
Marmarabirlik 
arasında bu konuda 
karşılıklı olarak 
görüş alışverişinde 
bulunduk." dedi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yetti artık...
Terörün hakkından gelemeyen hükümet 

derhal istifa etmelidir. Ankara’dan 
bağırıp çağırmak yetmiyor.

Eli kanlı terör örgütü asker sivil tanı
madan vahşice saldırıyor.

Başbakan ve bakanları ise sadece 
bakıyorlar ve konuşuyorlar.
imralı’da istirahat ettirilen (!) bebek 

katilinin adamları adeta meydanı boş 
bulmuşçasına öldürüyorlar, rehin alıyor
lar, tehdit ediyorlar.

Bu ülke laik demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti’dir.

1923’te kanla, irfanla, azimle, sabırla 
kurulmuştur.
Ardı ardına gerçekleştirilen devrimler 

ülkenin önünü aydınlatmıştır.
1950’ye kadar Cumhuriyet tüm kurum 

ve kurallarıyla yaşamış ve işlemiştir.
Ancak,
1950’li yıllar Türkiye’nin bugünlerine 

gelen yolun başlangıcı olmuştur.
Başta siyasal ve ekonomik olmak üzere 

verilen ödünler dönem içerisinde “hak”a 
dönüştü.

1950’den bu yana iktidarı elinde bulun
duran siyasal mekanizmalar oy uğruna 
ülke insanının geleceğini kararttılar.
Cumhuriyet’e İhanet ettiler.
Cumhuriyetle elde edilen kazanımlar!

hoyratça harcadılar.
Bugün yaşananlar tesadüf mü?
öyle olduğunu sananlar aldanıyorlar.
Çünkü ne ölüp bitiyorsa hepsi planlı, 

programlı...
Önce; Irak, Sonra; Mısır, Libya...
Çünkü petrol o bölgelerde...
Mutlaka ele geçirilmesi gerek...
Şimdi de...
Türkiye...
Çünkü petrole bağlanmanın en 

ekonomik yolu...
Boşuna mı ABD kapılarını Türklere 

açıyor.
Boşuna mı Türkiye’de İngilizce eğitim 

veren Amerikan Okulları açıyorlar.
Ne demişler...
“Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum 

ek,
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç 

dik,
Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan halkı 

eğit.”
En az 50 yıldır onlar öyle yapıyorlar... 
Biz de bakıyoruz.

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

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK; 

İstiklal Caddesi Böra Sokak No : 3/B GEMLİK 
- Tel: <0.224)513 96 83 Fax 513 35 £5

İşleticisi, kira kontratının sona ermesi üzerine işyerini boşaltmıştı

Beleıliııeııe ali Umurlıeii akarııalııt
istasyonu kaderine terk edildi
Gemlik 
Belediyesi’nin mülk
leri arasında olan 
Umurbey Akaryakıt 
İstasyonu kira bitimi 
sonrası kaderine 
terk edildi.
Umurbey Muratoba 
Köyü kavşağında 
bulunan akaryakıt 
istasyonu daha 
önce Yıldız Petrol 
şirketi tarafından 
belediyeden kiralan
mış kira sözleşme 
sindeki süre biti
minde ise firma, 
sözleşmeyi uzatma
yarak iş yerini 
boşaltmıştı.
Kiracının çıkmasın
dan sonra ilgile
nilmeyen istasyon 
harabeye dönmeye 
başladı.
Koruma altında 
olmayan, bekçisi 
bulunmayan kamu 
mülkü giderek 
viraneye dönmesine 
ilgililerin

seyirci kalması 
Umurbey’de günün 
konusu oldu. 
Umurbeyliler, 
"Önümüzdeki aylar
da zeytin hasat- 
mevsimi başlaya
cak. Yıllardır çalışır 
halde olan istas 
yonun sahipsiz 
kalması üzücü.
Milletin malı bakım
sızlıktan dökülüyor. 
İhaleye çıkarılsa, bir 
kiralayan

V

olur sanıyoruz. Gemlik’e inmek
Umurbeyliler mazot zorunda kalıyorlar. ” 
ve benzin için dediler.

Zeytin ambalajların
da kullanılacak olan 
Gemlik zeytininin 
coğrafi işareti 
için hazırlanan 
logonun kullanımı 
kurumlar arasında 
görüşülmeye 
başlandı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhan Acar, Borsa 
Teknik Danışmanı 
Sertaç Gönenç 
önceki gün 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu’nu 
ziyaret ederek, 
konuyu görüştüler. 
Gemlik zeytininin 
hazırlatılan 
coğrafi işareti için 
geliştirilen logonun 
kullanımında teknik 
ayrıntılar bu toplan
tıda masaya 
yatırıldı.
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
Gemlik Ticaret 
Borsası ve

Marmarabirlik 
arasında bu konuda 
karşılıklı olarak 
görüş alışverişinde 
bulunduk.” dedi. 
İkinci toplantının 
Gemlik’te Ticaret 
Borsası’nda tekrar
lanacağını söyleyen 
Acar, bu konudaki 
görüşmelere devam 
edileceğini söyledi.
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Wan iarem gecerten can verdi
Bursa'da 3 gün önce 
17 yaşındaki kızı 
Çağla'nın dişlerini 
tedavi için gittikleri 
İstanbul'dan dön
erken otomobilin 
çarpması sonucu 
ağır yaralanan 41 
yaşındaki Özden 
Ilgar tedavi 
gördüğü hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Kızının diş tedavisi 
için sabah erken 
saatlerde 
Bursa'dan İstanbul'a 
giden Özden İlgar, 
İstanbul dönüşü

Masaj Salonlarım Polis Bastını
Bursa'da güzellik, 
terapi ve masaj 
salonu adı altında 
faaliyet gösteren 
toplam 164 işyerine 
baskın düzenlendi.
Yapılan incele 
melerde fuhuş 
yapıldığı belirlenen 
4 masaj salonunun 
işletme sahiplerine 
'Fuhşa teşvik, 
aracılık ve yer 
temin etmek' 
suçlarından 
işlem yapıldı.
Merkez Nilüfer, 
Osmangazi ve

Bursa'da, özellikle 
yaşlı kadınları 
seçerek kapkaç yap
tıkları iddiasıyla 
adliyeye sevk edilen 
2 kişi tutuklandı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Yeşilova 
Mahallesi'nde otu
ran Cemil A.'nın, 
(35) cezaevinde 
tanıştığı Mersin'deki 

eve gitmek için ter
minalden minibüse 
bindi. Bu arada, 
İstanbul yolunda 
bulunan Bursa 
Emaye fabrikasında 
çalışan kocası 
Hakan İlgar, eşi ve 
çocuğunu işyerinin 
önünde beklediğini 5 
söyleyince, anne kız 
yolda minibüsten 
indi. Eşinin yanına 
gitmek için yolun 
karşısına geçmek 
isteyen anne kıza, 
43 yaşığndaki Bedri 
Özden Burhan'ın

Yıldırım ilçelerinde 
güzellik terapi ve 
masaj salonu adı 
altında faaliyet 
gösteren toplam 164 
işyerine polis, vergi 
denetim memuru ve 
zabıta görevlileri 
tarafından baskın 
düzenlendi. Yapılan 
incelemelerde 17 
işyerine ruhsatsız 
faaliyet göstermek
ten, 6 işyerine ruh
sat süresi geçme
sine rağmen 
faaliyetine devam 
etmekten, 14 İşye 

arkadaşı Levent 
A.'yı 'Burada çok iş 
var' diyerek 
Bursa'ya çağırdığı 
iddia edildi. Kente 
gelen arkadaşına 
kapkaç yapabileceği 
yerleri gösteren 
Cemil A., özellikle 
Namazgah 
Mahallesi'ni 
gezdirdiği belirlendi. 

kullandığı 16 JCT 04 
plakalı otomobil 
çarptı. Eşi ve kızını 
karşılamak için işy
erinin önüne çıkan 
Hakan İlgar'ın göz
lerinin önünde mey
dana gelen kazada, 
anne Özden İlgar 
ağır yaralandı. Kızın 
hafif sıyrıklarla atlat
tığı kazanın ardın
dan 112 Acil Servis 
ambulansıyla 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan anne- kız 
tedavi altına alındı.

rine onaylı fiyat tari 
fesi bulundurma
maktan, 11 işyeri 
çalışanının sağlık 
portör muayenesini 
yaptırmadığından, 3 
işyerine ruhsata 
hilaf çalışmaktan, 1 
işyerine yeni fiyat 
tarifesi eksikliğin
den, 5 işyerine 
çalışan personelin 
kıyafet düzenine 
uymamaktan, 2 iş 
yerine ruhsatsız ve 
vergi levhasız işyeri 
çalıştırmaktan işlem 
yapılırken denetim

Bu mahallede 64 
yaşındaki yaşlı bir 
kadının çantasını 
elinden kaparak 
kaçan Levent A ., 
çantanın içindeki 
155 TL'yi arkadaşı 
Cemil A ile paylaştı. 
İki şahıs, merkez 
Nilüfer ilçesindeki 
Konak Mahallesi'nde 
53 yaşındaki bir

Durumu ağır olan 
anne Özden İlgar, 
doktorların 
çabasına rağmen 
kurtarılamayarak 
bu sabah yaşamını 
yitirdi.
Cenazesi göyaşları 
arasında toprağa 
verilen Özden llgar- 
'ın 20 yaşındaki 
oğlu Onur İlgar'ın, 
Kur ban Bayramının 
ardından askere 
gideceği öğrenildi.
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor 

sonrasında 72 işye 
rine usulsüzlükten 
para cezası kesildi. 
Ayrıca polis tarafın
dan fuhuş yap
tırıldığı saptanan 
dört masaj salonu 
işletmecisi hakkında 
'Fuhşa teşvik, 
aracılık ve yer temin 
etmek' suçlarından 
işlem yapıldı.
Bursa genelinde 
toplam 131 işyerine 
idari işlem 
yapılan denetimlerin 
devam edeceği 
bildirildi.

kadının çantasını 
alıp kaçmak isterken 
vatandaşların ihbarı 
üzerine polis tarafın
dan kısa sürede 
yakalandı. Zanlılar, 
ifadelerinin alın
masının ardından 
sevk edildikleri 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi

Smasaiwinffl 
iaaaıta ildi

lekli seyyar Çevredeki vatan-
arabasıyla kabak 
satan 75 yaşındaki 
Ziya Özyücel, 
servis midibüsünün 
çarpması sonucu 
yaşamını yitirdi. 
Kaza, Kemalpaşa 
Mahallesi Adnan
Menderes Bulvarı
Bahçeler Sokak 
girişinde meydana 
geldi. Yetiştirdiği 
kabakları 3 teker
lekli arabasına 
Kd/üp satan düşen 
4 çocuk babası 
Ziya Özyücel, 
Bahçeler Sokak'ın 
karşısında bulunan 
döner kavşaktan 
caddeye giriş 
yaparak karşıya 
geçmek istedi. Bu 
sırada, bulvar 
üzerinden Yeşil 
Cami yönüne doğru 
giden 44 yaşındaki 
Fahri K. yönetimin
deki 16 PS 840 
plakalı servis 
midibüsü, Ziya 
Özyücel'e çarptı. 

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞEI-ER 
UYGON FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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daşların ihbarı 
üzerine gelen 
sağlık ekipleri, Ziya 
Özyücel'e ilk müda
haleyi olay yerinde 
yaptı. Ardından 112 
Acil Servis ambu
lansı ile İnegöl
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Ziya 
Özyücel, yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
OĞLU SİNİR 
KRİZİ GEÇİRDİ 
Kazanın ardından 
olayı duyarak has
taneye gelen Ziya 
Özyücel'in oğlu 
Selim Özyücel isin ir 
krizleri geçirirken, 
yakınları da hasta 
neye akın etti. Ser 
vis aracının sürücü 
sü Fahri K. ise 
olayın ardından 
gözaltına alınarak 
karakola götürüldü. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor

Cezaevi 
Arkadaşları, 

Kapkaç 
Yaparken 
Yakalandı

Bursa'da 35 yaşındaki 
Cemil Altun ile Mersin'den 
yanına çağırdığı cezaevin
de tanıştığı arkadaşı aynı 
yaştaki Levent Akkaya, 
kapkaç yaparken polis 
tarafından yakalandı.
Merkez Osmangazi İlçesi 
Yeşilova Mahallesi'nde otu
ran Cemil Altun, daha önce 
cezaevinde tanıştığı Levent 

Akkaya'yı Mersin'den, 
"Burada çok iş var" diyerek 
Bursa'ya çağırdı. 10 gün 
önce Bursa'ya gelen 
Akkaya, cezaevi arkadaşı 
Cemil Altun'un evinde 
kalmaya başladı. Bursa'yı 
tanımayan Levent Akka 
ya'ya bir süre şehri gezdi 
ren Altun daha sonra 
Namazgah Mahallesi'ne 

giderek arkadaşına nerede 
kapkaç yapabileceğini gös
terdi. Mahallede bekleyen 
Akkaya daha sonra 64 
yaşındaki kadının çantasını 
elinden kaparak kaçmaya 
başladı. Bir süre sonra 
gözden kaybolan Akkaya 
cezaevi arkadaşı Cemil 
Altun ile daha önce haber
leştikleri yere giderek çan

tanın içerisindeki 155 TL'yi 
paylaştı. Olayın ardından 
önceki gün merkez Nilüfer 
ilçesi Konak Mahallesi'ne 
gelen iki arkadaş, bu kez 
53 yaşındaki bir kadının 
yanına geldi. Çantayı alıp 
kaçmak isteyen Akkaya, 
kadının çantasını bırakma
ması üzerine dengesini 
kaybederek yere düştü.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

UEDAŞ’ın geri adımı
Dün, Belediye Başkanvekili RefikYılmaz, 

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, UEDAŞ Bölge Müdürü Mehmet İslam- 
oğlu’ndan randevu alarak ziyaret ettiler.

