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’'Kemerleri cıkarınaMin, 
fırtına geliyor"

Merkez Bankası Başkanı Başçı, 
ekonomiyi uçağa benzetti ve 
"Türkiye ekonomisi piste yumuş 
ak iniş yaptı ama kemer ikaz ışık
ları henüz sönmedi" dedi. 7’de

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Ankara’da toplanarak kararlar aldı 

“Türkiye’nin üniter devlet vamsmın 
korunması birinci önceliğimiz”

Türkiye Emekliler 
Derneği Başkanlar 
Kurulu’nun yapılan 
toplantısında ülke 
ve emeklilerini karşı 
karşıya kaldıkları 
sorunlar ele alındı. 
22-23 Eylül günleri 
Ankara’daki Genel 
Merkezi’nde toplanan 
şube başkanlarının 
ülke sorunları ile

emeklilerin sorun
larını görüştüğünü 
söyleyen Gemlik 
Emekliler Derneği 
Başkanı Hüseyin 
Yener, toplantı 
sonunda alınan 
kararların sonuç 
bildirisiyle kamu 
oyuna duyuruldu 
ğunu söyledi.
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Bursa 
yolunda 

kariyerler 
tamamlanıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

“Fırtına arkadan geliyor”
Dünyanın yaşadığı global krizden Türkiye’nin 

en az etkilendiği açıklamaları yapılıyor.
İhracatımız artıyor, ama ithalatımız ondan 

daha çok aratıyor.
Bütçe açığı kapanmıyor.
İşsizlik ise AB ülkeleri içinde neredeyse en 

yüksek oranlarda yüzde 12 dolaylarında.
Ama herşey güllük gülistanlık gibi gösterili 

yor.
Dün Merkez Bankası Başkanı Erdem Barışçı, 

Edime Ticaret ve Sanayi Ödası’nda “Para 
Politikaları” konusunda katıldığı konferansta 
konuşmuş. Devamı sayfa 4‘de

MlMMIli
lıinıiimiMiıilıı

Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu
larının Bandırma 
da elde ettiği 
birincilik ve 
yarışlardaki 
başarılı perfor
mansının ve 
Hasan Sal’ın 
ardından Tuğba 
Öksüz’de Milli 
takım yolunda. 
Öksüz, 6 Ekim 
2011 Perşembe 
günü Çeşme 
Yelken Kulübü 
Tesislerinde 
kampa katılacak ve 
9 Ekim 2011

Gemlik Bursa yol
unda geçtiğimiz 
yaz yapılan asfalt 
kaplama çalış
malarından sonra 
şimdi bariyer 
konma çalışmaları
na hız verildi. 
Çalışmalarifi 
önümüzdeki

günlerde de devam 
edeceği belir
tilirken, olası bir 
trafik kazasında 
araçların karşı yola 
geçmemesi için 
bariyerlerin 
koruyucu önlem 
olduğu belirtildi. 
Haberi sayfa 2’de

Tuğba Oksuz

Pazar günü 
dönecek.
Haberi sayfa 5’de

Kızı gizlice evlenen 
baba ılelıset saçtı

Bursa'da 3 defa evden kaçıp gizlice evle
nen kızını geri almak İçin dünürünün 
evini basan baba dehşet saçtı. Kızıyla 
evlenmesini istemediği damadını 
öldüren öfkeli adam, dünürünü de yarala 
diktan sonra kaçtı. Haberi şaya 3’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dikkat!
Bağımsızlık benim karakterimdir.” 

diyen Atatürk Kurtuluş Savaşı ile 
toplumuna “bağımsız” bir cumhuriyet 
bırakmıştır.

Gemlik Bursa yolunda 
bariyerler tamamlanıyor

Kendisinden sonrakilere de yaşadık
larından çıkardığı sonuçları bir bir aktar
mıştır.
Anlayana tabii ki...
Mustafa Kemal Atatürk’ü asker ve 

devlet adamı olarak tanıtmak yetmez.
Düşünceleri sınırları aşarak insanlığa 

da çok önemli bir örnek olmuş.
Bugün dünyada yaşananlar Mustafa 

Kemal’in neredeyse yüz yıl önce 
söylediklerini haklı çıkarıyor.

Düşünceleriyle, öngörüleriyle görmesi
ni bilenlere ışık saçıyor.

Selman Kılınç özel bir araştırma yap
mış ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
söylevlerini bir araya toplamış...

Barıştan sapanlara,
Devrimlerle oynayanlara, 
İnsani değerleri yok edenlere, 
Olmadık saplantılarla toplumsal yaşamı 

altüst edenlere önemle duyurulur.

“Saygıdeğer efendiler;
çok iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, halife 

lerle yönetilmiş ve yönetilmekte olan 
ülkelerde vatan için, millet için en büyük 
tehlike sultan ve halifelerin düşman 
tarafından satın alınmasıdır.”

Gemlik Bursa yolun
da geçtiğimiz yaz 
yapılan asfalt kapla
ma çalışmalarından 
sonra şimdi bariyer 
konma çalışmalarına 
hız verildi.
Karayolları 14.
Bölge Müdürlüğü 
tarafından proje
lendirilen duble yol 
çalışmaları devam 
ederken, Dürdane 
Köyü ile Gemlik 
arasındaki çift yolun 
asfalt kaplama çalış
maları geçtiğimiz 
aylarda tamamla
narak, yol trafik 
işaretleri çizimleri 
de yapıldı.
Karayolları Bölge 
Müdürlüğü ekipleri, 
Kurtul köyü ile 
Küçük Sanayi Sitesi 
arasındaki duble yol 
boyunca yol 
kenarlarına 
bariyer dikme çalış-

Tebadan ulusa dönüşememiş Arap 
ülkelerinin içine düştüğü durumu çok iyi 
anlatmıyor mu?

Mısır ne oldu?
Suriye ne olacak?
Petrol zengini olan şeyhler ise sıralarını 

bekliyorlar...
Çok sıfırlı petro dolarları da kurtara

mayacak onları başına gelecek olanlar
dan.

Ya içerideki özentilere ne buyrulur?
Ulus devleti yaşatmak için, Cumhuriyet 

Devrimi’nin ilke ve kurallarını işletmek 
yerine yok etmek ve unutturma eğilimi 
içinde olmak yarar mı sağlayacak?

“Efendiler, tarih, geleneksel boyun 
eğmekten üzüntü duymayan millet,biz 
yürüyelim, arkamızdan gelsin” fikir ve 
yorumlarında bulunanların içine düştük
leri sonlarla doludur. İdare adamlarının, 
böyle yanlış ve uygunsuz düşüncelere 
asla kapılmamaları gerekir.”

Hukuk tanımazlık, millete değer ver
memek, dahası ulusal egemenlik ilkesin
den kopmak bilinen sonu hazırlıyor.

Asla unutulmaması gereken kayıtsız 
koşulsuz millet egemenliğinin bir gün 
mutlaka gerçekleşeceğidir.

Çünkü bağımsızlık ve özgürlük insanın 
doğasında dinsel deyimle fıtratında 
vardır.

Onun için “insan”ı fazla kurcalamamak 
onun “gen’leriyle oynamamak gerekir.

Körfez flda hizmete acildi
Belediye Teknik Başkanı İnşaat Mühendisi Özkan Ateşli ile 

kardeşi Metalürji ve Malzeme Mühendisi Erhan Ateşli ‘Körfez Ada’ 
adını verdikleri bürolarını dün hizmete açtılar.

Gemlik 
Belediyesi’nin 
CHP’li meclis üyesi 
Belediye Teknik 
Başkanı İnşaat 
Mühendisi Özkan 
Ateşli ile kardeşi 
Metalürji ve 
Malzeme Mühendisi 
Erhan Ateşli 
‘Körfez Ada’ ismiyle 
kurdukları büroda iş 
hayatına atıldılar. 
Demirsubaşı 
Mahallesi Şehit 
Mehmetçik Sokak 
Akıt Apartmanı 2. 
katında dün hizmete 
açılan büro, gün 
boyunca Ateşli 
kardeşlerin dost
larının akınına 
uğradı.
Gemliklilere meslek 
ve deneyimleri ile 
katkıda bulunmak 
istediklerini 
söyleyen Özkan 
Ateşli, açılışa 
gelerek kendilerini 
kutlayan dostlarına

I
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Kızı glülce etlenen Hana dehşet Satu
Bursa'da 3 defa 
evden kaçıp gizlice 
evlenen kızını geri 
almak için 
dünürünün evini 
basan baba dehşet 
saçtı.
Kızıyla evlenmesini 
istemediği damadını 
öldüren öfkeli adam, 
dünürünü de yaral
adıktan sonra kaçtı.

•. 15 gün önce gizli bir 
nikahla evlendiği 
kocasının ölümden 
habersiz olan genç 
kız ise kayınvalide
sine sarılarak 
gözyaşı döktü. 
Edinilen biliye göre 
olay, dün akşam 
saatlerinde merkez 
Osmangazi ilçesi 
Atıcılar 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, daha önce 3 
kez evden kaçarak 
sevdiği adamla evle
nen 19 yaşındaki

■^^.Y.'nin babası H.G., 
/kızını geri dönmeye 

ikna etmek için 
damadının evine 
gitti. Kızından aldığı 
ret cevabı üzerine 
öfkelenen baba, 
karısının el çan
tasında bulunan 
tabancaya sarıldı. 
Damadı Sezgin Y.'yi 
göğüs, karın 
boşluğu ve baldırın

Otomobil yayalara çarptı
Bursa'da bir otomo
bil, yolun karşısına 
geçemeye çalışan 
yayalara çarptı.
Kazada 1 kişi 
hayatını kaybetti, 5 
kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 
sıralarında Bursa- 
Ankara karayolun
dan meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa'dan İnegöl 
istikametine 
gelmekte olan 
K.Ö.M. (26) yöneti
mindeki 16 FC 980

dan yaralayan öfkeli 
baba, ardından da 
kavgaya müdahale 
etmek isteyen 
dünürünü yaraladı. 
Yaralanan Cafer Y. 
(50) Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne, duru
mu ağır olan oğlu 
Sezgin Y. (27) ise 
Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hayati 
tehlikesi bulunan 
Sezgin Y., yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
KOCASININ 
ÖLÜMÜNDEN 
HABERSİZ GÖZYAŞI 
DÖKTÜ 
Polis adeta savaş 
alanına dönen olay 
yerinde inceleme 
başlattı. Şüpheli 
H.G. ve S.G.'nin 
gitmesi için 
arkalarından fır
latıldığı iddia edilen 
balta ve demir sopa 
incelemeye alındı. 
Anne ve babasına 
rest çekerek 15 gün 
önce evlendiği 

plakalı otomobil, 
Kalburt kavşağından 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Asuman Özkan (18) 
ile teyzesi Ashhan 
Yüksel'e çarptı.
Kazada Ashhan 
Yüksel hayatını 

kocası Sezgin Y.'nin 
öldüğünden haber
siz olan 19 yaşında
ki S.Y. ise kayın
validesine sarılarak 
gözyaşı döktü.
Evliliğine karşı çıkan 
anne ve babasına 
öfkelenen ve Devlet 
Hastanesi'nde 
hemşirelik stajı yap
tığı öğrenilen 
S.Y.'nin, "Onlar gün
lerini görecek" diye 
konuşması 
dikkatlerden kaç
madı.
"KIZIN BABASI 
BİZİ HİÇ RAHAT 
BIRAKMADI" 
Dünürü tarafından 
oğlu öldürülüp 
kocası yaralanan 
S.Y. ise, "Kızlarının 
oğlumla olan ilişki
lerine heo karsı çık
tılar. Gelinimi 3 kez 
alıp evlerine 
götürdüler. Kız her 
seferinde kaçarak 
oğlumun evine 
geldi. 15 gün önce 
S.Y., ailesinden gizli 
olarak oğlumla bir
likte Balıkesir'e 
gidip evlendi. Kızın 

kaybederken, 
diğer yaya Asuman 
Özkan,sürücü 
K.Ö.M., otomobilde 
bulunan Ayfer 
Çiçek (61), Semra 
Metiner (59) ve 
Neslihan Çakır (39) 
yaralandı. İnegöl 

babası buna kızıp 
geçen hafta evimizin 
camlarını kırdı.
Kızının boşanması 
için akli dengesinin 
yerinde olmadığını 
bildirip adliyeye 
başvurmuş. Kızın 
akli dengesinin 
yerinde olduğuna 
dair rapor geldi. 
Zaten gelinim 
hemşirelik okuyor. 
Devlet 
Hastanesi'nde staj 
yaptı. Geçenlerde de 
oğlumu zorla 
araçlarına bindirip 
silah zoruyla evliliği
ni bitirmesi için 
tehditte bulun
muşlar. Bugün de, 
'Ya ölüsünü ya 
dirisini alacağım' 
diyerek geldi ve 
silahla evimize girip, 
bize saldırdı" diye 
konuştu.
Olaydan sonra firar 
eden öfkeli baba 
H.G. ve eşini arayan 
ekipler cinayetin 
planlı işlenip işlen
mediğini 
araştırırken, şüpheli 
çiftin geçtiğimiz 
günlerde emniyete 
gelerek kızlarının 
kandırılarak 
evlendirildiği 
yönünde müracaatta 
bulunduğu iddia 
edildi

Devlet Hastanesi 
acil 
servisine kaldırılan 
yaralılardan Asuman 
Özkan'ın hayati 
tehlikesinin olduğu 
bildirildi. Kazayı 
görerek olay yerine 
gelen çevre sakin
leri, söz konusu 
kavşağa üst 
geçidin yapılması 
konusunda, 
tepkilerini dile 
getirdi. Kaza ile 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

28 yaşındaki 
genç silahlı 

saldırıda öldü

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir kişi 
otomobilden açılan 
ateş sonucu öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yenice belde
si belediye binası 
önünde arkadaşı ile 
oturan 28 yaşındaki 
Hüseyin Beleşmen, 
yanlarından geçen, 
plaka^l ve 
sürücüsünün kim
liği henüz tespit 
edilemeyen otomo
bilden açılan ateşle

4 İlde 8 Bin Şişe Sahte 
İçki He Geçirildi, 20 

Kişi Gözaltında
Kocaeli Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekiplerin, kent 
merkezinin yanı 
sıra İstanbul, 
Bursa ve 
Zonguldak'ta 
düzenlediği eş 
zamanlı operasyon
larda, sahte viski 
ve Votka üretip 
piyasaya süren 
şebeke çökertildi. 
Operasyonlarda, 8 
bin şişe sahte içki 
ele geçirilirken, 
20 kişi de gözaltına 
alındı.
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlar 
Şubesi ekipleri, 
daha önce alınan 
bir ihbarı değer
lendirerek, kaçak 
içki imal ettiği belir
lenen şebeke 
üyelerini takibe 
aldı. Çalışma 
sonunda bazı kişi
lerin yurt dışından 

sağ yanağından 
yaralandı.
Silah sesini duyup 
dışarı çıkan itfaiye 
eri tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
servisine götürülen 
Beleşmen, kur
tarılamadı.
Beleşmen'in cesedi 
İnegöl devlet 
Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş

turma sürüyor

"Kolonya üreti 
yoruz" diyerek ithal 
ettiği alkollerle 
sahte viski ve 
Votka imal ettiği 
belirlendi.
Harekete geçen 
ekipler, Kocâeli'nin 
yanı sıra İstanbul, 
Bursa ve 
Zonguldak'da eş 
zamanlı operasyon
lar düzenledi.
Bu illerdeki 
imalathanelerde 
sahte bandrol 
yapıştırılmış 8 bin 
şişe sahte viski ve 
Votka ele geçirildi. 
4 ilde toplam 20 
kişi de gözaltına 
alındı.
Gözaltına alınan 
şebeke elemen- 
larının sorgularının 
sürdüğü ve 
operasyonun da 
başka illerde de 
sürdürüldüğü 
öğrenildi.

İnegöl'de
* ———B |

Kaza: 10lü, 
6 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde 
oğluna kız istemeye giden 
Ashhan Yüksel'e (40) yolun 
karşısına geçerken otomobil 
çarptı. Ashhan Yüksel'in 
yaşamını yitirdiği kazada biri 
ağır 6 kişi de yaralandı. 
İnegöl ilçesine bağlı Kalburt 
Mevkii'nde oturan Ashhan

Yüksel, dün akşam kardeşi 
Asuman Özkan ve 
arkadaşlarıyla birlikte, 
evlendirmeyi düşündüğü 
oğlu Savaş Yüksel'e kız bak
mak isterken kaza meydana 
geldi. Kardeşi ve 
arkadaşlarıyla Cerrah 
Beldesi Kavşağı'nda oto

büsten inip caddeden 
karşıya geçmek isteyen 
Ashhan Yüksel ve kardeşi 
Asuman Özkan'a, Bursa 
yönüne gitmekte olan 
Kadriye Özlem Metiner'in 
(23) kullandığı 16 FC 980 
plakalı otomobil çarptı. 
Kazada Ashhan Yüksel ve 

kızkardeşi ağır, yol kenarın
daki bariyerlere çarparak 
duran otomobil sürücüsü 
Kadriye Özlem Metiner ile 
araçta bulunan Neslihan 
Çakır (39), Semra Metiner 
(37), Ayten Çiçek (61) ve 
Pakize Gürbüz (52) ise hafif 
yaralandılar.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Türkiye Emekliler Derneği Başkanlar Kurulu Ankara’da toplanarak kararlar aldı

"Wnln üniter devlet yapısının
Itorunması birinci önceliğimiz"“Fırtına arkadan geliyor”

Merkez Bankası eski Başkan 
Durmuş Yılmaz’ın Türkiye’nin 
ekonomik durumunu “Tünelin 
ucundaki ışık” olarak yorumlaması
na karşın, Başçı ise "Türkiye eko 
nomisi piste yumuşak iniş yaptı. 
Ama kemer ikaz ışıkları henüz sön
medi. Yumuşak iniş gerçekleşti 
diyebiliriz. Fırtına da arkadan geli 
yor" uyarısında bulunuyor.

Bir yanda ekonomiyi pembe 
gösteren bir Başbakan, öte yanda 
bu konuda tedbirli konuşan bir 
Merkez Bankası Başkanı.

Basçı, Türkiye ekonomisinin 
piste yumuşak iniş yapan uçağa 
benzetiyor.

Uçak durmadan kemerlerin açıl
mayacağını uçağa binenler bilir.

Kemerleri çözmek için ikaz ışık
ları yandığında kemerler çözülür ve 
iniş güvenceye alınmış olur.

Uçak durmuştur.
Merkez Bankası Başkanı uçağın 

yumuşak iniş yaptığını, yani ekono
minin hassas dengelerde seyrettiği
ni, kemerlerin çıkarılmamasını, ikaz 
ışıklarının daha sönmediğini 
söylüyor.

Ardından ise, “Fırtına arkadan 
geliyor” uyarısını yapıyor.

Demek ekonomi siyasilerin 
dediği gibi değil.

Bugün bizden daha kötü durum
da olan ülkeler olabilir.

Üretmeyen, yalnız borçlanarak 
tüketen her ülke bir gün çöker.

Yunanistan ve Portekiz örneği 
bunun göstergesidir.

Türkiye’nin global kriz hafif atlat
masının en önemli nedenlerinden 
biri, 8 yıl içinde hükümet 40 milyar 
dolarlık kamu malını satarak ekono
minin içine kattı.

Yani Türkiye’de üretim aratmadı.
Dolar ve Evro’nun Türk parasının 

karşısındaki durumu ile ihracatta 
patlama yaşanması güzel ama, itha
lattaki patlamaya, ikisi arasında 
açığa ne demeli.

Üretim artmış olsaydı, işsizlik bu 
kadar çıtayı yükseltmezdi.

Bir ülkenin emeklisi, esnafı, işçisi 
ve çiftçisinin geliri artmışsa, 
çalışanların ay başında cebinde 
parası kalıyorsa, ve ülkede yeni 
yatırımlar yapılıyorsa o ülkenin 
ekonomisi iyidir.

Arkadan gelen fırtınaya dikkat 
edelim.

Türkiye Emekliler 
Derneği Başkanlar 
Kurulu’nun yapılan 
toplantısında ülke ve 
emeklilerini karşı 
karşıya kaldıkları 
sorunlar ele alındı. 
22-23 Eylül günleri 
Ankara’daki Genel 
Merkezi’nde toplanan 
şube başkanlarının 
ülke sorunları ile 
emeklilerin sorunlarını 
görüştüğünü söyleyen 
Gemlik Emekliler 
Derneği Başkanı 
Hüseyin Yener, toplan
tı sonunda alınan 
kararların sonuç 
bildirisiyle kamuoyu
na duyurulduğunu 
söyledi.
Yener, açıklamasında 
ülkenin birliği ve mil
letimizin beraber
liğinin sürdürülebil 
mesi için vazgeçilmez 
bir güvence olarak 
gördükleri, üniter 
devlet yapısının 
korunması ve geliş 
tirilmesi hususunun 
birinci öncelik 
olduğunu belirtti. 
Teröre karşı toplumun 
her kesiminin duyarlı 
olması ve duruş 
sergilemesi gerektiği
ni konusunda ilke 
kararı alan Emekliler 
Derneği Başkanlar 
Kurulu’nun, sosyal 
güvenlik sistemindeki 
dağınıklığın ve ortaya 
çıkan eşitsizliğin 
norm ve standart bir
liği ile çözülmesini 
talep edildiğini belir 
ten Yener, “Emekliler 
intibak .ile gelir ve 
aylıkların iyileştiril 
meşinin bir an önce 
sonuçlandırılmasını 
istiyorlar” dedi.

İNTİBAK İŞLERİ 
ÇÖZÜME 
KAVUŞSUN 
Emekliler Dernekleri 
Başkanları aldıkları 
kararlarınında teröre 
karşı kapsah 
mücadele verilmesini, 
barış içinde yaşa
manın ve özgürlükleri 
paylaşmanın ortak 
değer olduğu, 
emeklilerin büyük 
beklentiye dönüşen 
intibak istemlerinin en 
kısa zamanda çözüme 
kavuşması, emeklile 
rin insanca yaşaya
bilecekleri bir gelir ve 
aylığa sahip olmaları 
istendi.
Sonuç bildirgesinde, 
sıkça değişen sosyal 
güvenlik sisteminin 
her dönem kendi 
içinde mağdurlar 
yarattığı, buna göre 
katsayı ve intibakların 
yapılmamasının 2000 
sonrası süreçte 
gelişme hızından 
yararlandırılmamaları 
mn büyük adaletsizlik 
olduğu belirtildi. 
Emeklileri mağdur 
eden uygulamaların 
yeniden değerlendiril 
mesi istenen bildirge 
de, ek ödemeler de 
yeniden belirlenmesi 

istendi. 2011 yılı ikinci 
yarısında gelir ve 
aylıklar 604.30 TL’nin 
altında ise, yüzde 5, 
üzerinde ise 4 ek 
ödeme yapıldığı, 2012 
yılı için alt sınır tutar 
ve ek ödeme 
yüzdeleri, KDV ve 
ÖTV oranlarına paralel 
yükseltilmesi istenen 
sonuç bildirisinde, 
Gelir ve aylıkların 
artışının bir sisteme 
dönüştürülmesi isten
di. “Emeklilere pro
mosyonun verilmeme
si, eşitlik ilkesine 
aykırı bir uygulamaya 
dönüşmüştür. 
Çalışanların aldığı 
promasyon emekliler
den esirgenmektedir. 
Bukonuda başbakan
lığın genelgesi 
yeniden düzenlen
melidir.” denen 
başkanlar sonuç 
bildirgesinde, Sağlıkta 
yapılan değişiklikleri 
sevinçle karşılandığı 
belirtilerek, “Bunları 
memnuniyetle 
karşılıyoruz. Sıkça 
hastaneye gitme ihti 
yacı olan emeklileri 
mizin bu hizmetleri 
katkı payı ödeyerek 
almaları, pozitif ayrım
cılık olarak benimsen

melidir. Emeklilerimiz 
sağlık hizmeti alırken 
her türlü katkı payı 
kaldırılmalıdır. " 
denildi.

KEY ÖDEMELERİ 
VERİLSİN 
Türkiye Emekliler 
Dernekleri 
Başkanlarının sonuç 
bildirisinde ayrıca 
KEY kesintilerinin 
emekliler adına öden
mesinin kanun gereği 
olduğu hatırlatılarak, 
SSK emekli olanların 
sınırlı bir bölümünün 
KEY ödemeleri 
yapılırken büyük 
çoğunluk listelerde 
ismi olmadığından 
KEY ödemelerini 
almadığı bildirilidi. 
Hak edenler emekliye*^ 
KEY ödemelerinin 
yapılması istendi.

SENDİKA KURMA VE 
TOPLU SÖZLEŞME 
HAKKI TANINSIN 
Emekliler de sendika 
hakkı tanınmasının 
istendiği sonuç 
bildirisinde, 
“Anayasa değişiklik
lerinin gündemde 
olduğu bu süreçte, 
çağdaş demokra 
silerde öngörüldüğü 
şekliyle, emeklilere de 
toplu sözleşme yapa
bilme hakkı sağlan
malıdır.” denildi.
Başkanlar kurulu, 
yasama, yürütme ve 
yargı süreçlerinde 
emeklileri ilgilendiren 
hususlarda süreçlerin 
en hızlı şekilde 
sonuçlandırılmasına 
yönelik yasal 
önlemlerinde alınması 
istendi.

If AVI D Gemlik Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürlüğünden aldığım diplomamı 
KAT || kaybettim. Hükümsüzdür. SEVİL TÜRER

If AVI II Ulaştırma Bakanlığı Bursa Bölge Müdürlüğünden almış olduğum 
KAY İr 16 ZR 418 plakalı aracıma ait taşıt kartını kaybettim. Hükümsüzdür. - 
nni II MERjç ET MAHRUkat NALBURİYE HAYVANCILIK SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ)

If AVIH Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 3680201222 vergi nolu Ayşen Ersavaş’a / 
KAY İl ait 994201-994250 nolu fatura ile 309301-309350 nolu perakende satış 
İB 11 fişi ciltlerim kaybolmuştur. Hükümsüzdür. AYŞEN ERSAVAŞ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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OGESED: 42 Belediyespor: 56
Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele edecek 
Gemlik Belediyespor 
Yıldız erkekler 
Basketbol takımı, 
Orhangazi Spor 
Salonu’nda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Eğitim Derneği 
ile hazırlık maçı

• yaptı. Yıldız takımı 
ilk periyoda iyi 
başlayamadı ve 15- 

j 10 geride kapadı.
İkinci periyotta 
OGESED üstün
lüğünü devam ettirdi 
ve ilk yarıyı 36-30 
önde tamamladı.
Üçüncü ve 
dördüncü periyotlar
da tam saha baskı 
ile oyuna başlayan 
yıldız takımımız 
rakibini yakaladı ve 
öne geçti.
Maçtan 56-42 galip 
ayrılan Gemlik

« Belediyesporlu bas- 
Jpketçiler böylece lige

hazır olduklarını 
sahada göstermiş 
oldular. Maçta 
Kasım Ahmet 
(5sayı), Yiğit (9 sayı), 
Evrim (15sayı), 
Tolgahan (5 Sayı), 
B.Bozkurt (4sayı), 
Yiğitcan (2sayı), 
B.Ergun (2sayı), 
Oğuzhan (6sayı), 
Akın (2sayı), Emir 
(6sayı) ile oynadı. 
Bu yıl Minikler, 
Yıldızlar ve Gençler 
olmak üzere üç 
katagoride yarışacak 
olan Gemlik 
Belediyespor yaz

olduklarını ve bu yıl 
da geçmiş yıllarda ki 
gibi maçlarını centil-

antrenmanlarını 
tamamlayarak lige 
üç takımla hazır

menlik, spor ahlakı 
ve oyun disipliniyle 
tamamlamak istedik
lerini belirten 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Hedef 
her zaman çocuk
larımıza basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir. Burada 
onların enerjilerini 
harcayarak kötü 
alışkanlıklardan 
uzak tutmaktır. Bunu 
başardığınızda zaten 
başarı kendiliğinden 
gelecektir.

Bizler bu yıl minik 
takım kurarak gele
ceğe yatırım yap
mayı hedefledik ve 
hatta 2003-2004 
doğumlu kız ve 
erkek çocuklarımızla 
kış programı 
yaparak onlara 
temel eğitim vermek 
ve iki sene sonra 
minik takımla Bursa 
bölgesinde şampi 
yonluğu hedefledik. 
Bu hedefimize 
inşallah aramıza 
İstanbul’dan yeni 
katılan Nurullah 
Targıt antrenörü 
müzle ulaşacağımızı 
ve kendisine teslim 
edeceğimiz çocuk
larımızı ligde üstün 
performans 
sergileyen iyi oyun
cular olarak göre
ceğimize inanıyo
rum. Son olarak 
bütün çocuklarımızı 
salona davet 
ediyorum. ” dedi.

Tuğba fllısiiz Yelken Milli Takım kampına giriyor
Yelken Laser 4.7 
Milli Takım Kız 
Kampı, 6-9 Ekim 
2011 Çeşme-İzmir 
Türkiye Yelken 
Federasyonu 2011 
Faaliyet 
Programında yer

* alan Laser 4.7 
Kız Kampı 6-9 Ekim 
2011 tarihlerinde 
Çeşme/İzmir de 
Antrenör Burçin 
Yılmaz ve Pınar 
Terece gözetiminde

* gerçekleştirilecek. 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu
larının Bandırma da 
elde ettiği birincilik 
ve yarışlardaki 
başarılı performan
sının ve Hasan 
Sal’ın ardından 
Tuğba Öksüz’de 
Milli takım yolunda. 
Gemlik Yelken 
Kulübü başarılı 
sporcularından

Jf Tuğba öksüz altı 
yıldır yelken 
sporuyla 
uğraşıyor ve yurt 
içinde birçok 
başarıları bulunan 
Tuğba şimdi de Milli 
Takım da görev 
almaya hazırlanıyor.

Öksüz, 6 Ekim 2011 
Perşembe günü 
Çeşme Yelken 
Kulübü Tesisleri’nde 
kampa katılacak ve 
9 Ekim 2011 Pazar 
günü dönecek.
Gemlik Yelken 
Kulübü kısa 
sürede birçok 
başarıya imza 
atarken sporcularını 
Milli Takıma gönde 
rerek başarılarının 
haklı gururunu 
yaşıyor.
Sporcular, Bölge 
kupalarında elde

ettikleri başarıların 
ardından Türkiye 
şampiyonasında da 
başarılı olacaklarını 
Bursa’yı en iyi 
şekilde temsil ede
ceklerini söylediler. 
Kampa katılacak 
diğer sporcu ve 
kulüpler ise şöyle 
Tuğba Öksüz 
03.01.1995
Gemlik Yelken Klb. 
Deniz Dağdelen 
15.11.1996 
KarşıyakaYelken 
Klb.
Saliha Yılmazçelik

15.06.1995
Karşıyaka Yelken 
Klb.
Gün Günday 
04.06.1998 
Bodrum Belediye 
Yelken Klb.
Alara Üçerler 
07.01.1995 
Bodrum Belediye 
Yelken Klb.
Gülsüm Kapak 
01.01.1995 
Antalya Yelken Klb. 
Selen Sevgi Altınsöz 
14.02.1996 
İskenderun Yelken 
Klb

İrem Anahtarcı 
20.10.1995 
İçdaş Su Sporları 
Klb.
Gülçe Karagülle 
12.06.1998 
Bandırma Yelken 
Klb.
Fatmanur Yazgan 
01.05.1995
İçdaş Su Sporları 
Klb.
Deniz Aydın 
03.08.1995 
Çanakkale Gemçlik 
Spor Klb.
Ezgi Arslan 
01.07.1997

Bandırma Yelken 
Klb.
Zeynep Yentür 
11.09.1995 
Fenerbahçe Yelken 
Klb.
Ceren Saner 
22.03.1996 
Fenerbahçe Yelken 
Klb 
İrem Saner 
22.03.1996 
Fenerbahçe Yelken 
Klb.
Selin Başeğmez 
19.10.1995 
Fenerbahçe Yelken 
Klb.
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ELEMAN ELEMAN ARANIYOR
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 ftRftHIYOR
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

Bursa'da 
gündüz yaz, 
nece kıs 
olacak
Yapılan meteorolo 
jik değerlendirme 
lere göre, Bur 
sa'da akşam ve 
sabah sıcaklıkları 
arasında yaklaşık 
15 derecelik bir sı 
cakhk farkı olacak. 
Yetkililer, vatan
daşları soğuk 
havalarda sıkı gi 
yinmeleri yönünde 
uyardı.
Akşam saatlerin 
den itibaren Kara 
deniz üzerinden 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın 
etkisine girecek 
olan Türkiye'de 
meteoroloji yetk
ilileri, vatandaşları 
soğuk ve yağışlı 
havalara karşı 
uyardı. Meteoroloji 
yetkililerine göre 
Bursa'da gündüz 
hava sıcaklıkları 
mn 26 derece, ge 
ce ise 10 dere ce 
ye kadar düşecek.

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 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

Firmamızda çalışacak 
Otoket kullanmayı bilen 

Makine Mühendisi 
aranıyor

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

ÇAĞDAŞ TEKNİK
O 224 514 30 08 
O 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

GUNGOR ZEYTİNCİLİK
O 224 514 14 53

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

ŞOFOB ARANIYOR
KAMYON VE 
TIR ŞOFÖRÜ 
ARANIYOR

Müracaat Tel: 514 00 60 i

His açık heklentileri astı
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun 
(TÜİK) açıkladığı 
verilere göre, 
Türkiye'nin dış 
ticaret açığı 
Ağustos ayında 8.2 
milyar dolar ile 7.1 
milyar dolar olan 
beklentinin üzerinde 
gerçekleşti.