Binlerce aboneyi ilgilendiren bu konunun 
yanlış olduğunu, işyerleri sürekli açık olan ve 
elektrik borçlarını zamanında ödeyen 
abonelerin bundan zarar göreceği anlatılınca, 
sorun çözüldü.

Bana verilen bilgilere göre, Bölge Müdürü 
İslamoğlu’nun, şube müdürlerinin yanlış bir 
uygulama içinde bulunmuş olduğunu, prob
lemli abonelere bu uygulamanın yapılmasının 
istendiğini söylediği şeklinde.

Eh, madem sorun çözüldü, elektrik kulla 
nan aboneler böylece anlamsız bir masraftan 
da kurtulmuş oldular.

Burada, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Gemlik Belediyesi’nin 
ilçenin önemli bir konusunda birlikte hareket 
etmelerinin yarannı gördük.

‘Yanlış hesep Bağdat’tan döner’ sözündeki 
gibi, UEDAŞ yanlış uygulamasını düzelterek, 
birçok abonenin gereksiz masraf yapması 
önlendi.

Ama bu arada dün Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis toplantısında konuyu anlatan Kemal 
Akıt’a bir meclis üyesinin söylediği söz dikkat 
çekiciydi.

Atasoy Unlu Mamulleri İşletmesinin sahibi 
Nurettin Hocaoğlu, önceki gün gece saat 
24.oo e kadar uğraşarak, elektrik saatlerini 
UEDAŞ’ın isteği üzerine bina dışına aldıklarını 
söyledi.

‘‘Bizim saatlerin okunması konusunda 
hiçbir sıkıntımız yoktu. Bunu okumaya gelen
ler biliyor. Ama, işimizin aksamaması için 
isteneni yaptık.

Şimdi bizim masraflarımız ne olacak, yap
tığımız mafrafı UEDAŞ geri ödeyecek mi? 
dedi.

Doğru değil mi?
UEDAŞ madem yanlışını kabul etti. 

Saatlerin dışanya alan duyarlı vatandaşın mas 
rafını, elektrik borcundan düşerek ödemeli.

Bir hukuk devletinde bu böyle olmalı.
Devletin de kurumların da vatandaşına 

karşı saygısı bunu gerektirir.
Elektrik işletmeleri bir tekeldir.
Aboneler, "Biz senin elektriğini istemiyo 

ruz, daha ucuz veren diğer firmanın elektriğini 
kullanacağız’’ diyebilir mi?

Hayır.
Tekel durumunda olan bu kurumlar 

devlette olsa, özel sektörde olsa vatandaşa 
haksız masraf yatırmışsa bunun bedelini 
ödemelidir.

Konu yargıya gitse, mutlaka vatandaş haklı 
çıkar.

İyi ki bu konuya, gecikmeden çözüm 
bulundu.

Yoksa binlerce kişi isteneni yapıp, elektrik 
sayaçlarını bina dışına taşıyacaktı.

UEDAŞ geri adım atlı
İşyerleri ve konutların elektrik saatlerini dışarı çıkarılmasını isteyen 
UEDAŞ yetkilileriyle görüşen Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı ile Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı sorunu çözdüler. 
Saatler dışarıya çıkarılmayacak.

Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş.’nin 
aldığı kararla ev ve 
işyerlerinin içinde 
bulunan elektrik 
sayaçlarının 15 gün 
içinde bina dışına 
çıkarılmasını isteyen 
yazısı üzerine, olayı 
kamuoyuna taşıyan 
gazetemizin haberi 
üzerine, dün 
biraraya gelen 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, UEDAŞ Bursa 
Bölge Müdürü 
Mehmet İslamoğlu’- 
na konuyu 
götürerek, uygula
manın durdurul
masını istedi.
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanının 
konuyu ele almasın
dan sonra Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt’ta uygulamanın 
yanlış olduğunu, yıl
lardan beri işyer

Gırnak’ia hain pusu: 7 yaralı
Şırnak Gabar Dağı 
ve Güçlükonak 
ilçesinde meydana 
gelen mayın patla
malarında 7 kişi 
yaralandı.
Şırnak'ın 
Güçlükonak İlçesi 
yakınlarında mayın 
patlaması sonucu 
biri asker öğretmen 
3 kişi yaralandı. 
Askeri helikopterle 
Şırnak 23. Jandarma 
Sınır Tümen 
Komutanlığına 
getirilen yaralılardan 
asker öğretmen 
Gültekin Şenol, 
Şırnak Asker 
Hastanesinde tedavi 

lerinde bulunan 
elektrik saatlerinin 
hiçbir sorun çıkart
madığını belirterek, 
UEDAŞ’ın uygula
madan vazgeçmesi
ni istemişlerdi. 
Konuyu Bursa 
Milletvekillerini ve 
Esnaf Sanatkarlar 
Konfederasyonuna 
da taşıyan İbrahim 
Talan, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ve Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
biraraya gelerek 
konuyu UEDAŞ 
Bursa Bölge Müdürü 
Mehmet İslamoğlu’- 
na götürme kararı 
aldı.

UYGULAMADAN 
VAZGEÇİLDİ
Dün, UEDAŞ’a giden 
Belediye başkanveki 
li Refik Yılmaz, 
Kemal Akıt ve 
İbrahim Talan, 
konuyu Bölge 
Müdürü Mehmet 
İslamoğlu’na 
aktardılar.
Bölge Müdürü 
Mehmet İslamoğlu, 
işyerlerinde ve 

altına alınırken sivil 
yaralılar Abdullah 
Yelboğan (32) ve 
Tahir Sungur (28) 
ise ambulanslarla 
Şırnak Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 

evlerde bazı 
abonelerin bulunma
ması nedeniyle 2-3 
ay ücret alamadık
larını, bunun hem 
abonelere fazla 
geldiğini, hem de 
kurumun tahsilat 
yapamadığından 
sorunun elektrik 
saatlerinin dışarıya 
alınmasına karar 
verdiklerini söyledi. 
Kemal Akıt, bu 
konuda az sayıda 
abonenin bulun
duğunu, bunlar 
yüzünden binlerce 
abonenin yeniden 
masraf yaparak 
sayaçları dışarı 
çıkarmasının yanlış 
olduğunu söyledi. 
İbrahim Talan ise, 
sayaçları okun
mayan bu kişilere 
yazılı tebliğat yapıl
masını, gerekirse bu 
kişilerin sayaçların 
binaların dışına 
çıkarılması gerek
tiğini söyeldi.
Kemal Akıt, açıkla
masını şöyle 
sürdürdü:
“Konuyu dinleyen 
bölge müdürü uygu
lamanın yanlış 

antlına alındı.
Yaralıların sağlık 
durumlarıyla ilgili 
henüz herhangi bir 
açıklama yapılmadı.

GABAR DAĞI'NDA 
MAYIN PATLAMASI! 

anlaşıldığını, prob
lemli işyeri ve 
konutlarda bu 
uygulamanın yapıl
masını istediklerini 
söyledi. Böylece 
uygulama 
herkesi kapsamdan 
çıkarıldı. Bizden 
sonra Şube 
müdürleriyle 
yapacağı toplantıda 
bu konuya 
değinecekler. ” 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan ise, 
esnafı, tüccarı ve 
vatandaşları 
ilgilendiren bu 
konuda kendilerine 
destek veren 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ile 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
etti.
Bu arada UEDAŞ’ın 
tebligatı üzerine 
Gemlik’teki bazı 
işyeri sahipleri, 
elektrik sayaçlarını 
dışarı çıkardığım 
belirterek, UEDAŞ’ın 
uygulamasını 
eleştirdiler.

Şırnak Gabar 
Dağı'nda meydana 
gelen mayın patla
masında 3 sivilin 
yaralandığı bildirildi. 
Yaralıların Şırnak 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldığı öğrenildi.
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»team saatlerinde çıkan »anım korkunu
Halitpaşa Mahallesi Moda Sokak’ta çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu.

İtfaiyenin zamanında müdahelesi, birinci kattaki yangının üst katlara yayılmasını önledi

Düp akşam üzeri, 
Balıkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde Moda 
Sokak’ta çıkan 
yangın mahalleliye 
korkulu anlar 
yaşattı.
Saat 19.oo sıraların
da Moda Sokak Gür 
kal Apartmanı ; 
birinci katından

dumanlar çıktığını 
gören mahalle 
sakinleri, durumu 
itfaiyeye bildirdi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
İtfaiye grubuna 
bağlı itfaiye 
araçları olay yerine 
gelerek, bir kişinin 
yaşadığı daireye 
girdi. İtfaiyeciler

odalarda yanan 
eşyaları kısa zaman
da söndürdü.
Birinci katta çıkan 
yangın üst katlara 
sıçramadan 
söndürüldü.

EVDEKİ ŞAHIS
ARANIYOR
Yangın ile soruştur
ma başlatan itfaiye

ve polis, evde 
kaldığı bildirilen 
şahsı aramaya 
başladı.
Mahallelinin madde 
bağımlısı olduğunu 
söylediği şahsın 
bulunmasından 
sonra yangınla ilgili 
bilgilerin netlik 
kazanacağı 
öğrenildi.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN 

AİDAT BORÇLARI HAKKINDA 

ÖNEMLİ DUYUBU
Torba kanun olarak bilinen ve

25 Şubat 2011 tarihli 27857 mükerrer sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunu|ve Diğer Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmifhde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
üyelerin odalara olan 2010 yılı ve 

daha eski dönenle ilişkin aidat borçları 
asıllarının tamamını ödemeleri halinde 
bu alacaklara ilişkin gecikme zammı 
(gecikme faizi)! tahsil edilmeyeceği 

daha önce duyurulmuştu..
Kanun kapsamında üyelerimizin 

bu bu uygulamadan faydalanabilecekleri 
son tarih 2 EYLÜL'den 30 EYLÜL tarihine 
/, kadar uzatılmıştır.
Üyelerimizin bu durumdan faydalanmaları 

ve mağdur olrrfamaları için, geçmiş 
borçlarının tamamını ödemeleri 

gerekmektedir.
Bilgi için 224 - 512 25 01 (Dahili : 15)

Hakim ve savcıların 
görev yerleri değişti
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulu (HSYK), 
2011 yılı Adli ve 
İdari Yargı 
Sonbahar 
Kararnamesi'ni 
internet sitesinden 
yayımladı.
HSYK'nın internet 
sitesinde yapılan 
duyuruya göre, 
idari yargıda 68, 
adli yargıda 
461 hakim ve 
savcının atamasının 
yapıldığı 
kaydedildi.
Kararnameyle 
ayrıca Yargıtay 
Tetkik Hakimliği'ne 
190, Danıştay 
Tetkik Hakimliği'ne 
de 28 kişinin

getirildi. Yapılan 
duyuruda ayrıca, 
kararnamelerle 
başka bir yere 
atanan hakim ve 
cumhuriyet

savcılarının en geç 
17 Ekim tarihine 
kadar tebligatlarını 
alarak görev yer
lerinden ayrılmaları 
gerektiği belirtildi.

HAYIF Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. SERAP ERGİN
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Haltı Unhersitesine retor iasm
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin en 
önemli sosyal 
sorumluluk pro
jelerinden biri olan 
Sanat ve Meslek 
Edindirme 
Kurslarına (BUS- 
MEK) katılım için ön 
kayıtlar 30 Eylül 
Cuma günü sona 
ererken, ön kayıt 
yaptıranların sayısı 
35 bini buldu. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan meslek sahibi 
olmak veya ilgi duy
dukları sanatsal 
alanlarda kendilerini 
geliştirmek isteyen 
vatandaşlara yöne
lik düzenlenen 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitimi 
Kursları’nın (BUS- 
MEK) yeni dönemi 
için ön kayıtlar 30 
Eylül Cuma günü 
sona eriyor. Hizmete 
başladığı 2005-2006 
döneminden bu 
yana çeşitli sanat ve 
meslek dallarında 
132 bin 432 kişiye 
ücretsiz eğitim 
veren BUSMEK’in 
2011 - 2012 eğitim 
dönemi başında 
başvuru rekoru

Bursa Alışveriş Senliği nin 43 Talihlisi 
Belli Olda, Bir Kişi Otomobil Kazandı

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından düzenle
nen 7. Bursa Alışve 
riş Şenliği Hediye 
Çekilişi BTSO 
Hizmet Binası'nda 
yapıldı. 42 bin 636 
tüketicinin katıldığı 
çekilişte, 2011 
model otomobilin

KAYIP Gemlik İmam Hatip Lisesinden 2001 yılında 
aldığım diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 

KAZIM YİĞİT

kırıldı. Bugüne 
kadar en yoğun ön 
kayıt 31 bin 825 ile 
2008- 2009 eğitim 
döneminde 
yaşanırken, yeni 
dönem için yapılan 
ön kayıt sayısı 35 
bini buldu. Merkeze 
bağlı ilçelerle birlik
te 12 merkezde, 
75 farklı branşta, 90 
eğitmenle 17 
Ekim’de ders başı 
yapılacak olan 
BUSMEK’te bu 
dönem 15 bine 
yakın kursiyere 
eğitim verTımesı 
planlanıyor.
BursalI ev hanım
larının, öğrencilerin 
ve her yaştan vatan
daşın yararlanabile
ceği kurslar, birey
lerin sosyal yaşam

talihlisi Yusuf 
Kaplan oldu. 
Bursa merkezdeki 
geleneksel alışveriş 
mekanlarındaki 
esnafın geniş 
katılımıyla 22 
Ağustos-19 Eylül 
2011 tarihleri arasın
da gerçekleşen 7. 
Bursa Alışveriş

da daha aktif rol 
almalarını da sağlı 
yor.
BUSMEK’te bu yıl 
bilişim teknolojileri, 
büro yönetimi ve 
sekreterlik, çocuk 
gelişimi ve eğitimi, 
el ve makine nakışı, 
dekoratif ev tekstili, 
el sanatları teknolo
jisi, giyim üretim 
teknolojisi, güzellik 
ve saç bakım 
hizmetleri, hasta ve 
yaşlı hizmetleri, 
kişisel gelişim ve 
eğitim, seramik ve 
cam teKndiojısı, 
spor, yabancı diller, 
sanat ve tasarım, 
okuma yazma ve 
müzik ve gösteri 
sanatları 
başlıklarında 
kurslar açılacak.

Şenliği kapsamında 
vatandaşlar 
Kapahçarşı, 
Uzunçarşı, Heykel, 
Altıparmak başta 
olmak üzere alışve 
riş merkezlerinden 
yaptığı her 50 TL'lik 
alışveriş karşılığın
da bir çekiliş 
kuponu kazandı

I »iti mıh ıı »ıs »a ■
Bursa Büyükşehir 
Belediye 
Orkestrasının Türk 
Sanat Müziği, Türk 
Halk Müziği ve Türk 
Halk Oyunları 
bölümlerine alacağı 
öğrencilerin özel 
yetenek sınavları ile 
belirlendi. Başvuru 
yapan yaklaşık 600 
adaydan, elemeleri 
geçen 300’ü 3 Ekim 
Pazartesi günü ders 
başı yapacak. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
Orkestra Şube 
Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirilen 
sınavlar, vatan
daşlardan yoğun 
ilgi gördü. Orkestra 
bünyesinde eğitim 
almak için adeta 
sıraya giren öğren
ciler, ön eleme 
sınavında ritm ve 
ses bilgisi gibi 
konularda sorulan 
soruları cevap

Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2011 Temmuz ayına 
ilişkin Mçtorlu Kara 
Taşıtları İstatistik
lerini açıkladı. 
Buna göre, 
Temmuzda trafiğe 
kaydı yapılan 124 
bin 363 taşıtın 
içinde otomobil 
yüzde 48,5 pay ve 
60 bin 32 adet ile ilk 
sırada yer aldı.
Otomobili, 27 bin 50 
adet (yüzde 21,8) ile 
motosiklet, 25 bin 
975 adet (yüzde 
20,9) ile kamyonet 
ve 4 bin 672 adet 
(yüzde 3,8) ile trak
tör izledi.

Gemlik Körfez www.gemlikkortez8azetesi.coin

landırdı. Heyecanlı 
oldukları gözlenen 
öğrenciler, seçtikleri 
şarkı ve türküleri de 
seslendirdi. İlginin 
yoğun olması ve 
başvuru sayısının 
600’ü bulmasının 
ardından sınavlar iki 
etaba çıkarılırken, 
son elemeler de 
geçtiğimiz hafta 
sonu yapıldı.
Türk Sanat Müziği, 
Türk Halk Müziği ve 
Türk Halk Oyunları 
bölümlerinde eğitim

Temmuz ayında 
trafiğe kaydolan 
araçların 6 bin 364 
adedini de minibüs, 
otobüs, kamyon ve 
özel amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
Temmuzda trafiğe 
kaydolan araç sayısı 
bir önceki aya^ 
kıyasla yüzde 32 
arttı. Bu artış oto
mobilde yüzde 38,8, 
minibüste yüzde 
10,7, otobüste 
yüzde 8,3, kamyo
nette yüzde 57,6, 
kamyonda yüzde 
17,3, motosiklette 
yüzde 22,5 olarak 
gerçekleşti. Özel 
amaçlı taşıtlarda 

almaya hak kazanan 
yaklaşık 300 aday, 
titiz bir değerlendir
menin ardından 
belirlendi.
Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
bünyesinde 
eğitim almaya hak 
kazanan adaylar 
için ders zili 3 Ekim 
Pazartesi günü 
çalacak. Adaylar, 
sabah öğle ve 
akşam olmak 
üzere 3 ayrı grupta 
eğitim alacak 

yüzde 5,2, traktörde 
yüzde 29,7 azalış 
oldu.
Bu yılın Temmuz 
ayında trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla da 
yüzde 67,9 arttı. Bu 
artış otomobilde 
yüzde 69,4, 
minibüste yüzde 
93,2, otobüste 
yüzde 127,2, kamyo
nette yüzde 60,4, 
kamyonda yüzde 
131,2, motosiklette 
yüzde 56,4, trak
törde yüzde 124,3, 
özel amaçlı taşıtlar
da yüzde 7,4 artış 
meydana geldi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkortez8azetesi.coin
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AYRINTI
Erhan İZGİ

Okuduğunu ve Dinlediğini Anlamak
Kırk yıla yaklaşan 

meslek yaşamımda 
öğrencilerimde 
gördüğüm en 
büyük sorun 
okuduğunu ve din
lediğini anlayama
ma sorunuydu. 
Türkçe ve edebiyat 
derslerinin temel 
amacı öğrenciye 
okuduğunu ve din
lediğini anlama; 
anladığını da yazı 
ve sözle anlatma 
becerisi kazandır
maktı.

Biz öğretmenler 
bu amaca ne kadar 
ulaşabildik bile
mem; fakat kendi 
adıma meslek 
yaşamımda bu 
amacı gerçek
leştirmek için canla 
başla çalıştım. 
Öğrencimin düşün

me yetisini kullan
ması, yaşadıklarını 
sorgulayıp yargıla
ması benim için 
çok önemliydi.

Descartes ne di 
yordu:

“Düşünüyorum 
öyleyse varım.” 
İnsanı insan yapan 
ve onun varlığını 
kanıtlayan düşün
me gücü değil 
miydi?
Öğrencilerime bir 

metin okuyacağımı 
söyler, bu metnin 
bir iletisi, bir ana 
düşüncesi 
olduğunu belir
tirdim. Amacım 
öğrencilere bunu 
buldurmaktı. Vurgu 
ve tonlamaya özen 
gösterip noktalama 
işaretlerine uyarak 

güzel bir okuma 
yapardım. Sonunda 
bu parçadan nasıl 
bir ders çıkarıyor
sunuz, diye 
sorardım. 40 kişilik 
sınıftan sadece dört 
beş yanıt istediğim 
gibi olurdu. Sınıfa 
ana düşünceyi 
kavratabilmek için 
akla karayı 
seçerdim. Uzun bir 
uğraştan sonra 
sınıfın büyük bir 
bölümü parçadaki 
iletiyi yakalama 
başarısı gösterirdi.

Bazen bir öykü 
anlatır, onun ana 
düşüncesini ister
dim. Genelde 
aldığım yanıtlar 
konuyla ilgisiz 
şeylerdi. Öğrencile 
rimizin en zayıf yanı 
düşünme yetilerini 

harekete geçire- 
memeleriydi.

ÖSS’ye hazırlık 
kurslarında liseyi 
bitiren öğrencilerle 
de aynı sıkıntıyı 
yaşardık. Bir parag 
rafın ana 
düşüncesini çıkar
mak alabildiğine 
zordu. Bir şiirin 
temasını buldurmak 
sanki olanaksızdı.

Bunlar da gös
teriyor ki 
yetiştirdiğimiz 
bireyler düşünme 
yoksunu. Bizler, 
çocuklara düşünme 
yetilerini yeterince 
kullanma becerisi 
kazandıramamışız. 
Bu durumdan hem 
biz eğitimciler hem 
de aileler sorum
ludur.

Köylerde çalıştı 
ğım yıllarda 
köylülerle sohbet 
eder, radyodan 
haberleri dinlerdik. 
Sonunda köylüler 
hep birlikte din
lediğimiz haberleri 
bana sorarlar.
“Hocam ne diyor 
bunlar?” Siz din
lemediniz mi, diyor

dum. Dinledik; ama 
biz bir şey anla
madık, derlerdi.

Toplum olarak 
düşünmeyi pek 
sevmiyoruz, çünkü 
düşünme zihinsel 
bir çaba ister. Biz 
hazırcılığı severiz. 
Oysa Balzac, 
düşünmek görmek
tir der. Demek ki 
düşünemeyen 
insan görmeyen 
kişi demektir. Kim 
böyle bir duruma 
düşmek ister?

Hiç kimse!
Niçin gözümüzün 

açılması için gerekli 
çabayı göstermi 
yoruz? Doğayı, 
çevreyi, olayları, 
insan ilişkilerini 
düşünerek neden 
gözden geçirmi 
yoruz? Bize söyle
nen gerçek dışı ve 
hayal ürünü boş 
sözlere inanıp bin
lerinin kölesi olu 
yoruz?

Başkalarının 
düşüncelerini ben
imseyerek kişil
iğimizi ayaklar altı
na alıyoruz.

Kimliğimizi yitiriyor 
ve varlığımızı yok 
sayıyoruz.
“Kendimizin 
olmayan düşünce, 
varlığımızı bir kefen 
gibi örter, diyen 
Hofmannsthal 
gerçeği ne güzel 
dile getiriyor.

Gerçekten birey 
olmak düşünmek
ten geçer. Bizi diğer 
canlılardan ayıran 
da bu özelliğimiz 
değil mi? Düşünme 
gücümüzü kul
landığımızda görür 
ve duyarız. 
Dünyamızdaki olay
ları ancak bu yolla 
algılayabiliriz. 
Geçmişi düşünerek 
irdeler ve gele
ceğimizi düşünerek 
kurarız.

Bunları yapa
mazsak birileri bizi 
koyun sürüsü gibi 
güder ve istediği 
gibi bizden yarar
lanır, biz de buna 
razı olmak zorunda 
kalırız. Koyun gibi 
mi yoksa insan gibi 
mi yaşamak 
istersiniz?

Seçim sizin....



29 Eylül 2011 Perşembe Gemlik Ksrfez Sayfa 8

ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE 
ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA 
MAKİNALARINDAN 

ANLAYAN BAY 
BAKIMCI KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR 
Yeni Yalova Yolu 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
3.Km. GEMLİK 
Tel: 513 45 79

ElEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKER ve 

ÇIRAK ARANIYOR 
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS 
istiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

Kurallara 
Ihmayan 
131İşyerine 
Ceza
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi'ne bağlı 
ekipler, kentin 
farklı bölgelerinde 
faaliyet gösteren 
işyerlerine 
operasyon düzen
ledi. Polis ekipleri 
Osmangazi, 
Nilüfer ve Yıldırım 
ilçelerinde güzel
lik, terapi ve 
masaj salonu adı 
altında faaliyet 
gösteren 164 iş 
yerinde denetim 
yaptı. Ayrıca 
maliye görevlileri 
ve zabıta ekip
leriyle birlikte 
vergi denetimi 
yönünden 131 işy
erine idari işlem 
yapıldı

■....—.......  4

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

ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otoket kullanmayı bilen 
Makine Mühendisi 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08 
0 532 687 55 83

abdullah_yilmaz1@mynet.com

ELEMAN ABANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

ZEYTİN İŞLERİNDEN ANLAYAN
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
0 224 514 14 53 -

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

Mudamıa'ııa alterıtatil yıl
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGlfcC BROK6Rİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

Bursa'nın Mudanya 
Belediyesinin 1984 
yılında planlara 
işlediği, ancak bir 
türlü hayata geçir- 
ilemeyen şehir içi 
alternatif yol için 
düğmeye basan 
Büyükşehir 
Belediyesi, kamu
laştırılan binalarda 
8 ay sonra yeniden 
yıkımlara başladı. 
Mudanya'nın Ömer- 
bey Mahallesi'nde 
yol üzerinde kalan 
20 parselin sahip
leriyle mutabakata 
varan ve yaklaşık 3 
milyon TL'ye kamu
laştırılan yerde ilk 
kepçeyi geçen 
şubat ayında vuran 
Büyükşehir 
Belediyesi, 8 ay 
aradan sonra 
bölgede yeniden 
yıkıma başladı.