Ağustos ayında 
ihracat, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 32.2 artarak 
11.26 milyar dolara, 
ithalat ise yüzde 
26.3 artarak 19.5 
milyar dolara ulaştı. 
Ağustos ayında dış 
ticaret açığı, geçen 
yılın aynı ayına

göre yüzde 19.1 
artarak 8.2 milyar 
dolara çıktı. Bu 
dönemde ihradatın 
ithalatı karşılama 
oranı yüzde 57.8 
olarak gerçekleşti. 
Piyasa beklentisi . 
ise açığın 7.1 milyar 
dolar olması 
yönündeydi.

mailto:yilmaz1@mynet.com
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Kamuda eşit ise eşit ücret!
Hükümet, 
bürokrasiyi yeniden 
şekillendirecek bir 
adım atıyor.
Çalışma mayıs ayı 
başında hükümete 
bazı konularda 
kanun hükmünde 
kararname (KHK) 
çıkarma yetkisi 
kapsamında 
yürütülüyor, iki 
aşamalı yürütülen 
ve henüz son şekli 

* verilmeyen çalış
manın ilk ayağında 

I kamuda çalışan 
4 tüm uzmanlar aynı 

kapsamda değer
lendirilecek.
Bazı kurumların 
özel durumları 
haricinde kamuda 
eşit işe eşit ücret 
sistemi devreye 
girecek. Çalışmanın 
ikinci ayağı ise üst 
düzey memurlara 
yönelik olacak.
Daire başkanı ve 
üzerindeki 
bürokratlar için ise 

j ^göstergelerinin 
। ^eşitlenerek 

sözleşme yapılması 
gündemde. Daire 
başkanı, genel 
müdür yardımcısı, 
genel müdür ve 
müsteşar düzeyin
deki üst düzey 
bürokratlara üç yıl
lık sözleşme geti

Elefctriğe fahiş zam!
EPDK elektriğe 
yüzde 9,57 oranın
da zam yaptı. Zam, 
1 Ekim'den itibaren 
geçerli olacakEnerji 
Piyasası Düzenle 
me Kurulunun

rilmesi üzerinde de 
duruluyor.
Sözleşme bitiminde 
üst düzey yönetici
lerin durumunun ne 
olacağı ise henüz 
netlik kazanmadı. 
Çalışma henüz 
taslak aşamasında 
olduğu için mevcut 
idarecilerin durumu 
da netlik kazanmış 
değil. Özellikle 
genç bürokratların 
sözleşmeli sisteme 
geçilmesi duru
munda kamudaki 
geleceği de belirsiz 
görünüyor. 12 
Haziran seçim
lerinden sonra 
oluşturulan bakan
lıkların yeniden 
yapılandırılmasına 
ilişkin yapılan ata
maların durumu da 
henüz net değil. 
Başbakanlık 
Kanunlar ve 
Kararlar Genel

(EPDK) kararıyla 
elektrik tarifesi 
meskende yüzde 
9,57 oranında 
değişerek 29,578 
kuruşa yükseldi. 
Yeni fiyatlar 1

Müdürlüğü, Bütçe 
ve Mali Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
ile Devlet Personel 
Başkanlığı 
bürokratlarının 
gece geç saatlere 
kadar bir araya 
geldiği çalışmanın 
kısa sürede 
tamamlanması 
hedefleniyor. 
Başbakanlık 
kaynaklarından 
edinilen bilgilere 
göre çalışma bazı 
konularda KHK 
çıkarma yetkisi 
veren ve 3 Mayıs'ta 
Resmî Gazete'de 
yayımlanan kanun 
kapsamında 
yürütülüyor. Üst 
düzey bir kaynak, 
yetki süresinin 
kasım ayı başında 
dolacağını 
belirterek kamuda 
uzman ve daire 
başkanı ve üst 

Ekim'den itibaren geçerli olacak.

HÖBETÇİ ECZANE

1 Ekim 2011 Cumartesi 
ERÇEK ECZANESİ

düzeydeki 
bürokratlara yöne
lik eşit işe eşit 
ücret ve sözleşmeli 
sistemin gündemde 
olduğu taslak çalış
manın kısa sürede 
tamamlanması 
gerektiğini kaydetti. 
Kanun hükmünde 
kararname kap
samında kamu 
kurum ve kuru
luşlarında istihdam 
edilen memurlar, 
işçiler, sözleşmeli 
personel ile diğer 
kamu görevlilerinin 
çalışmalarında 
etkinliği artırmak 
üzere, bunların 
atanma, nakil, 
görevlendirilme, 
seçilme, terfi, yük
selme, görevden 
alınma ile emekliye 
sevk edilme usul ve 
esaslarına ilişkin 
konularda düzen
leme yapılabilecek. 
Bakanlar Kurulu'na 
verilen yetki, 
düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı 
ay süreyle geçerli 
olacak. Düzenleme 
Resmî Gazete'de 3 
Mayıs'ta yayım
landığı için süre 
kasım ayı başında 
doluyor.

"Kemerleri çıkarmayın, 
fırtına geliyor

Merkez Bankası 
Başkanı Başçı, 
ekonomiyi uçağa 
benzetti ve "Türkiye 
ekonomisi piste 
yumuşak iniş yaptı 
ama kemer ikaz ışık
ları henüz sönmedi" 
dedi.
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı 
Erdem Başçı, Edirne 
Ticaret Borsası'nda 
gerçekleşen Para 
Politikaları konulu 
konferansta konuş- 
tu.Başçı, selefi 
Durmuş Yılmaz gibi, 
ekonomiyi ben
zetmelerle anlattı. 
Önceki Başkan 
Durmuş Yılmaz, 
Türkiye ekonomisi 
ninin durumunu 
'tünelin ucundaki 
ışık' benzetmesiyle 
aktarmıştı. Yeni 
başkan ekonomiyi 
uçağa benzetti. 
Başçı, "Türkiye 
ekonomisi piste 
yumuşak iniş yaptı 
ama kemer ikaz ışık
ları henüz sönmedi. 
Yumuşak iniş 
gerçekleşti diyebili
riz. Fırtına da arka 
dan geliyor" dedi. 
Başçı, TL'deki değer 
kaybını faydalı ve 
yeterli gördüklerini, 
bundan sonraki 
değer kayıplarını 
politika yapıcılar 
olarak olumlu

karşılamayacaklarını 
kaydetti.
Başçı şunları söyle
di: "Türkiye şu anda 
politika faizi açısın
dan ekonomiyi 
destekleyici konum
da, fazla rezerv 
açısından çok iyi 
konumda, fazla para 
hiç yok. TCMB para 
miktarı açısından en 
muhafazakar merkez 
bankası konumunda 
diyebiliriz. Merkez 
Bankası oldukça sıkı 
para politikası izliy
or. Politika faizinin 
oldukça düşük 
olduğunu düşünüy
oruz. Likidite poli
tikasında oldukça 
sıkılaştırıcı durum
dayız, enflasyonist 
değil. Finansal sek
tör boyutu da 
BDDK'nın tedbirleri 
ile son derece 
muhafazakar, bunun 
da enflasyon açısın
dan sıkılaştırıcı 
olduğunu düşünü 
yoruz. Krediler 
büyümeye devam 
ediyor, toplam 
krediler yüzde 10-20 
arasında bir trendde 
artmaya devam 
ediyor; kredilerde 
sağlıklı bir yavaşla
ma var. Tüketici 
kredilerinin artış 
hızının yüzde 1Ö'a 
gerilemesi son 
derece olumlu.”

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 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz_____________ 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 7g
MAR-PET s,3 30 33
Tuncay Otogaz '513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 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 Körfez
■Ezanıma

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4080 

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)

■UlIlIlMİ
Mssimsı

Şirinler 
Il.45-I4M16.OO-

I8.00-20.I5
ARABALARI

12.OO-I4.İ5-16.15-
18.I5-20.30
Hamsili

(MıilJSni)
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OKI İM IlKOGlflIM OKULU
99 99

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

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

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

M

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

5.400 TL

8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ocretlerimlze eğftlm-öğretlm, yemek, 
servi* ve KDV dahildir

Bursa'da Yaşlı ve Yaşlılık Kongresi yapıldı
Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 
himayesinde Bur 
sa'da ilk kez düzen
lenen Uluslararası 
Yaşlanırla ve Yaşlılık 
Kongresi'ne katılan 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç, 2050 yılında 
her 4 kişiden birinin 
60 yaşın üzerinde 
olacağını belirterek, 
doğurganlığın azal
masının büyük bir 
tehlike olduğunu

dikkat çekti. 
Başbakan Yardım 
cısı ve Hükümet 
Sözcüsü Bülent 
Arınç, Bursa'da ilk 
kez düzenlenen ve 3 
gün sürecek olan 
Uluslararası 
Yaşlanma ve Yaşlılık

Kongresi'ne katıldı. 
Endonezya Sosyal 
İşler Efakanı Dr. 
Salim Segaf Al- 
Jufri'nin konuşması 
sırasında yaşanan 
tercüme krizine tepki 
gösteren Arınç, dav
etlilerden özür dile 

yerek misafir baka 
mn konuşmasının 
yazılı olarak dağıtıla
cağını söyledi. 
Ayrıca açılış tören
lerindeki konuş
maların uzun olması
na tepki gösteren 
Arınç, bunun kims
enin zamanını alma
mak için seremoni 
şeklinde olması 
gerektiğini söyledi. 
"YAŞLI NÜFUS 
ORANI YÜZDE 7" 
Türkiye'deki yaşlı

nüfus oranının 
bugün yüzde 7'ye 
ulaştığını ifade eden 
Arınç, dünyada yaşlı 
nüfus artarken 
doğurganlığın 
azaldığını, bunun 
büyük bir tehlike 
olduğunu söyledi. 
Bu durumu ikti
satçıların endişe ile 
karşıladığını kayde
den Arınç, "Bu, 
üretme kabiliyetini 
yitirmiş ama toplum
sal refahtan pay

alanları gösteriyor. 
Bizim hem üreten 
genç nüfusumuz var 
hem de çalışma 
hayatında yaptığımız 
reformlarla ülkem
izde ortalama ömür 
uzamaya başladı. 
Bugün bu oran 
yüzde 7'ye yaklaştı. 
Hayat standartların
daki gelişimlerle 
artık insanlar daha 
uzun yaşıyor ama ı 
maalesef doğurgan- ,1 
hk azalıyor.”

http://www.aykentilkogretlm.k12.tr


Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
9 Bitki Çayları
9 Tohumlar & Vitaminler
9 Kuvvet Macunları
• Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
® Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURSIV t V t i 
444 6877 i

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

| *NURS®
9 LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMÜKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜRİ 

SIHHAT İÇİN”
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Meral borçluları 
icralık olmama
Borç yapılandırmasında 
Haziran ve Temmuz aylarına 
ilişkin taksitleri süresinde tam 
olarak ödememiş olan borçlu
ların 3. taksiti ödemesi 
gerekiyor. Haberi sayfa 9’da

MU İMİI M MİÜ H
Oyun grubu ihalesindeki şartnamenin kime 

verileceğinin adresinin belli olduğu iddia edildi

Belediye ihaleleri
19

Bağımsız Demok 
rasi Partisi (BDP) 
öncülüğünde 9 
Ekim 2011 günü 
Gemlik’te yapıla
cak olan “İmralı 
Yürüyüşü” nün 
gerginliği başladı. 
9 Ekim 2011 günü 
Gemlik’te yapıla
cağı açıklanan, 
daha öncede 2006

yılında yapılmak 
istenen ancak 
yapılamayan İmralı 
Yürüyüşünün bu 
yıl yeniden 
gerçekleşme 
istemi üzerine 
Gemlikli esnaflar
da tedirginliğe 
neden oluyor.
PKK sempatizan
larının bunun için

küçük gruplar 
halin de çeşitli 
illerden Gemlik’e 
geleceği şeklinde 
istihbarat birim
lerinin haber 
alması üzerine, 
Gemlik ve Bursa 
Polisi önlemler 
almaya başladı. 
İlçeye giriş ve 
çıkışlarda

kontroller 
şıklaştırılırken, 
devriyeler de 
çoğaltıldı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
8 Ekim günü 
Bursa ya gelecek 
olması nedeniyle 
de önlemler daha 
da sıklaştırıldı.
Haberi sayfa 4’de

gun sayıyor

GiineBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

fiemlit Haı-Tridı’le 
başladı: 3-0

Yürüyüş gerginliği
Güneydoğu Anadolu Bölgemizde PKK 

terör örgütünün hain pusuları ile sivil 
ve polis, askerimiz ölmeye devam edi 
yor.

Kürt sorunu diye, yıllarca ülkeyi kana 
boğan bu kanlı örgütün temsilcileri ve 
destekçileri, İmralı Adası’ndatutuklu 
olan örgütün başı Abdullah Öcalan’a 
özgürlük için, yeni stratejilerini devreye 
sokmak istiyorlar.

Bunun bir halkası da Gemlik Yürüyüşü 
dür.

5 yıl önce bu konuda başlatılan giri 
şim gerçekleşmemişti.

Bugünkü ortam, dünden daha uygun.
Devamı sayfa 4’de

Gezi Sokak’ta 
Cuma günleri kuru
lan Cuma pazarın
da 1 pazar yeri 
ihale ile satışa 
çıkartılıyor.
Ayrıca, Gemlik 
Belediyesi’ne dış 
mekan spor alet
lerinin alınacağı

Belediyesi’ne 4734 
sayılı ihale yasası
na göre açık ihale 
ile çocuk oyun 
grubu alınacağı 
duyurusu Gemlik 
Belediyesi internet 
sayfası ihaleler 
bölümünde yer 
aldı. Haberi 2’de

Tecrübeli oyuncu
larda kurulu kır- 
mızı-beyazlılar, 
renktaşı Millet 
spor’u deplasman

da ikinci yarıda bul
duğu gollerle net 
bir skorla yenerek 
sezonu 3 puanla 
açtı. Sayfa 10’da

Sahte yüzbaşı 
dolandırdı

Bursa'da kendisini 'Yüzbaşı Kenan' 
olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı 
şahsı bin TL dolandırdı. Bursa’da mey
dana gelen olayda, zanlının yön
lendirmesiyle hesabına bana yatıran 
şahıs dolandırıldığını anlayarak, polise 
başvurdu. Haberi sayfa 3’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
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Ahh... Ahhh...!
Dolar, altın, döviz yarış halinde zirveye 

koşuyor...
Recep Tayyib Erdoğan “kriz bizi teğet bile 

geçmeyecek” dedi.
Sonra da “İhtiyaçlarınızı karşılayın ama 

işraf yapmayın “ buyurdu.
Bu demeç piyasaları çok rahatlattı.
O kadar ki...
Altın coştu.
Dolar heyecanlandırdı.
Ahhh ahhh!
Yine oyuna geliyoruz.
Şeytan’a uyuyoruz.
Bu durumun oluşmasında siyasal 

otoritenin katkısı çok büyük...
Hazırlayanlar onlar.
Ama ucu taaa uzaklara dayanan şeytan da 

elindeki IMF ve Dünya Bankası sopalarıyla 
ortalığı eşeleyip duruyor.

Bu durumda uluslara düşen iktidar, 
muhalefet ve diğer anayasal kurumlarıyla 
elele olmak, yazılan ve sahneye konan 
senaryolarda rol üstlenmemek.

Çünkü,
Şeytanın eli her yerde... 
Siyasette, ekonomide... 
Borsada...
Bizim borsa düne kadar hep yükselişteydi.
Yabancı sermaye Türkiye’yi güvenli 

gördüğü için sürekli borsaya yatırım yapıyor 
diyen AKP iktidarı da bu hormonlu yapıyla 
böbürlenip duruyordu.

Yetmiyor makro düzeyde ekonominin iyi 
gittiğini rakamlarla kamuoyuna açıklıyor
lardı.

Bizim Temel’in ağzıyla;
“Noldiiii?” <_
Taşıma suyla dönen değirmenin taşı bir 

gün duracaktı durdu...
Oysa bu borsa denilen şey eğer üretim 

olanaklarınız güçsüzse öyle menem bir şey
dir ki anlamadan sermayeyi kediye yük
lersiniz.

"Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş 
ve tanesi 10 dolardan maymun alacağını 
söylemiş. Köyde çok maymun olduğu için 
köylüler sevinçle ormana koşup maymunları 
yakalamaya başlamışlar.

Adam, binlerce maymunu 10 dolardan satın 
alınca ortalıkta maymunlar azalmış, yakala
ması zorlaşmış.

Köylüler tam maymun yakalamaktan 
vazgeçecekken adam tanesine 20 dolara 
vereceğini söylemiş. Heveslenen köylüler 
yine maymunları yakalamaya başlamışlar.

Köylülerdeki azmi gören adam bir süre 
sonra fiyatı 25 dolara çıkarmış. Ancak bırak 
yakalamayı, maymuna rastlamak bile çok 
zorlaşmış. Bunun üzerine adam fiyatı 50 
dolara çıkardığını, ancak kendisinin işi 
olduğu için şehre gitmesi gerektiğini, onun 
yerine yardımcısının alım yapacağını 
söylemiş.

O yokken yardımcısı köylülere demiş ki; şu 
büyük kafesteki maymunlar var ya ben 
onların tamamını size tanesi 35 dolardan 
satayım, siz de adam gelince ona 50 dolar
dan satarsınız.

Köylüler bütün birikimlerini bir araya 
toplayarak bütün maymunları satın almışlar. 
Sonra ne adamı ne de yardımcısını bir daha 
gören olmamış.”

Şimdi borsanın nasıl çalıştığı hakkında 
biraz bilgi sahibi olmuşsunuzdur.

Bizim borsa da böyle çalışıyordu işte..
Elin oğlu da dışarıdan gelip sermayesine 

sermaye katıp duruyordu.
Şimdi gün geldi devran döndü...
Adam sırra kadem bastı...
Araki bulasın...

■Miwimmiiiiii nem____________________________________________________________

Oyun grubu ihalesindeki şartnamenin kime verileceğinin adresinin belli olduğu iddia edildi

Will Miri alin w
Küçük Kumla Siteler 
Mahallesi Gezi 
Sokak’ta Cuma gün
leri kurulan Cuma 
pazarında 1 pazar 
yeri ihale ile satışa 
çıkartılıyor.
Gemlik Belediyesi 
internet sitesinde 
yapılan duyuruda 
2886 sayılı ihale 
yasasının 45. mad
desine göre pazar 
yeri açık arttırma 
teklif usulü ile 
gerçekleştirilecek. 
5 metrekare büyük
lüğündeki pazar 
yerine 7 bin lira 
muhammen bedel 
konduğu, ihalenin 
ise 5 Ekim 2011 
Çarşamba günü saat 
09.30’da Belediye 
Encümeni huzurun
da yapılacağı belir
tildi.
Konu ile iigiii biigi 
almak isteyenlerin 
Gemlik Belediyesi 
internet sitesindeki 
ihaleye katılma bel
gelerini temin 
etmeleri ve satın 
alma müdürlüğüne

CHPliler yaşlıları unutmadı
Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe yönetimi 
ve Kadın Kolu yöne
timi, Yaşlılar Günü 
nedeniyle yaşlıları 
ziyaret ettiler, 
Hamidiye Mahallesi 
Çiçek Sokak’ta 
ikamet eden ve yal
nız başına yaşayan 
Hüseyin adlı 85 
yaşlarındaki yaşlı 
adamın evine giden 
CHP’liler Yaşlılar 
Gününde kimsesiz 
yaşayan geçimini de 
tahta oyunca ara
balar yaparak 
sağlayan soyadını 
bile hatırlamayan 
yaşlı adam ‘Bana 
Bursalı Hüseyin der
ler. Çok küçük bir 
emekli maaşım var 
onunla geçinemiyo
rum. Bu nedenle 
tahtadan oyuncak 
arabalar yapıp 
satarak emekli 
maaşıma katkı 
sağlamaya çalışıyo
rum. Beni unut

başvurmaları 
isteniyor.

DIŞ MEKAN SPOR 
ALETLERİ 
ALINACAK 
Öte yandan, yine 
Gemlik 
Belediyesi’ne dış 
mekan spor alet
lerinin alınacağı 
öğrenildi.
4734 Kamu İhale 
ı\anunun 14. madde
sine göre açık ihale 
usulü ile alınacak 
olan dış mekan spor 
aletleri ile ilgili 
ihalenin 17 Ekim 
2011 günü Belediye 
Hizmet Binası 

madığınız için siz
den Allah razı olsun 
diyorum" dedi. 
Sevinçten 
gözyaşlarını tuta
mayan Bursalı 
Hüseyin’e CHP ilçe 
yönetim kurulu 
üyesi Hulusi Ateş ve 
kadın kolu yönetimi 
tarafından hediyeler 
sunuldu.
CHP Kadın Kolu 
Başkanı Nil Avcı, 
"Amacımız bir

Düğün Salonu’nda 
saat 10.oo’da yapıla
cağı öğrenildi.

OYUN GRUBU 
Yine, Gemlik 
Belediyesi’ne 4734 
sayılı ihale yasasına 
göre açık ihale ile 
çocuk oyun grubu 
alınacağı duyurusu 
Gemlik Belediyesi 
internet sayfası 
ınaıeıer ooıumunue 
yer aldı.
13 Ekim 2011 günü 
saat 10.oo’da 
Belediye Hizmet 
Binası Düğün 
Salonu’nda yapıla
cak olan ihaleye 

günde yaşlıları hatır
lamak değil, onların 
insanca yaşayacağı 
ekonomik gelir

girmek isteyenlerin 
ihale ile ilgili bilgileri 
ekap.kik.gov.tr/ekap/ 
adresinden 
öğrenebileceği belir
tildi.

ADRESİ BELLİ 
İHALE
Gemlik 
Belediyesi’nin 13 
Ekim 2011 tarihinde 
yapacağı çocuk 
oyun grubunun 
ihale şartnamesini 
inceleyen üretici fir
malardan biri 
gazetemizi arayarak. 
“Bu şartnamelerde 
belirtilen özellik
lerdeki oyun 
grubunun işi kime 
verileceğinin 
adresi açıkça 
belli edilmiştir. 
Şartnameyi hazır
layanların ya bu 
Korıuua uııyımrı 
yok veyahut belli 
bir firmanın oyun 
grubunu alabilmek 
için özellikleri ona 
göre ihale şartname
sine koymuşlar. " 
dedi.

lerinin sağlanması, 
hak ettikleri yaşam 
kalitesine kavuş
malarıdır" dedi.

ekap.kik.gov.tr/ekap/
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MııiMmHilMısııM
Bursa'da evden 
kaçıp gizlice evle
nen kızını geri almak 
için dünürünün evini 
basan şahıs, eşiyle 
birlikte adliyeye 
sevk edildi.
Damadını öldürüp 
dünürünü de yarala
makla suçlanan 
öfkeli baba, "Kızımı 
uyuşturucuya ahştır- 
mıştı, ben de 
öldürdüm. Pişman 
değilim. O ölümü 
hak etmişti" diye 
konuştu.
Edinilen bilgiye göre 
olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Atıcılar Mahalle 
si'nde meydana

10 yasındaki tocuk harazda ean «eni
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde 3 arkadaşıyla 
birlikte, içinde kim 
senin bulunmadığı 
villanın havuzunda 
yüzmek isteyen 10 
yaşındaki Emirhan 
Sargın boğularak 
can verdi.
Bursa'nın İznik İlçe- 
si'nde 3 arkadaşıyla 
birlikte, içinde kims
enin bulunmadığı 
villanın havuzunda 
yüzmek isteyen 10 

geldi. İddiaya göre 
daha önce 3 kez 
evden kaçarak 
sevdiği adamla evle
nen 19 yaşındaki 
S.Y.'nin babası H.G., 
kızını geri dönmeye 
ikna etmek için 
dünürünün evine 
gitti. Kızından aldığı 
ret cevabı üzerine 
öfkelenen baba, 
karısının el çan
tasında bulunan 
tabancaya sarıldı. 
Damadı Sezgin Y.'yi 
öldüren şüpheli, 
kavgaya müdahale 
etmek isteyen 
dünürü Cafer Y.'yi 
de yaraladı.
Olaydan sonra firar 

yaşındaki Emirhan 
Sargın boğularak 
can verdi.
Olay, İznik'e bağlı 
Çamdibi Köyü'nde 
meydana geldi.
Kılıçaslan İlköğretim 
Okulu 5'inci sınıf 
öğrencisi Emirhan 
Sargın, kendisinden 
küçük iki arkadaşı 
ile birlikte gemi kap
tanlığı yaptığı için 
evde bulunmayan 
Hüseyin Ener'e ait 

eden H.G. ve S.G., 
cinayet masası 
dedektifleri tarafın
dan Avdancık'taki 
dağ evinde yaka
landı. Olayda kul
lanılan silahın ruh
satsız olduğu ifade 
edildi.
Emniyetteki sorgu
larının ardından ken
disine yardım ettiği.,, 
iddia edilen karısı 
S.G. ile birlikte 
"adam öldürmek" 
suçundan adliyeye 
sevk edilen öfkeli 
baba H.G., pişman 
olmadığını söyledi. 
Damadını, kızını 
uyuşturucuya 
alıştırdığı gerekçe

villaya yüzmek için 
yan duvarından 
atlayarak girdi, ; 
Arkadaşlarının 
uyarılarına rağmen 
yüzmek için havuza 
giren Emirhan 
Sargın, yüzme 
bilmediği için derin 
olan havuzda boğul
du. Arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen Emirhan 
Sargın'ın babası 

siyle öldürdüğünü 
söyleyen H.G., 
"Pişman değilim. 
Onun 30 suçtan 
sabıkası vardı. 
Uyuşturucu 
satıcısının tekiydi. 
Böyle insanların 
yaşamaması gerekir. 
Ölümü hak etmişti" 
diye konuştu.
Bacak ve kasığından 
giren kurşunlarla 
yaralanan Cafer 
Y'nin tedavisinin 
sürdüğü öğrenilir 
ken, kocası 
babası tarafından 
öldürülen 19 yaşın
daki S.Y. olay 
yerinde sinir krizleri 
geçirmişti.

Ali Sargın ve 
Annesi 
Neriman Sargın, 
oğullarının 
cansız bedenini 
görünce sinir 
krizi geçirdi. 
Emirhan Sargın'ın 
cesedi, Cumhuriyet 
Savcısının 
talimatıyla Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken olayla 
ilgili soruşturma 
sürdürülüyor

Oiomıılıil motosiklete 
çarptı: 1 ölü

Bursa'da otomo
bilin motosiklete 
çarpması sonucu 
1 kişi hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
göre, Yıldırım ilçesi 
Çınarönü Mahallesi 
Yakın Doğu Çevre 
Yolu'nda seyir eden 
66 NF 659 plakalı 
otomobil, Yavuz 
Elik'in (19) kul
landığı plakasız 
motosiklete çarptı. 
Kazada yaralanan 
Elik, vatandaşlar 
tarafından

Sahte yüzbaşı 
dolandırdı

Bursa'da kendisini 
'Yüzbaşı Kenan' 
olarak tanıtan bir . 
kişi, telefonla 
aradığı şahsı 
bin TL dolandırdı. 
Olay, Mustafa 
kemalpaşa ilçesi 
Sabribey 
Mahallesi Bursa 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi.
M.M. (53) 
isimli şahsı

30 hin liralılt ziynet 
eşyası çaldılar

Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hasta nesi'ne 
kaldırıldı. Ağır 
yaralanan genç 
hastanede yapılan 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla- 
mazken, ihbar 
üzerine kaza 
mahalline giden 
trafik polisleri 
olay yerinde kaza 
yapan motosiklet 
ile otomobili 
buldu. Polis, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

arayan bîr kişi, 
kendisini 
/Yüzbaşı Kenan' 
oıarak caılith: ; 
Zanlının yön- v ■ 
lendirmesiyle 
verilen hesaba bin 
TL yatıran M.M. 
dolandırıldığını 
anlayınca 
polise müracaat 
etti. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı:

Yalıva'ıla miBsiwMcii bastını: 11 gözain
Yalova Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
ekipler, uyuşturucu 
ticareti yapıp insan
lardan haraç aldığı 
öne sürülen daha 
önce 4 kişinin tutuk
landığı şebekeye 
yönelik operas 
yonunu sürdürüyor. 
Dört ilde eş zamanlı 
yapılan baskınlarda 
18 kişi daha gözaltı
na alındı.
Mahkemeye 
çıkartılan şüpheliler
den 6'sı tutuklandı. 
Böylece tutuklu 
sayısı 10'a yükseldi. 
Yalova Emniyet 
Müdürlüğü 15 aydır 
süren takip sonucu, 
uyuşturucu ticareti 
yapıp, haraç aldığını 
belirlediği Z.K.'nin

liderliğini yaptığı 
çeteye yönelik 
operasyonunu 
sürdürüyor. Daha 
önce gözaltına alı
nan E.A., B.E., İ.K. 
ve E.E.'nin tutuklan
masıyla başlayan 
operasyon kap
samında, önceki 
gece Yalova, Bursa, 
İstanbul ve 
Diyarbakır'da eş 
zamanlı baskınlar 

düzenlendi. 18 
kişinin gözaltına 
alındığı operasyon
da, şüphelilerinn 
üzerlerinde, ev ve 
işyerlerindeki ara
mada, 8 kilo 158 
gram esrar, 6 gram 
kokain, ruhsatsız 2 
tabanca, 1 şarjör, 27 
fişek, 2 bıçak ve 
senetler ele geçirdi. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 

sorgulamaları 
tamamlanan 
şüpheliler uyuştucu 
ticareti yapmak, 
çıkar amaçlı suç 
örgütü kurmak ve 
ruhsatsız silah 
bulundurmak 
suçlarından adliyeye 
çıkartıldılar. 
Şüphelilerden Z.K. 
ile M.Ö., Ç.A., S.P., 
B.K. ve O.B. tutuk
lanırken, M.K., A.B., 
M.B., E.K., E.B., F.K., 
A.B., G.B., S.B., 
S.A., F.O., ve E.K. 
ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Böylece suç 
örgütüne yönelin 
operasyonda 
tutuklu sayısı 10'a 
yükseldi.

Bursa'da bir eve 
giren hırsızlar, 30 
bin TL değerinde 
ziynet eşyasını 
çalarak kayıplara 
karıştı.
Olay, Ertuğrul 
Mahallesi 324. 
cadde üzerinde 
meydana geldi.
M.K.'ya (23) ait evin 

knŞCDC B€KL€M€K VOK 
KAL|-T*El_İ kaleler 

UYGUIJİ FİYATLARLA
GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

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

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

giriş kapısındaki 
kilidi zorlayan kişi 
veya kişiler içeriye 
girdi. Odaları 
karıştıran 
hırsız 30 bin TL 
değerindeki ziynet 
eşyasını çalarak 
kaçtı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yürüyüş gerginliği
Kürt sorununun çözümü için bizleri- 

ni bilmediği, ama PKK’nın açıkladığı 
gizli görüşmelerin basına sızmasından 
sonra, hükümetin bilgisi dahilinde 
MİT’in ve diğer ilgililerin İm raiı’da 
Abdullah Öcalan ve PKK liderleriyle 
görüştüğü öğrenildi.

Bu görüşmeler nedeniyle, 12 Hazi 
ran seçimlerinin öncesinde PKK ateş 
kes ilan etti.

AKP hükümeti, seçimler öncesi 
çatışma olmadığı için puan topladı.

Bu bir bakıma sandığa da yansıdı.
Ama, Öcalan’ın o günlerdeki açıkla

masındaki gibi, “15 Haziran’dan son
rasına karışmam” deyişi ile bir süre 
sonra sessizlik bozuldu.

Ülkenin Güneydoğusu’nda PKK 
saldırıları arttı.

Buralarda, devletin ve yatırım yapan 
sanayicinin araçları yakılıyor, askerler, 
öğretmenler kaçırılıyor, karakollar 
basılıyor, hain pusularla asker ve polis 
hedef alınarak kalleşçe öldürülüyor.

PKK bugün dağda değil, kentler de 
arük.

Türkiye’deki terörün İngiltere ve 
Ispanya’daki gibi terör örgütüyle anlaş
ma yoluyla çözüm yolları aranıyor.

Bu savaşın sona ermesi için terör 
örgütüyle görüşmeler sürdürülüyor. 
Başbakan dünkü açıklamasında bu 
görüşünü tekrarladı.

Tüm bunlar yaşanırken, kürtlerin 
temsilcisi olduğunu ilan eden BDP ise 
seçimlerden sonra yemin etmeyerek 
yürüttüğü protestosunu bozarak, 
Meclisin açılışında yemin etti.

Yeni meclisin, sivil Anayasa’yı hazır
lama hedefi güttüğü yapılan konuş
malardan anlaşıldı.

PKK ve BDP’nin bugüne kadar 
yürüttüğü politika ve strateji başarılı 
dır.

BDP hazırlanacak Anayasa’ya kürt
lerin ve PKK’nın istediği maddeleri 
koydurmak isteyecektir.

Bunlardan en önemlisi, Özerk 
Kürdistandır.

Anadilde eğitim, Özerk Kürdistan, 
gibi istemleri, Türk halkı kabullenemez.

Kürtler anadillerini öğrenebilirler, 
kürtçe kitap, dergi, gazete, radyo, tele
vizyon olmalıdır.

Kimsenin anadilini öğrenmesine 
engel olma gibi bir hakkı olamaz.

Ama, Türkiye devletinin üniter yapı 
sini bozmaya da kimse yeltenemez.

Mı Blı ftiii Mi H
II II II II

TMA A “SUYUNU BOŞA 
M? HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bağımsız Demokrasi 
Partisi (BDP) 
öncülüğünde 9 Ekim 
2011 günü Gemlik’te 
yapılacak olan 
“İmrah Yürüyüşü” 
nün gerginliği 
başladı.
İmralı’da tutuklu 
bulunan terör 
örgütünün başı 
Abdullah Öcalan’ın 
cezaevi koşullarının 
düzeltilmesi, ceza
sının ev hapsine 
çevrilmesi veya 
hakkında af çıkarıl
ması ile ilgili olarak 
kamuoyunun tep
kisini çekmek için 
BDP öncülüğünde 
düzenlenecek olan 
Gemlik yürüyüşü ve 
basın açıklaması 
için start verildi.
Bu nedenle 
Gemlik’te de gergin 
bir bekleyiş başladı. 
Tutuklu ve Hükümlü

Aileleri Dayanışma 
Dernekleri 
Federasyonu’ndan 
tarafından yapılan 
bir açıklamayı, 
Diyarbakır Şube 
Başkanı Zübeyde 
Teker yaptı.
Teker, yaptığı 
konuşmada, 
demokrasi ve özgür
lükler alanıyla ilgili 
olarak çözümlen
memiş tüm sorun
ların tarihe ve 
topluma bağlı olarak 
bugünkü varlığının 
doğru anlaşılmaya
cağını, gerçekçi bir 
çözüme kavuşmaya
cağını söyledi. 
Zübeyde Teker, 
konuşmasında, 
"Kürt sorununun 
çözümünde 
muhatap ilgili tüm 
kesimler tarafından 
kabul gören 
Abdullah Öcalan’ın

özgürlüğü, sağlığı 
ve bulunduğu ceza
evinin kapatılması, 
müzakereye devam 
edilmesi, siyasi ve 
askeri operasyon
ların durdurulması 
için 9 Ekim 2011 ta 
rihinde Gemlik'te 
olacağız. Sosyalist 
ler, devrimciler, 
aydınlar, sanatçılar, 
sivil toplum kuru
luşları, partiler ve 
duyarlı tüm çevre 
leri, müzakerelerin 
tekrar başlaması ve 
savaşın son bul
ması iç in Gemlik'te 
bizlerle buluşmaya 
çağırıyoruz." dedi.

ESNAF GERGİN 
9 Ekim 2011 günü 
Gemlik’te yapılacağı 
açıklanan, daha 
öncede 2006 yılında 
yapılmak istenen 
ancak yapılamayan

İmralı Yürüyüşünün 
bu yıl yeniden 
gerçekleşme istemi 
üzerine Gemlikli 
esnaflarda tedirgin
lik başladı.
PKK sempatizan
larının bunun için 
küçük gruplar halin 
de çeşitli illerden 
Gemlik’e geleceği 
şeklinde istihbarat 
birimlerinin haber 
alması üzerine, 
Gemlik ve Bursa 
Polisi önlemler 
almaya başladı. 
İlçeye giriş ve 
çıkışlarda kontroller 
şıklaştırılırken, 
devriyeler de 
çoğaltıldı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
8 Ekim günü Bursa 
ya gelecek olması 
nedeniyle de önlem
ler daha da sık
laştırıldı

TEŞEKKÜR
Büromuzun hizmete açılması nedeniyle 

açılışımıza katılanlara, 
çiçek ve çelenk gönderen, 

telefon ve mail ile bizleri kutlayan 
siyasi parti temsilcilerine, 

kurum, kuruluş ve yöneticilerine 
tüm dost, akraba ve arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz»

KÖRFEZ ADA
İNŞAAT MÜHENDİSLİK HAFRİYAT TAAHHÜT LTD.ŞTİ

Özkan & Erhan Ateşli

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İjçemizin tanınmış 
iş ve siyaset 
adamlarından Faruk 
düzerin oğlu 
Gökhan, geçtiğimiz 
hafta Almira Otel 
Havuzlu Teras 
Düğün Salönu’nda 
Yıldırım Ailesi’nin 
güzel kızı Hande 
ile yaşamını 
birleştirdi, 
demlikti iş ve siya

set dünyasının 
tanınmış isimlerinin 
buluştuğu muhte 
şem gecede, genç
lerin nikah şahitliği- 

1 ni eski Belediye
Başkanı Mehmet 
Turgut ile işadamı 
sanayici Abidin 
Altıntaş yaptılar. 
Faruk Güzel ve eşi 
Reyhan Güzel’in 
davetlilerle tek tek 
ilgilendiği gecede, 
genç çiftin 
arkadaşları 
kendilerini bir an 
bile yalnız bırak
madılar. Birbirinden 
şık bayanlar, 
gece için özel 
hazırlattıkları giysileriyle adeta 

birbirleriyle
yarıştılar.
Seçkin konukların

Gemlik Körfez Gazetesi

katıldığı gece 
müzik eşliğinde 
geç saatlere kadar 
sürdü.

www.gemlikkorfezgazetesi .com
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mı ıtı gazetecileri mimi

Bursa nın sağlıklı ve 
daha yaşanılabilir 
bir kent haline gel 
mesi amacıyla şehri 
baştan başa yenile 
yen Buyükşehir

। Belediyesi tarafın- 
I dan Mudanya’da 

restore edilen tarihi 
hal meydanı, törenle 
hizmete açıldı. 
Bursa'nın marka 
tent olması yolunda 
. ılışmalarına devam

I den Buyükşehir 
Belediyesi, merkez 
ilçelerde de yatırım
larını hız kesmeden 
sürdürüyor. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe, tarihi hâl 
meydanının açılış 
töreninde. Mudan 
ya’nın kentin değerli 
bir ilçesi olduğunu 
söyledi.
Mudanya’nın Bur 
sa nın gözde mekan 
larmdan biri oldu 
gunu ifade eden 
Başkan Altepe, 
Mudanya’nın kal 

binde bugün açılışı 
m yaptığımız Eski 
Zeytin Hâli Çarşısı, 
restore edilen yeni 
meydanıyla Mudan 
ya nın buluşma nok
tası olacak.
Mudanya. Bursalıla 
rın gözbebeği, 
Bursa nın sahilidir. 
Mudanya'nın geliş 
mesı. kalkınması ve 
turizm kenti olması 
yolunda adımlarımı 

zı atıyoruz. Bir bir 
hayata geçirdiğimiz 
yatırımlarımızı hızla 
halka açıyoruz. 
Mudanya’ya önem 
veriyoruz” dedi. 
Müdâhyâ’nin çâğdâş 
bir ilçe olması ve 
tarihi değerlerinin 
ortaya çıkarılması 
noktasında da çalış
maların devam etti 
ğini kaydeden Baş 
kan Altepe, seçim 
döneminde ilçelilere 
verilen sözlerin tutul 
duğuna dikkati 
çekti. Açılışı yapılan 
tarihi meydandaki 
çalışmaları anlatan 
Başkan Altepe, 
“Eski Zeytin Hâli’nin 
orijinaliyle alakası 
yoktu. Mudanya’nın 
zeytin hâli, oriji
naline uygun olarak 
yenilendi” dedi. 
Eski Zeytin Hâli 
olarak bilinen 
Tahirağa Hamamı 
çevresi kentsel 
tasarım restoras 
yonu ile Tekke-i Atik 
Mahallesi’nde bulu
nan Tahirağa Hama 
mı çevresini kapsa 
yan restorasyon 
projesi ile bölge nin 

alışveriş ihtiya cim 
karşılayacak bir hale 
getirildiğini anlatan 
Başkan Alte pe, 
“Burası Mudan 
yalıların buluşma 
noktası, îvıüuân 
ya’nın nabzının attı 
ğı bir yer haline gel 
di. Mudanya’ya ka 
zandırılmış olan 820 
metrekare oturumlu 
bu güzel meydanda 
dükkânların zemin 
kaplamaları söküle 
rek kaldırıldı. İnşaat 
genelinde yaklaşık 
660 metrekare alan
da 27 adet dükkan 
yeniden yapıldı.
Bin 350 metrekarelik 
çevre düzenlemesi 
ve meydan, 
çalışmalar kap
samında yeniden 
düzenlendi. Tüm 
elektrik ve mekanik 
imalatların gerçek
leştirildiği proje kap
samında gerek 
binalarda kullanılan 
malzeme ve gerekse 
plan ve konumlanış 
itibariy le bölgeye 
farklı bir mimari 
kimlik ve görünüm 
kazandırıldı” diye 
konuştu.

Bursa’daki internet 
medyasında çalışan 
gazeteciler Aktif 
Internet Medyası 
Derneği (AKIMED) 
adı altında 
örgütlendi.
Divan Otel’de 
düzenlenen basın 
toplantısında 
derneğin amaç ve 
hedeflerini 
kamuoyu ile pay
laşan AKİMED 
Başkanı Özcan 
Yazıcı, yerel 
medyanın güçlü 
olduğu illerin başın
da gelen Bursa’nın 
son yıllarda hızlı bir 
gelişim gösteren 
internet gazeteciliği 
konusunda da ilk 
sıralarda yer almaya 
aday olduğunu 
belirtti. Derneğin, 
mevcut meslek 
örgütlerine bir 
seçenek olarak 
kurulmadığını 
belirten Yazıcı, 
“Aksine önümüzde
ki dönemde 
yapacağımız tüm 
etkinlik ve çalış
malarda yakın 
meslek örgütleriyle 
birlikte ortak çalış
malar yapmayı arzu
luyoruz” dedi.

MEDYADA BÜYÜK 
DÖNÜŞÜM 
İnternet medyasını 
takip eden okur 
kitlesinin her geçen 
yıl katlanarak 
büyüdüğünü 
belirten Yazıcı, sek
tördeki gelişmeye 
bağlı olarak internet 
gazeteciliği yapan 
gazetecilerin 
sayısının da hızla 
arttığını dile getirdi.

__________ ABONE OLDUNUZ MU?
ıııııııııııımıHUimiBmı ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez

Gemlik Körfez www.gemlikkorlezgazetesi.cjm

Tüm bu gelişmeler 
ışığında medya 
alanında ciddi bir 
dönüşüm ve geçiş 
süreci yaşandığını 
kaydeden Yazıcı, 
“Mesleğimizi 
derinden etkileyen 
böylesine büyük ve 
güçlü bir değişim 
yaşanırken, bu 
süreci kavrayacak 
yeterli bilgi 
üretilmediğini ve 
ortaya çıkan sorun
lara çözüm yönünde 
gerekli girişimlerde 
bulunulmadığım 
görüyoruz. Batı 
ülkelerinde medya 
başta olmak üzere 
hemen tüm sektör
lerde teknolojik 
yenilik ve dönüşüm
lere ciddi kaynaklar 
ayrılıp, stratejik 
destekler verilirken, 
ülkemizde ne yazık 
ki bu yönde arzu
lanan bir vizyona 
ulaşabilmiş değiliz. 
İşte bu nedenlerle 
internet medyası ve 
gazeteciliğinin 
gelişimine katkıda 
bulunmak, bu hedef 
doğrultusunda bilgi 
üretmek ve bilgiyi 
paylaşmak üzere 
yola çıktık” dedi.

YASAL ÇERÇEVE 
OLUŞTURULMALI...

İnternet medyasıyla 
ilgili yasal 
çerçevenin bir an 
önce oluşturul
masını istediklerini 
belirten Yazıcı, 
“Türkiye genelinde 
birçok internet 
gazetesinin yayın 
yapmasına ve bu 
mecralarda binlerce 
gazeteci çalışması
na rağmen henüz 
bir yasal çerçevenin 
olmaması en büyük 
sıkıntımız. Birçok 
gazetecinin mağ
duriyetinin gider
ilmesi için bu 
yasanın vakit 
geçirilmeden çıkarıl
masını elzem 
olarak gpruvoruz' 
dedi. Temel 
hedeflerinin 
internet gazeteleri 
arasındaki dayanış
mayı artırmak, 
farkındalık 
yaratarak sektörün 
oluşmasını destek
lemek ve internet 
gazeteciliğinin 
kurumsal kimlik 
kazanmasını sağla
mak olduğunu vur
gulayan Yazıcı, 
hedefleri doğrul
tusunda paneller, 
söyleşiler, konfer
anslar düzenleye
ceklerini sözlerine 
ekledi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorlezgazetesi.cjm
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MllMliltlIBHttlB
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu 
Başkan Yardımcısı 
Çiğdem Seç’in 
kardeşi Abdullah 
Beşli, İnegöl’ün 
tanınmış iş 
adamlarından 
mobilyacı Şimşek 
ailesinin kızları 
Zeynep ile yaşamını 
birleştirdi.
Umurbey Belediye 
Düğün Salonu’nda 
geçtiğimiz hafta 
yapılan evlenme 
töreninde CHP’liler 
biraraya geldi.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, Belediye ve İl 
Genel Meclis 
üyeleri, CHP İlçe 
Başkanı Dursun 
Özbey, CHP kadın 
ve gençlik kolu 
üyelerinin de buluş
tuğu gecede, Beşli 
ve Şimşek aileleri 
çocuklarınin mutlu
luklarını1 dostlarıyla 
paylaştılar.

MİMİ 
iııi ■ Milli
İlçemizde yıllardır 
gezek kültürünü 
yaşatan Gemlik 
Körfez Gezeği, yeni 
sezonda Atamer 
Turistik 
Tesisleri’nde 
biraraya gelecekler. 
Gemlik Könfez 
Gezeği başkanlığını 
yapan Fikri 
Danış, 
“Kültürümüzün bir 
parçası olan ve 
türk halk müziğinin 
icra edildiği gezek-

lerde Gemlikliler 
olarak biraraya 
geliyoruz.
10 Ekim 2011 günü 
Pazartesi günü 
başlayacağımız 
yeni sezon 
gezeğimizde 
Gemliklilere aileleri 
ile birlikte Atamer 
Turistik Tesisleri 
restaurantına bek
liyoruz. Gelmek 
isteyenler için 
araç temin ede
ceğiz.” dedi.?-(

TTl)” ABONE OLDUNUZ MU?
Kiihtlı in itatkM utnd ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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El E M A N
ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA MAKİNALARINDAN 
ANLAYAN BAY BAKIMCI ve KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR 
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi 

Bölgesi 3.Km. GEMLİK
Tel: 513 45 79

S A T I 1 I K

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

YARI ROMÖRK KONTEYNIR TAŞIYICI 
DORSELER

MODEL MARKA ŞEKLİ
2006 Roslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Roslu Sal (Havuzlu)
2007 Roslu Sal (Havuzlu)
2007 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)

ADRES: Sanayi Sitesi Karşısı
AKCAN NAK.lFIR PARKI

TEL: (0224)- 524 87 OO

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon : 513 01 03

......  1 n" 1
Macide ÖZALP

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

BAYjyiUŞTAFAÖZALP EMLAKjTAN
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

ELEMANARANIYOR
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

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

Gemlik

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

j-ma a 
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA** 
itSWs^

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

mailto:abdullah_yilmaz1@mynet.com
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İleni borçluları icralık olmayın
Borç yapılandır
masında Haziran ve 
Temmuz aylarına 
ilişkin taksitleri 
suresinde tam 
olarak ödememiş 
olan borçluların 3. 
taksiti ödemesi 
gerekiyor.
Uç ödemeyi de yap
mayanlar her türlü 
ıcraı işlemle takip 
edile»,ek.
Yeniden yapılandır
mada üçüncü tak
sitin son ödeme 
tarihi buğun dolu 
yor. Vatandaşların 
'aklarını 
yitirmemeleri için 
bugün mesai 
bitimine kadar 
ödemelerini yap
maları gerekiyor. 
Mükelleflerin terci
hine göre yapı
landırılan borçlar, 
tamamı peşin ya da 
b 9 12. 18 taksit 
seçeneklerinden 
birine gore ikişer 
aylık donemler 
halinde odenebili

^*—ıeıı iiiin^iurwn ,1 rvııeııı ds—tf—at—tswo—we————wtwurv.itHns. •»*

Memur maaşına 'Yargıiay' icrmiılü!
Memurların toplu 
sozivşme hakkını 
kullanabilmeleri 
için gereken yasay
la ilgili zaman dar
alırken, memurların 
toplu sözleşme 
yasası hala hazır
lanamadı 
Toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
uzlaşmazlık halinde 
karar verecek ve 
kararı kesin olacak 
olan hakem heyeti 
nın '4 kamu. 4

yor. Yapılandırılan 
borçların birinci 
taksitinin Haziran 
ayında, ikinci taksi
tinin Temmuz ayın
da, üçüncü taksi
tinin de bu akşama 
kadar ödenmesinin 
gerekiyor.
Kanunun getirmiş 
olduğu imkanlar
dan yararlanma 
şartlarından bir 
tanesi, bir takvim 
yılında 2 taksitten 
fazla taksitin ihlal 
edilmemiş olması. 
Bu nedenle bir 
takvim yılında iki
den fazla taksit 

sendika temsilcisi 
ile Yargıtay 9. Hu 
kuk Dairesi Başka 
nı’nın başkanlığın
da” oluşması fikri 
gündeme alındı. Bu 
durumda Mustafa 
Kılıçoğlu, memurla 
rın ilk toplu 
sözleşmesinde 
hakem heyetinin 
başkanlığını yürüte
cek.
Memurların toplu 
sözleşme hakkını 
kullanabilmeleri 

ihlalinin yapılması 
halinde, 6111 sayılı 
kanun hüküm
lerinden yararlan
ma hakkı kaybe
dilecek.
Haziran ve Temmuz 
aylarına ilişkin tak
sitleri süresinde 
tam olarak öde
memiş olan borçlu
ların bu akşama 
kadar 3. taksiti 
süresinde 
ödemeleri halinde 
haklarını devam 
ettirecekler.

GECİKME ZAMMI 
DAVAR 

için gereken yasay
la ilgili zaman dar
alırken, memurların 
toplu sözleşme ya 
sası hala hazırlana
madı. Memur kon
federasyonları ile 
Çalışma Bakanlığı 
arasında süren 
görüşmelerden net 
bir sonuç çıkmaz 
ken, Perşembe 
günü gerçekleşen 
görüşmede tartış
malı “hakem heyeti 
nin yapısı”

Borçluların süresin 
de ödemedikleri 
taksitleri son taksit 
ayını takip eden ay 
sonuna kadar 
Ödeyebilmeleri 
mümkün. Ancak, 
kanun gereği gecik
ilen her ay için 
yüzde 1.4 oranında 
geç ödeme zammı 
tahsil edilecek. 
HACİZ BİLE 
GELEBİLİR 
Kanundan yararlan
ma hakkının kaybe
dilmesi halinde, 
ödenmeyen borç 
tutarlarının yapı
landırma öncesi 
haline dönüşecek. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, bu 
alacakların gecikme 
zammı da uygulan
mak suretiyle 6183 
sayılı Kanun 
hükümlerine göre 
haciz dahil olmak 
üzere her türlü icrai 
işlemle takip edile
ceğini belirtmişti 

konusunda Yargıtay 
formülü gündeme 
geldi. Son toplantı
da, toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
uzlaşmazlık halinde 
karar verecek olan 
hakem heyetinin, “4 
kamu, 4 sendika 
temsilcisinden 
oluşması” başkan
lığını ise “Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi 
Başkanı’nın yap
ması” önerisi gün
deme alındı.

İhracat 100 milyar 
dolara dayandı

İhracat, 2011 yılı 
Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 16.4 oranında 
artışla 10 milyar 723 
milyon dolar oldu. 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), ihra
catın Eylül’de gecen 
yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 16.4 
artarak 10.7 milyar 
dolar olarak gerçek
leştiğini açıkladı. 
İhracatta ile sekiz 
aydaki artış ise 
yüzde 21.7 artışla, 
99.4 milyar dolara 
çıktı.
TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin Ela 
zığ’da açıkladığı ver
ilere göre son 12 
aylık ihracat yüzde 
18.8’lik artışla 130 
milyar dolara ulaştı. 
Eylül ayında en fazla 
ihracatı 1.66 milyar 
dolarla otomotiv 
sektörü yaparken, 
kimyevi maddeler ve 
mamüller sektörü 
1.3 milyar dolarla 
ikinci sırada, çelik 
sektörü ise 1.28 mil
yar dolarla üçüncü * 
sırada yer aldı.
Aynı dönemde en 
fazla ihracat artışını 
ise yüzde 137 ile 
gemi ve yat sektörü, 
yüzde 87 ile süs 
bitkileri ve yüzde 72 
ile de su ürünleri ve 
hayvansal mamüller 
sektörü sağladı.

NÖBETÇİ ECZANE

3 Ekim 2011 Pazartesi 
ENGİN ECZANESİ

Büyükekşi, Avrupa 
Birliği’nde yaşanan 
sıkıntılara rağmen 
ihracatın artmaya 
devam ettiğini ancak 
hızının bir miktar 
aşağı geldiğini 
belirtti.Eylül ayında 
Almanya’ya ihracat 
yüzde 8, İtalya’ya 
yüzde 15, Fransa’ya 
yüzde 20, 
Ukrayna’ya yüzde 
13, Belçika’ya yüzde 
18i Romanya’ya da 
yüzde 11’lik artış 
kaydetti.Bu 
dönemde en fazla 
ihracat artışı 
sağlayan iller ise 
yüzde 49 ile 
Gaziantep, yüzde 32 
ile Kocaeli ve yüzde 
29 ile Ankara ve 
Manisa oldu.
Büyükekşi, dünyada 
2008 yılında 
yaşanan krizden 
sonra alınan önlem
lerin uzun vadeli 
olmaması nedeniyle 
küreselekonömideki 
sorunların ortadan 
kalkmadığına dikkat 
çekerek, .^vıupa da 
yaşanan borç 
krizinin olumsuz 
etkilerine dikkat 
çekti. Büyükekşi, 
Avrupa’da önlem
lerin bankaların kay
naklarının kuruması
na ve bunun da 
büyümeyi negatif 
yönde etkileyebile
ceğini söyledi

1 

i
o
1 
i

i
1 
■

GEME Kil TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

.♦a.ye 110
-.hslm,.- 155
andarrr,.. -dat 156
.'.darm.. - 513 10 55

ska.uKiu 513 18 79
. Kom 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5-13 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 iş 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)81113 23
İDO Irnarn Aslan '
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAM LI K______ Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

•, makamı»* 513 10 51
>vcıhğı 513 10 53
. t.Yrd 513 29 54

t.. ,.t Müd 513 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM__________
ME 5131212
Ayfl.r 513 20 77
Sure rm 512 10 72
Kanbe'v#’ t sadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER
»’*•• Hastanesi 517 34 00
sat 'trv Hast 513 23 29
**• s»9 *< agı 513 10 68
n,.». >.,<nografl 513 65 29
IMo.ar.ie4 * .>■ Mrk ş14 gp 88

TAKSİLER_________

Kortsa Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Guvan Taksi 513 32 40
Gsrnl.k Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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 §13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

■
1

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

İ
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 5^3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Körfez
GIHLİK’İN İLK GÜNLÜK »İYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4081 

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)

HİIMIİİ
VEIWS SİNEMASI 

Şirinler 
11.45-I4.00-I6.00- 

18.00-20.15 
ARABALARI 

12.OO-U.15-16.15-
18.I5-20.J0

I
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OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

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

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

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

-lırtraTi^azSyolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 324 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yakın özel okuluz

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

5.400 TL

6.800 TL
8.000 TL

8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Gemlik Hat-Trick’le Haşladı: 3-0
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Tecrübeli oyuncular* 
da kurulu kırmızı- 
beyazhlar, renktaşı 
Milletspor’u deplas
manda ikinci yarıda 
bulduğu gollerle net 
bir skorja yenerek 
sezonu 3 puanla 
açtı.
Süper Amatör Lig B 
Grubunda 
Gemlikspor, ligin 
yeni takımlarından 
Milletspor’u deplas
manda 3-0 gibi net 
bir skorla mağlup 
ederek sezona gali
biyetle başladı, 
iki takım taraftar
larının da büyük ilgi 
gösterdiği karşılaş
manın 6.dakikasında 
Milletspor Emir’in 
uygun durumdaki 
şutunda kaleci Ömer 
topu güçlükle 
kornere çeldi.
2O.dakikada Gemlik 
spor atağında ise 
savunmanın hatasın
da topu önünde 
bulan tecrübeli 
oyuncu Serkan, 
meşin yuvarlağı 
kale yerine avuta 
gönderdi.
32.dakikada yine 
Gemlikspor atağında 
sol çarprazdan 
Burak Vural Sesli’nin 
sert şutunda top yan 
direğe çarparak

oyun alanına döndü. 
Karşılıklı ataklar 
şeklinde geçen

ilerleyen dakikalar
da, her iki takımada 
aradığı golü büla-

mayınca ilk yarı 0-0 
sona erdi.
İkinci yarıda 
tecrübesini konuştu
ran Gemlikspor, 
57.dakikada kaptan 
Serkan’ın attığı attığı 
golle deplasmanda 
1-0 öne geçti.
Golden sonra oyun 
hakimiyetini tama
men eli geçiren 
Gemlikspor, 
72.dakikada Burak 
Vural Sesli’ni sağ
dan ortasında Arif, 
uçarak attığı kafa 
golüyle farkı ikiye 
çıkardı.
Mücadelenin bu

sonuçla bitmesi bek
lenirken, 90.dakika
da sahanın başarılı 
ismi Burak Vural 
Sesli, maçın skoru 
nu tayin eden golü 
kaydetti: 3-0

SAHA: Fidyekızık 
HAKEMLER:
H.Yasir Çimen (6), 
Hasan Yıldırım (6), 
Fatih Akman (6)

MİLLETSPOR: 
İbrahim (5), Ali (5) 
(Dk. 83 Süleyman), 
Ömer (4), Ramazan 
(4), Kenan (4), 
Serbay (5), Yakup 
(5), Murat (5), Yunus 
(5), Emir (5), Mehmet 
(4) (46 Ceyhan 5)

GEMLİKSPOR: Ömer 
(7), Samet (7), Cihat 
(5) (Dk.35 Gaffur 5). 
Adil (7), Yusuf (7). 
Oğuz (7), Burak 
Vural Sesli (8), Metin 
(7), Arif (8) (Dk.80 
Burak Yarar), Serkan 
(8), Nazif (7) (Dk.74 
Ümit 4) 
GOLLER:
Dk.57 Serkan, Dk. 72 
Arif, Dk. 90 Burak 
Vural Sesli

DİĞER SONUÇLAR 
PANAYIR-
AĞAKÖY: 0-5 
FETHİYE- 
KURTULUŞ: 1-1 
YAVUZSELIM- 
GÜRSU BLD.: 2-3 
YENİCESPOR- 
ORHANELİ: 1-4

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


• 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 
O Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURSi 
v V v t j 

44 4 6877;
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

LOKMAN HEKİM
ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMLIKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”

4 i kim 2011 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com infoto'gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Ilıca Caddesi nde 
düzenleme başladı
Alt yapı çalışmalarının tamam
landığı Ilıca Caddesi’nde Gem 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından düzenleme çalış
malarına başlandı. Sayfa 2’de

Kaymakamlıkla yapılan toplantıda kitaba girecek konular ele alındı

“Gemlik'' adlı tanıtım kitabının
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Tarakla ve Avcı Ailelerinin 
6 katla binasının tapusunu aldı 

Kumla İskele
hazırlıklarına başlandı

Gemlik Kaymakam 
lığı tarafından 
bastırılacak olan, 
Gemlik" adlı tanı 

tim kitabının hazır
lıklarına başlandı. 
Gemlik tanıtım kita 
binin yılbaşına ka 
dar tamamlanması 
bekleniyor. Syf 5’de

Mevdam’ndaki
kamulaştırma 
tamamlanın

GiineBakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kamulaştırmalar..
Yerel yönetimlerin görevleri arasında 

doğa ve kültürel değerleri korumak, 
gerekirse kamulaştırmaktır.

Bu konuda, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile merkez belediyeler çok 
güzel çalışmalar yapıyor.

Biz de ise bu konuda birkaç adım atıl 
dı.

Gerisi gelmedi.
Her şeyden önce eski Başkan Mehmet 

Turgut döneminde yaptırılan birkaç eski 
eserden biri olan Kız İmam Hatip Okulu 
veya Hastane Bahçesindeki bina iki 
buçuk yıldır kaderine terk edildi.

Mehmet Turgut, buraya Kent Müzesi 
yaptıracaktı. Devamı sayfa 4’de

Mecliste daire başkanlarından ve komisyonlardan 
gelen teklif ve raporlar görüşülecek

Beleditıe Meclisi 
yarın toplanı»

Gemlik Belediye 
Meclisi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
arkasındaki Bele 
diye Hizmet Bina

sında gündeminde
ki konuları görüş 
mek üzere yarın 
saat 15.oo de topla 
nacak. Sayfa 7’de

Küçük Kumla Köyü 
İskele Meydam’nda 
bulunan 6 katlı 
binanın Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırıl
ması tamamlandı.

Taraklı ve 
Avcı ailelerinin 
hissedarlarına ait 
olan binanın tapu 
işlemleri dün 
tamamlandı.
Haberi sayfa 5’de

MlİBİMMrtlf
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "Emekli maaşlarında yapıl
ması gere ken intibak düzenlemesinde 
tablo ortaya çıktı gibi. 2000 yılından önce 
emekli olan 2.5 milyon kişiyle ilgili 
tabloyu ana batlarıyla gördük. Ayrıntı 
larına bakacağız" dedi. Sayfa 9’da

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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51 kişi birden zehirlendi YazıYORUM

Bursa'da bir kişinin 
babasının ölümünün 
52. günü nedeniyle 
verdiği yemekten 
yiyen 24’ü çocuk 51 
kişi, gıda zehirlen
mesi sonucu has
tanelere kaldırıldı. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Emek 
Mahallesi Mevlana 
Caddesi'nde oturan 
Hamza A, uzun 
suredir tedavi 
gördüğü bir hastalık

Hastanelere dadanan hırsız nakalamlı
Bursa'da tedavi 
olmak amacıyla 
veya ziyaretçi 
gittiği hastanelerde 
doktor, hemşire 
;ve hastaların 
yattıkları odalardan 
hırsızlık yapan 36 
yaşındaki Murat 
Ustüntaş, yardım 
derneğine ait hayır 
kutusunu çaldıktan 
sonra polis tarafın
dan yakalandı.
Merkez Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerinde bulunan 
yedi ayrı devlet ve 
özel hastanede 
meydana gelen 

hırsızlık olayları 
üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
çalışma başlattı.

M nullı lîMlın M W
Bursa'da arkada 
şıyla birlikte tarihi 
surlarda alkol alan 
bir genç, yaklaşık 30 
metre yükseklikten 
yere düştü.
Çalıların arasında 
kimsenin fark 
etmediği yaralı 
genç, kendisini 
ambulansa taşıyan 
polislere, "Bırakın 
beni uyuyorum ben" 
dedi.
Olay, sabah saat
lerinde Osmangazi 

nedeniyle 52 gün 
önce hayatını kay
betti. Oğlu Yusuf A. 
ise babasının ölümü 
nedeniyle "52. gün" 
yemeğinin yapılıp 
dağıtılması için bir 
lokantayla anlaştı. 
Lokantada yapılan 
tavuk, pilav, nohut, 
ayran ve yöresel 
Kemalpaşa tatlısın
dan oluşan yemek, 
dün öğleden sonra 
mahalle sakinlerine 
dağıtıldı.

Hastanelerdeki 
güvenlik kamera 
larını inceleyen polis 
ekipleri, şüphelinin 
daha önceden 15 
ayrı yankesicilik ve 
dolandırıcılık suçun
dan kaydı bulunan 
Murat Ustüntaş 
olduğunu belirledi. 
Sivil kıyafetli 
polisler ziyaretçi 

ilçesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
İddiaya göre 
Mesut M. (28), 
Tophane'de bulunan 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü önünde
ki parkta arkadaşı 
ile alkol almaya 
başladı. Sabah saat
lerine kadar alkol 
alan gençlerden 
birisi, daha sonra 
tekrar geleceğini 
söyleyerek parktan

Yemeği yiyen çok 
sayıda kişi gece 
saatlerinde baş dön
mesi, mide bulantısı 
ve kusma şikayet
leriyle hastanelere 
akın etti. İhbar üze 
rine mahalleye gelen 
ambulanslar, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Çekirge 
Devlet, Dörtçelik 
Çocuk, Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma ile 
Bursa Devlet 

gibi davranarak 
hastanelerde 
önlem aldı.
Öğle saatlerinde 
Santral Garaj Ma 
hallesi'nde bulunan 
özel bir hastaneye 
gelen Murat Üstün- 
taş, katları dolaşıp 
dışarıya çıktığında 
polisler tarafından 
takip altına alındı.

ayrıldı. Aşırı alkollü 
olan ve bankta 
uyuyan Mesut M., 
arkadaşının gitmesi 
üzerine kalkarak 
gitmek istedi.
Dengesini kaybeden 
Mesut M., yaklaşık 
30 metre yükseklik
ten bir kafenin 
önündeki çalıların 
arasına düştü.
Durakta bulunan 
yolcular ve caddede 
yürüyenler Mesut 
M'nin düştüğünü

Hastanesine 
hasta taşıdı. 
Yemekten zehirlenen 
24'ü çocuk 51 kişi, 
hastanelerde 
tedavi edildi.
Olayın ardından 
İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, söz konusu 
mahalleye gelerek 
yemeklerden 
numune aldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Boş bir arsada 
bir yardım 
derneğine ait, içinde 
80 lira bozuk para 
olan hayır kutusunu 
kırıp içindeki 
paraları alan 
Murat Ustüntaş 
gözaltına alındı.
Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
getirilen 
şüpheli, yapılan 
sorgulamasında 
15 gün içinde 
yedi ayrı 
hastaneden doktor, 
hemşire ve hasta
lara ait 3 cep tele
fonu ile çantalarında 
bulunan 200 lira 
parayı kendisinin 
aldığını itiraf etti.
Sorgulaması tamam
lanan Murat Üstün- 
taş, Adliye'ye sevk 
edildi.

fark etmedi. 
Yaklaşık 30 metre 
yükseklikten 
düşen yaralı 
genç, alkolün 
etkisiyle tekrar 
sızınca uyuyakaldı. 
Ancak sesleri duyan 
kafenin çaycısı, 
çalıların arasına 
bakınca bir 
şahsın yattığını 
fark ederek durumu 
hemen polis ve 
112 ambulansına 
bildirdi.

Merhaba....
Uzun bir aradan (tam tamına 47 gün) 

sonra sîzlere, okurlarıma, eşe -dosta 
Merhaba...

Bodrum’dan geliyorum, dağı taşı 
beyaz evlerle örtülmüş, içinde nefes 
alınmayan Bodrum’dan...

Sırf Bodrum’da oturuyor olmak, 
Bodrum’daydım demek için, sıkıntılara 
katlanan biçare insanların olduğu, yol
ları köstebek gibi bozuk, üst üste 
yığılmış evleri olan

Bodrumdan....
Ben, bilenler bilir Maya tatil köyünde 

tatilimi keyifle geçirdim.. Ama diğer 
anlattıklarımı uzaktan seyrettim..

Bu arada sizlere yazmadım, yaza
madım...
Aslında uzun bir tatil yazısı yazmayı 

isterdim..
Tatil yazıları, yazılmayı bekleyenler, 

yaşananlar buna izin vermedi..
Olmadı, olmuyor..
Ülkemde olup bitenleri görmemezliğe 

getirip, tatil anılarını yazmayı doğru 
bulmadım..

Elim gitmedi, vicdanım razı olmadı..
Kimi zaman yazdıklarımın ses getire

ceğini düşünüp heyecanlanıyorum, 
kimi zamanda yazamadıklarım yüreği
mi daraltıyor, çeki taşı ağırlığında...

Yazılarımda düşlediklerimin^ ne 
kadarı yazabiliyorsam o kadar mutlu 
oluyorum.. İçim buz kesiyor..

Buraya kadar söylediklerimden 
benim iyi bir köşe yazarı olduğum 
söylemini çıkarmayın sakın...

Hayır değilim...
Ama böyle zannedilmek hoşuma 

gidiyor..
Aslında yazıya ve ülkerne, gönül ver

miş olduğumdan çiziktirıp gidiyorum...
Sokak daki adam, karnını kaşıyan 

adam için çarpıcı değilse bile, eğitimli 
gözler beni fark ediyor.
“Bu ülke adam olmaz kardeşim” 

demeyip, hemen her gün duyduğumuz 
buna benzer yavan sözleri bir kenara 
atıp, ülkenin nereye götürüldüğünü, 
kaybettiğimiz zamanları, gerçeğin 
neler olduğu yazmaya çalışıyorum..

İşte tekrar bıraktığım yerden başlıyo
rum..

Yazmaya başladığımdan hoşlan- 
mayanlar, fırıldaklar,

Dönekler, oturduğu makamlarda 
dürüst kalmayanlar,

Ben geldim.. Merhaba...
Bilhassa sözüm sizlere merhaba.
Tatil bitti, ben geldim.. Merhaba

KflŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak'No3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83‘Fa* : 513 35 95

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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II

Marka kentin arka 
sokakları... Ve dahi yollan...

Ticari bir terim olan marka lafım çok 
sevdi bizim yerel yöneticiler...

Sokak tahtalarına durmadan hayaller 
yazılıyor.

Marka Kent...
Marka Stat...
Marka Kent Konseyi...
Hülasa;
Düşsel markalardan geçilmiyor ortalık' 

ta...
Şimdi de tarım ürünlerinin markalaş- 

ması gerektiğinin altını çizmiş Büyük 
Başkan Altepe...

Bursa Ziraat Odası heyetini kab
ulünde...

Güzel buyurmuş açıkçası.
Siyah İncir marka olmalı demiş 

örneğin.
Ağzına sağlık.
Bence de olmalı Siyah İncir marka...
Hatta;
Yarma şeftali de...
At kestanesi de...
Marka olmalı...
Olmalı ve Bursa’nın ününü dışarılara 

taşırmalı...
İnşallah Bursa Ziraat Odası Başkanı da 

heyetiyle birlikte konunun önemini 
algılar da gereğini yapar...

Piyasalara alamet-i farika meyvelerimiz 
sebzelerimiz “damga” vurur.

Batıp ta çıkılamayan alt geçitleriyle,
Yağmurda çamurda sular seller altında 

kalan yollarıyla,
Tıpkı Marka Kent Bursa gibi...
Ey güzel Allahım...
Büyüklüğünden sual olunmaz.
Sen bizi yönetenlere akıl fikir sağlık 

ihsan eyle de...
Şu marka kent tutkusundan vazgeçsin

ler.
Çünkü marka diye diye...
Kenti dönüştürdüler “arkwa...
Yollar dar.
Binalar eciş bücüş...
Planlar çarpık.
Kent içinde yükselen gökdelenler 

kentin bağrına hançeresini saplıyor.
Şimdi de...
Kara İncir’i Yarma Şeftali’yi ziyan ede

cekler.
Bana göre...
Yöneticilerimiz marka kent sevdasın* 

dan dönmeli...
Yaşanabilir kent için çaba göstermeli. ..
Ki;
Yağmur kabus olmaktan çıkmalı...
Kar kentin üstüne karabasan gibi çök

meme fi...
Ey anlı şanlı hem Avrupa hem Osmanh 

Kenti Bursa’nın
Başkan'ıyla...
Başkanlar’ı...
Marka peşinde koşacaklarına arka 

sokaklarda neler oluyor ona baksınlar.
Yüzde yetmişi kaçak olan kenti doğru 

dürüst planlasınlar.
Tarım alanlarının, güzelim ovaların 

“rant”a kurban edilmesinin önünü 
kessinler.