Mudanya'nın trafiği
ni rahatlatacak pro
jenin başlangıcı 
olan çalışmalarda, 
büyükşehir ekipleri, 
tapusu alınan ve 
tahliyesi yapılan 
binalarda yıkımlarını

sürdürüyor. Çalış
maların tamamlan
masıyla birlikte 
batı-doğu 
istikametindeki 
trafiğin yükünün bu 
yola aktarılması 
hedefleniyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
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Ver ni iıorçlusuna uyarı
Yeniden yapılandır
mada üçüncü tak
sitin son ödeme 
tarihi 30 Eylül 2011. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, yeniden 
yapılandırmada 
Haziran ve Temmuz 
aylarında taksitleri
ni zamanında tam 
olarak ödemeyen 
vatandaşların, bu 
fırsattan yararlan
ma haklarını kay
betmemeleri için 
3'üncü taksitlerini 
sürelerinde 
ödemeleri gerek
tiğini söyledi.
Yeniden yapılandır
mada üçüncü tak
sitin son ödeme 
tarihinin 30 Eylül 
olduğuna dikkati 
çeken Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, vatan
daşlara üçüncü tak
sitin ödenmesinde 
"son 3 gün" çağrısı 
yaptı.
Şimşek, 25 Şubat 
2011 tarihinde 
yürürlüğe giren 
Bazı Alacakların 
Yeniden 
Yapılandırılması 
Hakkında 6111 
sayılı Kânundan 
yararlanmak için 
mükelleflerin 31 
Mayıs 2011 tarihine 
kadar vergi 
dairelerine başvu
rarak borçların 
yapılandırıldığını 
hatırlattı.
Kanuna göre, 
mükelleflerin terci
hine göre yapı
landırılan borçların, 
tamamının peşin ya 
da 6, 9, 12, 18 taksit 
seçeneklerinden 
birine göre ikişer

aylık dönemler 
halinde öden
mesinin öngörüldü 

* ğiinü belirten
Şimşek, bu kap- 

. samda yapı
landırılan borçların 
birinci taksitinin 
Haziran ayında, < 
ikinci taksitinin 
Temmuz ayında, 
üçüncü taksitinin 
de 30 Eylül 2011 
tarihi akşamına 
kadar ödenmesinin 
gerektiğini kaydetti.

'İKİDEN FAZLA 
TAKSİT İHLALİNDE 
HAKKI 
KAYBOLACAK' 
Kanunun getirmiş 
olduğu imkanlar
dan yararlanma 
Şaı’na’ı’ı'ıTvAaı’r ıSn'ı*’ 
tanesinin de bir 
takvim yılında 2 
taksitten fazla tak
sitin ihlal edilme 
miş olması olduğu
na dikkati çeken 
Şimşek, "Ancak, bir 
takvim yılında İki-, 

. den fazla taksit 
ihlalinin yapılması 
halinde, 6111 sayılı 
Kanun hüküm
lerinden yararlan
ma hakkı kaybe
dilecektir" uyarışın
da bulundu. 
Dolayısıyla, 2011

yılında ödenmesi 
gereken Haziran ve 
Temmuz aylarına 
ilişkin taksitleri 
süresinde tam 
olarak ödememiş 
olan borçluların 30 
Eylül 2011 Cuma 
günü akşamına 
kadar 3. taksiti 
süresinde 
ödemeleri halinde, 
6111 sayılı 
Kanunun getirmiş 
olduğu imkanlar
dan yararlanma 
haklarının süreceği
ni bildiren Şimşek, 
şöyle devam etti: 
"Borçluların 
Kanundan yararlan
ma haklarının süre
bilmesi için taksit 
ödeme süresi 
ı'ÇcVı'oıTiMt? lauaixAfCi'Af 
eden vergileri de 
süresinde 
ödemeleri icap 
etmektedir. Ayrıca, 
borçluların 
süresinde 
ödemedikleri 
taksitleri son 
taksit ayını takip 
eden ay sonuna 
kadar ödeye
bilmeleri mümkün 
bulunmaktadır. 
Ancak, Kanun 
gereği gecikilen 
her ay için yüzde 
1,4 oranında geç 

ödeme zammı 
ayrıca tahsil 
edilmesi gereke
ceğinden bu 
taksitlerin en kısa 
zamanda ödemeleri 
menfaatlerine ola
caktır." 

'HAKKINI KAYBE
DENLER İCRAİ 
İŞLEMLE TAKİP 
EDİLECEK* 
Kanundan 
yararlanma 
hakkının kaybe
dilmesi halinde, 
ödenmeyen borç 
tutarlarının yapı
landırma öncesi 
haline dönüşe
ceğine dikkati 
çeken Şimşek, 
bu alacakların 
gecikme zammı da 
uygulanmak 
suretiyle 6183 
sayılı Kanun 
hükümlerine göre 
haciz dahil olmak 
üzere her türlü icrai 
işlemle takip edile
ceğini bildirdi. 
Şimşek, "Sonuç 
itibarıyla, 6111 
sayılı Kanunun 
getirmiş olduğu 
imkanlardan yarar- 
lanılabilmesi için 
taksitlerin zamanın
da tam olarak 
ödenmesi gerek
tiğinden özellikle 
Haziran ve Temmuz 
aylarında taksitleri
ni zamanında tam 
olarak ödemeyen 
mükelleflerimizin, 
son günü 30 Eylül 
2011 tarihi olan 3. 
taksitlerini 
süresinde 
ödemeleri önem arz 
etmektedir" diye 
konuştu.

Altının rekor fiyat
lara ulaşmasının 
ardından takı tak
makta zorlanan 
vatandaşa müjdeli 
bir haber geldi. 
Yılbaşında 100 lira 
olan ve 5 Eylül’de 
188 TL’ye kadar 
çıkan çeyrek altının 
yarısı üretilecek. 
Darphane'nin 
kuyumcuların talebi 
üzerine başlattığı 
çalışma tamamla
narak Hazine 
Müsteşarhğı'na gön
derildi. Ekonomiden 
sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın son şek
lini vererek onayla
masının ardından 
cumhuriyet çeyrek 
ziynet altının 
yarısının (on iki

I buçukluk) basılması 
için yasal çalışma 
başlatılacak. Yasal 
sürecin tamamlan
masının ardından 
vatandaşın düğün
lerde çeyrek altın 
yerine 50 liralık kâğıt 
banknot takma 
alışkanlığının sona 
ermesi bekleniyor.

NÖBETÇİ ECZANE
29 Eylül 2011 Perşembe 

AlAGÖZECZANESİ

Kanuni değişikliğin 
Meclis tarafından 
yapılmasının ardın
dan Darphane ve 
Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü 
tarafından basılan 
beş milli altına bir 
yenisi daha 
eklenecek. Böylece 
kuyumcularda 160 
liraya satılan çeyrek 
altının yarısını 80 
liraya almak 
mümkün olacak. 
Kapalıçarşı başta 
olmak üzere kuyum
culara gelen müşter
ilerin bu konuda 
talepleri olduğunu 
belirten İstanbul 
Mücevherciler 
Kuyumcular ve 
Sarraflar Derneği 
Başkanı Mehmet Ali 
Yıldırımtürk, sürecin 
tamamlanmasının 
hem esnafa hem de 
vatandaşa olumlu 
yansıyacağını söyle
di. Yıldırımtürk, 
çeyrek altının 
yarısının hem 
piyasaları hem de 
Darphane'yi 
hareketlendireceğini 
ifade etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 7/
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur-> 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

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

TAKSİLER

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

Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

Santral 513 45 21 *23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

RESMİ DAİRELER

tek’Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1İ 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15.07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük . 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Âygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogâz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz • 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitğaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitğaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 51 3 16 45
Beyza Petrol_______ 513 O1 03

(temlik Kafez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4078

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)

MHIlMİİ
VENÜS SİMASI 

NAMLAR CEHENNEM 
BAŞLANGIÇ 

(IR DUBLAJ) HİS- 
16.15*18.15*20.30

Şirinler 
Il.45-I4.00-I6.00*

18.00*20.15 
tawyoj 

|M :51353 2i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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 özel okuluz

1|

ite

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

Hdlgörülüdiir, şeffaftır, olaylara profesyonellikle yaklaşır ve çözer, 
planlıdır, çalışmalarını plan|ar ve uygular, evrenseldir, 

çağa ayak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve n^r 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

Ücretlerimize eğitlm-öğretlm, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası büyüledi
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bursa Kültür 
A.Ş.’nin etkinlik 
sponsoru olduğu 
Türkiye Gençlik 
Filarmoni 
Orkestrası, İstanbul 
Aya İrini’de yoğun 
ilgi gören ilk kon
serinin ardından 
ikinci konserini 
Bursa’da verdi.
Şef Cem Mansur 
yönetimindeki 
orkestra, zengin 
repertuvarı ve per
formanslarıyla 
BursalI dinleyicileri 
büyüledi.
Sabancı Vakfı’nın 
desteği, Akbank’ın 
öncü sponsorluğun 
da, Toplum 
Gönüllüleri Vakfı 
çatısı altında çalış

malarını yürüten Şef 
Cem Mansur yöneti
mindeki Türkiye 
Gençlik Filarmoni 
Orkestrası, 2011 yılı 
turne programı 
kapsamında ikinci 
konserini Bursa’da 
verdi. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde sahneye 
çıkan Türkiye 
Gençlik Filarmoni

Orkestrası, perfor
manslarıyla Bursah 
klasik müziksever
lerin gönlünü 
fethetti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kültür A.Ş.’nin etkin
lik sponsoru olduğu 
konsere H.Berlioz’un 
Roma Karnavalı 
Uvertürü ile 
başlayan Türkiye

Gençlik Filarmoni 
Orkestrası, B. 
Bartok’un 
Transilvanya 
Dansları, F. Liszt’in 
1. Piyano 
Konçertosu, P. 
Hindemith’in 
“Mathis der Maler” 
Senfonisi ve Türk 
besteci Ferit 
Tüzün’ün Türk 
Kapriçyosu eserleri 

m seslendirdi. 
Bursah izleyicilerine 
eşsiz bir müzik 
ziyafeti sunan 
Türkiye Gençlik 
Filarmoni 
Orkestrası, 
dakikalarca ayakta 
alkışlandı.
16-22 yaş arasındaki 
95 genç müzisyen
den oluşan Türkiye 
Gençlik Filarmoni

Orkestrası, ilk kon
serini 7 Eylül’de 
İstanbul’un tarihi 
mekanlarından Aya 
İrini’de vermişti. 
Bursah sanatsever
lerin de gönlünü 
fetheden Orkestra, 
Almanya ve 
Avusturya’da vere
ceği konserlerle 
turnesine devam 
edecek.

Matcsildeı şansları 3'e kaMandı
Motosikletlerde 
yapılan yüzde 
12’lik ÖTV indirimi 
satışların 3 kat 
artmasını sağladı. 
Elektrikli bisiklet 
ve elektrikli moto
sikletlerin kayıt 
altına alınamadığı 
Türkiye’de, motor 
hacmi 250 cc'ye 
kadar olan motosik
letlerde yapılan 
ÖTV indirimi 
sektöre doping oldu. 
ÖTV’deki indirim 
yılın ilk 6 ayında, 
geçen yıhh aynı 
dönemine göre 
satışları yüzde 
186 artırdı. 
Motosiklet 
Endüstrisi

Derneği’nden 
(MOTED) yapılan 
açıklamada, 250 
cc'ye kadar motor 
hacmine sahip 
motosikletlerde ÖTV 
öramıiın yüzde 
22'den yüzde 8'e 
indirildiği hatır
latılarak, Türkiye'de 

2011'in 6 aylık döne
minde 87 bin 59 
adet motosiklet 
satıldığı, geçen yıhn 
aynı döneminde 
satılan motosiklet 
sayısının ise sadece 
30 bin 342 adet 
olduğu belirtildi.

MOTED Başkam 
Ali Erokan Karakoç, 
ÖTV oranındaki 
indirimin "işe 
yaradığım" 
belirterek, "Sektörün 
daha iyi gelişmesi 
üst segmentteki iki 
tekerlekli araçların 
pazara girmesiyle 
mümkün. Bunun 
yolu da geniş kap
samlı bir ÖTV indiri
minden geçiyor. 
Aynı çalışmanın 
ÖTV oranı yüzde 37 
olan 250cc ile 750cc 
arasındaki motosik-, 
letler için de yapıl
masını istiyoruz. Bu 
sayede fiyatlar 
düşecek, satışlar 
artacaktır" dedi.

ül)'Harita Cotulılar'ı ağırlayacak

Devlet tarafından 
'Harika Çocuk' 
seçilerek yurt dışın
da müzik eğitimi 
alan sanatçı Tuluy 
han Uğurlu, Uludağ 
Üniversitesi’nin 
(UÜ) 29 Eylül’de 
yapılacak açılışında 
konser vereceği 
açıklandı.
UÜ’den yalpan açık
lamada Uğurlu'nun, 
Anadolu'da hayat 
bulmuş uygarlıklar
dan esinlenerek 
bestelediği 'Güneş 
Ülke Anadolu'yu 
seslendireceği^ 

konserinin, 
UÜ Görükle 
Yerleşkesi'ndeki 
Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde saat 
19.00'da başlaya
cağı belirtilirken, 
“Bir saat boyunca 
piyanonun başında 
olacak sanatçı, 
açılış kokteyli 
öncesinde konuk
ları Hititlerden 
Frigyahlara, Troya 
hlardan Urartulara, 
OsmanlIlardan 
günümüze, Anadolu 
turuna çıkaracak’’ 
denildi.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


■MM„

444 NURS• Her türlü şifalı bitki 
Bitkisel Tablet & Kapsülh

• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler
* Kuvvet Macunlan
• Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
* Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri

444 6877
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

—--------------

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”

İH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -NURS• ^3» LOKMAN HEKİM
ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMLİKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3ü Eylül 2011 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info^gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Düğün parası için 
hırsızlık yaptı

Bursa'da özellikle açık olan 
balkon kapılarından içeriye gire 
rek ziynet eşyası çaldıkları öne 
sürülen 5 kişi polis tarafından 
gözaltına alındı. Haberi syf 3’de

Ticarehe Sanayi Odası Meclisi nfle
■ I ■ ■■ - I II II II ■ ■ IIımıııersıteye yııri koınsı Bomsıldu
Uludağ Üniversitesi Gemlik 
Sunğipek Yerleşkesi’nde 
bulunan eski memur lojman
larının birinin yurt binasına 
dönüştürülmesi için 
Rektörlük, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan yardım 
istedi. Oda Meclisi’nde ele 
alınan konu yapılan incele 
meden sonra netlik kazana 
cak. Haberi sayfa 5’de

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Üniversiteye destek
Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek 

Yerleşkesi’nde bir süredir faaliyet var.
Okullar açılmadan önce, U.Ü. Rektörü ve yardım 

cilan ilçemize gelerek, ilçe yöneticileriyle yerleşke 
yi gezdiler.