Uludağ Üniversitesi 
Yerleşkesi içinde 
yapılarak öğrenime 
geçilen Kız Meslek 
Lisesi, Ticaret Lisesi 
ve Hisar Anadolu 
Liselerinin ortak 
kullandıkları 
yol parke taşı 
döşeniyor.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ın talimat
larıyla Üniversite 
ile Milli Eğitim’e 
bağlı lise yollarının 
ayrılması çalışmaları 
son aşamaya geldi. 
Gemlik Belediyesi

Fen İşleri Müdürlüğü parke taşı döşenme
ekiplerinin yeni 
bir ulaşım yolu 
yapmalarından 
sonra şimdi de

işine başlandı. 
Yerleşke’nin ana 
giriş kapısından 
sonra soldan

yukarıya doğru 
açılan yeni ulaşım 
yolu ile öğrenciler 
okullarına 
daha kolay 
ulaşabilecekler. 
Giriş kapısında 
bulunan camiden 
itibaren başlanan 
tretuvar çalış* 
malarının 
önümüzdeki gün
lerde bitirileceği 
açıklandı. Yapılan 
ulaşım yolu ile 
Üniversite ile Milli 
Eğitim’e bağlı 
liselerin de girişleri 
ayrılmış olacak.

II

Alt yapı çalış
malarının tamam
landığı Ilıca 
Caddesi’nde Gemlik 
Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenleme 
çalışmalarına 
başlandı.
Yeni Pazar yerinin 
de kurulduğu 
caddede alt yapı 
çalışmalarının 
tamamınm bitirildiği
ni hatırlatan 
Belediye 
Başkanvekili Refik

Şehir içi içme suyu, 
kanalizasyon ve 
yağmur suyu hat- 
tının BUSKI tarafın-

Yılmaz, yolun 
g ray der ile düzen
leme çalışmalarını 
denetledi.

dan tamamlan
masının ardından 
cadde üzerinde 
çalışmalara 
başlayan Belediye 
ekipleri önce yolun 
düzeltiImesini yap
tılar. Yol d üzen leme 
çalışmalarının ardın
dan belediye tarafın
dan tretuvar yapım 
işine başlanacağını 
bildiren Başkan ve 
kili Yılmaz, daha 
sonra ise caddenin 
asfaltlamasının ya 
pılacağını kaydetti.

lıirtt mıı sası umul w
tt

Uludağ
Üniversitesi içinde 
bulunan ve uzun 
yıllar kullanılmayan 
ve bakımı yapıl
mayan spor alanı 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yenileniyor.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmazın girişim
leriyle başlatılan 
yenileme çalış
malarında sahanın 
etrafında bulunan 
tel örgüler Fen İşleri 
ekipleri tarafından

birlikte çalışanların 
spor yaptıkları 
küçük saha işlet
men i n üretimin in

değiştiriliyor.
Sunğipek
Fabrikası’nın 1938 
yılında açılmasıyla

sonlandınlmasıyla 
birlikte atıl durumda 
yıllarca kullanılmadı. 
Yerieşke 
Müdürlüğü’nün 
talepleri doğrul
tusunda Belediye 
Başkanvekili refik 
Yılmaz’ın talimat
larıyla başlanılan 
o na rım ve 
yenileme çalışmaları 
sonrasında 
burada okuyan 
öğrenciler 
basketbol ve voley
bol yapma imkanı 
bulacaklar.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

Kamulaştırmalar..
Kent Müzesi, eski Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkanı Erdoğan Bilenser döne
minde, Bursa Heykel de bulunan eski 
Adliye Binası’na yapılmıştı.

Türkiye’de örneği ve benzeri de yoktu.
Bugün, Bursa Kent Müzesi, bir çok ile 

örnek oluşturdu.
Hatta ilçelere bile...
Bursa’nın İnegöl ve Karacabey ilçelerin 

de Belediyeler öncülüğünde Kent Müzeleri 
açıldı.

Gemlik’e açılması planlanan Kent Müzesi 
binası tamamlandı.

Ama, bina yukarıda da yazdığım gibi, 
boş bir bina olarak 2.5 yıldır bekliyor.

Biraz daha beklerse, bilin ki madde ba 
ğımhların barınağı haline gelir.

O bina eskiden de kullanılmadığından 
madde bağımlılarının mekanı idi ve bir kir- 
bit ateşiyle, yanarak kül olmuştu.

Dün, Kaymakamlıkta Gemlik Tanıtım 
kitabı konusunda yapılan toplantı, bana 
bunları anımsattı.

Kaymakam Bilal Çelik, Gemlik’te eksik
liğini gördüğü, ilçeyi bir tanıtan kitabı 
bastırmaya kararlı.

Sponsorunu da bulmuş.
İş, kitabın yazımına kalmış.
Bu kitapta nelerin olacağının dün konuş

tuk.
Gemlik tanıtım kitabı, bir yabancının 

eline alıp, göz attığında Gemlik ile bilgi 
sahibi olacağı, kolay okunur, bir turizm el 
kitabı niteliğinde olacak.

Ama, bir de Gemlik’in bilimsel bir kitaba 
ihtiyacı var.

Bunun ilk adımı yine Mehmet Turgut 
döneminde atılmıştı.

Bursa Tarih ve Kültür Araştırma Vakfı 
bize hem Kent Müzesi, hem de Gemlik 
kitabı konusunda yardımcı olacaktı.

Bursa Üniversitesi Tarih Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ile 
gazeteci yazar Raif Kaptanoğlu, bu konuda 
bir çalışma yaptı.

10 bin lira olan telif ücretini M. Turgut 
ödemeyince, çalışma hazırlandı ama basıl
madan kaldı.

Bu konuyu daha sonra Fatih Mehmet 
Güler ele aldı.

Hocalarla görüşüp, telif ücretini ödedi. 
Kitabın basım işini de AK-Mat firmasına 
ihale edildi.

Güler, görevden alınmadan önce bu 
çalışmanın prova baskısını incelemiştim. 
Tahminimden de geniş bir çalışma olmuş.

Bu kitabın bugüne kadar basılıp dağıtıl
ması gerekirdi.

Ama, Fatih Güler’in her yaptığı işi balta
lama gibi bir anlayışı olan bugünkü Bele 
diye yönetimi, bu işi de diğerleri gibi dur
durdu.

Gemlik’in tarih ve kültür değerlerinin 
gün yüzüne çıkarılması gerekir.
Bu konuda başta belediye ve sponsorluk 
yapacak sanayi kuruluşlarına önemli 
görevler düşüyor.

Bunun başlangıcını Kaymakamımız 
başlattı. Gerisini bekliyoruz:

Hayvan Sevgisi” konulu 
resim yarışmasının 
sonuçları belli oldu

4 Ekim Hayvan 
Hakları Günü 
nedeniyle düzenle
nen resim yarış
masının sonuçları 
belli oldu.
Gemlik Belediyesi 
ve Hayvan Hakları 
Derneği tarafından 
düzenlenen “Hayvan 
Sevgisi” konulu 
resim yarışması 
sonuçları dün

sonuçlandı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada 
4 Ekim Hayvan 
Hakları Günü 
nedeniyle ilçemizde
ki ilköğretim okulları 
4. ve 5. sınıf öğren
cileri arasında 
düzenlenen resim 
yarışmasını değer
lendiren seçici

kurul, Borusan 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Yağmur 
Başaran’ın 
çalışmasını 
birinciliğe layık 
gördü.
İkinciliğe Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Ezgi Girenay, 
üçüncülüğü ise 
Şehit Etem Yaşar

İlköğretim Okulu 
öğrencisi 
Fatmanur Katırcı 
elde etti.
Seçici kurul, ayrıca 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
öğrencisi Ömer Berk 
Akkoyun adlı 
öğrencinin 
çalışmasını da 
mansiyona layık 
gördü.

Mimarlar Haftası kutlanıyor
Mimarlar Odası 
Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
Ekim ayının ilk 
Pazartesi gününün 
Mimarlar Günü 
olduğu, ilk haf
tasının da Mimarlar 
Haftası olduğu belir
tilerek, Mimarlar 
Haftası kutla
malarının başladığı 
bildirildi.
Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilcisi 
Kenan Çakır, 
gazetemize 
yaptığı yazılı açıkla
mada, mimarların 
serbest çalışan 
kamu ve ücret gibi

Kenan Çakır

hayatın çeşitli 
alanlarında kent için 
hizmet veren kişiler 
olduğunu söyledi. 
Çakır, şöyle devam 
etti :

“Mimarlar, kültür, 
tarih, ekonomi, imar 
yönetmeliği gibi 
etkenleri inceleyerek 
şehrin oluşumuna 
yön veren,

sosyal, barınma 
kültürel alanlar 
oluşturan, özel 
mekan alanları 
yaratan, kamu 
yararını düşünüp 
ilkeli düşünen ilkeli 
kişilerdir.
Mimarlar, toplumun 
önceliklerini 
tecrübeleri ile bir
leştirip, daha iyisi 
için nasıl katkı 
koyarız çabasın
dadırlar.
Bu vesile ile 
daha iyi bir şehir 
için çalışan, 
çabalayan mimar
larımıza teşekkür 
ediyor, günlerini 
kutluyorum.”

Gemlik Belediyesi nin
hukuksal durumu

As TVde tartışılacak
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
İçişleri 
Bakanhğı’nca 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra 17 Mart günü 
yapılan belediye 
meclis seçimlerinde, 
Belediye

Başkanvekilliğine 
seçilen Refik 
Yılmaz’ın seçildiği 
meclis toplantısının 
hukuksuz ve geçer
siz olduğunun 
Bursa 3. İdare 
Mahkemesi tarafın
dan belirlenmesin
den sonra, CHP’liler 
ile belediye yönetimi

arasında süren 
hukuk mücadelesi 
bu akşam Bursa As 
TV’de Mustafa 
Özdal’ın sunacağı 
programda ele alı
nacak.
Saat 21.oo-22.30 
arasında yayın
lanacak olan progra
ma, Gemlik Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ak Parti İlçe 
Başkanı Necdet 
Yılmaz ile CHP il 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan ve 
CHP’lilerin kapı 
önünde yaptığı 
toplantıda başkan 
vekili seçilen Necdet 
Ersoy katılacak.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


4 Ekim 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 5

Bursa Büyükşehir Belediyesi Taraklı ve Avcı Ailelerinin 6 katlı binasının tapusunu aldı

Kumla İskele Meydanı ndaki 
kamulaştırma tamamlandı

Küçük Kumla İskele Meydam’ndaki Taraklı 
ve Avcı ailelerinin hissedarlarına ait olan 
binanın tapu işlemleri dün tamamlandı

Küçük Kumla Köyü 
İskele Meydanı’nda 
bulunan 6 katlı 
binanın Büyükşehir 
Belediyesi tarafın* 
dan kamulaştırılması 
tamamlandı.
Belediye Başkanı

Fatih Mehmet Güler 
tarafından kamu
laştırılma çalış
malarına başlayan 
ancak, mal sahip
lerinin biraraya 
gelememesi 
nedeniyle kamu

laştırılması geciken 
binanın kamulaştır
masına Büyükşehir 
Belediyesi talip 
oldu.
Taraklı ve Avcı 
ailelerine ait olan ve 
23 hissedarı bulu

nan 5 katlı bina ve 
altındaki işyeri 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 355 bin liraya 
kamulaştrıldı. 
Dün, Gemlik 
Tapu ve Kadastro

Müdürlüğü’nde 
Büyükşehir Beledi 
yesi Kamulaştırma 
Müdürlüğü yetkilisi 
ve hisse sahipleri 
biraraya gelerek, 
tapu devir işlemele 
rini tamamladılar.

Binanın Büyükşehir 
Belediyesi’ne devri 
tamamlandı.
Büyükşenir Belediye 
si mülk sahiplerine 
hisseleri oranında 
bedellerini ödeye
ceği öğrenildi.

Kaymakamlıkla yapılan toplantıda kitaba girecek konular ele alındı

‘ Gemlik” adlı tanıtım kitabının
hazırlıklarına başlandı

Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından bastırıla
cak olan, “Gemlik” 
adlı tanıtım kitabının 
hazırlıklarına 
başlandı. 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
Kaymakam Bilal 
Çelik başkanlığında 
bir toplantı yapıldı. 
Toplantıya, kitabı 
hazırlayacak olan 
Doç Dr. Bedri 
Yalman ile baskıyı 
yapacak olan Barışçı 
Ajans temsilcisi ile 
Gemlik yerel basın 
temsilcileri, 
Araştırmacı Yazar 
Naci Pehlivan, 
Belediye 
Başkanvekili yardım
cısı Mehmet Çelik ile

Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Gemlik 
Turizm Derneği

Başkanı Hüseyin 
Ekim de katıldı.
150 sayfa olması 
planlanan ‘Gemlik’

adlı tanıtım kitabına 
alınacak konuların 
ana başlıklarını anla 
tan Doç Dr. Bedri

Yalman, Gemlik’in 
tarihi, coğrafyası, 
kültürü, ekonomisi 
ana başlıkları altında

alt başlıklarla 
herkesin anlayacağı 
bir kitap olacağını 
söyledi. Gemlik ile 
ilgili yazılı belgelerin 
çok sınırlı olduğunu 
söyleyen Yalman, bu 
konuda yerel kay
nakların kendilerine 
yardımcı olmaları 
halinde kitabın kısa 
zamanda ortaya 
çıkabileceğini 
söyledi.
Kaymakam Bilal 
Çelik ise, bu konuda 
bilgi sahibi olan 
herkesin kendilerine 
yardımcı olmalarını 
istedi.
Gemlik tanıtım kita 
binin yılbaşına ka 
dar baskısının 
tamamlanması 
bekleniyor.
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Zirveye ıımcıılııl Wiw

Karşılaşmalar 
“Mekanların Dönü 
şümü” başlıklı 
Bursa Fotofest, Tür 
kiye’nin ve dün 
yanın önemli fotoğ 
rafçılarını Bursa’da 
konuk ediyor. 
Bursa, tarihi Hanlar 
Bölgesi ile Merinos 
Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde 15 Ekim 
- 23 Ekim tarihleri 
arasında gerçek
leştirilecek ulus
lararası bir fotoğraf 
festivaline en 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
Merih Akoğul’un 
sanat yönetmenliği 
ve şef küratör- 
lüğünü yaptığı, 
Jason Eskenazi’nin 
uluslararası fotoğ 
rafçılar küratör- 
lüğünü, Laurence 
Cornet’in ulus
lararası fotoğrafçılar 
yardımcı küratör- 
lüğünü ve BUFSAD 
Başkanı Utku 
Kaynar’ın da genel 
koordinatörlüğünü 
üstlendiği Fotofest 
1. Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali’ne 41 ülke
den 100 fotoğrafçı 
kâtıhrken, 30 sergi, 
90 fotoğraf göster

isi, 12 belgesel gös
terimi, fotoğrafçı 
filmleri seçkisi, 36 
seminer ve 7 teknik 
atölye gerçekleştir
ilecek. Aynı zaman
da Time, Newsweek 
gibi dünyanın önem
li basın kuruluşla 
rımn fotoğraf 
editörleri ve Power 
house Books’un da 
içinde olduğu 
kuramların yayıncı 
lan da festivalin 
konuğu olacak. 
Ayrıca ulusal ve 
uluslararası birer 
fotoğraf yarış
masının yapılacağı 
etkinlikte, kitaptan 
fotoğraf malzemele 
rine kadar çeşitli 
ürünlerin sergilen 
diği farklı standlar 
açılacak ve fotoğraf 
çılar portfolyo oku
ması gerçekleştire
cekler. Maket kitap 
yarışması ve okullar 
la yapılacak sosyal 
sorumluluk proje 
lerinin de hayata 
geçirileceği Bursa 
Fotofest’te, şehir 9 
gün boyunca fotoğ 
raf soluyacak. 
Dünya fotoğrafının 
önemli isimleri 
Bruno Barbey, 
Maggie Steber,

Klavdij Sluban Ken 
Light, Ken Schles, 
Vivian Maier ve 
Türk fotoğrafının 
büyük ustaları Ozan 
Sağdıç ve Ergun 
Çağatay’ın 
fotoğraflarının da 
sergileneceği 
Bursa’nın ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivali olacak olan 
Bursa Fotofest, 15 - 
23 Ekim tarihleri 
arasında şehrin tar
ihi çarşı ve hanlarını 
adeta dev bir 
galeriye dönüştüre
cek. Türkiye’nin en 
geniş kapsamlı 
fotoğraf festivali 
olan ve global 
fotoğraf dünyası 
tarafından merakla 
beklenen Bursa 
Fotofest’te dünyaca 
ünlü yerli ve yaban 
cı fotoğrafçıların 
çalışmalarının yer 
alacağı sergiler 15 
Kasım 2011 tarihine 
kadar ziyaret çilere 
açık olacak. 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe’nin himaye 
sinde, Bursa Kent 
Konseyi’nin liderli 
ğinde ve BUF SAD 
ın organizasyonuyla 
gerçekleşecek

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
istasyon inşaatları 
ve mekanik 
akşamın imalatı 
hızla devam eden 
yeni teleferik hattını 
1 yıl içinde tamam
layarak, Uludağ’a 
ulaşımını konforlu 
hale getirmeye 
hedeflediklerini 
belirtti.
Büyükşehir Beledi 
yesi, Uludağ’a 
ulaşımda en önemli 
araç olan teleferiğin 
yenilenmesi için 
çalışmalarını aralık
sız sürdürüyor. 
Teferrüç istas 
yonunda kaba 
inşaatı tamamlanan 
makine dairesi ve 
mekanik akşamların 
imalatlarında 
incelemelerde bulu
nan Başkan Altepe, 
yeni sistemle birlik
te teleferik hattının 
taşıma kapasite 
sinin 12 kat arta
cağını vurguladı. 
Başkan Altepe, 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreteri 
Seyfettin Avşar, 
Genel Sekreter 
Yardımcıları Bayram 
Vardar ve Mustafa 
Altın ile birlikte yap
tığı incelemede, 
inşaat ve imalat 
çalışmaları hakkın
da müteahhit firma 
yetkililerinden bil
giler de aldı.
“Sıkıntıları aştık 
çalışmalar hızla 
sürüyor” 
Başkan Altepe, 
Uludağ’ı Bursa 
ekonomisine daha 
fazla katkı sağlaya
cak hale getirmek 
istediklerinin 
belirterek, 
“Uludağ’ın kent 
ekonomisi açısın
dan büyük önemi 
var. Uludağ’da en 
çok sıkıntı çekilen 
konu ise ulaşım. 
Tüm dünyada dağ

m

bölgelerinde en 
rahat ve kullanışlı 
ulaşım aracı tele
ferik. Biz de 
Bursa’da 1960’h yıl
larda devreye alınan 
teleferiğin taşıma 
kapasitesinin artırıl
ması, modern ve 
keyif hale getirilme
si için çalış
malarımızı 
sürdürüyoruz. Proje 
süresince bazı 
sıkıntılar yaşadık. 
Hukuki engellemel
erle karşılaştık. 
Ancak tüm sıkın
tıları aştık ve çalış
malarımız hızla 
devam ediyor. 
Hedefimiz 1 yıl 
içerisinde tüm 
mekanik akşamların 
imalatının tamamla
narak yeni telefer
iğin hizmete açıl
ması" diye konuştu.

“22 dakikada oteller 
bölgesine”
Şu anda ilk istasyon 
olan Teferrüç’tekî " 
makine dairesinin 
kaba inşaatının ’ 
tamamlandığına 
işaret eden Başkan 
Altepe, oteller bel
gesine yapılacak' 
istasyonunun 
inşaatının başlaya
cağını kaydetti. ’ 
Vagonlar, kabinler, 
direkler, elektronik 
ve elektrik akşamla 
ilgili imalatların ' 
konusunda uzmanı 
Doppelmayr 

firmasının 
Avusturya ve 
Almanya’daki 
tesislerinde devam 
ettiğinin altını 
çizen Başkan 
Altepe, “Bir yıl 
içinde yeni 
teleferiği tamam
layıp Bursa’dan 
Uludağ oteller böl
gesine ulaşımı 22 
dakikaya indire
ceğiz. Yeni sistemle 
birlikte mevcutta 
Sarıalan’a kadar 4 
bin 500 metre olan 
teleferik hattı 8 bin 
400 metreye çıkarak 
oteller bölgesine 
kadar uzanmış ola
cak. Bursa’da kon
aklayan misafirler 
kayak takımlarını 
alıp yeni teleferik 
sistemi ile 22 
dakikada pistlere 
ulaşabilecekler. 
Yazın da kente 
gelen iç ve dış 
turizm misafirleri 
yeni hat sayesinde 
rahatça Uludağ’a 
çıkabilecekler. 
Amacımız 
Uludağ’a ulaşımda 
karayolunun 
mümkün olduğunca 
kullanılmaması 
ve yeni 
sistemle birlikte 
zirveye keyifli, 
manzaralı ve kon
forlu bir yolculuk 
yapılması.
Şimdiden tüm 
Bursa’ya hayırlı 
olsun" dedi.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER MS
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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Mecliste daire başkalarından ve komisyonlardan gelen teklif ve raporlar görüşülecek 

Belediye Meclisi 
yarın toplanıyor
Gemlik Belediye 
Meclisi, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
arkasındaki 
Belediye Hizmet 
Binasında bulunan 
Meclis Toplantı 
Salonu’nda 
gündemindeki 
konuları görüşmek 
üzere yarın saat 
15.oo de 
toplanacak.
Belediye Meclisi’nde 
eski meclis tutana 
gının okunmasından 
sonra dairelerden 
gelen teklifler ele 
alınacak.
Bunlar arasında, 
Tanzim Satış 
Komisyonu üye 
seçimi, 2012 mali 
yılı gelir gider 
bütçesiyle ilgili 
görüşme, Turkcell’in 

__________________

Yardımsevenler
gezi düzenledi

yer isteminin 
görüşülmesi, yol 
çalışmalarında 
kesilen ağaçların 
bedellerinin belirlen
mesi, Adliye Sarayı 
yapımı için Hisar 
Mahallesi 4 N IV 
pafta, 562 ada, 261 
parselde plan 
değişikliğinin 

görüşülmesi, 
Halitpaşa Mahalle 
si’nde bir arsanın 
takasının yapılma 
sının görüşülmesi, 
Fen İşleri Müdür 
lüğü’ne bir adet 
damperli araç 
aliminin görüşülme
si, Kurşunlu Mahalle 
si’ndeki 1819 

parseldeki 
taşınmaz malın 
satışının 
görüşülmesi 
yer alıyor.
Belediye Meclisi’nde 
daha sonra 
komisyonlardan 
gelen konuların 
görüşülmesine 
geçilecek.

Gemlik 
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri, 
düzenledikleri 
gezilerine bir 
yenisini daha 
ekledi.
20 kişilik bir 
gurupla, 18-25 
Eylül 2011 tarihleri 
arasında Roma, 
Floransa, Venedik, 
Roma ve Napoli’yi 
gezen Gemlik 
gurubu, unutama 
yacakları günler 
geçirdiklerini 

söylediler. 
Dernek üyeleri, 
gezi düzenleyerek 
derneği gelir 
elde ettiklerini, 
bu gelirlerle 
yardıma muhtaç 
ailelere, öğren
cilere destek 
sağladıklarını 
belirtti.
Yardımsevenler 
Derneği üyeleri, 
gezilerine ara 
vermeden dün 
gece de Side’ye 
hareket ettiler.

Öğrenciler pl Hasını tanıyor
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
7/D sınıfı öğrenci
leri, gazetemizi 
ziyaret etti. 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Ahmet 
Demirhan’ın verdiği
Meraklı Gözler 

Yerel Basında” 
konulu araştırma ve 
ropörtaj ödevini 
yapmak için 
gazetemize gelen 
öğrenciler Hüseyin 
Karadağ, İrem Baki, 
Mine Yazıcı, Hilal

Kuştul, Berkcan 
Uzun, Faruk Şener, 
Harun Eker, 
Mustafa Turhan, 
gazetemiz sahibi ve 
Başyazarı Kadri

Güler ile görüştü. 
Öğrencilerin soru
larını cevaplayan 
Kadri Güler, yerel 
basının o kentte 
yaşanan her türlü 

olayın yazılı olarak 
kent insanına duyu
rulmasını sağladı 
ğım, kent insanına 
yaşanan kentle ilgili 
güncel olayları 
aktardığını belirtti. 
Öğrenciler, Yazı 
İşleri Müdürü Serap 
Güler’den gazetenin 
hazırlanışı konu 
sunda bilgi alırken, 
gazetemiz çalışan
ları Ebru Eren ve 
Zeki Kotan’da 
gazetenin nasıl 
baskıya girdiği 
konusunda bilgiler 
edindiler.

CHP'l i mclerten
Kem Kimi cârisi

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik 
Kolları Başkan 
yardımcısı caner 
Karcı, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
"Bursa’nın 9 
ilçesinde bulunan 
Kent Konseyi 
Gemlik’te neden 
yok" dedi.
Karcı, sivil toplum 
örgütleri ve siyasi 
partileri ziyaret 
ederek, bu konuda 
ortak fikir birliği 
sağlanması için 
çalışacağını 
belirterek, "Kent 
Konseylerinde 

bulunan gençlik 
meclisinde Gemlikli 
sivil toplum kuru
luşlarının ve siyasi 
partilerin genç
lerinin eşit 
katılımıyla temsil 
edilerek, gençlerin 
toplumsal yaşamın 
her alanında söz 
sahibi olması, kent 
yaşamına katılması 
ve kente ait olma 
duygularını 
geliştirmesi, kaliteli 
ve yaşanabilir bir 
kent yönetiminde 
gençlerin de aktif 
rol almasını sağla 
yacaktır" dedi.
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ELEMAN
ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE .ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA MAKİNALARINDAN 
ANLAYAN BAY BAKIMCI ve KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi 

Bölgesi 3.Km. GEMLİK
Tel: 513 45 79

S ATI U K

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

YARI ROMÖRK KONTEYNIR TAŞIYICI 
DORSELER

MODEL MARKA SEKLİ
2006 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)

ADRES : Sanayi Sitesi Karşısı
AKCAN NAK.TIR PARKI

TEL: (0224)- 524 87 OO

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 
MORTGAGt 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 
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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

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

ELEMAN ftBANIYOB
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

GemlikK!

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA | 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama1’ 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın

mynet.com
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tmelli maaşların am geliwr
Taşerondaki işçinin 
kıdem çilesi bitiyor, 
emekliler için 
’kademeli intibak' 
yolda.
Hükümet intibak 
çalışmasında sona 
geldi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, 
“Emekli maaşların
da yapılması gere 
ken intibak düzen
lemesinde tablo 
ortaya çıktı gibi. 
2000 yılından önce 
emekli olan 2.5 
milyon kişiyle ilgili 
tabloyu ana bat
larıyla gördük. 
Ayrıntılarına baka
cağız” dedi. Çelik, 
" Ma I iy et yüksek 
çıkmaz mı, Maliye 
ne der?” sorusuna; 
"Hükümet progra 
mında yer alıyor. 
Emekliye sözümüz 
var” karşılığını 
verdi. Bakan Çelik, 
kıdem tazminatı 
konusunda taşeron 
içşilerin ağır şart
larına işaret ederek, 
"Birine hay hay biri 
ne vay vay olmaz, 
bunların haklarını 
devlet olarak biz 
koruyacağız" dedi. 
Bakan Çelik, bîr 
grup gazeteciyle 
Meclis'te yaptığı 
sohbette milyonlar
ca emekliyi ilgilen 
diren intibak düzen 
lemesi ve kıdem 
tazminatı konusun

da önemli açıkla
malarda bulundu. 
İntibak konsunun 
hükümet progra 
mında olduğunu 
anımsatan Çelik, 
"Sözümüz var. kade 
meli olarak bu 
düzenlemeyi yapa 
cağız. Ama önce 
tabloyu net olarak 
görmemiz gereki 
yor" dedi. 1981 
yılından 2000 yılına 
kadar durumun ne 
olduğunu, kimlerin, 
hangi derecede 
mağdur olduğunu 
anlamak için bir 
çalışma yapıldığını 
anlatan Çelik, 
"Tabloyu gördük 
gibi. Şimdi aynn- 
tılara bakacağız" 
diye konuştu. 
İntibak konusunun 
daha çok işçi emek 
İllerini ilgilendirdi 
ğini anımsatan 
Çelik, "5 milyon 
400 bin işçi emek

lisi var. Bunların 2.5 
milyonu 2000 yılın
dan önce emekli 
olmuş. Ama kaç 
kişi mağdur bunu 
anlamaya çaIışı 
yoruz. Bunlardan 
bir kısmı düşük 
maaş alırken, 2000 
yılından sonra 
emekli olanlara 
daha yüksek maaş 
bağlanmış. Öyle ki 
adam, 3 bin 600 
gün prim yatırmış 
olmasına karşın, 
emekliliği 2000 
yılından sonra iste
diği için 5 bin gün 
prim yatırana göre 
emekli maaşı daha 
yüksek bağlanmış" 
diye konuştu. 
'Maliyet yüksek 
olmaz mı, bu parayı 
nereden bulacak
sınız, Maliye ne der' 
sorularına ise Çe 
lik, yapılan çalış
malara Mal iye bü 
rokratlannın da

katıldığını belirte 
rek, konunun 
Ekonomi Koordi 
nasyon Kurulu 
gündemine gele
ceğini vurguladı. 
Düzenleminin 
kademeli olacağım 
anımsattı.
Bakan Çelik, 
gazetecilerin 
'Kıdem tazminatı 
fonu’ gelecek mi 
gelme yecek mi, 
var mı yok mu; 
sorularına ise 
doğrudan ’var' ya 
da ’yok* demedi. 
Kıdem tazminatının 
özellikle alt işve 
renlerce çalıştırılan 
taşeron işçilerin 
sorunu olduğuna 
dikkat çekti. Bu 
insanların 11 ay 
çalıştırılıp, kıdem 
tazminatı verme 
mek için işten çıka 
rıldtklannı; mesai 
saatlerinin uzun 
olduğunu; izin bile 
yapamadıklarını 
anlattı.
Örgütlenme 
sorunu yaşadık
larım vurguladı. 
Bunun üzerine ’o 
zaman kıdem taz 
minatı fonu sadece 
taşeron işçiler için 
getirilsin' önerimize 
Çelik, "Bakın bu da 
bir formül olabilir. 
Tüm önerileri enine 
boyuna konuşa
cağız” karşılığını 
verdi.

Dolanla rekor 
üstüne rekor

Küresel endişeler ve 
parite etkisiyle 1,87 
seviyesini aşarak 
yeni rekor kırdı.
Dola r yeni haftaya 
rekor tazeleyerek 
başladı.
Dolar/TL, Euro böl
gesine yönelik 
endişeler ve parite 
etkisiyle 1,8700 
seviyesinin üzerini 
gördü. Bankalararası 
piyasada dolar 
1,8720’yle tüm 
zamanların en yük
sek düzeyine çıktı. 
Güne 1.86’nın 
üzerinde başlayan 
dolar bu seviyenin

GemlikKHrfez
__ıııMıitıtfııkıfrâiluaTnl 

altına hiç inmedi. 
Euro, Yunanistan’ın 
temerrüde düşeceği 
endişelerinin Euro 
Bölgesi bankacılık 
sektörünün sağlığı
na ilişkin endişeleri 
derinleştirmesiyle 
dolar karşısında 
1,3311 sekiz buçuk 
ayın en düşük 
seviyelerine geriledi. 
Euro Bölgesi Maliye 
Bakanlan Avrupa’da 
çözüm için biraraya 
gelirken, küresel 
borsalarda satış 
ağırlıklı görünüm 
sürüyor. İMKB’de ise 
seyir yatay

ABONE 01DWZK
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T INBM “SUYUMU BOŞA

TEIVW Vâfcftı tarafındİOT baş* attlbnı “Suyunuı Boşa Htarcarroa" 
kampanyasına1 suı tuKefimıninı orr'enrne»' iiçjrp siz ste KaOi'ım

■IHI
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU YANI 

BURSA ÇİMENTO BİTİŞİĞİNDE 500 METRE 
KAPALI 500 METRE AÇIK SAHA 

ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT KİRALIK İŞYERİ

0 536 498 54 60
G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İMaye 11®
Pbliıs İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar.. Kdn».- 5113112 06

İTEMAnas» 513 20 66
TEK İşletme 513 45 0 3
Statyum 514 Oü 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 tV 74

: Halk Kütüphane 513,13 53
i Askerlik Şb. 513 1® 57
Karayoil«fn 513 13 S®

1 Liman Baş. 513 11 33
1 Mal Müd. 513 1® 95
Nüfus NM.. 513 37 42

Bursa 256 77 841
Mudany a 54’4 30- 60
Yen i kapı (2“!’2> 516 T2 H2
Yaitova (226)' 8TT H3 23
İDO imam Aslam 
Dinlen me Tes. 5T3 23 94: -J

— X

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova ((226): 8<14 YO» 20'
Topçular (226)) 363> 43 T9
Eskihisar (262), 655 6® 31

Kaymakaml ık 513 1'0 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Somct Yn* 513 29 54
Emniyet Müd. SI'S 2® OTOBÜS

1 fS-VMİ İri lUtri <-1 *1 ttZT
■ Şeh i rlerarası 2ST 54 00
ı Otobüs Terminali (18 Hat )•

ULAŞIM । uzeı iu. mu. j ı j ıs u/
| Tapu Sicil. Müd. 513 14 14
Müftülü k 513 13 64
Güm rü* Md. 524 85 86

■ Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarm» Wİm». 513 19 45

। ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Mud. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7164

R
METRO 543 1212
Aydın Turizm1 513 20 77
Süzer Turizm. 512 1i® 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 5944771
Kamil! Koç 512 01 63

DAĞITICILAR

E 
H

GEMOAŞ 513 29 29
Aygaz 5131295
Habaş 51316 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 5145981 1
Bütünler Likitgaz 553 80 oo
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 t7 00 |

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 547 34 00
Sahil Dev. Hast. 54IJ. 23 29
IWer. Sağ. Ocağı 51310 68
Tom okay Tomografi 55,3; 65 29
Uzm ani ar Tıp Mrk. 544, 8q 88

RELEOİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 5132432
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Ya»b»LWd. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

i K TAKSİLER

Körfez Taksi 513 IS 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 5133248
Gemlik Taksi 513 2324
Man ast 1 r Taksi' 517 33 94

i Akcan pvtrol
MAR-PET 3O 33

| Tuncay Otogaz 5-13 f < 45
Beyza Petrol 511 OT O<3

NÖBETÇİ İCHlit
4 Ekim 2011 Salı 
TUĞBA ECZANESİ

Gemlik Körfez
(EBltK'İNİm «ÛIIIÛC SİYASİ «İZCTfli

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4082 

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
Ma tbaacı 11 k-Yay ı ncı 11 k-Reklam cı lı k Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bay ram Günleri ve Pazar günleri y ay ınlanmaz)

tininiwiui
mm 

Şirinler 
1U5-14.00-I6.00- 

18.00-20.I5 
«W 

1100-I4.15-16.I5-
I8.l5-2O.3O 

Rezervasyon
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2002

H I H V I

OKI M lUOGMIM OKULU
£enfffk -^Aramsa»yolu 2. Km.
Umurbey Paşabahçeler Mevkii

Tel: O 324 513 50 84 GEMLİK
www.aykentilkogretim.k12.tr

99 99

Deneyimli kadromuz ve çağdaş eğitim 
anlayışıyla sîzlere en yak» 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 başanr..._

FÎ3F

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

6.800 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL
8.000 TL

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

Tiyatro Festivali başladı
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BK 
STV) ve ASSITEJ 
Türkiye Merkezi iş 
birliği ile bu yıl 16.’sı 
düzenlenen ‘Ulusla 
rarası Bursa Çocuk 
ve Gençlik Tiyatro 
lan Festivali’, 
Tayyare Kültür Mer 
kezi’nde gerçek
leştirilen coşkulu bir 
törenle başladı. 
Bursa’da 3-10 
Ekim tarihleri arasın

da renkli gösterilerin 
sunulacağı festivale 
bu yıl 7’si yabancı, 
16 tiyatro topluluğu 
katılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
vekili Atilla Ödünç, 
festivalin açılışında 
yaptığı konuşmada, 
nadide bir kent olan 
Bursa’nın kültür ve 
sanat yaşamının 
canlılığına dikkati 
çekti.
Bursa’nın tiyatro 
anlamında

Türkiye’nin en şanslı 
illerinden biri olduğu 
nu söyleyen Ödünç, 
“Bursa, Karagöz ve 
Hacivat efsanesi ve 
Türk gölge oyunları 
geleneğinin 
merkezidir” dedi. 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin çocuklara, 
gençlere ve sanata 
değer verdiğini anla
tan Ödünç, “Bizler 
gençlere değer 
veren bir toplumuz. 
Çocuklarımızın ve 
gençlerimizin 

gelişimine yönelik 
her faaliyeti destek
liyoruz. 16. kez 
açılışını gerçek
leştirdiğimiz festival
imiz, Bursa’nın 
kültür harmanında 
bir gelenek haline 
gelmiştir” diye 
konuştu.
Festivalin Bursa’da 
bir hafta boyunca 
renkli görüntülere 
imza atacağını ifade 
eden Ödünç, açılış 
töreninde ‘Güliver 
Devler Ülkesi’nde

adlı oyunu sah
neleyen Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncu
larını da tebrik 
ederek, plaket verdi. 
Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik 
Tiyatroları Birliği

(ASSITEJ) Türkiye 
Merkezi Başkanı 
Doç. Dr. Tülin 
Sağlam ise 16 yıl 
önce Bursa’da 
başlatılan festivalin, 
her yıl aypı heyecan
la hayata geçirildiği
ni vurguladı.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr


• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler
O Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri ।

444 NURSı v V t t î 
444 6877!

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

ILNURS
V LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMLIKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 
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İlli hacı 
kafilesi uğurlandı
Gemlik’ten ilk hac kafilesi düzen
lenen törenle uğurlandı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı ve çeşitli özel 
firmaların organize ettiği hac 
kafilesinde yer alan 68 hacı adayı 
yolcu edildi. Haberi sayfa ’da

M lllll Hl IİİHİ1
BDP’nin Gemlik’te 9 Ekim 2011 günü Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüş ve basın toplantısı 
konusunda iş dünyasından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, yaptıkları açıklamalarda Gemlik halkının huzurunun 
bozulmamasını istedi. Şehit aileleri ise, yürüyüş yaparlarsa tepki koyacaklarını söylediler.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası ile sözleşme imzalandı 

llakıM'ian
MİaMMİ

BDP'nin Gemlik’te yapmayı plan
ladıkları yürüyüş nedeniyle güvenlik 
güçlerinin sıkı önlemleri devam 
ederken, Ticaret ve Sanayi Odası 
Baş kanı Kemal Akıt ile Esnaf ve 
Sanatkar lar Odası Başkanı İbrahim 
Talan, yürü yüşü değerlendirir ken, 
"Gemlik halkı tedirgin edilmeme
lidir.” dediler. Haberi sayfa 7’de

GüneBakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP’li belediyeler
Neredeyse her gün bir CHP’li belediye 

ye baskın düzenlenerek, onlarca görevli, 
Belediye Başkan veya başkan yardım
cılarını gözaltına alıyorlar.

Bu hafta, iki CHP’li belediye çalışanları 
ihaleye fesat karıştırmak, evrakta sah 
tecilik gibi iddialarla gözaltına alındı.

AKP iktidara geldiğinden bu yana, ikti
dar partisi muhalefet partilerin elinde bu 
lunan çok sayıda belediyede, gerek İçiş
leri Bakanlığı müfettişleriyle, gerekse sav 
cıhklar aracılıyla soruşturma başlattı.

Bu belediyeler, yalnız CHP belediyeleri 
değil.

Aralarında MHP ve DP’li belediyeler de 
var. Bu muhalefeti itibarsızlaştırmaktır.

Devamı sayfa 4’de

Bıırsa’da sofralık zeytin rekoltesi 
130 bin ton tahmin ediliyor. 

Asa; “Rekolte 
beyanını 

gerçekçi yapın"
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, “Zeytinde var 
yılını yaşıyoruz. 
UZZK’nın tahminle 
rine göre 130 bin 
ton sadece 
Bursa’da tahmin 
edilen rekolte... 3 
Ekim itibariyle 
ortaklarımızdan 
rekolte beyanlarını 
almaya başladık. 
Bursa’da zeytin 
rekoltesi 130 bin

ton tahmin 
ediliyor” dedi. 

Haberi sayfa 2’de

Vakıfbank ile 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
arasında ucuz 
kredi sözleşmesi 
imzalandı.
Daha önce Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile ucuz 
kredi sözleşmesi 
imzalayan

Vakıfbank Gemlik 
şubesi yetkilileri, 
bu kez Bölge 
Müdürü Ersin 
Özoğuz’un da 
katılımı ile Gemlik 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası ile ucuz 
kredi sözleşmesi 
imzaladılar.
Haberi sayfa 7’de

Kurban satış 
yeri hazırlanıyor
Gemlik Belediyesi kurban satış yeri 
için önlemini alıyor. Özel Aykent İlk 
öğretim Okulu arka tarafında temin edi 
len alanda zemin düzenleme çalışma 
lan sürüyor. Hâzineye ait 67 dönüm ara 
zide çalışmaların bitiminden sonra kur
ban alımı yapılabilecek. Sayfa 4’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Ezince ne oldu....
Kent Konseyi Yönetmeliğinin 6’ncı mad

desi konseyin görevlerini sıralarken; a) 
Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygın
laştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak 
yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı 
ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benim
senmesini sağlamak demiş.

Sonrada aynı yönetmelikte Kent 
Konseyi’ni;

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, 
hemşerilik hukuku çerçevesinde buluş
tuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorun
larının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkın
ma ilkeleri temelinde belirlendiği, 
tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak 
aklın ve uzlaşmanın esas olduğu 
demokratik yapılar olarak tanımlamış.

Çok dikkatle okuduğumda her iki tanımda 
da ayrışmak, üstünlük sağlamak diye bir 
sözcük dizisi yok.

Ama geçen gün gelen bir mesaj var cep 
telefonlarına;

Aynen şöyle başlıyor;
“Ezici bir çoğunlukla yeniden Bursa Kent 

Konseyi Başkanlığı’na...”
Şaştım kaldım.
Şaşkınlığım konseyin web sitesinde 

seçim sonuçlarına ilişkin haberi 
gördüğümde ise üzüntüye dönüştü.

Gönderen kişinin niteliği hakkında bilgi 
sahibi olmasam güler geçerim...

Ve ardına da “klasik bir seçim sevincinin 
dışa vurumu” diye eklerim.

Ama bu kez seçim süreci ile de hiç 
ilgilenmediğim halde geçemiyorum.

Çünkü şu anda kent konseyi başkanlığını 
yürüten “kişi”nin çalışmalarını olumlu 
buluyorum.

Bana göre kent ve kentli adına özellikle 
turizm, kültür ve sanat alanında gecesini 
gündüzüne katarak önemli işler yapıyor.

Bir şey daha çoğunluğun altında ezilen 
(!) adayı ise hiç tanımıyorum.

Tek ortak noktamız aynı gazetede yazmak. 
Açıkçası onu da seçim sonuçlarına ilişkin 

haberi okurken öğrendim.
Benim eleştirim yaklaşım tarzına... 
Demokratik bir seçimdir gerçekleşen. 
Sonuçlarına kazanırsan “insani” duygu

larla sevinirsin, kaybedersen de üzülürsün.
Hepsi o kadardır.
Bildiğim kent konseylerinin tümüyle 

gönüllülük esasıyla oluşturulduğudur.
Onun için de sonuçlar karşısında dışa 

vurulan heyecanı ve gösterilen hezeyanı 
algılama güçlüğü çekiyorum.

Kaldıtki;
Atanan ya da seçilen kişiye düşen ödev

lerini kentlilik bilinciyle ve özveriyle yap
maktır.

Yani;
Kent sorunlarını tartışırken ortak akıl ve 

uzlaşmayı ilke edinerek çözümler üretmek, 
gelecek kuşaklara her yönden yaşanabilir 

bir kent bırakılmasına önderlik etmektir.
Öyle değil mi ağabey?

Bursa’da sofralık zeytin rekoltesi 130 bin ton tahmin ediliyor.

Asa; “Rekolte beyanını
gerçekçi yanın

Bursa’da bu yıl 
sofralık zeytin 
rekoltesi 130 bin ton 
tahmin ediliyor. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Zeytinde var 
yılını yaşıyoruz. 
UZZK’nın tahminle 
rine göre 130 bin 
ton sadece Bursa’da 
tahmin edilen 
rekolte... 3 Ekim 
itibariyle ortak
larımızdan rekolte 
beyanlarını almaya 
başladık. Ürün alım 
ve fiyat politikamızı 
rekolte beyanları 
doğrultusunda 
belirleyeceğiz" dedi. 
Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konseyi 
(UZZK) tarafından 
oluşturulâh 
komisyon yurt 
genelinde rekolte 
tahmin incelemesi 
yaptı. İncelemenin

Tayan, TBMM ne verdiği önergeyi Orman «e 
Su İşleri Bakanının cevaplamasını istedi
Cumhuriyet Halk 
Partisi Bursa 
Milletvekili Turhan 
Tayan, TBMM 
Başkanlığına^ 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 
Eroğlu’nun yazılı 
cevaplandırmasını 
istediği bir önerge 
verdi.
Tayan, son yıllarda 
uygulanan yanlış 
tarım politikaları ve 
ekonomik politikalar 
nedeniyle geçimini 
tarımdan elde eden 
üretici, çiftçi ve 
köylümüz zor günler 
yaşamakta 
olduğunu belirterek, 
önergede şu 
soruları sordu: 
"Girdiler başta 
mazot, elektrik, 
gübre, tohum ve 
tarım ilaçlarının

sonucu, Türkiye 
genelinde toplam 
zeytin üretiminin 1 
milyon 500 bin ton 
dolayında olacağını 
gösterdi. UZZK’nın 
sadece Bursa’ya 
ilişkin rekolte tahmi
ni ise 155 bin 500 
ton... Çalışmaya 
göre bu üretimin 

fiyatları aşırı artış 
gösterirken gelirler 
düşmektedir. Üretici 
borç içinde kıvran
makta toprağını 
bankalara ve emlak 
çılara kaptırmak
tadır. Bursa’da 
Karacabey-Mustafa 
kemalpaşa-Nilüfer- 
Yenişehir, İznik, 
İnegöl ilçesinde 
verimli toprakların 

yaklaşık 130 bin 
tonunun sofralık, 
geri kalan kısmının 
ise yağlık olması 
bekleniyor.
UZZK’nın verilerini 
değerlendiren 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, "Bu rakamlar 

sahipleri borç-ala- 
cak ilişkisinden 
dolayı değişmiştir. 
Bütün bunlar karşı 
sında üretici, çiftçi 
ve köylü için sulama 
çok önemlidir.
Bu sebeple, 2002 
yılından önce plan
lanmış veya ihalesi 
yapılmış veya 
inşaatı başlamış 
baraj, gölet ve sula- 

gösteriyor 
ki bu yıl ürün 
oldukça bol. Hatta 
son 5 yılın en yük
sek rekoltesi 
diyebiliriz. 
Ortaklarımızdan 
3 Ekim 2011 tarihi 
itibariyle rekolte 
beyanlarını almaya 
başladık. Rekolte 
beyan tarihi 31 
Ekim’de sona 
erecek.
Ortaklarımızdan 
gerçekçi rekolte 
beyanı vermelerini 
bekliyoruz. Alım ve 
fiyat politikamızı 
belirlerken bu 
beyanları rehber ala
cağız. Bu beyanlar 
alım miktarlarının 
sınırlanması ve fiyat 
politikalarının oluş
masında önemli rol 
oynayacaktır.
Ortaklarımızdan bu 
konuda hassasiyet 
bekliyoruz" dedi.

ma inşaatları 
projelerinin son 
durumları nedir? 
Proje, ihale ve 
inşaat ödenek 
dökümleri nedir? 
2012 bütçesine ne 
ölçüde taşınacaktır. 
Aşağıda ifade 
edilen projelerin 
son durumu nedir? 
I- Büyükorhan 
ilçesi Durhasan 
göleti, 
2- Karacabey ilçesi 
Gölecik barajı, 
3- Mustafakemal 
paşa ilçesi Çınarçık 
Barajı Sulaması, 
Deveci Konağı 
Barajı, Kızkayası 
Barajı, İnegöl ilçesi 
Babasultan Baraj 
Sulaması, Yenişehir 
Boğazköy Barajı 
Sulaması, İznik Gölü 
Güney Sulaması. ”

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Uludağ yolunda 
korkunç kaza 
Bursa'da, Uludağ 
yolunda meydana 
gelen trafik kazasın
da, şarampole 
devrilen otomobilde

iııısa'ıla açıtta lwa salısına m
Bursa İl Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık ekip
lerinin, açıkta 
kıyma sattıkları 
belirlenen, ürün 
satış hakkıyla 
çalışan Bursa'daki 
4 iş yerine, 

toplam 12 bin liranın 
üzerinde ceza uygu
ladığı bildirildi. 
Bursa Kasaplar 
Odası Başkanı 
Muhsin Yıldız, Aa 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, bir süre 
once ildeki 4 
yatırımcının, bir 
kurumdan ürün 
satış hakkı 
aldığını söyledi. 
Soz konusu 
kasapların ilgili şart
nameye uymak

4 ilde sahte içki operasyonu
Kocaeli'nin de 
arasında bulunduğu 
4 ilde gerçekleştir
ilen operasyonda 
gözaltına alınan 
20 kişiden 3'ü tutuk
landı.
Kocaeli Kaçakçılık 
ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü

Bin dolarlık av köpeğini 
çalarken kameralara yakalandı
Bursa'da gündüz 
vakti bir villanın 
bahçesindeki bin 
dolarlık av köpeğini 
çalan hırsız, güven
lik kamerasına yaka 
landı.
Köpeği ertesi gün 
sokakta gezerken 
bulan vatandaş ise, 

ki bir kişi öldü, iki 
kişi yaralandı. 
Kaza, Dereboynu 
mevkiinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
H.P. (41) idaresinde
ki otomobil,

zorunda olduğunu 
ifade eden Yıldız, 
şöyle konuştu: 
"Şartnameye göre, 
kıymalar, paketli ve 
etiketli satılması 
gerekiyor. 
İncelemelerimizde 
bayilerin şartna 
meye uymayarak 
kıymayı açıkta sat
tıklarını belirledik. 
Bunun üzerine 
Bursa Valiliği ile 

ekiplerince, sahte 
içki ürettikleri 
iddiasıyla Kocaeli, 
Bursa, İstanbul ve 
Zonguldak'ta 
düzenlenen 
operasyonda 
gözaltına alınan 
20 kişinin emniyette
ki işlemleri tamam
landı. Zanlılardan 

künyesinden 
sahibine ulaşarak 
teslim etti.
Olay, Beşevler 
Mahallesi Güler 
Sokak'ta meydana 
geldi. İlhan Güler'e 
ait villaya gündüz 
vakti gelen hırsız, 
bahçe kapısının 

dikkatsizlik net
icesinde yolun sağ 
tarafından bulunan 
şarampole devrildi. 
Kazanın ardından 
sürücü hayatını 
kaybederken, oto

Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığına 
şikayette bulunduk. 
II Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık ekipleri, 
şikayetler üzerine 
kasapları denetim
den geçirdi. Açıkta 
kıyma sattıkları ve 
bazı ürünlerinin 
sağlıksız olduğu 
gerekçesiyle ba 
yilere toplamda 12

5’i Kocaeli 
Adliyesine sevk 
edildi, diğer 15 kişi 
ise ifadelerinin alın
masının ardından 
emniyetten 
serbest bırakıldı. 
Adliyeye sevk edilen 
Ramazan K, Turgay 
T. ve Nihat B. 
nöbetçi mahkemece 

önüne eğilerek 
köpekleri yanına 
çağırdı. Bir süre 
etrafı gözetleyen 
zanlı, kapıyı açarak, 
'Setter' cinsi yavru 
av köpeğinin dışarı 
çıkmasını sağladı. 
Bahçedeki ikinci 
köpeği almak için 

mobilde bulunan 
A.G. (28) ve A.C. 
(32) hafif şekilde 
yaralandı.
Jandarma kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Kader utansın!

bin liranın üzerinde 
ceza yazıldı." 
Yıldız, açıkta 
kıyma satışının 
normalde yasak 
olduğunu belirterek, 
odaya bağlı 
kasaplar ve 
marketlerin buna 
uyduğunu ancak 
söz konusu iş yer
lerinin açıkta kıyma 
sattığını öne 
sürdü.
İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdür 
lüğü yetkilileri de 
ihbar ve şikayetler 
üzerine ilgili 
yerlerin kontrol 
edildiği ve 
haklarında cezai 
işlem uygulandığını 
bildirdi.

tutuklanırken, diğer 
2 kişi ise tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Bu arada 
operasyonda 8 bin 
şişe sahte Votka ve 
viski, 5 bin litre 
alkol, 30 bin sahte 
bandrol ele 
geçirildiği belirtildi 

geri dönen hırsız 
amacına ulaşamadı. 
Çevreden insanların 
ve araçların geçmesi 
üzerine korkan 
hırsız, ağaçların 
arasına bıraktığı 
diğer köpeğin yanı
na giderek bölgeden 
uzaklaştı.

Memleketim Kayserinin bir belde
sidir “Gesi”

Gesi Bağlarında adlı türküyü din
lerken hep hüzünlenirim.

Bu türkü de, yalnızlık, ayrılık, gurbet, 
özlem, üzüntü, ağıt, baskı, zulüm ve 
ölüm var.

Bu olumsuzlukların ve ezilmişliğin 
içinde “isyan” da var...
“Yalnız ve çaresiz bir genç kadın”ın 

isyanı.
Tüm bunların arasında da, doğallığını 

kaybetmemiş yeşilin, bağ ve 
bahçelerin, gül ve bülbüllerin 
içten, d uygu yüklü anlatımı da var.

Bakın bu hisli türküde genç bir gelin 
ne diyor..
“Gesi bağlarında üç top gülüm var .. 
Hey Allah'tan korkmaz sana bana 

ölüm var..
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var”. 
“Gesi bağlarında tokaçtım taşa .. 
Gardaş ekmeğini, kakarlar başa .. 
Çalışıp yeldiğim emeğim boşa”. 
Gesi bağlarında şıvga dalım yok .. 
Derdimi söylesem dinleyenim yok .. 
Herkes güler oynar, sorgu sual yok”. 
Sanki bu günleri anlatıyor...
Yalnızlığın ve zulmün öyküsü, tarihin 

bilinmezliğinden türkülerle günümüze 
kadar gelip paylaşılırsa iyidir.’

O tarihin derinliklerindeki “yalnızlar 
ve ezilmişler” artık yalnızlıktan kurtul
muş, halkla bütünleşmiş demektir.

Yapılması gereken, o türküleri 
yeniden söylerken, günümüzün yalnız 
larını ve ezilmişlerini kurtarmak için 
tarihin geleceğini beklememektir.

Türkülerle öğünenler, türküleriyle bir
likte, insana özgü tüm değerleri, 
kültürü ve doğayı korumadıkça, gün 
gelir o türküler de tarihin içinde kay
bolmaya yüz tutar.
Tarihleriyle öğünenler, gelecek 

kuşaklara öğünülecek tarih bırak
manın sorumluluğunu da duymak 
zorundadırlar.

Gurbete düşmüş, işsiz aşsız , yalnız 
gelinimiz, kucağında “kuzum” dediği 
bebeğiyle, “taşa biber ekilmez, kötü
lerin kahrı çekilmez” diye halini 
anlatıyorsa bence orada durum 
kötüdür...

Sonra da derdimi dinleyin ki çareyi 
birlikte bulun demiş:
“Gesi bağlarında dolanıyorum .. 
Yitirdim yarimi aranıyorum .. 
Bir tek selamına güveniyorum .. 
Gel otur yanıma hallarımı söyleye 

yim..
Derdimden anlamaz ben o yari ney

leyim”.
Bu türkü dışında bende halkıma 

derdimi anlatamıyorum.
Yazıyorum .yazıyorum . boşuna 

olduğunu bile bile.
Ne yapayım, kader utansın..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Man saiıs »eri hazırlanıyor
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

CHP’li belediyeler
Bu itibarsızlaştırmanın bir örneğini Gemlik 

Belediyesi’nde yaşıyoruz.
Büyük iddialar ortaya atıldı.
Gemlik Belediyesi’nde soruşturma Mayıs 

2010 tarihinde başladı.
Belediye başkanı ve yardımcıları Mart 2011 

de görevden alındılar.
Tutuklananlar oldu.
Serbest bırakılanlar oldu.
Tutuklananların tümü geçtiğimiz günlerde 

mahkemece serbest bırakıldı.
Daha açılacak davaların olduğunu duyu 

yoruz.
Bu arada halkın oyuyla seçimleri kazanan 

Gemlik Belediyesi’ndeki koltuk değişti.
Bu konuda seçim yapılmadan bir gün önce, 

Gemlik Körfez'deki köşemde yazdığım yazıda, 
koltuğa AKP’li birinin oturacağını yazmıştım.

Savcılıklara şikayetçi olan meclis üyesi daha 
sonra bir oy vererek, maaş ve koltuk sahibi 
yapıldı. Bu ilişkiyi iyi irdelemek gerekir.

Görevinden alınan belediye başkanı ve 
yardımcıları ile CHP Gemlik örgütü bu davalar 
nedeniyle itibar kaybettiler.

İktidar, CHP’li belediyelerin neredeyse tü 
münün yolsuzluğa bulaşmış olduğunu kanıtla
maya çalışıyor.

Milliyet Gazetesi’nde önceki gün yayınlanan 
bir haberin küpürünü kestim.

AKP iktidarı bir yıl içinde bakın hangi bele 
diyelerde soruşturma başlatmış.

"Son bir yıl içinde AKP’li belediyeler dışında, 
birçok belediyeye karşı baskınlara düzenledi. 
İhaleye fesat karıştırmak, evrakta sahtecilik gibi 
yolsuzluk iddialarıyla çok sayıda belediyeler zor 
durumda bırakıldı.

Son olarak MHP yönetimindeki İsparta Bele 
diyesi’ne yönelik operasyonlarda bazı 
işadamları ve MHP’li İl Başkanı İsa Yalçın ile 
Belediye Başkan Yardımcısı Resul Göçer’in de 
aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alın 
mıştı. 25 Mart 2011 de MHP yönetimindeki 
Konya Ereğlisi’ne yönelik usulsüzlük iddia la 
rıyla ilgili Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu ile 
19 kişi gözaltına alındı.

3 Aralık 2010 da Mersin Gülnar Belediyesi’ne 
yapılan baskında, Başkan Ahmet Gülende’nin de 
aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 28 
Mart 2010 da İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adana 
Belediye Başkanı Aytaç Durak’ı açığa aldı. 
CHP’li Belediyelerden Avcılar Belediyesi’ne 
yönelik operasyonda başkan yardımcısının da 
aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. 
CHP’li Sarıyer Belediyesi’ne yönelik imar yolsuz 
luğu baskınında Başkan Yardımcısı’nın da 
aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. 11 Mart 
2011’de Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ile iki yardımcısı, 4 Şubat’ta Muğla Güllük 
Belediye Başkanı Mustafa Saruhan İçişleri 
Bakanlığı’nca görevlerinden alındı. Ege ve 
Akdeniz bölgesindeki belediyelere de seçim 
öncesi a rd arda operasyonlar yapıldı. İzmir Urla 
ilçesinde yolsuzluk iddiasıyla 16 kişi gözaltına 
alınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu hakkında soruşturmaya izin veril
di."

Haber böyle ama, geçtiğimiz günlerde CHP’li 
Maltepe Belediyesi’nde, dün de Kadıköy Be 
lediyesi’nde aynı tarzda polis baskınları düzen
lendi, evler basıldı birçok kişi gözaltına alındı.

Koca ülkede bir tek AKP’li belediyelere bas 
kınlar düzenlenmedi.

İddialar çok ama itibarsızlaştırılmak istenen 
belediyeler nedense hep muhalefet belediyeleri.

CHP’li belediyeler çok dikkatli olmak zorun 
da.

Seçimlere daha 2.5 yıl var.
Dikkatli olmazsanız her an sizinde kapınız 

çalınır, Gemlik Belediyesi gibi olursunuz.

Gemlik Ticaret 
Borsası, 8-12 Ekim 
2011 tarihleri arasın
da Almanya’nın 
Köln kentinde açıla
cak olan “Anuga 
2011 Gıda Fuan”na 
katılıyor.
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
İlhan Acar, Başkan 
Yardımcısı Özden 
Çakır, Genel 
Sekreter Melih 
Karbay’ın da 
açılışında bulu
nacağı Anuga 2011 
Gıda Fuarı’nda 
Gemlik Ticaret 
Borsası yöremiz 
zeytin ve 
zeytinyağını 
tanıtacak bir 
stand açacak. 
Gemlik Ticaret

Gemlik Belediyesi 
kurban satış yeri 
için önlemini alıyor. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu arka 
tarafında temin 
edilen alanda zemin 
düzenleme çalış
maları sürüyor. 
Hâzineye ait 67 
dönüm arazide 
başlatılan çalış
maların bitiminden 
sonra vatandaşlar 
daha düzenli bir 
yerde kurban ahmı 
yapabilecekler.
Gemlik Belediyesi 
ile Büyükşehir Bele 
diyesi’ne ait iş maki 
nelerinin düzenleme 
yaptıkları alanda 
içme suyu ile dereye

bağlantılı su gider
leri yapılıyor.
Ulaşımının ana yol 
dan yapılacağı hay
van pazarının dere 
üstüne yapılacak 
köprü ile de geçiş 
sağlanacak.

Gemlik’in uzun 
yıllar son anlarda 
temin edilen ve 
dar bir alanda kuru
lan kurban pazarı 
yetersiz olması nede 
niyle de sıkıntı yaşa 
nıyordu. Kurban

pazarının açılmasıy 
la birlikte vatan
daşların ulaşımları 
için halk otobüsleri 
seferlerinin de 
düzenli şekilde 
yapılacağı bildirildi.

i

Ticaret Borsası Ununa 2011
Gıda Fuarına katılnınr

ANUGA KÖLN 2011

Uluslararası Gıda Endüstrisi Fuarı 
08.10.2011 - 12.10.2011

Detaylı Bilgi İçin T»

Borsası Başkanı 
İlhan Acar, 
“Amacımız
Gemlik zeytin ve 
zeytinyağını ayrıca 
Gemlikli zeytin ve 
zeytinyağı üretici
lerini Avrupa 
pazarlarında tanıt
maktır. Bu nedenle 
bastırdığımız 
katalogları ve 
Gemlik zeytini 
ürünlerini, burada 
ziyaretçilere dağıta
cağız." dedi.

40 KİŞİLİK 
HEYET 
GİDİYOR 
Ticaret Borsası 
Başkanı İlhan Acar, 
dünyanın en büyük 
gıda fuarı olarak 
tanınan Anuga 
2011 Gıda ve 
Teknolojileri 
Fuarı’na yöre 
tüccarlarından 
oluşan 40 kişilik 
bir heyetin de 
Ticaret Borsası’nın

düzenlediği organi
zasyon ile katıla
cağını söyledi. 
İş adamlarının 
fuarda zeytin ve 
zeytinyağı alıcıları 
ile karşılıklı 
görüşmeler yaparak, 
ithalat ihracat ve 
karşılıklı yatırım 
yapabilmenin yol
larını arayacaklarını, 
iş potansiyellerini 
yeni bağlantılar ile 
geliştirebileceklerini 
söyledi.

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0,224) 513 35 95
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KAYIP Giresun Tirebolu İlçe Nüfus Müdürlüğünden aldığım
WWII‘ nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA ALBAR

m
 Uludağ Üniversitesi Sunğipek Yerleşkesi Asım Kocabıyık Meslek 
______ Yüksek Okulu’ndan aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim.

______________________ Hükümsüzdür. HALİME YİĞİT
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Türkiye Somali Olur mu?
80 yıllardan sonra 

bu ülkeyi yöneten 
bir muhterem 
ülkemizde bazı 
tarım ürünlerinin 
dünya ülkelerinde
ki fiyatlardan daha 
yüksek olduğunu 
buyurdu. Bu neden 
le ithal etmenin 
daha kazançlı ola
cağını vurgula
yarak bu işe girişti. 
Şimdi Türk 
köylüsü ve tarımı 
can çekişiyor.

Ülkemiz buğday, 
mercimek, mısır 
ithal eden bir ülke 
konumuna getiril
di. Bunlarla da 
yetinilmedi: şeker 
pancarına ve 
tütüne kota konu
larak tütün ve pan
car yetiştiren 
köylünün ocağına 

incir ağacı dikildi. 
Tütün işleyen ve 
şeker üreten fab
rikalar ya birilerine 
satıldı ya da kapısı 
na kilit vuruldu. 
Şimdi CargiH’in 
gedolu tatlandın 
alarmı ve Ameri 
kan tütünlerini 
halkımız tüketir 
oldu. Pancar ve 
tütün üretmek 
geçmişte anılarda 
kaldı.

Türkiye’de hay
vancılık ileri 
düzeydeydi. Et 
ithalatına pek 
gerek duyulmuyor
du. Bir takım şir
ketlere rant sağla
mak amacıyla 
canlı hayvan itha
latına izin verilerek 
Türkiye’deki hay
van yetiştiricileri 

iflas ettirildi. 
Ülkemizde hay
vancılık, yanlış 
politikalar yüzün
den belini doğrul- 
tamaz duruma 
getirildi. Neymiş 
efendim, ithal et 
ucuzmuş! Ülke 
mizde altı ayda et 
fiyatları % 25 arttı. 
Bu işten kazançlı 
çıkan et ithal eden 
şirketler oldu. Ya 
ülkemizdeki hay
van yetiştiricileri...

Günümüzde 
AKP’li sağlık 
bakanı vatandaşın 
lehineymiş gibi 
görünen tam gün 
yasasında alabil 
diğine ısrarlı davra 
nıyor. Bunun altın
da yatan gerçek 
özel hastanelere 
ucuz doktor sağla

mak. Bunun yolu 
da ithal doktorlar
dan geçiyor. Bir 
süre sonra sağlık 
alanındaki 
çürümüşlüğü, 
kokuşmuşluğu ve 
sömürüyü hep bir
likte göreceğiz. 
Geçen yıl aşı kam
panyasında dönen 
dolapları hep bir
likte gördüğümüz 
gibi.

Gelelim 
Somali’nin duru
muna. Küresel ser
maye aynı bizim 
ülkemizde olduğu 
gibi 1980’ li yıllar
da teknolojiyi kul
lanarak tarım 
alanında büyük 
üretim elde etti. 
Elde ettiği ürünleri 
satmak zorunday
dı. Bunları bizim 
gibi geri kalmış, 
sömürülen 
ülkelere pazarlaya- 
bilirdi.

Nitekim de öyle 
oldu.

Türkiye gibi 
Afrika ülkeleri de 
bundan nasibini 
aldı. Daha önce
den bu ülkelerden 

ithal edilen tarım 
ürünleri şimdi bu 
ülkelere ihraç 
ediliyordu. Somali 
de bunlardan biriy
di. Yetiştirdiği 
ürünü satmak yer
ine daha ucuza 
satın almak zorun
da bırakılmıştı. 
Çeşitli tarım ürün
leri eken Somali 
tek bir ürün 
yetiştirmeye 
yöneltilmişti. 
Zorlukla da olsa 
halkın karnını 
doyuran Somalili 
yöneticiler küresel 
sermayenin tuzağı
na düşmüş ve 
yirmi yıldan fazla 
açlık sorununu 
yaşar olmuştu.Bu 
sorunun sorum
lusu küresel kapi
talizm değil de 
kimdir?

Somali’de açlık 
sanki dün başla 
mış gibi topluma 
sunuluyor. Bu 
sorun yıllardan 
beri varlığını his
settiriyor. AKP 
hükümeti sanki 
Somali’de açlık 
yeni bir sorunmuş, 

hemen Müslüman 
kardeşlerimize 
yardım edelim 
kampanyası 
başlatıyor. Göste 
rişli, yardım kam
panyalarına gerek 
var mı? Acaba 
hükümet olayın 
gerçek nedenini 
görmüyor mu? 
Elbette yardım 
yapılsın, insanların 
açlıktan ölmesine 
seyirci kalınmasın; 
ancak bunlardan 
sorumlu Batı 
Dünyası nerede?
Türkiye, Somali 

olur mu diye bir 
soru sorduk. 
Nedenlerini dilimiz 
döndüğünce anlat
maya çalıştık. Olup 
olamayacağına siz 
karar verin. Bu 
kararınızı verme
den önce küresel 
sermayenin 
ahtapot gibi 
uzanan kollarını 
biraz hayal edin.
Ahtapotun kolları 

arasında kalan 
hiçbir ülkenin 
yaşama olanağı 
olmadığını da 
aklımızdan çıkar
mayalım.
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Gemlik’ten ilk hac 
kafilesi düzenlenen 
törenle uğurlandı. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve çeşitli 
özel firmaların 
organize ettiği hac 
kafilesinde yer alan 
68 hacı adayı yolcu 
edildi.
Duygulu anların 
yaşandığı uğurlama 
töreninde, iskele 
meydanını dolduran 
hacı adayları yakın
ları gözyaşına 
boğuldular.
İskele Meydam’nda 
yapılan uğurlama 
törenine Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Başkan 
yardımcısı Mehmet 
Çelik’te katıldı. 
Bîr kısmının 
Yenişehir, bir 
kısmının ise İstan
bul hava alanların

dan Medine’ye 
gideceği Hacı aday
larının uğurlanması 
öncesinde bir 
konuşma yapan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, "Kutsal yol
culuğa çıkan hacı 
adaylarımıza hayırlı 
yollar diliyorum. 
Allah gitmeyenlere. 
de nasip etsin. 
Sağlık ve huzur 
içerisinde hac 
ibadetlerini 

yaparak memleket
lerine sağlıklı 
bir şekilde dön
melerini diliyorum. 
Dualarınızı bizler, 
memleketimiz 
ve ülkemiz için 
eksik etmeyin" 
dedi.
Yapılan konuş
maların ardından 
hacı adayları 
uğurlandı. Hacı 
adayları aileleriyle 
vedalaşırken duygu
lu anlar yaşandı.

Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) 
yetkilileri, geri 
dönüşümle topla 
nan kapakları Bursa 
Kent Konseyi’ne 
teslim etti.
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından yürütülen 
‘Altın kapak sanda
lyeye’ projesine bir 
destek de Merinos 
AKKM’den geldi. 
Düzenlenen pro
gramlarda topla
narak biriktirilen 
kapaklar, Bursa 
Kent Konseyi yetk
ililerine teslim edil
di. Engellilerin hay
ata daha fazla katıl
ması amacıyla 
düzenlenen kam

Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'na bağlı 
Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü Bursa'ya 
3 yeni yurt inşa 
ediyor.
Meclis Eğitim 
Komisyonu üyesi 
olan Bursa 
Milletvekili Mustafa 
Öztürk'ün verdiği 
bilgiye göre, 
Görükle civarına 
inşa edilecek bin 
öğrenci kapasiteli 
yeni yurt için 13 
Ekim tarihinde 
Yurt-kur ihaleye 
çıkıyor. Yer tesli
minden sonra yur
dun gelecek yıl 
öğretim döneminde 
devreye alınması 
planlanıyor.
Bursa merkezdeki 
yurdun ihalesinin 
akabinde İnegöl 
ilçesinde 500

panyayı önemsedik
lerini belirten 
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
Mehmet Semih Pala, 
Engelliler 
Meclisi’nin 100 
akülü sandalye 
hedefine ulaşması 
için destek olmaya 

öğrenci, Karacabey 
ilçesinde 300 
öğrenci kapasiteli 
iki yeni yurt binası 
daha yapmaya 
hazırlanan Yurt-Kur, 
bu yurtlarını 
yapacağı bölgeleri 
belirledi.
Proje aşamasında 
olan 2 ilçedeki 
yurtların ihalelerinin 
2011 yılına 
yetiştirilmesine 
çalışılıyor.
Yurt-Kur 2012 yılına 
kadar Türkiye 
genelinde toplam 
100 bin öğrenci 
kapasiteli çok 
sayıda yurt yapmayı 
planlıyor. 

devam edeceklerini 
kaydetti. Bursa Kent 
Konseyi Genel 
Sekreter 
Yardımcısı Ayşe 
Hacıoğlu ise, pro 
jeye katkı sunan 
Merinos AKKM 
yetkililerine 
teşekkür etti.

Bunlardan 
bin 800 kişilik 
kapasitenin 
Bursa'ya tahsis 
edilmesi şehirdeki 
öğrencileri 
sevindirdi.
Özel yurtların 
güçlü olması ve 
öğrencilerin şehir 
merkezinde ev 
kiralamaya meyilli 
olması sebebiyle 
Yurt-Kur'un 
Bursa'ya sınırlı 
yatırım yaptığına 
dikkat çekildi. 
Bursa'daki 3 
yeni yurdun 
maliyetinin 30 
milyon lira civarında 
olması bekleniyor.
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile sözleşme imzalandı

Vakıfbanlt tan esnafa ucuz kredi
Vakıfbank ile 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
arasında ucuz kredi 
sözleşmesi imza
landı.
Daha önce Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile ucuz 
kredi sözleşmesi 
imzalayan 
Vakıfbank Gemlik 
şubesi yetkilileri, 
bu kez Bölge 
Müdürü Ersin 
Özoğuz’un da 
katılımı ile Gemlik 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası ile ucuz 
kredi sözleşmesi 
imzaladılar.
Dün, saat 14.oo de 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Talan, 
yönetim kurulu 
üyesi Osman Sivas

ile Vakıfbank Bursa 
Bölge Müdürü 
Ersin Özoğuz, 
Gemlik Şube 
Müdürü İbrahim 
Ümit Ökten ile 
Şube yetkilisi Selda 
Akkuş Yıldıran 
katıldı.
Vakıfbank Bölge

Müdürü Ersin 
Özoğuz yaptığı 
konuşmada, 
"Amaçlarının 
küçük esnaf ve 
sanatkara piyasa 
faizlerinden 
daha uygun 
kredi vermektir. 
İşlerini büyütmek 

isteyen esnaf ve 
sanatkarlarımız, 
bankamızın değişik 
kredilerinden yarar
lanabilirler.
Bu konuda esnaf 
odasına kayıtlı 
esnaf ve sanatkar
ların bankalarımıza 
uğramaları halinde 

daha geniş bilgi 
alabileceklerdir. 
Anlaşmanın hayırlı 
olmasını diliyo
rum. ” dedi.
KAPALI PAZAR 
YERİNİ ESNAF 
ODASI YAPACAK 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ise esnaf ve 
sanatkarlara 
Vakıfbank’ın ucuz 
kredi sağlaması 
nedeniyle teşekkür 
ederek, şunları 
söyledi: 
"Gemlik’in ihtiyacı 
olan Kapalı Pazar 
yerini Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası olarak yap
maya talibiz. Bu 
konuda Belediye 
yetkilileriyle yap
tığımız görüşmeler 
olumlu geçti.

Gemlik’e kapalı 
pazar yeri yapıl
ması konusu geç 
kalınmış bir olaydır. 
Pazar yerini biz 
yapmak istiyoruz. 
Mudanya ve başka 
ilçelerde bu konu
da esnaf odaları 
tarafından pazar 
yerleri yapılıp 
işletilmektedir. 
Bu konu gerçek
leştiği takdirde, 
Gemlik esnafı 
adına Bankanızla 
oda olarak kredi 
konusunu da 
görüşebiliriz.
Gemlik esnafı vergi 
dairesine götürü 
kaydı bulunduğun
dan kredi alama
maktadırlar. Bu 
konunun da banka 
nız tarafından 
değerlendirilmesini 
istiyoruz.”

“Gemlik halkı teminin edilmemeli"
BDP’nin Gemlik’te 9 Ekim 2011 günü Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüş ve basın toplantısı 
konusunda iş dünyasından Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, yaptıkları açıklamalarda Gemlik halkının huzurunun bozulma
masını istedi. Şehit aileleri ise, yürüyüş yaparlarsa tepki koyacaklarını söylediler.
9 Ekim 2011 günü 
BDP’nin sivil top 
lum örgütleri 
desteği ile Gem 
lik’te yapmayı plan
ladıkları yürüyüş 
nedeniyle güvenlik 
güçlerinin sıkı 
önlemleri devam 
ederken, 
ilçemizdeki iş 
dünyasının temsil
cileri Ticaret ve 
Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt ile 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan, yürü 
yüşü değerlendirir 
ken, “Gemlik halkı 
tedirgin edilmeme
lidir.” dediler.

GEMLİK HALKI 
HUZURSUZ 
EDİLMEMELİ 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt,

gazetemize yaptığı 
açıklamada, bugüne 
kadar Gemlik’te 
aşırı olayların 
yaşanmadığına 
dikkat çekerek, 
“Gemlik ticari bir 
merkezdir. Burda 
halkı huzursuz ve 
tedirgin edecek her 
türlü davranış ve 
eylemlerden 
kaçınmak gerekir. 
Yürüyüş yapacak
ların itidalli 

olmaları, sağduyu
nun hakim kılınması 
gereklidir. Temen 
nim bu çeşit siyasi 
hareketlerde 
Gemlik’in kullanıl- 
mamasıdır. ” ded i.

GEMLİK ESNAFI 
YÜRÜYÜŞÜ 
İSTEMİYOR
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ise açıklama

masında şunları 
söyledi:
"Bu tür yürüyüş 
lerde esnaf her 
zaman mağdur 
oluyor. Taşlarla 
esnafların camları 
kırılıyor, yağmacılık 
olayları yaşanıyor. 
Mağdur olan esnaf 
oluyor. Çoğu yerde 
ise esnaf işyer
lerinin zarar 
görmemesi için 
kepenk kapatıyor.

Gemlik esnafı 
ilçemizde BDP’nin 
yapacağı yürüyüş 
duyulduğundan 
beri huzursuzdur. 
Biz, özgürlükleri 
savunuyoruz. 
Özgürlüklerden 
yanayız ancak 
BDP’liler istem ve 
taleplerini TBMM’de 
dile getirsinler. 
Gemlik halkını ve 
esnafını huzursuz 
etmesinler”

Öte yandan 
Gemlik’te çocukları 
şehit olan aileler, 
Gemlik’te BDP’nin 
Abdullah Öcalan’a 
özgürlük ve duru
munun iyileştirilme
si için yürüyüş ve 
basın toplantısı 
yapılmasına tepki 
gösterdiler. 
Gazetemizi ziyaret 
eden şehit aile 
temsilcileri, 
"Bugün bu konuyu 
görüşmek için İlçe 
Kaymakamımız 
Bilal Çelik ile 
görüşeceğiz.
PKK uzantılarını 
Gemlik’te görmek 
istemiyoruz. Aske 
rimizi polisimizi 
haince şehit eden
leri savunanların 
Gemlik’te görmek 
istemiyoruz.
Gelirlerse tepkimizi 
koyacağız” dediler.
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ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE ÇALIŞACAK 
ELEKTRİK VE GIDA MAKİNALARINDAN 
ANLAYAN BAY BAKIMCI ve KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi 

Bölgesi 3.Km. GEMLİK
Tel: 513 45 79 

SflTI LIK

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

YARI ROMÖRK KONTEYNIR TAŞIYICI 
DORSELER

MODEL. MARKA SEKLİ
2006 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)

ADRES: Sanayi Sitesi Karşısı
AKCAN NAK.lFIR PARKI

TEL: (0224)- 524 87 OO

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon : 513 Ol 03

Mac i de ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER'!
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 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

ELEMAN ftBftNIYOB
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

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA ,
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mynet.com
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Tarihi fırsatta rekor tahsilat
Maliye Bakanı 
Şimşek, yeniden 
yapılandırmada ilk 
uç taksit itibariyle 
tahsil edilen alacak 
tutarının 11,4 milyar 
liraya ulaştığını 
açıkladı.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Almanya'nın Kiel 
kentinde düzen
lenecek olan Global 
Ekonomik Sempoz 
yumu'na (GES) 
Türkiye'yi temsilen 
Danışma Kurulu 
üyesi olarak katıl
mak üzere Ham 
burg'a gidişi önce 
sinde yeniden yapı
landırmaya ilişkin 
bilgi verdi.
Yeniden yapılandır
mada üçüncü taksit 
ödeme tarihinin 30 
Eylül tarihinde 
sona erdiğini hatır
latan Şimşek, 30 
Eylül itibariyle ilk 
uç taksitte tahsil 
edilen alacak 
tutarının 11 milyar 
429 milyon 163 bin 
206 lira olduğunu 
bıTdıraT.
6111 sayılı Kanun 
gerçekleşmelerinde 
yapılan tahsilatın 
toplam alacağa 
oranının ikinci tak
sitte yüzde 24 iken, 
bu oranın 3. taksit 
itibariyle yüzde 29'a 
çıktığını belirten 
Şimşek, ikinci tak
sit tahsilat oranı

yüzde 59 iken, 3. 
taksit tahsilat 
oranının ise yüzde 
64'e yükseldiğini 
kaydetti. Maliye 
Bakanı Şimşek, 
ikinci taksitin 
vadesinin dolduğu 
temmuz ayı 
itibariyle tahsilat 
oranının ise yüzde 
78 olduğunu 
belirten Şimşek, bu 
oranın üçüncü tak
sitin vadesinin 
sona erdiği eylül 
itibariyle yüzde 85 
olarak gerçek
leştiğine dikkati 
çekti. Yeniden yapı
landırmada üçüncü 
taksit itibariyle 
toplam 1 milyar 790 
milyon liralık bir 
kaynak sağlandı 
ğını anlatan Şim 
şek, şöyle devam 
etti: "Yeniden yapı
landırma ile vatan
daşımıza bir anlam
da tarihi bir fırsat 
sunduk. Vatandaş 
larımız da buna 
yoğun ilgi gösterdi. 
Ödemelerinde has
sasiyet gösteren 
vatandaşlarımıza 
teşekkür ederim. 
Bundan vatan

daşımız da devle
timiz de kazan
mıştır. Yeniden 
yapılandırma kap
samında başvuruda 
bulunan mükelle
flerden bundan 
sonraki 
ödemelerinde de 
aynı duyarlılığı 
göstermelerini bek
liyoruz. Bundan 
sonraki dönem için 
de borçlarını 
yeniden yapı
landıran vatan
daşların bu 
ödemelerini titizlik
le takip etmeleri ve 
borçlarını zamanın
da ödemeleri 
gerekiyor." 
Bazı alacakların 
yeniden yapı
landırılmasına 
ilişkin 6111 sayılı 
Kanun, 25 Şubat 
2011 tarihinde 
Resmi Gazetede 
yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. 
6111 sayılı Kanuna 
göre vergi borcu 
aslına güncelleme 
oranının (TEFE/ 
ÜFE) uygulaması 
ile hesaplanan 
borçlarını ödeyen 
mükelleflerin, 

gecikme faizi ve 
gecikme zammı ile 
vergi aslına bağlı 
olan cezalarının 
tamamının tahsilin
den vazgeçilmişti. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek de 
2011 yılında öden
mesi gereken 
haziran ve 
temmuz aylarına 
ilişkin taksitleri 
süresinde tam 
olarak ödememiş 
olan borçluların 
30 Eylül'e kadar 
3. taksiti süresinde 
ödemeleri halinde, 
6111 sayılı 
Kanunun getirmiş 
olduğu imkanlar
dan yararlanma 
haklarının 
süreceğini 
bildirmişti. 
Kanundan yarar 
lanma hakkının 
kaybedilmesi 
halinde ödenmeyen 
borç tutarlarının 
yapılandırma 
öncesi haline 
döneceğine 
dikkati çeken 
Dâkan Şfmşek, 
bu alacakların, 
gecikme zammı da 
uygulanmak 
suretiyle 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine 
göre haciz dahil 
olmak üzere 
her türlü 
icrai işlemle takip 
edileceği uyarısın
da bulunmuştu.

İkinci el
otoda patlama

Doların yükselme
siyle sıfır otomobil
lerin fiyatlarının art
ması gözleri ikinci el 
otomobil piyasasına 
çevirdi.
Otomobil pazarların
da da ikinci el oto
mobil fiyatlarının art
masıyla birlikte icra 
dan çok ucuza satı 
şa sunulan otomo
biller dikkat çekme 
ye başladı.
Türkiye genelindeki 
bütün ihale şart
namelerinin yayın
landığı, herkesin 
ihalelerden haberdar 
olmasını sağlayan

Gemlik K0rfez
ııııIHıluiiıılıilmiunnıl

Türkiye’nin ilk ve tek 
resimli icra ihaleleri 
sitesi İcralik.com’da 
2. el arabalara olan 
rağbette son gün
lerde patlama yaşa 
nıyor. Konuyla ilgili 
açıklama yapan icra-, 
lik.com’un kurucusu 
Can Emrah Özoral 
“Doların artmasıyla 
birlikte son günlerde 
ülkemizde sıfır araç 
lara olan talep 
azal dı. Pazarlarda 
satı lan ikinci el 
araçlara da zam 
gelince alıcılar icra 
sitelerine yöneldi.” 
dedi _____

ABONE OLDUNUZ®
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T fil “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

I ■ sın AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU YANI 
BURSA ÇİMENTO BİTİŞİĞİNDE 500 METRE 

KAPALI 500 METRE AÇIK SAHA 
ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT KİRALIK İŞYERİ 

0 536 498 54 60

NÖBETÇİ HM
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MARMARA ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

HASTANELER

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

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

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

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

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz

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

Akcan Petrol 
MAR-PET
Tuncay Otogaz
Bayza Petrol________

513 30 33

Gemlik Kfirfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4083

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)

jMI
VEIWS SİİSEMASI 

Şirinler 
ll.45-l4.00-l6.00- 

1M0-20.15 
ARABALARI 

12.00-14.1546.I5-
I8.l5-2O.3O 

Rezervasyon 
(Td:5l5 33 2l)
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OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

II V

OKInVK«NT İLKÖĞRETİM OKULU
genffîk -iJrhaTiSazSyolıı 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O $24 513 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, 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...

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

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

Ücretlerimize eğitim-öğretim, yemek, 
servis ve KDV dahildir

BursalI karateciler Malezya da 
Türkiye’yi temsil edecek
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü bünyesinde 
çalışmalarına devam 
eden karateciler 
Tolga Macar ve 
Emre Cevahir, 
Malezya’da yapıla
cak karate şampi 
yonasında Türkiye’yi 
temsil edecek.
Bursa Büyükşehir

Belediyespor 
Kulübü karatecileri 
Tolga Macar 
(52 kg) ve Emre 
Cevahir (55 kg), 
5-16 Ekim tarihleri 
arasında Malezya’da 
yapılacak olan 
’Dünya Ümit, 
Genç Karate 
Şampiyonasında 
Türk Milli Takımı 

kadrosunda yarışa
cak. Macar ile 
Cevahir’i milli takıma 
gönderen Bursa 
Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü, bu sayede 
dünya şampiyonası 
milli takım kadro
suna 2 sporcuyu 
aynı anda vererek 
bir ilke de imza attı.

Türkiye karate fed
erasyonunda 
M.H.K Asbaşkanı ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü karate branşı 
baş antrenörü olan 
Mehmet Akif Gürbüz 
de dünya şampi 
yonasında hakem 
olarak görev 
yapacak.

Bursa’da Idil Biret rüzgarı esti
Dünyaca ünlü 
piyanist İdil Biret, 
Uludağ Üniversite
sinde hayranlarıyla 
buluştu.
Hayatının da 
anlatıldığı etkinlikte 
mini bir konser 
veren Biret, 
hayranlarını 
mest etti.
İlk konserini 
8 yaşında Paris 
Radyosu'nda veren 
dünyaca ünlü 
piyanist İdil Biret,

Uludağ Üniversitesi 
Görükle
Yerleşkesi 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz Kültür 
Merkezi'nde 
hayranlarıyla bir 
araya geldi. 
Programda, 1995 
yılında Uludağ 
Üniversitesi 
Senatosu tarafından 
"Onursal Müzik 
Doktoru" unvanı 
verilen, küçük 
yaşlarda müziğe

ilgisi, becerisi ve 
üstün yeteneğiyle 
"Harika Çocuk" 
olarak bilinen İdil

Biret'in hayatının 
anlatıldığı bir 
sunum yapıldı. 
Yaklaşık 800 kişilik

salona bin kişi 
gelince konukların 
bazıları 
merdivenlere

oturdu, bazıları da 
programı 
ayakta izledi.
Sunumun ardından 
hayranlarının 
sorularını da 
cevaplayan Biret, 
daha sonra 
piyanonun başına 
geçerek mini bir 
konser verdi. 
Keyifli dakikalar 
yaşayan Biret 
hayranları, 
sanatçıyı ayakta 
alkışladı.

Doğal yaşam Bursa Zoo'da
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi, nesli hızla 
tükenmekte olan 
yaban hayvanlarına 
doğal yaşam alanı 
sunuyor.
4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü 
dolayısıyla doğadaki 
hayvan katliamına 
dikkat çeken 
Büyükşehir

Belediyesi Hayvanat 
Bahçesi Müdürü 
Nermin Sığırcı, 
hayvan sevgisinin 
insandaki 
yardımlaşma, 
iyilik ve hoşgörü 
gibi duyguları 
geliştirdiğini 
vurguladı. Bursa 
Hayvanat 
Bahçesi'nin insanda
ki hayvan sevgisini 

beslediğini belirten 
Sığırcı, "Hemen her 
gün, ilköğretim 
okullarından hay
vanat bahçemizi 
ziyarete gelen minik 
öğrencilerimizi 
konuk ediyoruz. 4 
Ekim Hayvanları 
Koruma Günü'nde 
de Nilüfer 
Karamehmet İlköğre
tim Okulu'ndan

gelen 150 minik 
öğrencimizi ağırlıy
oruz. Hayvan 
sevgisi, aile kurumu 
başta olmak üzere 
okullarda verilecek 
eğitimle verilebilir. 
Her canlının doğada
ki dengenin korun
masında rolü büyük
tür. Soyları bilinç
sizce tüketilen can
lılardan sonra büyük

sorunlar yaşanmaya 
başlanmıştır. Artık 
günümüzde nesli 
tükenmekte olan 
hayvanları korumak 
için büyük gayretler 
gösterilmektedir. 
Biz de Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Hayvanat 

Bahçesi olarak, nesli 
tükenmekte olan 
hayvanlara doğal 
yaşam alanları 
sunuyoruz. Onların 
hayata tutunabilmesi 
için elimizden gelen 
her türlü çabayı 
gösteriyoruz" diye 
konuştu.

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
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Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Meh 
met Emin Özcanbaz, 9 Ekim Pazar 
günü Gemlik’te BDP’nin yapmak iste* 
diği yürüyüşüne engel olunmasını, 
Gemliklilerin de pazar günü evlerinin 
balkonlarını Türk bayraklarıyla donat
malarını istedi. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları dün başladı

Gemlik Belediye Meclisi’nin 
Ekim ayı toplantısında, Beledi 
ye nin etüd merkezi açması 
konusunda tartışma çıktı. CHP 
Grubu adına yapılan konuş
malarda yasaların iyice ince
lenmesi için bu konuda kararın 
bir sonraki toplantıda alınması 
istendi. AKP’lilerin karşı çık
ması üzerine konu tartışıldı. 
Etüd açılması konusu bir son
raki toplantıya bırakıldı. 5’de

Şehit aileleri ve yakınları Kaymakam Bilal Çelikl ziyaret 
ederek BDP’lileri Gemlik’te görmek istemediklerini söyledi 

Şehit aileleri 
saygı yürüyüşü 

yapacak

GiineBakı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2011 Yılı Mali Destek Programı Bilgilendirme 
Toplantısı TSO’da Cuma günü yapılacak 

BEBKA’ılan 16 mihonluk 
yeni bir destek programı

AS Tv. de bir program
Geçtiğimiz akşam As Tv.’de Mustafa 

Özdal’ın ‘Yüksek Tansiyon’ Programında, 
“Gemlik Beiediyesi’nde Siyasi Çalkantı 
lar” adlı bir program vardı.

Özdal, daha önce de bu konuda AKP ve 
CHP’li siyasilerle bir program yapmıştı.

Bu ikinci programdı.
özdal, program öncesi Gemlik halkıyla 

sokakta söyleşiler yaptı.
Tesadüfen Kemal Akıt Caddesi’nde 

karşı laştık, Mehmet Turgut’un yanından 
geliyordu. Bana da “Abi, seni de telefon
la yayına bağlayacağım" dedi.

“Olur" dedim.
Gemlik Belediyesindeki olayları gazete

ci olarak başından beri izliyorum.
Dava iddialarını dosyaladım mahkeme 

terdeki duruşmaları izliyorum ve Gemlik 
halkının öğrenmesi için uzun uzun yazı 
yorum. Devamı sayfa 4’de

Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 
2011 yılı Mali 
Destek Programları 
kapsamında, Ar-Ge 
ve Yenilikçilik, 
Çevre ve Enerji, 
Sosyal Kalkınma 
(Kadınlar, Yaşlılar 
ve Engellilere 
Yönelik) konuların
da projelere toplam 
16 milyon lira d es 
tek verecek.
Söz konusu prog 
ramların tanıtılması 
amacıyla 7 Ekim 

2011 Cuma günü 
saat 15.00-17.00 
arasında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda bir 
bilgilendirme 
toplantısı 
yapılacak.
Toplantıya tüm üye 
işletmeleri yetkili 
leri ve çalışanları 
davet edildi.
Katılmak isteyen
lerin 0224- 5131023 
(14) nolu telefona 
bilgi vermesi 
istendi.

Gemlikli Şehit Aile 
leri ve yakınları, 
Kaymakam Bilal 
Çelik’i ziyaret 
ederek, BDP’tilerin 
Gemlik’te yapacak
ları yürüyüşün şe 
hit ailelerini üzece 
ğini söylediler.
Terör örgütü sem
patizanlarını Gem 
lik’te görmek 
istemediklerini 
söyleyen Şehit 
aileleri, cumartesi 
günü saat 13.30 da 
Festival Alam’nda 
basın toplantısı dü 
zenledikten sonra 
Atatürk Anıtı’na 
siyah çelenk bira 
kacaklarını daha 
sonra da Pazar 
Caddesi’nden 
mezarlığa kadar 
saygı yürüyüşü 
düzenleyeceklerini 
söyledi. 

kaymakam Bilal 
Çelik ise kendile 
rine ve Valiliğe 
yürüyüş konusun
da bir talep gelme 
diğini belirterek, 
“Demokratik sis
temlerde gösteri ve 
yürüyüş yapmak 
bir haktır. Ancak, 
toplumsal değer
lere dikkat etmek 
gerekir. Sizlerin 
hassasiyetinizi 
anlıyorum. Yasala 
ra göre basın 
toplantısı için izin 
gerekmemektedir. 
Gelirlerse 
demokratik sınırlar 
içinde barış orta 
mında herkes 
hakkını kullanır. 
Sizlere hak veriyo
rum. Umut ederim- 
ki bu durum sıkın
tıya sebep olmaz.” 
dedi.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Rektör Dilek yüreğimize su serpti... 
Gazeteci kimliğimle en son Rektör Prof. Dr. 

Nihat Balkır döneminde üniversiteye gitmiştim. 
1994 yılı olmalı...

Yerleşkeye henüz taşınacak olan Tıp 
Fakültesi’nin tanıtımı için davet etmişti Balkır 
Hocam...

Aradan tam tamına 17 yıl geçtikten sonra bu 
kez Rektör Prof. Dr. Kamil Dilek’in düzenlediği 
basınla buluşma toplantısına gazeteci meslek* 
taşım Sevinç Baysalın davetiyle katıldım.

Çok da iyi oldu...
.“Demokrasinin olmazsa olmaz ilkesi hesap 

verebilirliktir.”diyerek sözlerine başlayan 
Rektör Hoca’nın üniversiteye ilişkin plan proje 
ve uygulamalarını duyunca Uludağ Üniversite- 
si’nde okuma isteğim depreşti desem kesinlikle 
abartmış olmam...

Çünkü Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör 
Dr. Kamil Dilek dün gerçekleştir diği basınla 
buluşmasında “hayallerdeki üniversiteyi’1 
tanımladı.

Bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, 
Bilgi teknolojisiyle harmanlanmış, 
Kentle bütünleşik, 
Sanayiyle kol kola, 
Yerel yönetimle iç içe, 
Sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerle donan* 

mış, 
öğrencileri sarıp sarmalamış, 
öğretim üyelerine bilimsel araştırmalarında 

sınır tanımayan bir üniversite...
Kim okumak istemez Uludağ Üniversite

sinde...
Rektör ve kurmaylarının yönetime gelişlerinin 

üzerinden henüz altı ay geçmesine karşın o 
denli uygulama gerçekleşmiş ki...

İnsanın yerleşkeden çıkası gelmez...
Hangi birini saysam ki...
Makale ve atıf sayısının yanı sıra patent, fay

dalı model ve lisans sayısı gibi verilerde artış 
oluşturulacak...

Yeni ödül yönergesi ile bilimsel üretkenliği 
yüksek akademisyenler kamuoyunda ön plana 
çıkarılacak...

Derslik ve laboratuarların geliştirilmesi için 
ciddi bir kaynak ayrılmış...

İnovasyona ve disiplinler arası işbirliğine 
yönelik çalışmaları teşvik etmek ve üniversit
ede yürütülen çalışma ve laboratuar imkan
larını kamu ve sanayideki

paydaşlara tanıtmak için ‘Uludağ Üniversitesi 
Bilgilendirme ve AR-GE Günleri’ adında üniver
siteye özgü bir platform oluşturulacak...

Merkez kampus içindeki ve dışındaki bazı 
binaların depreme karşı güçlendirme 

çalışmaları yakında başlayacak ve aşamalı 
olarak üç yılda bitirilecek.

Proje Yönetim Merkezi aracılığı ile Avrupa 
Birliği fonları etkili kullanılarak öğrencilerin 
‘Gençlik Projeleri’ içinde paydaşlar ile bütün
leşerek kentin kalkınması, sosyal, kültürel ve 
teknolojik yapısının gelişmesi için çalışmalarda 
bulunulacak...

Bu çerçevede Bursa’da Kentleşme, 
Cumalıkızık ve Kemalpaşa Sempozyumları 
gerçeklemiş bile...

öğrenci ve çalışanlar için yerleşke içinde 
Yeşil Sokak, Sağlıklı Yaşam Parkuru, Spor 
Merkezi gibi yeni yaşam ve spor alanları 
yaratılmış...

Bu arada Dilek Hocam Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’te kesinlikle kalacağının da altını çizdi...

Bir de İnegöl İşletme Fakültesi ile çok geç 
kalınmış olmakla birlikte Otomotiv ve İnşaat 
Mühendisliği Bölümlerinin açıldığını duyurdu.

Kulaklarım yeni bölümlerin arasında yerel 
basının çok gelişmiş olduğu Bursa’da

iletişim Fakültesi adını da duymak istemedi 
değil...

Görünen o ki üniversite yeni yönetim ve 
yönetişim anlayışıyla hem yerleşkede etkin ola
cak hem de kentte varlığını artık enikonu his
settirecek...

isli C elikle ıralııılııııı (I önemi
Orhangazi’de kurulu 
bulunan Asil Çelik 
ile Birleşik Metal İş 
Sendikası arasında 
süren toplu 
görüşmelerden 
yine bir netice alına
mazken, ara bulucu 
dönemi başladı. 
2012-2013 dönemine 
ait toplu iş 
görüşmeleriyle ilgili 
son yapılan 
toplantıda da 
taraflar anlaşamadı. 
Daha önce yapılan 
görüşmelerde 
işveren ile sendika 
sosyal haklar 
konusunda muta
bakata varmış, 
ancak zam konusun
da anlaşma sağlana
mamıştı. Birleşik 
Metal İş 
Sendikası'nın İstan-

enflasyon oranında

bul'daki merkezinde 
yapılan son 
görüşmede, daha 
önce yüzde 5 zamda 
ısrar eden işveren, 
bu kez farklı bir tek-

lifle masaya oturdu. 
Asil Çelik, 3 yıllık 
toplu iş sözleşme
sine ilk 6 aylık dilim 
için yüzde 9, sonraki 
her 6 ay için ise

zam teklifinde 
bulundu.
Birleşik Metal İş 
Sendikası ise yüzde 
22 zamda ısrar etti. 
Taraflar anlaşmaya 
yaramayınca 
uzlaşmazlık raporu 
imzalandı.
Uzlaşmazlık raporu
nun imzalanması ile 
birlikte ara bulucu 
dönemi de başladı. 
Buna göre Bölge 
Çalışma 
Müdürlüğü'nün 
tayin edeceği taraf
sız bir uzman, fabri
ka ile sendika 
arasında 60 gün ara 
buluculuk yapmaya 
çalışacak. Ara bulu
cudan bir netice alı
namazsa grev süreci 
başlamış olacak.

1

Kumla da dere yatağına
istinat duvarı yapılıyor

Küçük Kumla 
köy içi mevkiindeki 
dere yatağında 
yağmurlar nedeniyle 
çöken toprakların 
bulunduğu yere isti
nat duvarı yapılıyor. 
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
ekiplerinin yaptığı 
taş istinat duvarı 
dere yatağından 
gelen aşırı suların 
evlerin bulunduğu 
yerlere zarar ver
mesini önleyecek. 
Küçük Kumla’nın 
köy içinde bulunan 
Pınarbaşı mevkiin
den gelen su ile 
yağmur sonrası 
oluşan suların 
denize aktığı dere 
yatağında zaman 
zaman çökmeler 
yaşadığından tehlike 
yaratan bölgelere 
taş istinat duvarları 
yapılıyor.
Dere yatağının 
birçok bölümünde 
bulunan taş duvar
ların da tamiri 
yapılırken toprak
ların kayma yaptığı 
yerlere ise istinat 
duvarı yapılıyor.

MİS

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ölüm otobanda yakaladı YazıYORUM
Bursa'da çevre 
yolunda karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen yayaya 
nakliye kamyonu 
çarptı. Yaklaşık 20 
metre sürüklenen 45 
yaşındaki şahıs olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Kaza, merkez Gürsu 
ilçesi Yakın Doğu 
çevre yolunda 
saat.00.30 sıraların
da meydana geldi. 
İzmir istikametinden 
Ankara yönüne git-

Atık kağıt kamyonu asırlık çınarı devirıli
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde atık topla
ma kamyonunun 
çarptığı asırlık çınar 
devrildi.
Mesut Aydın'ın (28) 
kullandığı 16 KAE 
12 plakalı kamyon,
Park Caddesi 
üzerinden emniyet 
istikametine seyir 
halindeyken yol 
kenarındaki asırlık 
çınar ağacına çarptı. 
Çarpmanın etkisi ile 
dev çınar, yanındaki 
ağacın üzerine 
devrildi. Sürücü ise

Zabıtaya tepki gösteren sürücü 
minibüsünü yakmaya kalktı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, zabıtalara 
kızan bir sürücü 
minibüsünü yak
maya kalktı.
Akhisar İlköğretim 
Okulu önünde 
yapılan denetimler 
sırasında, S plakasız 
aracıyla servis 
şoförlüğü yapan 40 
yaşındaki Mesut G., 
zabıtalar tarafından 
durduruldu.
Ekiplerle bir süre 
tartıştıktan aracın

Altın çalan eltiler yakalandı
Bursa'da, kapalı 
çarşıda bir kuyum
cuyu oyalayarak 
altın çalan iki elti, 
polis tarafından 
yakalandı. Merkez 
Osmangazi İlçesi'n- 
deki kapalı çarşıda

KORKUNÇ

mekte olan A.K. 
yönetimindeki 26 NU 
403 plakalı nakliye 
kamyonu, İğdir 
Tüneli yakınlarına 
geldiği esnada 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 45 
yaşındaki 

kafasından hafif 
şekilde yaralandı. 
Bir kağıt toplama fir
masına ait kamyon, 
ağaca takıldığı için 
bir türlü yoldan 
kaldırılamadı. Polis 
ve zabıta ekipleri 
olay yerine gelerek 
güvenlik tedbiri aidi.

camlarına vurarak 
elini yaralayan 
şahıs, daha sonra 
kendini minibüse 
kilitledi. Çılgına 
dönen Mesut G., 
içeride bulunan ben
zinle aracını yakmak 

meydana gelen olay 
da, İzmir'den gelen 
43 yaşındaki Zeynep 
D. ve eltisi 46 yaşın
daki Hülya D., bir 
kuyumcuya müşteri 
gibi girdi, iki eltiden 
Zeynep D. işyeri

Şah İsmail Bulan'a 
çarptı. Kamyonun 
çarpması ile yak
laşık 20 metre 
sürüklenen Şah 
İsmail Bulan olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. Kaza son
rası jandarmayı ara

Devrilmek üzere 
olan 10 metre yük
sekliğindeki ağacın 
altından geçerek 
yollarına devam 
etmek isteyen bazı 
vatandaşlar ise 
adeta ölüme mey
dan okudu.
Fen İşleri 

istedi. Minibüsteki 
gazeteleri tutuşturan 
şahsı, olay yerine 
gelen emniyet ekip
leri ikna ederek 
araçtan çıkardı.
Mesut G., 112 
ambulansıyla İnegöl 

sahibini oyalarken, 
Hülya D. ise tezgah
taki altın yüzük, 
küpe ve kolyeyeyi 
aldı. Bölgede görevli 
bulunan Asayiş 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı Güven Timleri 

yarak durumu 
bildiren sürücü 
A.K., "Karşıdan 
karşıya geçmek 
isteyen kişi birden 
önüme atladı. Fren 
yaptım ancak dura
madım. Baştan vur
duğum şeyin bir 
köpek veya tilki ola
bileceğini 
düşündüm, aşağıya 
inip incelediğimde 
bir insan olduğunu 
görünce durumu 
jandarmaya 
bildirdim " dedi.