Bu gezi esnasında eksikler masaya yatırıldı.
Bunlardan bir kısmının belediye tarafından karşı 

/anmasına karar verildi.
Belediye gördüğüm kadarıyla üzerine düşeni 

yerine getirdi.
Liselerin yolunu ayırdılar, Denizcilik Yüksek 

Meslek Okulu’nun önünde asfalt yol ve yeşil alan 
düzenlemesine başlandı.

Halı saha ihalesi yapıldı. Devamı sayfa 4’de

Ticareı ve Sanayi Odası 
ile Vakıfbank ucuz kredi 

protokolü imzaladı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Vakıf 
bank Gemlik Şubesi arasında odaya kayıtlı 
üyeler için “Ucuz Kredi” sözleşmesi imza
landı. TSO’ya kayıtlı üyelerin Vakıfbank’tan 
kredi kullanmaları halinde protokol hüküm
leri göz önünde bulundurulacak. Syf 2’de

2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nıle 

yeni dava 
haşladı

Gemlik Belediyesi’ndeki Savcılık soruş
turması sonucu Park ve Bahçeler 
Müdürlü ğü’ne kiralanan araçlarla ilgili 
olarak Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’n 
de açılan ihaleye fesat karıştırma dava 
sına dün başlandı. Haberi sayfa 4’de

Uludan Üniversiiesi'ıme 
yeni akademik yıl haşladı 
Uludağ Üniversitesi'nde yeni akademik yıl 
açılışında bir grup öğrenci tarafından 
protesto edilen Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, bu tür eylemleri demokratik 
bir tepki olarak gördüğünü söyledi. 8’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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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, kaba

dayılık, neme lazımcılık kol geziyor.
Uzun soluklu serüvenin sonunda 

erişilen nokta daha farklı olacak değildi 
ya...

Başına buyrukluk, işine saygısızlık aldı 
başını gitti.

Tablonun vahameti ortada...
Görünen köy kılavuz istemiyor.
Siyasal nüfuz suiistimalleri, siyaset- 

tarikat-mafya oluşumları, çek-senet tah
silat sistemi, otopark vurgunculuğu, fut
bolda 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 listesinde” 

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 biçimi 
sunuldu topluma.

Sorgulamayan, düşünmeyen ve üret
meyen insan kimlik arayışı ve değişiklik 
içinde kıvranıp duruyor.

Bir şeyler üretemeyen insanların 
sıkıştıkları kapandan kurtulmaya çalış
madan, onlara sunulan, olması istenilen 
kimlikleri kabul edip verilenle sınırlı 
kalmaları, oluşturulmaya çalışılan tek tip 

; insanın kanıtı.
80’li yıllarda yaygınlaşan tüketim 

kültürü ile artık yaşamlar tüketiliyor.
Gizlilik yerini rahatlık, vurdumduyma

zlık gibi son yıllarda yaratılan kimliklerin 
ana unsurunu oluşturan davranış biçim
lerine bıraktı.

Bir garip toplum olup çıktık...
Bir vurdumduymazlık, umursamazlık, 

ilgilenmezlik, boş vermişlik almış 
yürümüş ki sormayın...

Onun için;
Toplumun üzerinde var olan ölü 

toprağının kaldırılması şart.
Bunu yapmak yine yükselen yeni 

kuşağa kalıyor.
Çünkü gelecek onların.
Soracaklar, sorgulayacaklar, itiraz ede

cekler.
Ki yanlış yapılmasın.
Yapılan yanlışlardan da dönülsün.
Yoksa vuruyorlar abalıya...

ISO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, “Bankalarımıza güveniyoruz” dedi 

Ticaret «e Sanayi Odası 
ile Vakılbank ucuz kredi

protokolü imzaladı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Vakıfbank Gemlik 
Şubesi arasında 
odaya kayıtlı üyeler 
için “Ucuz Kredi” 
sözleşmesi imza
landı.
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Emrullah 
Özaydın, Ergin 
Erenoğlu, Nurettin 
Hocaoğlu ile Vakıflar 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü 
İbrahim Ümit Ökten 
ve Ticari Krediler 
Uzmanı Nazhhan 
Ünal biraraya 
geldiler.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt yaptığı 
konuşmada, 
“Vakıflar Bankası ile 
ticarete dönük bir 
protokol yapmak 
için biraraya geldik. 
Gemlikli tüccara her

Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı üyeler 
için “Ucuz Kredi” sözleşmesini Oda

Başkanı Kemal Akıt ve Vakıfbank 
Gemlik Şube Müdürü İbrahim Ümit Ökten 

birlikte imzaladılar

zaman kefiliz. 
Tüccarımız borcuna 
sadıktır, borcunu 
çalışır öder, sıkışırsa 
malını mülkünü 
satar öder. Bankalar 
olmazsa olmaz kuru- 
luşlarımızdandır.

Onlar olmadan 
ticaret topal yaşar. 
Biz size siz bize 
lazımsınız. 
Ülkemizdeki 
bankalar dünyanın 
en sağlam duran 
bankalarıdır.

ABD’inde bankalar 
trilyon dolardan 
battı. Bu durum 
bir başka ülkede 
olsaydı o ülke 
batardı.
Bankalarımız 
sağlam, biz onlara, 
onlar da bizlere 
güveniyorlar.
Vakıflar Bankası 
milli bir bankamız 
dır. Bizlerle 
çalışmak isteyenler
le biz de çalışmak 
isteriz. Her halde 
kullanılacak 
kredilerde bir avan
tajımız olacaktır. 
Bu protokolün her 
iki tarafa da hayırlı 
olmasını diliyorum” 
dedi.
Karşılıklı imzaların 
atılmasından 
sonra Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na kayıtlı 
üyelerin 
Vakıfbank’tan kredi 
kullanmaları halinde 
protokol hükümleri 
göz önünde bulun
durulacak.

KAŞCDC IKKLCMCK 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'dan bir salça 
fabrikasından 
alındıktan sonra 
adresine teslim 
edilmeyen 16 bin 
178 kutu salça 
Konya'da bir depoya 
indirilirken ele 
geçirilildi. Olayla 
ilgili 7 kişi gözaltına 
alındı.
Bursa'nın 
Karacabey İlçesi 
Akhisar Köyü'nde 
salça fabrikası bulu
nan Özkan Tunç, 
Ankara'daki bir top
tancıya 16 bin 178 
kutu salça götürme
si için nakliyeci 
İntikam Ö. ile 
anlaştı. Salçaları 68 
HS 315 plakalı 
kamyonuna 
yükleyen İntikam Ö., 
yükü Ankara'daki 
adres yerine 
Konya’ya getirdi. 
Salçaları nakliyeye 
verdikten 4 gün 
sonra hala adrese 
ulaşmadığını 
öğrenerek dolandırıl 
dığını anlayan

Bursa'da özellikle 
açık olan balkon 
kapılarından içeriye 
girerek ziynet eşyası 
çaldıkları öne 
sürülen 5 kişi polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Bir ay içinde 
15 ayrı evden 
2 kilogram altın 
çaldıkları belirlenen 
zanhlarndan Harun 
Efe'nin çaldığı altın
ları babasına 
verip kız istemeye 
gittikleri ve 20 gün 
sonra ise düğün 
yapıp evlenecekleri 
belirlendi.
Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık 
Büro Amirliği ekip
leri Merkez Yıldırım 
ilçesi Işıklar ve 
Ertuğrulgazi 
Mahallelerinden 
yaşanan hırsızlık 
olayları ile ilgili 
çalışma başlattı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Özkan Tunç polise 
ihbarda bulundu. 
Yapılan çalışmalar 
sonrası kamyo 
nunun Konya'da 
Merkez Selçuklu 
İlçesi Toptancılar 
Sitesi'nde bulun
duğunu ve

Son bir ayda 
15 ayrı evden 
2 kilogram altın 
çalınması olayıyla 
ile ilgili olarak yap
tığı araştırmalarda 
hırsızlık zanlılarının 
daha önceden 
sabıkaları bulunan 

salçaların bir 
depoya indirildiği 
ihbarını alan polis 
baskın düzenledi. 
Yapılan baskında 
piyasa değeri 38 bin 
TL olan salçaları 
yarı fiyatına satın 
aldığı tespit edilen 

ve daha önceden 
Yıldırım İlçe 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
girerek televizyon 
çalan Ramazan 
Büyük (23), ile birlik 
te Ercan Can Katar 
(25), Halil Efe (40),

Ahmet A. ve 
Mustafa Y. göz altına 
alındı. Şüphelilerin 
verdiği ifade doğrul
tusunda salçaları 
verilen adrese 
götürmeyen ve 
satan İntikam 
Ö.'nün ağabeyi 
Ercan Ö. ile 
salçaların satıl
masında aracılık 
yapan 4 kişi polis 
tarafından 
yakalandı.
Gözaltına alınan 
şüheliler polisteki 
sorguları ardından 
Konya Numune 
Hastanesi'nde 
sağlık kontrolünden 
geçirildikten sonra 
adliyeye sevk edildi. 
Şüpheliler, hastane 
önünde kendilerini 
görüntüleyen 
basın mensuplarına 
tepki gösterdi.
Polis, olaya 
karıştığı öne sürülen 
İntikam Ö.'nun 
yakalanması için 
çalışmaları 
sürdürüyor.

çete lideri olan ve 20 
gün sonra 
evleneceği 
öğrenilen Harun 
Efe (23) ve çaldığı 
altınları düğünde 
takması için verdiği 
babası Kemal Efe 
(58) dün sabaha 
karşı evle 
rine yapılan eş 
zamanlı yapılan 
operasyon 
sonucu gözaltına 
alındılar. Kemal 
Efe’yi 
evde bulamayan 
polis mahalle > 
camiinde sabah 
namazını kıldıktan 
sonra gözaltına 
alındı. Hırsızlık 
Büro Amiriliği'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan zanlılar 
'Örgütlü olarak 
hırsızlık yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

Bursa'da 
otomobil anne ile 

kızına çarptı: 
1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da meydana 
gelen trafik kaza
sında, anne öldü, 
kızı yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 
Bedri Özen B'nin 
(43) kullandığı 16 
JCT 04 plakalı oto
mobil, Bursa-İstan- 
bul karayolunda, 
bir fabrikada 
çalışan eşi Hakan 
llgar'ın yanına git
mek için yolun 
karşısına geçmeye 
çalışan Özden (41) 
ve kızı Çağla İlgar'a 
(17) çarptı.

Gizlice Otobüse Binen 
Zihinsel Engelli Gence 

Polis Sahili Çıktı
Bursa'da oturan ve 

ailesinden habersiz 
olarak bindiği 
Ankara otobüsünde 
İnegöl'de verilen 
molada fark edilen 
13 yaşındaki zihin
sel engelli Tayfun 
Satır'ı polis ailesine 
teslim etti.
Merkez Yıldırım 
İlçesi'ne bağlı 
Odunluk 
Mahallesi'nde otu
ran Halim ve Hacer 
Satır çiftinin 4 
çocuğundan biri 
plan ve babası 
inşaatlarda usta 
olarak çalışan 
Tayfun Satır, dün 
ailesinin haberi 
olmadan, Bursa 
şehirlerarası oto
büs terminaline 
giderek, Ankara'ya 
hareket eden oto
büse, muavin ve 
şoföre fark ettirme
den bindi. Bu oto
büsle İnegöl ilçe
sine kadar gelen 
küçük Tayfun, 
burada verilen 
mola sırasında 
muavin tarafından 
fark edildi. Ailesini 
soran muavin ve 
şoför, çocuğun oto
büse kaçak bindiği
ni anlayınca,

İş yerinin önünde 
eşi ve kızını 
bekleyen Hakan 
İlgar'ın gözleri 
önünde meydana 
gelen kazada, 
Özden ve Çağla 
İlgar yaralandı. 
Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan yaralılar
dan Özden İlgar, 
müdahaleye rağ
men kurtarılamadı. 
Kazayı hafif sıyrık
larla atlatan Çağlar 
İlgar ise ayakta 
tedavi edildi

Tayfun Satır'ı garaj 
zabıtasına teslim 
etti.
Yapılan inceleme 
sonucu Tayfun 
Satır'ın Bursa 
Beşevler Özel 
Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'nde eğitim 
gördüğü ve zihinsel 
engelli olduğu 
belirlendi.
Ailesinden 
habersiz evden 
ayrıldığı anlaşılan 
küçük Tayfun'un 
durumu, polise 
bildirildi. Tayfun 
Satır'ın bir süre 
garaj zabıta büro
sunda bek
letilmesinin ardın
dan, İnegöl 
Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Büro 
Amirliği'ne getirildi. 
Hiperaktif hareket
leri ve meraklı 
bakışlarıyla kendi
sine sorulan soru
ları yanıtlayan 
Tayfun, "İnegöl'e ne 
yapmaya geldin?'', 
"Ailenin haberi var 
mı ?" gibi sorulara, 
"Buraya gezmeye 
geldim. Ailemin 
haberi var, Yengem 
İnegöl'de oturuyor" 
diye cevap verdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış 2. Ağır Ceza Mahkemesi nde
yeni dava başladıÜniversitece destek

Belediye isteneni yerine getirdi.
Bu kez Rektörlük, Yerleşke içinde bulunan 

yurtlar bölgesindeki eski memur lojmanları 
nın birini daha yurt haline getirmek için giri 
şim başlatı.

Rektörlük Gemliklilerden destek bekliyor.
Bugüne kadar Asım Kocabıyık, Gemlik Be 

tediyesi ile bir vatandaşımızın yaptırdığı yurt 
binası, Gemlik Ticaret Odası’nın bilgisayar 
yardımı ile Tevfik Solaksubaşı adına Hukuk 
Fakültesi’ne yapılan bilgisayar laboratuvarı 
yapıldı.

Yerleşke’ye asıl destek Asım Kocabıyık 
Eğitim Vakfı’nca yapıldı.

Gemlik Belediyesi Yurt binası, Denizcilik 
Meslek Yüksek Okulu ve diğer yardımları 
yaptı.

Şimdi Üniversite yönetimi Yerleşkeye bir 
yurt daha kazandırmak istiyor.

Üniversitenin bütçesinin elverişsizliği 
nedeniyle bu yardımı Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan talep etti.

Geçtiğimiz gün Oda Meclisi’nde bu konu 
görüşülürken, büyük çoğunluk destekten 
yana oy kullandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, uzun 
zamandır, bir bina yaptırmak istiyor.

Uygun yer bulunamadığı için, mevcut bi 
nanın güçlendirilerek kullanılması isteniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 
pe bu konuda Gemlik Belediye Başkanvekili 
ve Büyükşehir ilgililerini görevlendirdi.

Ama aradan neredeyse bir yıl geçtiği halde 
bir gelişme yaşanmadı.

Ticaret Odası, modern bir bina istiyor.
İçinde konferans salonları olan, üyelerin 

geldiğinde rahat hizmet alacağı büroları bu 
lunan, dinlenme yerleri olan, arşivi bulunan 
bir bina...

Bu nedenle, ellerindeki bütçeyi sıkı tutu 
yorlar.

Bir kısım meclis üyesi önce kendi binamı 
zı yapalım görüşünde.

Ama, bazıları da buraya yapacağımız des 
tek bina yapmamıza engel olmaz diyor. Sonuç 
olarak, yarın Meclis Başkanı Mimar Hasan 
Sözüneri başkanlığında bir heyet, Yer 
leşkedeki yurt yapılacak binayı inceleyecek.

Burada Üniversite’nin belirlediği fiyattan 
daha düşük bir fiyata yaptırabilir miyiz diye 
inceleme yapılacak.

Teknik adamlar da yarın Gemlik’e geliyor.
Sanırım bu konuda hayırlı bir sonuç alı

nacak.
TSO Meclis Başkanı Mimar Hasan Sözün e 

ri, “Gerekirse projesini bizim büroda ücretsiz 
yaparız. Üniversiteye destek vermeliyiz", 
diyor.

Üniversiteye destek, bence Gemlik’teki her 
kurumdan gelmeli.

Elimizi taşın altına koymalıyız.

Gemlik 
Belediyesindeki 
Savcılık soruştur
ması sonucu Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğüne 
kiralanan araçlarla 
ilgili olarak Bursa 2. 
Ağır Ceza Mahkeme 
si’nde açılan ihaleye 
fesat karıştırma 
davasına dün baş
landı.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
Teknik Başkan 
Özkan Ateşli, Mali 
İşler Müdürü 
Asuman Irmak, 
tedarikçi Kemal 
Akkuş, Küşat 
Müdürü Sinan 
Küçük, Zabıta 
Müdürü Hilmi 
Demirel’i kapsayan 
davaya Asuman 
Irmak ile Kemal 
Akkuş katılmadılar. 
Mahkeme Başkanı, 
Gemlik

Gemlik Belediyesi 
tarafından Kumsal 
Sokak’ta yaptırılan 
yaya kaldırımına 
ağaç dikilmesi 
çevrede oturan 
sakinler tarafından 
tepkiyle karşılandı. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası önü ve 
karşısındaki yaya 
kaldırımlarının 
genişletilerek yolun 
daraltıldığını 
söyleyen sokak 
sakinleri, 
belediyenin 
amacının İskele 
Meydanı’ndan 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na 
yürürken rahat 
yürümelerini 
amaçlamaktaydı. 
Ancak, bir taraftan 
yolun daraltılması 
yeni bir park sorunu 
ortaya çıkarılırken, 
diğer yandan da 
yaya kaldırımlarına 
ağaç dikilmesi

Belediyesinde 
Bursa 1. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
devam eden davalar 
olduğundan her iki 
dosya arasında 
İrtibat bulunduğun
dan, bu dosyanın da 
1. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
dosya ile birleştiril 

konusunda sokak “Tibel Otel’in önün-
sakinleri şunları deki yolun ortasına
söyledi: kaldırım yapıp, ağaç

meşini istedi. 
Sanık Avukatların 
dan Özgür Aksoy, 
birleştirme konusu 
nu mahkemenin 
takdirine bıraktığını 
belirterek, 
“1. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
dava dosyası hayli 
kabarık. İfadelerin 

burada alınması 
mahkemenin daha 
hızlı işlemesi yönün
den yararlı olacaktır. 
Yine de takdir 
mahkemenindir.” 
dedi.

BİRLEŞTİRME 
KARARI 
ALINDI 
Sanıklarında dava 
dosyalarının 
1. Ağır Ceza 
Mahkemesindeki 
dosyaya eklenme
sine sakınca 
olmadığını belirt
meleri üzerine 
mahkeme 1. Ağır 
Ceza 
Mahkemesi’nden 
gelecek cevaba göre 
sanıklardan ayrıntılı 
ifade alınıp alınma
masına karar veril 
meşine ve duruş
manın 6 Ekim 2011 
gününü ertelenme
sine karar verdi.

dikilmesi Türkiye’de 
eşi ve benzeri 
bulunmayan bir 
görüntüye sebep 
vermiştir. Trafiği 
düzenleyeceklerine 
daha karmaşık bir 
trafik sağlamıştır. 
Belediye yetkilileri 
gelip, buradaki 
durumu görme
lidirler. Biz yaptık 
anlayışı ile yapılan 
işlerin sonucunun 
topluma yararlı 
olması gerekir. 
Yapılan işlerin 
sonunda nasıl bir 
durum ortaya çık
tığını ilgililer gelip 
görmelidirler.
Kumsal Sokak eski 
durumundan daha 
kötü bir duruma 
gelmiştir. Araçlar, 
yapılan yaya 
kaldırımlarına park 
etmek yetmiyormuş 
gibi, trafik burada 
tamamen 
sıkışmıştır." (:

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret «e Sanayi Odası Meclisl’ntf e 
üniversiteye yurt konusu görüşüldü

Uludağ Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi’nde bulunan 
eski memur lojmanlarının birinin yurt binasına dönüştürülmesi için Rektörlük, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yardım istedi. Oda Meclisi’nde ele alınan 

konu yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Eylül ayı olağan 
meclis toplantısında, 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde bulu
nan eski personel 
lojmanlarının 
onarılarak yurt 
haline getirilmesi 
için Üniversite 
Rektörlüğü’nün gön
derdiği yazı, gün
deme damgasını 
vurdu.
Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı 
İrfan Karagöz 
tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na gönderilen 
bir yazıda, Gemlik 
Kampüsü’nde bulu
nan eski personel 
lojmanlarının 375 
bin liraya onarıldığı 
takdirde öğrencilerin 
hizmetine yurt binası 
olarak sokabilecek
lerini, bü konuda 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
yardımlarının bek
lendiği belirtildi. 
Konu ile ilgili 
meclise bilgi veren 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
Gemlik 
Yerleşkesi’nin ileride 
mutlaka bir üniver
site olacağını, 
bugünkü üniversite

yönetiminin Gemlik 
Üniversitesi olma 
yönünde çalışmalar 
yürüttüğünü 
belirterek, “Bir 
üniversitenin 
beldeye, kente ne 
kadar büyük fay
dalar sağlayacağını 
biliyoruz. Bu üniver
sitenin Gemlik’e 
katkısı konuşula
maz. Geçtiğimiz 
günlerde Üniversite 
Rektör ve yardım
cıları ilçemize gele 
rek bizlerin de 
katıldığı toplantılar
da YŞrleşke’ye 
nelerin yapılabile
ceği belirlenmiş. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan da katkı 
istehmişti. Bu yazı o 
nedenle gönderil 
miş. Bizim hizmet

binası yapma hazır
lıklarımız var.
Elimizdeki para 
Gemlik’e yakışır bir 
Ticaret ve Sanayi 
Odası hizmet 
binasının yapımına 
ya yeter, ya yetmez. 
Ancak üniversite 

bizden katkı 
bekliyor. 
Meclisin bu konuda
ki kararını almak 
istiyoruz. ” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri ise bir çok 

yerin üniversiteye 
kavuşmak için yol
ları kestiğini, 
Ankara’nın kapılarını 
aşındırdığını 
belirterek, “Biz de 
bunu yaptık. Üniver
sitenin bir kente 
katkılarını biliyoruz. 
Dolayısıyla bize 
yakışan üniversite 
konusunda boş 
laflar etmek değil, 
katkıda bulunmaktır. 
Bütçe uygunsa, 
yardım yapılmalı. 
Ben de şahsen 
gerektiğinde bu 
yurdun projelerini 
ücretsiz olarak 
yaparım. Bina sıfır
dan yapılırsa kapısı
na Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
yazılır. ’’ dedi 
Tevfik Solaksubaşı 

ise konuşmasında. 
Asım Kocabıyık’ın 
Yerleşke’ye destek
lerini sürdürdüğünü, 
bu işi Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
değil, Asım 
Kocabıyık’ın yap
masını istedi. 
Solaksubaşı, 
“Asım Bey, 15 
milyon dolarlık daha 
yatırım yapacak. 
Üniversiteye 
geçtiğimiz günlerde 
20 ton boru verdiler. 
Yurdu da Asım Bey 
yapsın, biz kendi 
binamızı yapalım.' 
dedi.
Oda Başkan 
Yardımcısı Esat 
Coşkun ise oda 
olarak mutlaka 
yardımda bulunul
masını önerdi. 
Yapılan görüşmeler
den sonra, çoğun
lukla yardım yapıl
ması konusu açığa 
çıktı.
Yapılacak olan yurt 
binasının ince
lenerek, buraya ne 
tür bir katkıda 
bulunulacağının 
belirlenmesinden 
sonra kararın yöne
tim kurulu tarafın
dan verilmesi için 
yönetim kurulu ne 
tür katkı 
sağlanacağına karar 
verecek.

Gemik Tcaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısında Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’ne yapılacak öğrenci yurdu konusunda 
Rektörlüğün yardım talebi meclis üyelerince değerlendirildi. TSO Meclisi binanın incelenerek yapılacak yardım konusunu belirleyecek
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Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Nihat Ergün yerli 
otomobilin fiyatının 
20 bin-25 bin TL 
olarak öngörül 
düğünü söyledi. 
Bakan Ergün konuy
la ilgili düzenlediği 
basın toplantısında, 
Osd tarafından 
hazırlanan rapor
dan, yerli otomobil 
projesinin "gerçek
leştirilebilir bir proje 
olarak" algıladık
larını söyledi. 
Osd'nin çalış
masının çok iyi 
değerlendirileceğini 
ve hükümet olarak 
bundan sonraki 
adımlarını Osd'nin 
önlerine koymuş 
olduğu fırsatları ve 
riskleri görerek 
değerlendirecekleri
ni kaydeden Ergün, 
"Her şeyi güllük 
gülistanlık gösteren 
bir çalışma isteme 
dik. Zorluklarını da 
görelim istedik. 
Çünkü güçlükler 
elbette olacaktır.
Yani bazı konularda 
yüksek yatırım 
maliyetleri belki 
ortaya çıkacaktır. 
Çok ciddi bir küre
sel rekabet var, eğer 
küresel pazarlara 
çok agresif bir açıl
ma düşünülüyorsa 
ona göre bir 
maliyeti ortaya çıka
cak" dedi.