Diş Hekimi
Özcân VURAL

ozcanvuraK933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

Müdürlüğüne ait 
kepçeye binen bir 
belediye işçisi 
motorlu testereyle 
dalları keserek 
ağacın tamamen 
devrilmesini sağladı. 
Asırlık çınar motorlu 
testere ile parçala
narak yoldan 
kaldırıldı. Kesim 
esnasında bir süre- 
Jîtjîric trafîgc kop 
atılan yol, ağaç 
parçaları kaldırılıp 
cadde temizlendik
ten sonra yeniden 
trafiğe açıldı.

Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Eşinin 
servis aracını yak
maya çalıştığını 
öğrenince olay yer
ine koşan 36 yaşın
daki Sevinç G., yetk
ililere tepki gösterdi. 
Zabıta ekiplerinin 
kendilerine zorluk 
çıkardığını ileri 
süren 3 çocuk 
annesi, eşinin yak
mak istediği servis 
aracının arka kapısı
na oturarak ağladı.

kuyumcudan çıkan 
iki kadından şüphe
lendi. Ekipler 
tarafından gözaltına 
alınan şüphelilerin 
üzerinden, kuyum
cudan çaldıkları 
altınlar çıktı.
Yankesicilik Büro 
Amirliği'nde ifadele 
ri alınan Zeynep D. 
ile Hülya D., adli 
yeye sevk edildi.

Nereye gidiyoruz!...
Dünyanın hemen hemen her 

ülkesinde, o ülke insanlarının ortak 
değerleri vardır.

Vatan gibi, Bayrak gibi, Milli ve 
Manevi değerler gibi, ortak dil gibi, 
ülkelerinin bütünlüğü gibi.

Bunlara “Moral Değerler” denir. 
Bunlar ülkenin iskeletidir..

Bizleri bir arada tutan işte bu değer
lerdir.
İnsanlar bu ortak değerlerinin üzer

ine titrerler, korurlar, tartışma konusu 
dahi yaptırmazlar.

Dünyanın en demokratik ülkelerinde 
bu ortak değerlere yapılan saldırılar 
derhal ve en ağır biçimde ceza
landırılır.

Millet olmanın da, Devlet olmanın da 
gereği budur.

Bunu başaran devletler yaşamaya 
devam ederler, başaramayanlar ise, 
emperyalist devletlerin kuklası olup 
tarihten silinirler.

Son yıllarda bizler bu ortak değerle 
rimizi koruyamaz olduk.
Türk Milletinin bazı fertleri, sanki bu 

vatanın sahipleri değil de, bu 
coğrafyadaki arazi parçasının belli pay 
sahipleri, ortakları gibi düşünür oldu
lar..
Adam elindeki balta ile Cumhuriye 

timizin dallarına her gün vuruyor, 
kimseden itiraz yok,

Bugün “Demokrasi ve Özgürlük” adı 
altında Türk Bayrağı gönderlerden 
indirilmekte, yırtılmakta ve yakılmak
tadır.
“Demokratik Özerklik” adı altında 

adım adım bölünmeye gidilmektedir...
PKK’nın adamları tehditle TBMM ne 

girerken, Türk Ordusunun Generalleri, 
olmayan darbe için, cezaevlerine atıl
maktadırlar.

PKK Terör Örgütünün siyasi temsilci
leri, ağızlarının suyunu akıtarak Türk 
Milletinin ortak değerlerine saldırıyor
lar ne Savcılar görüyor, ne de Polisler.

Polis Koleji 61. Mezuniyet gününde 
polisler hep bir ağızdan “AKP Şarkısı” 
söyleyebiliyorlar..
AKP+BDP işbirliğiyle hazırlanacak ve 

Türkiye’yi federal yapıya geçirecek 
Anayasa’nın Türk Milletine yutturul
ması için çeşit çeşit şaklabanlıkları 
göreceğimizi söylemek için kâhin 
olmaya gerek yoktur.

KfiŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
0SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvuraK933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, vahim olayların Gemlik’te yaşanmaması için uyardı

Güne Bakış
ıı

M
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AS Tv. de bir program
Bir gazeteci olarak bu benim görevim.
Önceki geceki programa AKP’li

Belediye Başkanvekili Refik Yılmaz, AKP 
ilçe Başkanı Necdet Yılmaz, CHP İlçe 
Başkanı Dursun Özbey, CHP Meclis üyesi ve 
grup sözcüsü, aynı zamanda CHP’lilerin 
seçtiği Başkanvekili Necdet Ersoy katıldı.

Özdal’ın televizyon anonslarında, CHP İl 
Başkanının programa katılacağı duyurul
muştu. Bana da, Gürhan Akdoğan’ın katılım
cı olduğunu söylemişti.

Akdoğan’ın katılmamasının nedenini 
Dursun Özbey’e sordum. Özbey, programda 
AKP il başkanının da bulunacağı, katılmaya
cağı belli olunca, kendisinin katılmasının 
doğru olmayacağı gerekçesiyle programa 
gelmediğini, kendisini görevlendirdiğini 
söyledi.

Mustafa Özdal, Gemlik Belediyesi’nde 
olanları özetledikten sonra, ilçemizde 
yapılan sokak söyleşi çekimlerini yayınladı.

Programın ilk telefon bağlantısını benim
le gerçekleştirdiler.

İlk kez bir Tv programına telefonla 
bağlanmanın acemiliğini yaşadım. Karşımda 
açılmış televizyondaki kendi sesime göre 
konuşmamı düzenlemeye kalkınca bir tutuk
luk yaşadım.

Programı sonra izlediğimde, Başkanvekili 
Refik Yılmaz’ın benim telefona bağlanmam
dan rahatsızlık duyduğunu "Onun bu bu 
konuyla ne ilgisi var” dediğini duyuyorum.

Ben, Gemlik’te değil, Tanzanya da mı 
yaşıyorum.

Sokaktaki adam, bu konudaki görüşlerini 
iletiyor da, yaşamının 40 yılını bu ilçede 
gazetecilik yapan birinin programa çağrıl
ması hoşlarına gitmedi.

Bu hoşa gitmemek, her alanda kendini 
gösteriyor. Dünkü Meclisi toplantısında da 
oturduğu kürsüden bana laf attı.

"Gemlik’te bir gazeteci h erg ün bizi 
eleştiriyor. Hiçte önemsemiyorum” gibi bir 
sözler etti...

Daha önce Mecliste, gazeteci arkadaşlar
la konuşurken, “Kadri Güler, bir dahaki 
seçimlerde Meclise aday olsun da kürsüde 
konuşsun gibi bir söz etmişti.

Yine Mustafa Özdal’ın eski programında, 
bana gönderme yapmış, benim olmadığım 
bir ortamda beni "Yandaş gazeteci" olarak 
adlandırmıştı.

Mustafa Özdal, beni programa bağlarken, 
bu konuda söz hakkımın bulunduğuna 
işaret etti. Bu unutulmasın. Ben, o konuya 
girmedim.

Söylemek istediğim birkaç şey vardı 
onları aktardım. Beğensin veya beğen
mesinler benim içinde önemli değil.

Programın tümünde, iki tarafta birbirini 
ikna edemedi.

İzleyiciler programı nasıl buldular, kimin 
kimi ikna ettiğini konusunda bilgi sahibi 
oldular mı bilmiyorum.

Gördüğüm önemli bir ayrıntı, olayların- 
bütününden koparıp, bireyselleştirmeye 
çalışılması, yolsuzluk yapan kişilerin içine 
belediye başkanını da katmak istemeleri.

Yargısız infazların yapılması.
Necdet Yılmaz’ın "Bırakın hukuku mu 

kuku, gelin meclis üyeliklerinden istifa ede
lim seçime gidelim sözü" ilgimi çekti.

Bir hukukçu siyasetçinin hukuk anlayışı 
nın böyle olması beni ayrıca ürküttü.

Bu nedenlerle mahkeme kararlarını 
önemsemiyorlar, umursamıyorlar.

Gemlik Ülkü Ocakları 
Başkanı Mehmet Emin 
Özcanbaz, yaptığı yazılı 
açıklamada, 9 Ekim 
Pazar günü Gemlik’te 
BDP’nin yapmak iste
diği yürüyüşüne engel 
olunmasını, Gemliklile 
rin de pazar günü 
evlerinin balkonlarını 
Türk bayraklarıyla 
donatmalarını istedi. 
Özcanbaz, şunları 
söyledi: “Geçtiğimiz 
günlerde bir takım söz 
de sivil toplum örgütleri 
tarafından, bölücü başı 
için Gemlik’e yürüyüş 
düzenleyecekleri açık
landı. Basına yansımış 
olduğu kadarıyla söz 
konusu örgütlerin ama 
cı “müzakere sürecine 
de vam edilmesi ve be 
bek katilinin avukatla 
rıyla görüştürülmesi" 
dir. 9 Ekim’in ve buna 
benzer taleplerin Türk 
milleti tarafından iyi 
okunması gerekmekte
dir. Güzel vatanımızın 
her bir yanı terör teh 
Tikesiyle karşı karşıya 
bırakılmakta, her gün 
yeni bir vahşet haberi 
daha yüreklerimizi 
dağlamaktadır. Tüm 
bunların arkasındaki 
kirli eller demokrasi, 
insan hakları gibi 
kelimelerle 9 Ekim’i 
gerçekleştirmek iste
mektedir. Bu eli kanlı 
canilerin bu kavramları 
kullanarak organize bir 
cinayet şebekesi gibi 
çalışması, bunların mil
letimize olan düşman
lığının göstergesinden 
baş ka bir şey değildir.

Memurlar erzaklarını aldı
Gemlik Belediye 
si’nde çalışan 
76 memura sosyal 
denge sözleşmesi 
ile sağlanan erzak 
yardımı dağıtılmaya 
başlandı.
Gemlik Belediye 
si’nde ilk kez uygu
lanan ve memurlara 
çeşitli haklar 
kazandıran sosyal 
denge sözleşmesi 
ile memurlar ilk kez 
erzak yardımı alma 
ya başladı.

İbretlik bir durum olsa 
gerek ki barış diye, 
özgürlük diye bağıran
lar cinayetlerine gün 
geçtikçe yenilerini 
eklemektedir.
Bu gibi hadiseler 
göstermiştir ki, mevcut 
siyasi iradenin açılım 
başlığı adı altında 
başlatmış olduğu ve bu 
sebeple milletin 
vazgeçil mezlerini 
masaya koyarak, 
pazarlık haline getirdiği 
sürecin vahim nihaye
tidir. Bizler Gemlik Ülkü 
Ocakları olarak, 9 Ekim 
Pazar günü gerçek
leştirilmesi gündemde 
olan yürüyüş için başta 
Bursa Valisi Sayın 
Şahabettin Harup ve 
iuııı eınıııyei uırımıerı 
mizin gerekli önlemleri 
alarak, buna engel ola
cağı kanaatini taşımak
tayız. Tüm güvenlik bir
imlerinin bunun için 
gerekli çalışmayı yap
ması gerekmektedir. 
Umuyoruz ki Bursa 
spor’umuzla Beşiktaş 
maçında yaşanan olay
lar da göz önünde 
bulundurularak, daha 
vahim hadiselerin 
Gemlik’imizde yaşan
maması adına Bursa

Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz tara 
fından dağıtılan kuru 
erzakları alan 
memurlar ilk kez 
faydalanmaya

Valisi Sayın Şahabettin 
Harput gerekli dikkat 
ve özeni bu olayda 
gösterecek, bu 
yürüyüşe müsaade 
etmeyecektir.
Başta hükümet yet 
kinlerinin beraberinde 
idari ve mülki amirlerin 
böyle hassas bir konu
da görevlerini yapmaya 
davet ediyoruz.
Gemlik’te gelenek 
haline getirdiğimiz 
hangi memleket ya da 
kökenden olursa olsun 
birlikte yaşa dığımız 
dostlarımız arkadaş 
larımız var. Bu sosyal 
dokuyu çözdürmeyelim, 
bozdurmayalım. Hassa 
siyerimiz derdimiz 
budur. Kürt kökenli 
vâiânuâşlâfimiziâ bin 
yıllık kader birliğimiz 
var. Kız almışız, kız ver
mişiz. Aynı dine inanan, 
aynı mukaddes kitaba 
iman eden, aynı secde 
ye baş koyan aynı pey 
gambere inanan İslam 
kardeşleriyiz, Müslü 
mantarız. Bu inanç 
değerleri bizim haya 
timizi anlamlandıran 
yaşam biçimimizdir. 3-5 
tane bölücü kafaya ne 
Türkiye’ yi, ne Gemlik’i 
ne de Kürt kökenli mil-

başladıkları sosyal 
haklardan mutluluk 
duyduklarını ifade 
ettiler. Torbalara 
hazırlanan 10 kg. 
sıvı yağ, 10 Kg. 

lettaşlarımızı teslim 
etmeyeceğiz. Millet ve 
devlet olarak bölücü 
lüğe karşı imtihan 
verdiğimiz böyle sıkın
tılı ve zorlu süreçte, 
inanıyoruz ki Gemlik 
halkı da bu bölücü 
propaganda karşısında 
akl-ı selim bir tavır 
içerisin de taviz ver
meyerek dimdik dura
caktır. Aynı zamanda 
Gemlik’teki tüm sivil 
toplum kuruluşlarının, 
siyasi partilerin ve 
belediye başkan 
yardımcısının maaşı 
konusunda dahi ortak 
basın açıklaması yapma 
hassasiyeti gösteren 
hemşeri derneklerin de 
Gemlik’imizi ve yurdu
muzu ilgilen diren böyle 
önemli hususta da 
gerekli sağduyuyu gös 
termelerini bekliyoruz. 
Gemlik Ülkü Ocakları 
olarak milleti mizin 
mukaddeslerini hiçbir 
şart ve zamanda 
pazarlık konusu yap
madık, yapmayacağız. 
Gemlik Ülkü Ocakları 
olarak, 9 Ekim 
Pazar günü Gemlik 
halkının bu örgütlen 
protesto etmesi 
amacıyla tüm 
ev ve iş yerlerini 
Türk bayraklarıyla 
donatmasını, Gemlik’in 
sahipsiz olmadığını 
ellerinde Türk bayrak
larıyla terör yanlılarına 
göstermelerini, pro
vokasyonlara kapılma
malarını ve Gemlik’e 
sahip çıkmalarını rica 
ediyoruz."

şeker, 10 kg. Un, 5 
Kg. pirinç, 5 kg. 
kuru fasulye ile 2 
kg. çaydan oluşan 
erzaklarını almaya 
başladılar.
Başkanvekili Yılmaz, 
memurlara sağlanan 
sosyal denge anlaş
ması ile dağıtımına 
başladıkları erzakları 
ailele riyle birlikte 
huzur içinde ve 
afiyetle yemeleri 
temennisinde 
bulundu.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
ıwı 11 kaybettim. Hükümsüzdür. ERSİN CAN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediyesi Meclisi’nin Ekim ayı toplantıları dün başladı

Meclisle etiid merkezi tartışması
Gemlik Belediyesi 
Meclisi’nde dün 
yapılan Ekim ayı 
olağan toplantısın
da, Belediyenin yok
sul öğrencilere etüd 
açma konusu tartış
malara neden oldu. 
Gemlik Belediye 
Meclisi, dün saat 
15.oo’de 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
karşısındaki 
Belediye Hizmet 
Binası’ndaki meclis 
salonunda toplandı. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz:, yaptıkları 
çalışmalar ile ilgili , 
meclis üyelerini bil
gilendirdikten sonra, 
bir önceki toplan
tının meclis zabıt 
tutanakları okunmuş 
kabul edildi.
Daha sonra 
meclisin gündem 
maddelerinin görü 
şülmesine geçildi. 
Afet Gönüllüleri 
Derneği ’n in 25 adet 
haberleşme cihazı 
alınması Plan ve 
Bütçe Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Vergi Dairesi’nden 
Belediyeye gelen 
taşınmaz mal satış 
Komisyonu üyeliğine 
bir meclis üyesi 
seçimi ile ilgili Ak 
Partili üye Turan 
Alkış’ın asil, Çiğdem 
Kuş’un yedek üye 
olarak seçilmesi 
kabul edildi.
AVM içindeki 
Belediye mülkünün 
Yapı Kredi 
Bankası’na 5 yıllığı
na enflasyon artışına 
göre kiralanması oy 
birliğiyle gündeme 
alındı. Daha sönra, 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nden 
gelen 2012 yılı gelir 
gider bütçesinin 
görüşülmesi ile ilgili 
yazısı Plan ve Bütçe 
Komisyopu’na, 
İDO’nun iskele izni 
ile ilgili yazısı Hukuk 
Komisyonu’na, 
Turkcell’in yer 
istemi Çevre ve İmar 
Komisyonu’na 
gönderildi.
Hisar Mahallesi’n 
deki yol çalışmala 
rında kesilen ağaçlar 
ile ilgili bedel öden
mesi Plan ve Bütçe, 
Hisar Mahallesinde 
Adliye Sarayı yapımı 

için plan değişikliği 
istemi ile gündemin 
7 ve 8. maddelerin 
deki imarla ilgili ko 
nular İmar Komisyo 
nu’na havale edildi. 
Kurşunlu’da Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
mülkiyeti bulunan 
triplex villanın 
satılması istemi de 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu’na 
havale edilirken, Fen 
işleri Müdürlüğü’ne 
1 adet damperli araç 
alınması oy birliğiyle 
kabul edildi.
Mecliste daha sonra 
komisyonlardan 
gelen raporlar ele 
alındı.
Gündemin bu mad
desinde İmar 
Komisyonu’ndan 
gelen Hisar, 
Hamidiye ve 
Cumhuriyet 
Mahallelerindeki 
ilgili raporlar ile 
GEMDAŞ’ın 
regülatör istasyon
ları, vana odaları ve 
hatlarının imar planı
na işlenmesine ait 
raporlar komisyon
lardan geldiği 
şekilde kabul edildi. 
Gündemin daha 
sonra kalan imarla 
ilgili komisyon 
raporları da birer 
birer ele alınarak, 
görüşülerek kabul 
edildi.
Plan Program ve 
Bütçe 
Komisyonu’nun 
belediye tarafından 
etüd merkezine 
ödenek ayrılması ile 
ilgili raporu korniş 
yon tarafından geri 
çekilmek istendi. 
Konu ile ilgili olarak 
sopalan CHP Grup 
Sözcüsü Necdet 
Ersoy, Belediye 
Yâsası’nda 
belediyelerin böyle 
bir etüd merkezi 
açmaya yönelik 
uygun bir madde 
bulamadıklarını 
belirterek, “Konu 
araştırılsın diyoruz. 
Yasaya aykırı bir 
şey yapmamak için 
geri çekilmesini 
istiyoruz.” dedi.
MHP adına konuşan 
Grup Sözcüsü Suat 
Laçinok ise 
anayasanın 14. mad
desinin iptal edildiği
ni hatırlatarak,

“Belediyelerin eğitim 
hizmetleri görme 
konusunda bir 
hükmü yok. Beledi 
yenin ana sınıfı kur
masını yasaklamış, 
eğitim sisteminin 
yönetimi merkez 
yönetimine aittir. 
Bu konu kanunsuz 
olur" dedi.
Bağımsız üye 
Mehmet Çelik 
söz alarak, etüd 
merkezini Manisa 
Belediyesi’nden 
örnek aldıklarını, yıl
lardır bu uygula
manın sürdürüldü 
ğünü, açılacak etüd 
merkezinde parası 
olmayan yoksul 
çocuklara etüd 
yaptırılacağını 
belirterek, “Burada 
konuya itiraz eden 
arkadaşların 
amacının başka 
olduğunu sanıyo
rum. Dershaneye 
gidemeyen fakir 
çocuklara bu etüd 
merkezlerine 
götürmek bizim 
görevimiz diye 
düşünüyorum" dedi. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise etüd 
merkezini Gemlik’te 
ilk kez kurul
madığını, bu konu 
ile ilgili guruplara 
bilgi verildiğini, 2009 
yılında ise AKP’li 
belediye tarafından 
meclisten Etüd 
Merkezi kurulması 
kararı çıkmasına 
karşın gelen yöne
timin bunu uygula
madığını söyledi. 
Yılmaz, “Bunu fakir 
öğrencilere sosyal 
belediyeciliğin bir 
gereği olarak 
düşünüyoruz.
Arkadaşlarımın farklı 
bir amacı olacağını 
sanmıyorum.
Amacımız, kınayı 
bayramda yaktırmak 
değil mi? Okullar 

açıldı bu konunun 
herkesi ilgilendirdi 
ğini düşünüyorum. 
Dershanelere bin 
500- 2 bin lira gibi 
para ödeyemez. Bu 
sosyal bir projedir. 
Hukuka aykırılığını 
görürsek geri çeke 
riz" diye konuştu. 
CHP’li üye Mahir 
Gencer ise konuş
masında, bu konuda 
bir art niyetleri 
olmadığını, yasadaki 
değişikliği bugün 
farkettiklerini 
belirterek, herhangi 
bir amaç gütmedik
lerini söyledi.
Necdet Ersoy ise 
Çelik’in konuşması
na cevap vererek, 
“Bizim herhangi bir 
art niyetimiz yok. 
Mehmet Bey her 
şeyde nedense art 
niyet arıyor.
Büyükşehir Belediye 
si katlı otoparklarını 
ve sahalarını spor 
kulüplerine verirken 
haklarında dava 
açılmıyor, ama biz 
verdiğimizde dava 
açılıyor. Hepimiz 31 
Ekim günü hakim 
karşısına çıkacağız. 
Bunları bir kenara 
bırakıp yasaları 
araştıralım.
Gemlik’te söylediği 
niz gibi ekonomisi 
güçsüz olan çok 
fakirler var. Sütten 
ağzı yanan yoğurdu 
üfleyerek yer. Bizden 
sürekli savunma 
istiyorlar. Ona 
göre karar vermek 
istiyoruz." dedi.
Bu arada Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, konuşmaya 
müdahale ederek, 
Belediye Meclisi’nde 
siyaset yapılmaya
cağını söyledi.
Ersoy ise siyaset 
yapmadığını, 
ekonomik sıkıntısı 
bulunan 
Gemliklilerin olduğu

nun Yılmaz’ın 
söylediğini belirtti. 
Rapor, komisyonca 
geri çekildi.
Bursa Zihinsel 
Engellileri Koruma 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 
kendilerine yer tah
sis edilmesi 
konusunda ise 
meclis katlı otopark 
altında sembolik bir 
kira ile 5 yıllığına 
kiraya verilmesi 
kararı aldı.

GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALAR 
CHP Gurup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, 
Belediye Başkanveki 
linin cevaplamasını 
istediği 3 konu 
hakkında soru 
sordu:
Küçük Kumla’daki 
yeni yapılan tuvalet
lerin neden ihale 
edilmediğini, yaz 
boyunca neden 
çalıştırılmadığını 
sordu.
Ayrıca, Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredilen mezarlık
ların personel ile 
devredilip, 
devredilmediğini, bu 
personelin 
maaşlarını nereden 
aldığını, maaşlarının 
ve elektrik giderleri
ni Gemlik Belediyesi 
mi, Büyükşehir 
Belediyesi mi 
karşılıyor? diye 
sordu.
Belediye Başkanve 
kilinin planlar ile 
ilgili yerel dernek
lerde toplantı yap
tığı, diğer hemşehri 
derneklerinde devam 
edilecek mi belediye 
meclis üyelerine bu 
konuda bilgi verilip 
verilmeyeceğini 
sordu. Soruları 
cevaplayan Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
tuvaletlerin 2 kez 
ihaleye çıkarıldığını, 
yüksek fiyat verildiği 
için uygulatmadık
larını, ücretsiz olarak 
belediye temizlik 
işçileri tarafından 
işletildiğini söyledi. 
Ancak, CHP’li üye 
Yalçın Erdoğan yeni 
yapılan tuvaletlerin 
yaz sezonunda 
hizmete girmediğini, 
ayrıca halktan para 
alındığını söyledi.

Yerel derneklerdeki 
konuşma konusun
da da bilgi veren 
Yılmaz, Giresunlular 
Derneği’nin kendi
lerinden 18. mad
denin uygulanması 
konusunda bilgi 
istediklerini, plan 
çalışmalarının değil 
burada evleri bulu
nan insanlara 18. 
madde uygulaması 
konusunda bilgi 
verdiklerini söyledi. 
Yılmaz, 
“Büyükşehir’den 5 
binlik planlar geçti, 
25 binlik planlar iptal 
edildi, kuzey plan
larımız bekliyor. Bu 
bölgede kaçak 
yapıların evlerinin 
dışındaki foseptikler 
var. Tamamı dolmuş, 
taşıyor. Kaçak 
yapılan sıkıntı 
yaratıyor. 18 uygula
masını 3 bölgeye 
böldük. Bittikten 
sonra mal sahipleri 
kadastroya gidip, 
tapularını alacaklar. 
Tapu olmadan bu 
mahallelerde sokak
lar oluşmuyor, alt 
yapı hizmeti 
veremiyoruz. Bu 
konuda hangi 
hemşehri derneği 
bizden bilgi isterse 
veririz." dedi. 
CHP’li İmar 
Komisyonu Başkanı 
Arzu Karataş ise 
bu bilgilerin kent 
konseyinde bütün 
halka anlatılmasını 
istedi.
Mehmet Çelik ise 
Gemlik’te Kent 
Konseyi’nin kuru
luşunun baştan 
işlevsiz hale 
getirildiğini, kong 
reşini toplaması 
gerekirken bir ay 
geçmesine karşın 
toplanmadığını hatır
lattı. Başkanvekili ;t 
Yılmaz, mezarlıkta 
çalışan personelin 
parasını Gemlik 
Belediye si’nin 
ödediğini, Büyük 
şehir ile 2012 yılında 
protokol ile teslim 
alacağıı, bu nedenle 
mezarları Büyükşe 
hir’in daha teslim 
almadıklarını söyle
di. Gemlik Belediye 
Meclisi, 12 Ekim 
2011 Çarşamba 
günü saat 17.oo’de 
yeniden toplanacak.
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iıiiMıMiiBila
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hizmete açılan 
Bursaray Görükie 
hattı, başta üniver
siteli gençler olmak 
üzere Tıp Fakültesi 
ne gitmek zorunda 
kalan vatandaşların 
hayatını kolaylaştı 
rırken, besleme oto
büs hatları sayesin 
de kentin her köşe 
sinden raylı sistem
le üniversiteye ulaş
mak mümkün hale 
getirildi.
Görükie hattında 
Bursaray sefer
lerinin başlamasının 
ardından kısa bir 
süre geçmesine rağ
men, raylı sistem 
şimdiden en çok ter
cih edilen ulaşım 
yöntemi oldu. Başta 
üniversiteli gençler 
olmak üzere, Tıp 
Fakültesi Hastane 
si’ne gitmek için her 
gün bölgeye giden 
binlerce vatandaş 
kampüse ulaşımda 
Bursaray’ı tercih 
etmeye başladı. 
Raylı sistemde bek
lenen yoğunluğun 
yaşanmaya başla
masıyla birlikte 
kampüs içi ulaşıma 
da takviyeler yapıl
maya başladı. Üni 
versite istasyonu’n- 
dan Görükie ve 
üniversitenin içine 
ulaşımın sağlanması 
amacıyla 35/U ve 
35/G hatlı otobüsler 
seferlerine başladı. 
Bursaray ile üniver
site istasyonuna 
gelen yolcular, 35/U 
ve 35/G hattı ile 
ücret ödemeden 
kampüs içine ve 
Görükle’ye ulaşa
bilecekler.
Her gün Bursaray 
Görükie hattını kul
lanın üniversiteli 
gençler ve Tıp 
Fakültesi’ne gitmek 
zorunda kalan 
vatandaşlar, kesinti* 
siz ve konforlu ula 
şimın üniversiteye 
kadar ulaştırılması

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

yönündeki çalış
maları nedeniyle 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
teşekkür etti. 
Şehrin her yerinden 
konforlu ulaşım 
Bu arada Bursaray 
hatlarına takviye 
edilen besleme oto
büs hatları 
sayesinde kentin 
her köşesinden raylı 
sistemle üniversit
eye konforlu ulaşım 
imkanı sağlanıyor. 
35/G- Üniversite 
İstasyonu- İktisat 
Fakültesi- Yurtlar- 
Yerleşim-Görükle 
Atatürk Cd.
35/U- Üniversite 
İstasyonu- İktisat 
Fakültesi- Yurtlar 
Heykeİ’den 35/C İle 
Şehreküstü 
İstasyonu- Üniver
site İstasyonu 
Kent Meydam’ndan 
Osmangazi İstas 
yonu-Üniversite 
İstasyonu

Siteler’den D/1- 
(Erikli- Bağlaraltı) 
D/1-A- (Millet Mh.- 
Vatan Mh.- 
K.Karabekir- 
Duaçınarı) 
D/2- D/2-A- (Yiğitler- 
75. Yıl-Bağlaraltı) 
D/4- (Vakıf Mh. 
Çınarönü Mh.- 
Arabayatağı) 
D/5- (Hacivat Mh) 
D/6- (İsabey- 
Demetevler- 
Şirinevler) 
D/7- (Karapınar 
Mh) 
D/8 (Değirmenönü 
Mh.) ile Araba 

yatağı İstasyonu- 
Üniversite İstasyonu 
Beşevlerden 
B/3- Kültür Mh.- 
Çamlıca Mh.- 
fhsaniye) 
B/6- B/7 (Esentepe- 
İhsaniye.
Bağlarbaşı-Adalet- 
İstikial- Hürriyet- 
Soğukkuyu-Konak- 
Beşevler-Kültür) ile 
Nilüfer İstasyonu- 
Üniversite 
İstasyonu 
Hürriyet ve 
Karaman gan 
Karaman İstasy
onundan Acemler 
İstasyonu-Üniversite 
İstasyonu 
FSM’den B/4 
(Kültür Mh.- 
Beşevler Mh.-Konak 
Mh) ile Nilüfer 
İstasyonu- Üniver
site İstasyonu 
Gürsu’dan 
2/G ile Arabayatağı 
İstasyonu- Üniver
site İstasyonu 
Kestel’den 1/K-2/K 
ile Arabayatağı İsta
syonu- Üniversite 
İstasyonu 
Yunuseli’nden 
B/17( Yun u seli - 
Hüdavendigar) 
ile Acemler 
İstasyonu- 
Üniversite İstasyonu 
Hamitler’den B/12 
(Yenibağlar- 
Hamitler-Akpınar) 
Organize Sanayi 
İstasyonu-Üniversite 
İstasyonu’na 
ulaşılabilmekte. 
Bursa’nın her 
bölgesinden 
Bursaray’a otobüs 
bulunmaktadır.

Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
Rehber öğretmen 
Elifcan Demirhan 
koordinatörlüğünde 
oyuncak, kıyafet, 
kırtasiye, test ve 
okuma kitapları 
toplama kampa
nyası başlatarak, 
Diyarbakır Ergani 
İlköğretim Okulu 
ana sınıfı öğrenci
lerine gönderdi.

Gençler lige hazır

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele edecek 
Gemlik 
Belediyespor 
Gençerkekler 
Basketbol takımı, 
Orhangazi Spor 
Salonu’nda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Eğitim Derneği 
ile hazırlık maçı 
yaptı. Genç 
takımımız maça iyi 
başlayamasa da bir 
ara 10 sayı geriye 
düştüğü maçı son 
periyotta ki tecrübe
siyle 57-52 kazan
masını bildi. 
Liglerin başlaması
na bir hafta kala 
hazırlıklarını hız
landıran 
Belediyespor lu 
basketbolcular bu

Borusan İlköğretim 
Okulu Rehber 
Öğretmeni Elifcan 
Demirhan, yaptığı 
açıklamada, 
"Yaptığımız kam 
panyalara öğrencile 
rimiz büyük ilgi 
gösteriyor. Böylece 
hem çocuklarımız 
yardımlaşmayı öğre 
niyor, hem de ihti 
yacı olan okulları 
mızdaki çocukları 

galibiyetle moral 
buldular. Maçta kap
tan Evrim 26 sayı ile 
sahanın yıldızı 
olurken son periyot
ta kritik anlarda 
kazandığı basketler 
le takımını sırtlayan 
isim oldu. Maçta 
Kasım Ahmet 
(2sayı), Batuhan 
(3sayı), Evrim 
(26sayı), Tolgahan 
(8sayı), Toygan 
(2sayı), Mehmet 
(2sayı), Hüseyin 
(2sayı), Furkan 
(2sayı), Osman 
(2sayı), Burak 
(8sayı), Atalay 
(2sayı) ile oynadu 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Hedefimiz 
her zaman 
ocuklarımıza

mutlu etmiş olu 
yor uz. Yıl içerisinde 
de kampanyalarımız 
devam edecek.
Kampanyamızı 
destekleyen okul 
müdürümüz 
Ahmet Turan Polat 
başta olmak üzere, 
tüm öğretmenleri 
m iz, velilerirhiz ve 
öğrencilerimize 
teşekkür ediyorum’ 
dedi.

basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir. 10 Ekim 
pazartesi günü , , > t ’ 
başlayacak olan. 
Bursa basketbol 
liginde geçmiş 
yıllarda olduğu gibi 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
edeceğimize 
inanıyorum.
Oyuncularıma bu 
konuda güveniyo
rum ve onların iyi 
birer basketbolcu 
kimliklerinin yanı 
sıra ahlaklı birer 
insan olmaları 
içinde antrenör 
arkadaşım Nurullah 
Targıt ile gereken 
çabayı beraberce 
gösteriyoruz.” 
dedi.
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Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve HAY- 
TAP Gemlik 
Temsilciliği’nin 
düzenlediği “Sokak 
Köpekleri Resim 
Yarışması” sonuç
landı.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, makamında 
kabul ettiği öğren
cilere çeşitli kır
tasiye malzemeleri 
hediye ederek

B öğrencisi 
Yağmur Başaran 
kazanırken, 
ikinciliği Umurbey 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 4- 
A Öğrencisi Ezgi 
Girenay, 
üçüncülüğü ise 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 4- 
B öğrencisi Fatma 
Nur Katırcı kazandı. 
Yarışmada ayrıca 
Mansiyon ödülüne 
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 5-

B öğrencisi Ömer 
Berk Akkoyun layık 
görüldü.
HAYTAP Gemlik 
temsilcisi Ümran 
Akyavaş ile dernek 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu ödül 
töreninde Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Öğrencileri 
kutlayarak içinde 
boya 
malzemelerinin de 
bulunduğu çeşitli 
kırtasiyeden oluşan 
hediyeler verdi.