ŞOFÖR ARANIYOR
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR 

Müracaat Tel: 514 00 60

Küresel rakiplerin 
tutumlarının da 
süreçte dikkate alın
ması gerektiğini 
kaydeden Bakan 
Ergün, bugün 
Japonya'nın veya 
Çin'in ürettiği gibi 8- 
10 milyon veya 3-5 
milyon adet otomo
bil, bir marka 
üretme noktasında 
olmadıklarını, bugün 
itibariyle ilk 4 yılda 
200 bin aracın 
üretildiği ve satıldığı 
bir modelin esas 
alacaklarını bildirdi. 
Ergün, B ve C seg- 
mentinde olacak 
yerli otomobilin 4 yıl 
içerisinde 200 bin 
adet üretilmesinin 
planlandığını 
vurguladı. Bakanlık 
veya hükümet 
olarak bir çalışma 
grubu oluşturarak, 
bundan sonraki 
süreci çalışma 
grubu ile götürecek
lerini kaydeden 
Ergün, şöyle

konuştu: "Bu 
safhadan sonra 
Osd değil, Osd 
bünyesindeki fir
maların yapacağı 
şeyler olacaktır. 
Yani bir babayiğit 
bu firmaların için
den çıkıp 'evet ben 
bu işte varım, ben 
de Osd'nin 
raporunu okudum, 
ama ben şu yönler
den kendimi daha 
avantajlı görüyo
rum, benim yap
tığım hesaplamalar 
çok daha avantajlı 
hususları ortaya 
koymaktadır' diyen
ler olacaktır. 
Firmalarla belki 
tek tek görüşmeler
imiz olacak. O fir
malardan alınacak 
geri dönüşler bizim 
nasıl bir teşvik sis
temini, bu konuyla 
ilgili nasıl bir 
teşvik sistemi 
geliştirmemiz gerek
tiğini önümüze 
koyacaktır."

Uluslararası 
Yaşlanma ve 
Yaşlılık Kongresi 
için Bursa'ya gelen 
Endonezya Sosyal 
İşler Bakanı Salim 
Segaf Al-Jurfi, 
Vali Şahabettin 
Harput'a nezaket 
ziyaretinde 
bulundu.
Endonezya Sosyal 
İşler Bakanı Salim 
Segaf Al-Jurfi, yak
laşık 10 kişilik bir 
heyetle Uluslararası 
Yaşlanma ve 
Yaşlılık Kongresine 
katılmak üzere

Haç takip sistemimle 
arıza kupür kestiriyor

Sahte ve miadı 
dolmuş ilaçların 
satışını önlemek ve 
ilaçları depodan 
hastaya kadar 
karekod üzerinden 
takip etmesini 
sağiayan İlaç 
Takip Sistemi (İTS) 
eczacı ve vatandaşı 
mağdur ediyor. 
Sağlıkta dönüşüm 
projesinin bir 
parçası olarak 
uygulamaya geçen 
sistem, Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK) provizyon

Bursa'ya geldi. Vali 
Şahabettin Haprut'u 
da makamında 
ziyaret eden Bakan 
Jurfi, Bursa'ya 
hayran kaldığını 
belirtti. Türk 
halkının misafir per- 
verliğinden 
bahseden Bakan 
Jurfi, valilik defteri

sistemi Medula'nın 
bloke olarak 
devre dışı kalması
na neden oluyor. 
Bu ise ilaç almaya 
giden hastalara 
kâbus yaşatıyor. 
Sık sık arızalanan 
eczane Medula 
provizyon siste
minden sonra bir de 
İTS'nin sürekli 
kesintiye uğrâTnası 
hasta ile eczatiları 
karşı karşıya 
getiriyor. Sistem, 
kesintiye uğradığı 
halde eczacılar

ni imzaladı.
Vali Şahabettin 
Haprut, Endonezya 
Sosyal İşler Bakanı 
Salim Segaf Al-Jurfi 
ve beraberindek- 
ilere ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür 
ederken, misafir 
bakana İznik çinisi 
hediye etti.

inisiyatif alarak 
bazı ilaçlarda kupür 
kesmeye devam 
ediyor. Tüm Eczacı 
İşverenler Sendikası 
(TEİS) Genel 
Başkanı Ecz.
Nurten Saydan, 
sorunun çözülmesi 
için Sağlık Bakam'm 
göreve çağırdı.
Saydan, SGK'nın 
bile şikâyet ettiği bu 
sistemin ne zaman 
doğru düzgün 
çalışacağı konusun
da açıklama 
talep etti.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgnetesi.com

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgnetesi.com
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Bu akşam saat
lerinden itibaren 
tüm yurt Karadeniz 
üzerinden gelen 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisine 
girecek. Sıcaklıklar 
8 dereceye kadar 
azalacak.
Bütün bölgelerin 
çok bulutlu, Marma 
ra’nın doğusu, 
Karadeniz, İç Ana 
dolu’nun kuzeyi, 
Doğu Anadolu’nun 
kuzey ve doğusu ile 
Güneydoğu Anado 
lu’nun doğusunun 
sağanak yağışlı 
olması bekleniyor. 
Hava sıcaklığının, 
Cuma gününden 
itibaren iç kesim
lerde 6 ila 8 derece, 
diğer yerlerde 3 ila 
5 derece azalarak 
hafta sonunda yur
dun kuzey ve iç 
kesimlerinde 
mevsim normal
lerinin altına düşe
ceği; hafta başın
dan itibaren tekrar 
artarak, yurt 
genelinde mevsim 
normalleri civarında

seyredeceği tahmin 
ediliyor.
BÖLGE BÖLGE 5 
GÜNLÜK HAVA 
HARİTALARI VE İL 
İL 5 GÜNLÜK 
SICAKLIK 
DERECELERİ 
CUMARTESİ: 
Kuzey ve doğu 
bölgeler parçalı ve 
çok bulutlu, 
Marmara’nın kuzey
doğusu, Batı ve 
Orta Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Karadeniz ile Doğu 
Anadolu’nun kuzey 
ve doğusu yağışlı 
olacak. Yağışların 
Doğu Karadeniz’in 
iç kesimlerinin

yüksekleri ile Doğu 
Anadolu’nun 
kuzeydoğusunun 
yükseklerinde karla 
karışık yağmur 
ve kar şeklinde ola
cağı tahmin ediliyor. 
PAZAR:
Kuzey ve doğu 
bölgelerin parçalı 
yer yer çok bulutlu, 
sabah saatlerinde 
Hakkâri çevreleri, 
akşam saatlerinden 
sonra Karadeniz 
kıyıları ile Kocaeli, 
Sakarya ve İstan
bul’un Anadolu 
Yakası’nın yağmur 
ve sağanak 
yağışlı geçmesi 
bekleniyor

Okul malzeme 
lerinde tespit edilen 
kanser yapıcı 'fita- 
lat* tespit edilme
siyle ilgili önemli 
karalar alındı.
Bakan Yazıcı, ğüm- 
rüklere laboratuar 
kurulması talimatı 
verdi. Denetimler 
81 ile yayıldı. 
Okul malzeme 
lerinde uzmanları 
dehşete düşüren 
‘fitalat’ skandali 
üzerine Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
denetimleri 81 kente 
yayma kararı aldı. 
Piyasada satılan her 
iki kırtasiye ürünün
den birinin kansero
jen madde içermesi 
nedeniyle Gümrük 
ve Ticaret Bakam 
Hayati Yazıcı, yur- 
tiçinde denetim ve 
tedbirlerin artırıl
ması için Gümrük 
ve Ticaret İl 
Müdürlükleri’ne tali
mat gönderdi.
Sadece dört kentte 
yapılan kontrollerin 
ardından uzmanları 
bile dehşete

düşüren bir tablo
nun çıkması 
nedeniyle denetim
ler 81 kente yayıldı. 
Yazıcı, belirtilen 
sınırların üzerinden 
fitalat içeren kır- < 
tasiye malzemeleri
ni üreten ve 
piyasaya süren tüm 
firmaların tek tek 
tespit edilip ceza
landırılmasını istedi. 
Bu talimat üzerine 
müfettişlerin şok 
baskınlarla üretici 
ve ithalatçıları 
denetleyecekleri 
öğrenildi. 
Laboratüvarlâr 

kurulacak 
Gümrüklerde de 
özel önlemler alındı. 
24 saat denetimin 
yapılacağı gümrük 
kapılarında sağlık
sız malzemelerin 
tespitinin hızlı bir 
şekilde yapılabilme
si amacıyla labo- 
ratuvarların kurul
masına karar veril
di. Böylece küçük 
çocukların sağlığını 
tehdit edecek 
kanserojen madde 
içeren ürünlerin 
yurtiçine girmesinin 
engelleneceği vur
gulandı.
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ELEMAN
ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE

ÇALIŞACAK 
ELEKTRİK VE GIDA 
MAVNALARINDAN 

ANLAYAN BAY 
BAKIMCI KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR 
Yeni Yalova Yolu 

Umurbey Sanayi Bölgesi 
3.Km. GEMLİK 
Tel: 513 45 79

ElEMAN ARKNIYOB
MATBAADA ÇALIŞACAK 
DENEYİMLİ GRAFIKERve 

ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

Kadın 
girişimci 
sayısı 
artıyor
Bursa'da yapılan 
bir araştırmada, 
kadın girişimciler 
için paradan önce 
ideallerinin geldiği 
ispatlandı.
Evden çıkarak 
kendi ayakları 
üzerinde durmayı 
öğrenen kadın gir
işimciler en büyük 
desteği eşlerinden 
alırken, en büyük 
sorun ise sermaye 
eksikliği oldu.
Bursa Valiliği, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), BESOB 
ortaklığıyla Bursa 
Girişimci 
İşadamları Derneği 
(BUGİAD) tarafın
dan yürütülen 
'Bursa Kadın gir
işimcilerini arıyor" 
projesi tamam
landı.

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

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık 
Arsa-Villa -Daire bulunur.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

ELEMAN ABANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otoket kullanmayı bilen 
Makine Mühendisi 

aranıyor
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
0 224 514 30 08 
0 532 687 55 83

abdullah yilmaz1@mynet.com

ELEMAN ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

ZEYTİN İŞLERİNDEN ANLAYAN
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
0 224 514 14 53

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

Uludağ Üniversite- 
si'nde yeni 
akademik yıl 
açılışında bir grup 
öğrenci tarafından 
protesto edilen 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, bu tür eylem
leri demokratik bir 
tepki olarak 
gördüğünü söyledi. 
Uludağ Üniversite- 
si'nde 2011-112 
eğitim ve öğretim 
yılı açılış törenine 
katılan Başbakan 
Yardımcısı ve 
Hükümet Sözcüsü 
Bülent Arınç, bir 
grup öğrenci 
tarafından protesto 
edildi. Ellerinde 
pankartlarla salona 
girmek isteyen 
öğrencilerden önce 
13'ü, ardından da 
salonda bulunan 3'ü 
gözaltına alındı. 
Konuşmasına 
protestoları değer
lendirerek başlayan 
Arınç, "Protesto

gösterileri büyük 
merak uyandırıyor 
ve herkesi 
telaşlandırıyor. 
Toplantımızın başın
da, dışarıda 15-20 
kişilik bir genç, 44 
bin öğrencinin 
bulunduğu bir 
üniversitede bekli 
de beni protesto 
ediyor. Bir saldırıya 
dönüşmedikçe 
bunları demokratik 
buluyorum.
Bunlardan üzülmü 
yorum, sıkılmıyo
rum. Lütfen siz de 
rahat edin. Bu 
protesto gösterisi 
ne sebeple olursa 
olsun, herkes 
herkesi beğenmek 
zorunda değil, 
herkesin tavrını 
ortaya koyması nor

mal. Belki de çok 
güzel bir şekilde 
tepkisini ortaya 
koyan arkadaşları
ma teşekkür ediyo
rum. İçeride de 
birkaç kişinin slo
gan atması lütfen 
keyfinizi kaçır
masın" dedi.
Arınç, Uludağ 
Üniversitesi'nin 
Bursa'nın bir AR-GE 
laboratuarı gibi 
olduğuna işaret 
ederek, "Yetişen 
mühendisler, ikti
satçılar, hocalarımız 
el birliği ile yıllardır 
sanayimizin 
gelişmesine ciddi 
katkılarda bulun
maktadır. Üniver
sitemiz yarım asra 
yakın bir maziye 
sahip” dedi.

mailto:yilmaz1@mynet.com
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Doğalgaza zam gelecek mi?
Enerji Bakanı 
Yıldız, elektrik ve 
doğalgaza 1 
Ekim'de zam gelip 
gelmeyeceğiyle 
İlgili bir soruyu dün 
yaptığı açıklamada 
"Daha bugün 
perşembe" şek
linde yanıtladı. 
Elektrik ve doğal
gaza zam yapılıp 
yapılmayacağı be 
lirsizliğini koruyor. 
Ankara'da düzenle
nen bir çalıştay 
sonrasında basın 
mensuplarının 
sorularını yanıt
layan Enerji Bakanı 
Taner Yıldız, 1 Ekim 
itibariyle elektrik ve 
doğalgaza zam 
gelip gelmeyece 
ğine ilişkin olarak, 
"Daha bugün 
perşembe" dedi. 
Mali sürdürülebilir
lik açısından 
BOTAŞ ve TETAŞ 
gibi kurumların 
petrol ve döviz fi 
yatlarının artışın
dan etkilendiğini 
kaydeden Yıldız, bu 
kurumların sıhhati! 
çalıştırılmasının 
önemine dikkat 
çekti.
Yıldız, "Vatandaşın 
lehine kullanabile
cek yapıyla 
kurumlarımızın 
bütçelerinin 
bilançolarının mut
laka optimum bir 
noktada buluşması 
lazım. O yüzden 
özellikle döviz fiyat
larının arttığı, ham
madde fiyatlarının 
arttığı, doğalgaz 
fiyatının petrol 
fiyatlarının arttığı

ortamda tabii ki bu 
manada zorlanı 
yoruz" dedi. 
Bir basın mensu 
bunun, "Türkiye'nin 
Suriye'ye yaptırım
ları söz konusu. 
Orada TPAO'nun 
çeşitli anlaşmaları 
vardı, bu anlaş
malar ne olacak?" 
şeklindeki sorusu 
üzerine Yıldız, 
Suriye'ye insani bir 
pozisyon olan elek
trik ihtiyacıyla 
alakalı konuda şu 
anda bir değişiklik 
bulunmadığını, 
fakat petrol ve 
doğalgaz ile ilgili 
çalışmaların ve 
işbirliklerinin süreç 
ten etkilenebile
ceğini söyledi. 
Kıbrıs'ta sondaj 
kriziyle alakalı 
gelişmelerin sorul
ması üzerine Yıldız, 
bölgeden elde 
edilecek gelirlerin 
bütün Kıbrıs halkı 
ile paylaşılması 
halinde tavırlarının 
ılımlı olacağını 
söylediklerini hatır
lattı ve Piri Reis 
gemisinin de sis

mik faaliyetlerine 
devam edeceğini 
bildirdi.

'ELEKTRİKTE 
SÜREÇ ÇOK 
FAZLA 
UZAMAMALI'

Elektrik dağıtım 
ihalelerinde en 
yüksek ikinci teklifi 
veren firmalara 
tanınan sürenin 
bugün sona 
ereceğinin hatır
latılması üzerine 
Bakan Yıldız, 
konuyla ilgili dün 
bir toplantı yaptık
larını bildirdi. 
"Finansmanı 
tedarik edenler 
olduğu gibi ede
meyenlerin de 
olduğunu biliyo
rum" diyen Yıldız, 
ÖİB'nin gelişmeleri 
bugün akşam 
18.00-19.00 gibi 
kamuoyu ile 
paylaşacağını 
söyledi.
Yıldız, konuyla ilgili 
şu değerlendirmel
erde bulundu: 
"Özellikle piyasanın 
serbestleşmesiyle 

alakalı, dağıtım ve 
üretim şirketleriyle 
alakalı bir takvim
imiz var. Bu 
takvimin çok fazla 
etkilenmemesi 
lazım ki biz kanunla 
ortaya koyduğumuz 
tarihlere uyabilelim. 
Çok fazla uza
masını ben temenni 
ediyorum.
Firmaların da bu 
konuda iradelerini 
daha hızlı ortaya 
koymalarını özellik
le tavsiye ediyorum 
sektör için. Bir 
kısım aktörler, bir 
kısım oyuncular 
yeni girebilir. Bir 
kısım oyuncular 
devreden çıkabilir. 
İsimler bizim için 
ikinci planda.
Önemli olan verdik
leri taahhüttür, 
arkasında 
durabilecekleri bir 
yapıyı oluşturmuş 
olmalarıdır. Sağlam 
bir sistem kura
cağız. Bugün karar 
veriyoruz, ama 
2036 yılına kadar 
sürecek bir sis
temin temelini 
atmış oluyoruz. 
Çalışmalarıyla, 
teknolojik 
girişimleriyle, 
rekabetçi ortamla, 
verecekleri 
hizmetlerle bütün 
bu sistemi doğru 
kurmamız lazım. 1 
ay geç olabilir, 
3 ay geç olabilir 
ama sonunda 
2036'ya kadar 
hizmet verecek bir 
yapıyı sıhhatli bir 
şekilde kurmamız 
lazım."

Türk pasaportlarına 
talep patladı

Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, 
Ortadoğu’da iş yap
mak isteyen finan- 
sçıların Türk pas
aportlarına talep pat
laması yaşattığını 
belirtti.
İstanbul Finans 
Zirvesi'nde konuşan 
Babacan, İstanbul 
ve Türkiye’nin 
finans merkezi 
olmaya başladığını 
bunun da bölgede iş 
yapmak isteyenler 
tarafından Türk pas
aportlarına ilgiyi 
artırdığını söyledi. 
Babacan, "Artık git
tikçe daha fazla 
sayıda finans kuru
luşu buraya geliyor. 
Pasaportlara ciddi 
talep var. Ay yıldızlı 
pasaportlarla daha 
iyi iş yapıyoruz di 
yorlar. 2023’te İstan
bul’un finans merke
zleri arasında ilk 
ona girme çabasının 
mayası tutuyor" 
diye devam etti. 
İstanbul’un finans 
merkezi olması yo 
lunda atılan adım
ların kendilerini 
hedefe yak
laştırdığını belirten 
Babacan, "Bir 
zamanlar kuşkuyla 
bakılıyordu. Ancak 
şimdi uluslararası 

NÖBETÇİ ECZANE
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finansçılar, bankalar 
İstanbul’a gelmek 
için yarışıyor" dedi. 
Babacan, ABD’de 
mortgage balonun 
şiştiği ve sonrasında 
krize dönüştüğü 
dönemde, Türk 
bankacılık sektörü 
için oldukça ağır ve 
ciddi reformlar yap
tıklarını, şimdi de 
bunun meyvelerini 
topladıklarını da dile 
getirdi.
Babacan, "Mortgage 
krizinin en 
zirvesinde en ciddi 
reformları yaptık. 
Şikayet ediyorlardı. 
Ama biz kural
larımızı söyledik. 
Pişman olmazsınız 
dedik. Zaman bizi 
haklı çıkardı.
Ülkemizde faaliyet 
gösteren uluslar 
arası bankalar, ABD 
ve Avrupa’da sorun 
yaşarken, Türkiye’de 
başarılı oldu. 
Seçime giderken 
bankacılık sek
töründe adımlar 
attık" diye devam 
etti.
Babacan, son 
dönemde ulus
lararası yatırım
cıların Türkiye’nin 
siyasi ilişkilerini 
fiyatladığı yönündeki 
yorumlara karşı 
çıktı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akçen Petrol 513 10 79
MAR-PET S13 3O33
Tuncay O to gaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 01 03

ı j|
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 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
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 KErfez
GEMLİK'İM İLK 6ÖNLÖK SİYASİ 6AZITEIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4079 

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)

aiılııııiMI
SİMASI 

Şirinler 
ll.45-l4.00-l6.00-

18.00'20.15
ARABALARI

12.0014.1516.15-
18.15-20.50
torow 
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8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

5.400 TL
5.600 TL

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

Gemlik - Orhangazi yolu 2. K 
Umurbey Paşabahçeler Mev. 

Tel: O 224 513 50 84 GEMLİ 
www.aykentilkogretim.k12.t

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim ‘ 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz*
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Özel Aykent İlköğretim Okulu ve Anasınıfı 2011-2012 dönemi devam ediyor

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

çağa «yak uydurmasını bilir, yeniliklere açıktır, süreç odaklıdır, 
paylaşımcıdır. Her zaman ve h0r konuda özveri ile çalışır, 

vefakardır, dostlannı asla unutmaz, sürekli eğitim ilkesi ile 
harekât eder, kararlı ve tutarlıdır, kendi kararlannı verir ve uygular, 

öiğüveni tamdır. Her yerde ve her ortamda kendini ispatlar, 
engel tanımaz, “BAŞARACAĞIN!” der ve başarır... Ücretlerimize eğltlm-öğretlm, yemek, 

servis ve KDV dahildir

Bursa Zoo resmen AvrupalI
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin hay
vanat bahçesinde 
sürdürdüğü modern
izasyon ve yeniden 
düzenleme çalış
maları meyvelerini 
verdi. Hayvanat 
Bahçesi’nin Avrupa 
Hayvanat Bahçeleri 
ve Akvaryumlar 
Birliği’ne (EAZA) 
girmesi için yapılan 
denetimlerden tam 
not alan Bursa Zoo, 
Fransa’da yapılan 
toplantıda EAZA’ya 
tam üye olarak kabul 
edildi.
Bursa’da 206 bin 
600 metrekare alan 
üzerine kurulan ve 
1998 yılında ziyarete 
açılan 80 türden yak
laşık 640 hayvanın 
barındığı Bursa

Hayvanat 
Bahçesi’nde iki yıldır 
sürdürülen yenile 
çalışmalarından 
olumlu sonuç alındı. 
Büyükşehir 
Belediyesi eski 
başkanı Erdem 
Saker’in koordi
natörlüğünde 
EAZA’ya tam üyelik 
için birçok çalışma 
hayata geçirilirken,

EAZA tarafından son 
denetim geçtiğimiz 
Mayıs ayında 
yapılmıştı. Yaban 
hayatının araştırıl
ması ve korunması 
için işbirliğine teşvik 
hedefiyle 1992 yılın
da kurulan ve 36 
farklı ülkeden 282’si 
tam üye olmak üzere 
325 üyesi bulunan 
EAZA’nın yıllık kon

feransı Fransa’nın 
Montpellier kentinde 
yapıldı. Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Necmettin Şenocak, 
Hayvanat Bahçesi 
Danışmanı Koen 
Brouwer, Hayvanat 
Bahçesi Gönüllü 
Danışmanı Erdem 
Saker, Hayvanat 
Bahçesi Müdürü

Nermin Sığırcı’nın 
da katıldığı konfer
ansta Bursa 
Hayvanat 
Bahçesi’nin denetim 
süreci de ele alındı. 
Toplantının sonunda 
Bursa Hayvanat 
Bahçesi, EAZA’ya 
‘tam üye’ ilan edildi. 
Yaban hayatının 
araştırılması ve 
korunması için 

işbirliğine teşvik, 
özellikle çevre 
eğitimine ve bilimsel 
çalışmalara teşvik 
hedefleriyle 
kurulan EAZA, her
hangi bir kar amacı ■ 
gütmüyor. Üyelerin 
yüksek standartlı 
hayvan bakım ve 
beslenmesinin yapıl
masını sağlaması, 
ulusal ve ulus
lararası koruma 
etkinliklerini takip 
etmesi, ulusal global; 
seviyedeki bilimsel | 
odaklı ıslah pro
gramlarına katıl
masını sağlayan 
EAZA’ya tam üyelik | 
sayesinde Bursa 
Hayvanat Bahçesi’me 
yeni türlerin geti 
rilmesi daha da 
kolaylaşmış olacal j

Bnniiksehirden ıai şanslarına katkı KflŞtDf BEKLCMEK YC. » 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Mudanya Yelken 
Kulübü ve İstanbul 
Yelken Kulübü ile 2 
yıldır ortaklaşa 
düzenlediği 
Amiraller Kupası Yat 
Yarışları’nın bu yılki 
Istanbul-Trilye- 
Bursa etabını 
kazanan sporcular, 
madalyalarını İstan
bul Yelken 
Kulübü’nde düzenle
nen törenle aldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin de 
katıldığı törende 
konuşan İstanbul 
Yelken Kulübü 
Başkanı Seyhun 
Binzet, yelken

sporunun gelişimine 
bulunduğu katkılar 
nedeniyle Başkan 
Altepe’ye teşekkür 
etti. Amiraller 
Kupası Yat 
Yarışları’na, 2 yıldır 
Mudanya-Trilye 
etabını da dahil 
ettiklerini belirten 
Binzet, organizasy
onun gerçek
leşmesinde Bursa

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
büyük katkısı bulun
duğunu söyledi. 
Spor kenti Bursa 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de 
Bursa’nın ‘spor 
kenti’ olması yolun
da önemli adımlar 
attıklarını vurguladı. 
Sanayisi ile ön

plana çıkan 
Bursa’nın, aynı 
zamanda, ‘sahil 
şehri’ olduğunu da 
belirten Başkan 
Altepe, Amiraller 
Kupası Yat Yarışları 
ile bu gerçeği, 
sportif platformda 
da yansıtmayı 
amaçladıklarını ifade 
etti. Organizatörü 
oldukları Amiraller 
Kupası Yat Yarışları 
ile Bursa ile İstan
bul’u kucaklaştırdık
larını vurgulayan 
Başkan Altepe, 
“Hedefimiz, 
Mudanya ve Trilye 
sahillerini yelken 
sporu başta olmak 
üzere su sporlarına 
açabilmek’’ dedi.

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİL'

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK ; 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLıt
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 9j v

TİÜA â
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için sız de katılın

http://www.aykentilkogretim.k12.t

	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\5 Eylül 2011\5 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\6 Eylül 2011\6 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\7 Eylül 2011\7 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\8 Eylül 2011\8 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\9 Eylül 2011\9 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\10 Eylül 2011\10 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\12 Eylül 2011\12 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\13 Eylül 2011\13 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\14 Eylül 2011\14 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\15 Eylül 2011\15 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\16 Eylül 2011\16 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\17 Eylül 2011\17 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\19 Eylül 2011\19 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\20 Eylül 2011\20 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\21 Eylül 2011\21 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\22 Eylül 2011\22 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\23 Eylül 2011\23 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\24 Eylül 2011\24 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\26 Eylül 2011\26 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\27 Eylül 2011\27 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\28 Eylül 2011\28 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\29 Eylül 2011\29 Eylül 2011(10).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(1).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(2).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(3).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(4).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(5).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(6).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(7).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(8).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(9).JPG
	C:\Users\onur\Desktop\9. Eylül 2011+\30 Eylül 2011\30 Eylül 2011(10).JPG