Öğrenciler, hayvan barınağını inceledi
4 Ekim 2011 
Hhayvanları Koru 
ma Günü nedeniyle 
Gemlik Belediyesi 
öncülüğünde (HAY
TAP) Hayvan 
Hakları Derneği ile 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbir
liğinde düzenlenen 
resim yarışması 

- çerçevesinde 
öğrencilere 
Umurbey’de bulu
nan geçici hayvan 
barınağı tanıtıldı. 
Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu öğrencileri 
ile öğrencileri dere
ceye giren Borusan 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Turan Polat, 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hüseyin 
Kaftan. Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mustafa 
Pusmaz’ında 
katıldığı geçici barı
nak tanıtımında 
konuşan Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı, 
sokak köpeklerine

yönelik en duyarlı 
belediyelerden biri 
nin Gemlik Belediye 
si olduğunun altını

çizerek, sokaklar
dan toplanılan 
köpeklerin bakım
ları yapıldıktan

sonra alındıkları 
yerlere bırakıldık 
larını söyledi.
Bazı kişilerin

çalışmaları bilme
den yaptıkları 
eleştirileri değer
lendiren Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muhar rem Sarı, 
yapıcı eleştirilere 
her zaman açık 
olduklarını 
belirterek, 
"Gemlik Belediyesi 
olarak sahipsiz 
sokak hayvanları 
konusunda, 5199 
sayılı Hayvanları 
Koruma 
Kanununun 6. mad
desi uygulanmakta 
ve kanun uyarınca 
gerekli aşıları, 
bakımları ve operas 
yonlarını yapıp 
alındıkları bölgeye 
bırakmaktayız. 
Bırakıldıktan sonra 
ekibimiz tarafından 
kontrolleri de 
düzenli olarak yapıl
maktadır. Güçten 
düşmüş, hastalıklı 
ve yavru olan 
köpekler ise Umur 
bey’de bulunan 
Geçici Rehabili 
tasyon merkezimiz 
de bakılmaktadırlar. 
Gemlik Belediyesi 
ilgili Kanuna 

uygun olarak çalış
malarına devam 
etmektedir" 
dedi.
HAYTAP Gemlik 
Temsilcisi Ümran . 
Akyavaş’ta yaptığı 
konuşmada, 
yasaları yetmediği 
anlarda insanların 
vicdanlarını kullan
maları gerektiğini, 
hayvan öldürmekle 
insan öldürmek 
arasında bir 
adım mesafe 
bulunduğuna 
dikkat çekti.
Akyavaş, 
"Sokağımızdaki 
hayvanlara iyi 
bakmalıyız. 
Bu dünyada 
hayvanlarla 
birlikte yaşamayı 
anlayacağız" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kek ve 
meyve suyu 
dağıtılan öğren
cilere geçici hayvan 
barınağında bulu
nan yetkililer 
tarafından bilgi 
verildi, barınakta 
nelerin yapıldığı 
anlatıldı.
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ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA MAKİNALARINDAN 
ANLAYAN BAY BAKIMCI ve KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR 
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi 

Bölgesi 3.Km. GEMLİK 
Tel: 513 45 79

S ÜT I 1 ■ K

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
YARI ROMÖRK KONTEYNIR TAŞIYICI 

DORSELER
MODEL. MARKA ŞEKLİ
2006 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)

ADRES : Sanayi Sitesi Karşısı 
AKCAN NAK.TIR PARKI

TEL: (0224)- 524 87 OO

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) 
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:5132474 Fax: 5141021

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

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

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

GemlikK!

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi İçin siz de katılın

mailto:yilmaz1@mynet.com
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Emeklilere kötü haber
2000 yılı öncesinde 
5 değişik aylık 
bağlama sistemi 
sebebiyle aynı yıl 
çalışan, aynı primi 
yatıran emeklilerin 
maaşlarındaki uçu
rum sadece işçiler 
için geçerli olacak. 
İşçi emeklileri 
arasındaki farkın 
giderilmesi için bazı 
aylıklara 500 lira 
zam yapılması gün
demde.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in 
'intibak yasası* açık
lamasıyla başlayan 
emekli maaşı düzen
lemesi 9 milyon 703 
bin emekliyi kap
samıyor. Türkiye 
Emekliler Derneği 
Başkanı Kazım 
Ergün, düzenle
menin sadece 2,5 
milyon SSK 
emeklilerini kap
sadığını belirtti. 
Düzenlemeye ilişkin 
CİHAN'a açıklamalar 
yapan Ergün, emekli 
maaşları arasındaki 
farkın farklı sistem
lerden kay
naklandığını aktardı. 
Ergün, maaş bağla
ma sistemlerini 
şöyle açıkladı: "1980 
öncesi, 1980 son
rası, 1987 yılında sü 
per emekli sistemi, 
1987 sonrası sistemi 
ve 1999 sistemi." 
SÜPER EMEKLİLER 
SEFİL EMEKLİ 
OLDU
Bu sistemlerin her 
birinin farklı

hesaplamalarla 
maaş bağladığını 
aktaran Ergün, 1987 
yılındaki süper 
emeklilerin en çok 
mağdur olan kesim 
olduğunu söyledi. 
Arabalarını, evlerini 
ve arsalarını satarak 
süper emekliliği 
satın alanların yük
sek maaş aldığını 
ancak daha sonra 
yetkililer 'biz bunu 
karşılamıyoruz diy
erek bu hakların 
kaldırıldığını belirten 
Ergün, "Bu süper 
emeklilerin hepsi 
daha sonra sefil 
emekli oldu. Onların 
da sorunu mutlaka 
çözülmeli" dedi. 
87 sonrası çalışan 
ve emekli olanlarda 
10 yılın ortalaması 
alınırken, öncesinde 
ise en çok prim öde
nen 3 yılın ortala
masının maaş 
hesaplamasında kul
lanıldığını belirten 
Ergün, "Orada da bir 
adaletsizlik vardı. 
İnsanlar 20 sene 
asgari ücretten 
asgari ücretten 
ödüyorlar son 5 yıl 
yüksekten ödüyor

lardı. Maaşları da 
tavandan ödeniyor
du. Diğerlerinin ise 
tabandan. İşte 
aradaki bu farklar 
giderilecek" dedi. 
İntibak düzen
lemesinin ardından 
düşük maaş alanlara 
ne kadar zam yapıla
cağına ilişkin de 
açıklamalar yapan 
Ergün, "Tavandan 
prim ödüyorsunuz 
ama eski sistemde 
kalmışsınız taban 
maaşta kalmışsınız. 
Sizden sonra 
çalışanlar tavandan 
ödemiş sizin 
aldığınızın 
neredeyse 2,5 katını 
alıyor. Bir emekli 
800 lira alırken, 2 
bin lira 2 bin 200 lira 
alanlar var.
Adaletsizlik biliâdâ. 
İşte aşağıdakiler 
yukarıya çıkarılacak. 
Kişi hayatı boyunca 
tavandan prim 
ödemişse tavandaki 
insan ne alıyorsa 
tavandakiyle aynı 
almalı. 500 lira da 
olur 800 lira da alan 
olur. Burada önemli 
nokta ödenen prim 
ve gün sayısıyla 

orantılı emekli maaşı 
alınması olacak" 
diye konuştu. 
HERKESİN MAAŞI 
ARTMAYACAK 
9 milyon 708 bin 
emeklinin hepsinin 
umuda kapılma- 
masını isteyen 
Ergün, bu düzen
leme çerçevesinde 
herkesin hayal ale
minde yaşaması 
halinde sukut-u hay
ale uğraya bileceğini 
söyledi. En büyük 
kaybın 80 öncesi 
emeklilerinde 
yaşandığını 
söyleyen Ergün, 
"Memurlar eğitim, 
çalıştıkları yıla göre 
emekli oluyorlar. 
Onların intibak 
sorunu yok. Bağ- 
Kur'lularda da 
basamak sistemi 
var. Orada fark yok. 
Bağ-Kur'da da 
basamaktan ödediği 
prim kadar maaş 
alıyorlar" şeklinde 
konuştu.2,5 milyon 
emeklinin maaşında 
yapılacak düzenle
menin hayatını 
kaybedenlerin yakın
larını da kapsadığı
na işaret eden 
Ergün, "Emekli 
yaşamını yitirdiyse 
eşi veya çocukları 
sistemden yarar
lanıyor. Kurumda 
sistemden yarar
lanacak kişinin 
sayısını herkesin 
bireysel dosyası 
incelendiğinde 
ortaya çıkacak" 
dedi.

Merkez Banlıasi'ndan 
zorunlu karşılık hamlesi
Merkez Bankası 
dövizde yaşanan 
hareketlilik için yeni 
bir hamle daha 
yaptı. Uzun 
zamandır sürdür 
düğü döviz ihaleleri 
ne bir de zorunlu 
karşılıkların indiril 
meşini ekledi.
Merkez Bankası 
Para Politikası 
Kurulu, piyasaya 
döviz likiditesi 
sağlamak ve aynı 
zamanda bankacılık 
sisteminin yabancı 
para yükümlülük
lerinin vadelerinin 
uzamasını teşvik 
etmek amacıyla 
yabancı para zorun
lu karşılık oranların
da 0,50 puan ile 2,5 
puan arasında 
indirime gitti. 
Bankadan yapılan 
açıklamada, Para 
Politikası Kurulu'nun 
4 Ağustos 2011 tari
hinde yaptığı ara 
toplantıda gerek 
duyulması halinde 
uygun görülecek 
araç ve yöntemlerle 
piyasaya döviz 
likiditesi sağlanması 
konusunda mutabık 
kaldığı hatırlatıldı. 
Kurul'un, 23 
Ağustos Ve 20 Eylül 
2011 tarihli toplan
tılarında ise küresel 
ekonomiye dair

belirsizlikler dikkate 
alındığında, 
gelişmelerin yakın
dan takip 
edilmesinin ve 
gerekli politika ted
birlerinin gecikmek
sizin alınmasının 
önem taşıdığını 
belirttiği anımsatıldı. 
Bu çerçevede, 
piyasaya döviz 
likiditesi sağlamak 
ve aynı zamanda 
bankacılık sistemi
nin yabancı para 
yükümlülüklerinin 
vadelerinin uza
masını teşvik etmek 
amacıyla; vadesiz 
ihbarlı DTH, yabancı 
para özel cari 
hesaplar ile 
1 aya kadar, 3 aya 
kadar, 6 aya kadar 
ve 1 yıla kadar 
vadeli DTH, yabancı 
para katılma 
hesaplarında yüzde 
11,5 olarak uygu
lanan zorunlu 
karşılık oranlarının 
yüzde 11'e çekildiği 
bildirildi.
Banka, 1 yıl ve daha 
uzun vadeli DTH, 
yabancı para katılma 
hesapları ile birikimli 
DTH ve yabancı para 
katılma hesaplarında 
yüzde 9,5 olarak 
uygulanan zorunlu 
karşılık oranını 
yüzde 9'a indirdi.

I Mili İHI
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU YANI 

BURSA ÇİMENTO BİTİŞİĞİNDE 500 METRE 
KAPALI 500 METRE AÇIK SAHA 

ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT KİRALIK İŞYERİ 

0 536 498 54 60

NÜBETŞİECZANE
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 5İ3 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513* 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yemkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 941 ’ 1

»

1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

________ DAĞITICILAR________

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ. Ocağı 513 10 6B
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 go 88

RELEDİYE

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 21-111
Su Arıza Yalnız 185

E 
R TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 10 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 513 1e 45
Beyza Petrol

Gemlik Körfez
GENLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4084 

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)

HlliMlil
VEİSSMSI 

Şirinler 
I1.45-I4.00-16.00- 

18.00-20.15 
ARABALAR 2

I2.00-I4.l5-I6.l5- 
I8.I5-20.J0

Rezervasyon 
(Td î 513 33 21)
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OKI İHSIİLKÖĞRETİM OM
H V

î«

OKULUMUZUN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRENCİLER

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

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

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

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

-^ftrangfazxyolu 2. Km. 
Umurbey Paşabahçeler Mevkii 

Tel: O 324 513 50 84 GEMLİK 
www.aykentilkogretim.k12.tr

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

5.600 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 KOV dahildir

Goldstar Restaurant hizmete açıldı
Goldstar Restaurant, 
Gemliklilerin hizme
tine açıldı.
Kumsal Sokak’ta 
Ticaret ve Sanayi 
Odası karşısında 
açılan Goldstar 
Restaurant, 
Gemliklilerin ve 
ilçemize dışarıdan 
geleceklerin balık 
tavuk ve köfte ihtiya 
çını karşılayacak. 
Belediye Başkanve 
kili Refik Yılmaz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan’ın kestiği kur- 
deîa İle dün hizmete 
açılan Goldstar 
Restaurant’ta ilk gün 
konuklarına balık 
çeşitleri ikram edildi.

Uzun yıllar ilçemizde 
restaurant ve yemek 
sanayi hizmetleri 
veren Cemal 
Turan’ın açtığı yeni

mekan, Gemlik’in 
önemli bir ihtiyacına 
cevap verecek.
Açılış töreninde 
konuşan Belediye

Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
deniz kenarında 
bulunmasına karşın, 
balık restaurantla

rımn giderek azal
ması sonucu bu sek
törün Mudanya’ya 
kaptırıldığını, 
belirterek, “Umit

ederim ki bu mekan 
önemli bir eksiğimizi 
kapatacaktır.
Hayırlı olmasını 
biliyorum. ” dedi.

GÜLER AJANS .

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.aykentilkogretim.k12.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


SIHHAT İÇİN

& Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
• Tohumlar & Vitaminler
* Kuvvet Macunları
O Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar 
Q Bal ve Pekmez Çeşitleri 
O Zayıflama Setleri
O Bitkisel Tedavi Kürleri

“BİR OMUR

444 N^RS 
444 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

Kwill; "Olası Mr 
olıınısıızluk da sorumluluk 

dali ne htilıijıııetindif 
MHP Gemlik İlçe Başkanlığı, Gem 
lik’te yapılması planlanan terör yürü 
yüşü ile ilgili olarak üyelerine açık 
toplantı yaptılar. Haberi sayfa 5’de

NURSI
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

5EU KÖRFEZ OMMIARIMEL
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN
MÜŞTERİLERİMİZE

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

GENILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Balıkpazarı Mahallesi’ndeki Bekçe Ailesi’nin evi kamulaştırılıyor

BüyUksehirBelediyesi 
Bekçe ailesi ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma progra 
mına alınan Bekçe Ailesi’ne ait tarihi ev sonunda tarafların anlaş
masıyla kamulaştırılıyor. Gazetemizde Bekçe Ailesi evinin de kamu
laştırması İçin yapılan yayınlarında dikkate alınması üzerine, Bekçe 
Ailesi’ne ait ev 2011 yılı kamulaştırma bütçesine alındı. Bekçe Ailesi, 
önceki gün Bursa Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Müdürlü 
ğü’nde bina için yapılan pazarlıkta 511 bin liraya anlaştılar. Syf 4’de

HM®!
Hakkari'ılen yola çıkıyorlar
BDP Hakkari II Örgütü, 
Öcalan'ın avukatları ve 
ailesi ile görüştürülme 
meşini protesto etmek 
amacıyla, Gemlik’te 
yapılması planlanan 
yürüyüş için katılım 
çağrısı yaptı.
BDP Hakkari İl Başkan 
Yardımcısı Sinan Kaya, 
Yüksekova, Şemdinli 
ve Çukurca'dan gelen 
vatandaşların BDP 
Hakkari il binası önün

de bir araya gelip, 
buradan da araçlarla 
Gemlik'e hareket ede
ceklerini söyledi. Kaya, > 
parti binasında yaptığı 
açıklamada, yarın ilçe 
lerden gelecek olan 
vatandaşlarla birlikte 
aksam saat 19.00 da 
Hakkari’den Gemlik’e 
haraket edeceklerini ve 
bu konuda tüm vatan- ■ 
daşların yürüyüşe 
katılmalarını istedi.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bekçelerin evi...
Yıllarca yazdım. Sonunda Büyükşehir 

Belediyesi bu seslenişime kulak verdi..
Çocukluğumun geçtiği mahallede, 

büyüdüğüm evin karşısındaki rahmetli 
Hasan Bekçe ve kardeşlerinin otur
duğu o şahane İngiliz evi sonunda 
kamulaş tırıldı.

Kamulaştırılması demek, diğer eski 
güzel evler gibi yıkılıp virane haline ge 
linçe bir madde bağımlısının atacağı 
bir sigara izmariti ile kül olmayacağı 
demektir.

Dün, ailede sözü geçen Erdal Bekçe 
ile karşılaştığımda, bir yıldır bek
lediğim bu müjdeyi verdi.

Bekçelerin evi harabe olmaktan kur
tulacak. Devamı sayfa 4’de

BDP’nin 9 Ekim 2011 Pazar günü yapmayı planladığı eylem için hazırlıklar sürüyor

Giriş çıkışla sıkı kontrol
9 Ekim 2011 Pazar 
günü BDP’nin 
Gemlik’te yapacağı 
yürüyüş ve basın 
toplantısının belir
sizliği sürerken, 
emniyet güçleri 
ilçeye giriş ve 
çıkışlarda sürekli 
kontrol başlattı. 
BDP’lilerin 
Diyarbakır ve Istan 
bul’dan otobüslerle 
ve küçük guruplar 
halinde ilçeye gele
cekleri öğrenilen 
BDP ve PKK sem
patizanlarının

yapacakları yasa 
dışı bir eylemi önle 
mek için gerekli 
güvenlik önlemleri

alınırken, MHP İlçe 
örgütünden yapı 
lan açıklamada, 
yarın saat 13.oo de

şehit ailelerinin 
yapacağı yürüyüşe 
çoluk çotuk katılın 
ması istendi.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma till 600 lon Mı WMGürhan ÇETİNKAYA

Orman yangını....
Yararlarını saymaya kalkışsam sayfalar 

yetmez. Ama insan için yaşamsal önem 
taşıdığı kesin.

Orman yangını...
Yararlarını saymaya kalkışsam sayfalar 

yetmez.
Ama insan için yaşamsal önem taşıdığı 

kesin.
Suyun en önemli kaynağı...
Ne var ki;
Kim ne kadar farkında...
Belirsiz.
Öyle olsa güzelim ormanlar yakılır sonra 

da keyfine bakılır mı?
Her yıl aynı kaygılar...
Ormanlardan söz ediyorum.
Orman yanar...
İtfaiye, jandarma, köylü söndürür. 
Dikkatsizlik, 
Rant kaygısı, 
Aymazlık, 
Vurdumduymazlık yıllara damgasını vur

muş ve ülkeyi perişan etmeye devam 
etmektedir.

Alınan önlemler,
Uyarılar,
Yaptırımlar,
Gözü dönmüşlere vız gelmekte onların 

vicdanlarında en küçük bir sızlama yarat
mamaktadır.

Sözcüğün tam anlamıyla Vatan hainleri 
ellerini kollarını sallaya sallaya aramızda 
dolaşmaktadırlar.

Bence...
Ülkenin siyasal, ekonomik sorunları 

vardır ve çok önemlidir.
En az onlar kadar önemli olan ormanlara 

uzanan ellerle de mücadele edilmesi ve en 
etkin önlemlerin alınmasıdır.

Ve en büyük ödev ise insanın kendisine 
düşmektedir.

Çünkü,
Ormanlar ülkenin soluk alma organ

larıdır.
Onların yok edilmesi insanın akciğer

lerinin işlevini yitirmesiyle eş anlamlıdır.
İnsan akciğersiz yaşayabilir mi?
Ormanlara uzanan eller ulusun geleceği

ni soluksuz bırakır.
Yazımı KIzIlderili’nin Büyük Reis’e 

yazdığı mektuptan bir alıntıyla bitirmek 
istiyorum;

“Washington'daki Büyük Reis toprak
larımızı satın almak istediğini söyledi. 
Teklifi düşüneceğiz.

Çünkü satmazsak beyaz adamın belki de 
silahla gelip toprağımızı alacağını biliy
oruz. Ancak gökyüzü nasıl alınır ya da 
satılır? Ya toprağın sıcaklığı? Bunu 
düşünemeyiz bile! Havanın tazeliğine, 
suyun pırıltısına biz sahip değiliz ki satın 
alasınız.

Toprağın her parçası, bizim için 
Kutsaldır. Pırıldayan her çam iğnesi, her 
kumlu kıyı, karanlık ormanlardaki sis, 
ağaçsız köşe, vızıldayan böcek. Ağacın 
içinden yükselen özsu bizim hatıralarımızı 
taşır içinde.

Biz toprağın bir parçasıyız ve oda bizim 
bir parçamızdır. Geyikler, at ve büyük kar
tal da erkek kardeşlerimizdir.

Yüksek kayalıklar, yumuşak çayırlar, 
midillinin ve insanın vücut harareti, hep 
aynı aileye aittir.”________ _____________

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından bu yıl 
muhtaç ailelere bin 
600 ton kömür 
dağıtılacak.
Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısındaki 
Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
arsaya kömürler 
gelmeye başladı. 
İlk etap 150 ton 
kömürün geldiğini 
söyleyen Gemlik 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
yetkilileri, kalan 
kömürün de kış 
başlamadan bölüm 
bölüm vakfa teslim 
edileceğini 
söylediler.
İlgililer, kömür 
ihtiyacı olan muhtaç 
ailelerin Vakıf 
Müdürlüğü’ne 
başvurması gerek
tiğini belirtirken, 
yapılan incelemeler
den sonra muhtaç 
ailelere birer ton 
verileceğini

Bursa'nın geleceği konuşuluyor
Bursa’nın imar 
anayasası olarak 
kabul edilen ve 
kentin geleceğinin 
şekillendirileceği 
*1/100000 Ölçekli İl 
Çevre Düzeni 
Plam’mn bilgilendir 
me toplantıları tüm 
hızıyla sürüyor. 
Kurum ve kuruluşla 
rın, sivil toplum 
örgütlerinin ve 
meslek odaların 
temsilcilerinin

söylediler.
Muhtaç ailelerin 
doğrudan bilgi
lerinin bilgisayar 
mernis sistemi ile 
belirlendiğini 
söyleyen ilgililer, 
sosyal güvenlik 
kurumlarının her
hangi birine bağlı 
olan veya üzerine 
mülkü olan 
kişilere kömür 
dağıtılmayacağım 
ancak yapılan 
incelemelerde yalnız 

katıldığı toplantılar
da, Bursa tüm yön
leriyle ele alınıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’na 
göre ortaklaşa hazır
lanan ‘1/100000 
ölçekli Bursa İl Çev 
re Düzeni Plam’mn 
katılımlı planlama 
süreci çerçe vesin 
de sektörel ve tem- 

evi bulunduğu halde 
muhtaçlığı tespit 
edilen kişilere de 
500 er kilo kömür 
dağıtılacağını 
belirttiler.

EVE TESLİM 
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından dağıtımı
na başlanan 
kömürlerin muhtaç 
ailelerin evlerine 
kadar teslim 

atik konularda top 
lantılar devam edi 
yor. Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen toplan
tıların ilkinde güçlü 
yönler, zayıf yönler, 
fırsatlar ve tehditleri 
(GZFT) oluşturul
muştu. Çeşitli ku 
rum ve kuruluşların, 
sivil toplum örgüt
lerinin ve meslek 
odaların temsilci
lerinin katıldığı ikin

edilmesi için 
nakliye ihalesinin de 
yapıldığını bildiren 
ilgililer, "Muhtaç 
aileler bizden 
kömür alım bel
gelerini aldıktan 
sonra dağıtımın 
yapıldığı yerdeki 
yetkiliye bunu 
verdiğinde 
kömürleri nakliye 
cimiz tarafından 
evlerine kadar 
götürülüp teslim 
edilecek.” dediler.

ci toplantıda ise, 
Bursa’nın ‘ulaşım, 
lojistik ve altyapı’sı, 
‘konut ve yaşam 
mekan kalitesi’ ile 
‘yerel yönetişimi’ 
tartışılarak öncelik
ler belirlendi. Aralık 
sonuna kadar de 
vam edecek olan 
toplantılar sonucun
da planlama karar
larına götürecek 
stratejik kararlar alı
nacak.
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Evlenmek için sevgilisiyle 
birlikte babaannesini soydu

YazıYORUM

Bursa'da bir genç 
kızın sevgilisiyle 
birlikte kurduğu 
plan akıllara 
durgunluk verdi. 
Eve giren sevgili 
babaannenin 
direnişiyle karşıla 
şınca 81 yaşındaki 
kadını biber gazı ile 
bayılttı daha sonra 
babaannenin para 
larını ve ziynet 
eşyalarını çalarak 
kaçtı. Ancak hırsızı 
sevgilisine attığı 
"Berem sizde kaldı" 
mesajı ele verdi. 
Olay, merkez Os 
mangazi ilçesi 
Yunuseli Mahallesi 
286 numarada mey
dana geldi. İddiaya 
göre iki sevgilisi 
para bulamadıkları 
için evlenemeyince, 
dünya evine girmek 
için akıllara durgun
luk veren bir plan 
hazırladı. İki genç, 
evlenmek için 81 
yaşındaki Bediye 
Babalar'ın altın ve 
parasını çalmak için 
plan yaptı. Sabah 
saat 05.30 sıraların
da babaannesinin 
uyuduğunu gören 
M.K. (26) sevgilisi 
E.Y.’ye (27) babaan

'Aires! Yanlış Tarif Ettin' diyerek darp etti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde bir 
kişi, adres tarif ettiği 
kişi tarafından 'yan
lış tarif etmişsin* 
gerekçesiyle darp 
edildiğini belirterek, 
polise müracaat etti.

80 yasındaki yaslı adam tarlada oldu
80 yaşındaki yaşlı 
adam tarlada ölü 
bulundu 
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde 80 yaşın
daki bir kişi tarlada

Tul perde fabrikasında yangın çıktı
Orhangazi ilçesinde 
tül perde üretimi 
yapan bir fabrikanın 
kazan dairesinde 
çıkan yangın, 
paniğe sebep oldu.

nesinin uyduğunu 
söyledi. Bunu fırsat 
bilen M.K. kafasına 
maske takarak evin 
balkonundan içeri 
girmeyi başardı. 
Yatak odasındaki 
altın ve paraları çal
maya çalışırken bir
den Bediye 
Babalar'ın 
uyandığını gören 
hırsız yaşlı kadının 
direnişi ile karşılaştı. 
Paniğe giren hırsız 
ile yaşlı kadın 
arasında boğuşma 
yaşandı. Sevgilisinin 
babaannesi ile baş 
edemeyen zanlı 
yanında getirdiği 
biber gazını yaşlı 
kadının gözlerine 
sıktı. Ancak bununla 
yetinmeyen E.Y., 
eter sıkarak yaşlı 
kadını bayılttı. Daha 
sonra M.K. ve E.Y. 
yaşlı kadının 7 bin 
500 lira parası ile 10 
bin lira değerindeki 
ziynet eşyasını

Üçevler Mahallesi 
Batı Garajı civarında 
meydana gelen olay
da, henüz ismi belir
lenemeyen bir kişi, 
Selahattin Ş.'ye (45) 
bir adres sordu. Bir 
süre sonra aracıyla 

ölü bulundu.
İlçeye bağlı Akalan 
köyünde oturan 
Mehmet Sait Aslan, 
evine 3 kilometre 
uzağındaki bağlar

Alevlere müdahale 
eden bir itfaiye eri 
yaralandı. Alınan bil
giye göre, Orhan 
gazi'de tekstil ürün
leri üretimi yapan 

çaldı. Soygunun 
ardından E.Y. evden 
ayrılırken, torun 
M.K. ise hiçbir şey 
olmamış gibi uyuma 
numarası yaptı. M.K. 
daha sonra eve 
hırsız girdiğini 
söyleyerek komşu
larından yardım 
isterken, bir yandan 
da polisi aradı. Olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, yaşlı 
kadının el ve yüz 
kısmında yaşanan 
boğuşmadan dolayı 
yaralanma meydana 
geldiğini gördü. 
Bunun üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil 
Sağlık Ekipleri, eter 
ve biber gazına 
maruz kalan yaşlı 
kadına ilk müdaha
leyi yaptı. Yaşlı 
kadın daha sonra 
ambulansla Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hırsızlık 
olayından sonra eve 
gelen Gasp Büro

Selahattin Ş.'nin 
kullandığı aracın 
önünü kesen şüphe
li, 'neden bana yan
lış yer tarif ettin?' 
diyerek darp etti. 
Selahattin Ş. hafif 
şekilde yaralanırken 

mevkisinde köylüler 
tarafından ölü 
bulundu.Üzüm 
toplarken düşerek 
hayatını kaybettiği 
tahmin edilen 3 

tekstil fabrikasının 
kazan dairesinde 
saat 17.00 sıraların
da yangın çıktı. 
Yaklaşık 50 kişinin 
çalıştığı fabrikada 

Amirliği ekipleri, ilk 
başta babaannesi ile 
beraber kalan genç 
kızı sorguya aldı. 
M.K.'nin çelişkili 
ifadelerinden şüphe
lenen polis ekipleri 
genç kızı Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirdi. Sorgulama 
sırasında, genç kızın 
telefonuna, sevgilisi 
E.Y.'den, "Berem 
sizde kalmış" mesajı 
geldi. M.K.'den 
sevgilisinin adres 
bilgilerini alan 
ekipler, E.Y.'nin ev 
adresini alarak 
hırsızın evine gitti. 
Hırsızı, Bediye 
Bababalar'ın teşhis 
etmesinin ardından 
zanlı göz altına 
alındı. Emniyete 
getirilen iki sevgili 
suçlarını itiraf etti. 
Zanlılar, evlilik hay
alleri kurduklarını, 
bunun için yaşlı 
kadını soymaya 
karar verdiklerini 
söyledi. Genç 
sevgililer, sorgu
larının ardından 
adliyeye sevk edildi. 
Babaanne Bediye 
Babalar'ın torunun
dan şikayetçi 
olmadığı öğrenildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurai1933@hotm9ii.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

zanlı kaçtı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatan Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
kaçan şüpheli 
hakkında 'kasten 
yaralama' suçundan 
işlem yapacak.

çocuk babası yaşlı 
adamın cesedi, 
kesin ölüm nedeni 
nin belirlenmesi için 
adli tıp kurumuna 
gönderildi.

yangın fark edilince 
personel dışarıya 
çıkartıldı. Olası bir 
patlamaya karşı fab
rikanın doğalgaz ve 
elektriği kesildi.

Geçen akşam için görüşlerim...
Geçen Salı gecesi As TV. de kî “Gemlik 

Belediyesi’’ konulu programı tesadüfen 
karşımda görünce mutlu oldum.

Çünkü iki aydır Gemlik dışında tatilde oldu 
ğum için, son gelişmeleri de özet olarak öğre 
ceğim dedim..

CHP'li Belediye’ye yapılan darbeden sonra 
her iki kesimde de öyle acemice çıkışlar, ço 
cukca gösteriler yapılmıştı ki bu konuda kö 
şemde yazacak ciddi bir eylem göreme miş- 
tim.

İnternet’te yayınlanan (doğru mu, yanlış 
mı) Geçmiş belediye ait Savcılık iddianamesi 
beni seçimde bu kadroya oy vermiş biri 
olarak şaşkına uğradım, adete kahroldum.

Bunları yapan benmişim gibi utandım. 
Rahat gezemedim.

Tamam bunlar iddia deniyor ama ben çoğu
nun olduğuna inandım.

Bu hisler altında televizyonu sonuna kadar 
seyrettim.

Hemen şunu yazayım..Sonra bazı beni 
şaşırtan orada olanlarla, telefon bağlamaları
na ait düşünceler mi yazacağım.

Yine havan da boş su dövüldü.
Bilinen laflar, partizanca karşılıklar...
Ortada bir ilçenin (GEMLİK) gelişmesi var, 

iş yapmak varken, beyler koltuk kavgasında. 
Didişip durdular.

Bir tek CHP ilçe başkanı Dursun Özbey’ı 
konuşmalarını, Belediye Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın sakinliğini..

AKP ilçe başkanı Necdet Yılmaz’ın hukukçu 
olmasına rağmen, “Bırakalım hukuku’’ 
demesini yakıştıramadım, hatta ayıpladım.

Gemlik Körfez Gazetesi sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler’e sataşması da hoş değildi..

Evet..
Kadri Güler ‘de bu telefon katılımında beni 

şaşırttı.
Bu hususları kendisiyle defalarca konuş

tuğum için biliyorum, 40 senelik tecrübeli 
gazeteciden derli toplu açıklamalar bek
lerken, acemice dikkati çekmeyen konuş
malar yaptı.

Ayni görüşlere sahip olmamıza rağmen 
Gemlik Körfez Gazetesi’nde demokrasi 
vardır.

Her köşe yazarı düşüncelerini açıkça yazar. 
Patron memnun olmasa da bu böyledir.
(Sayın Güler bu benim görüşlerim biliyor

sun.)
Bir de Sayın Mehmet Turgut’un kesin kısa 

açıklamalarını beğendim.
Lafı uzatmadan sorulara cevap verdi..
Şimdi gelelim asıl konuya..
Sayın Necdet Ersoy ...
Olan oldu, tren kaçtı.
Yapanlar size de, partiye de ağır bir yük 

bırakıp gittiler. Bunların altından kalkamaz 
siniz.. 8.5 milyon lira fazla bütçeyi alıp, 6 
milyon borçla devredenlere siz ne diyecek 
siniz, ben ne diyebilirim ki. Yazık..

Yeni durumu kabullenip, Gemlik’te yeni 
yatırımlara yol açmaya çalışın.. Ben Özcan 
Vural olarak bu fiyaskolardan sonra yeni 
durumu kabulleniyorum.

Bu benim görüşüm..
Bu vesile ile Gemlik’te yapılan her iş beni 

sevindirir.
Sayın Refik Yılmaz beni davet edip “Sizin 

yazılarınız benim partimi hırpalıyor ama 
sorun Gemlik, onun için ilçenin yaşayan 
büyüklerinin sözleri, fikirleri bizler için önem
li’’ deyişini değerli bulmuştum.

İsterim ki bu unutulmaz, her ortamda yerini, 
bulur. Bir de tekrarlayayım, Sayın Necdet 
Yılmaz’ın konuşmalarını, duruşunu beğen
medim..

Gözüm o yerde Sayın Oktay Kahveci olsay
dı bu açık oturumda daha yakışırdı dedim. 
Kimse darılmasın bu da benim görüşlerim. 
Ben açık adamımdır.

Açık ve dik yazarım. Af ola...

mailto:ozcanvurai1933@hotm9ii.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Balıkpazarı Mahallesi’ndeki Bekçe Ailesi’nin evi kamulaştırılıyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bekçelerin evi..
Erdal Bekçe, evin hergün yıkıldığını gördüğü 

için, onarım da yapamadıklarından, Gemlik Bele 
diyesi tarafından kamulaştırılmasını istiyordu.

Bir gün, eski Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut’a gitti.

Turgut, istenen parayı çok bulunca, kamu
laştırma yapılmadı. Erdal Bekçe, bu kez Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’a 
gitti. Akıt, yeni ve modern bir Oda binası yap
mayı düşündüklerini söyledi.

Böylece binanın tahribatı sürdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Alte 

pe’nin, Gemlik’e geliş gidişlerinde, O’na eski 
binaların kamulaştırılması konusunda bilgiler 
verildi.

Bunların başında eski Ortaokul ve Halk 
Eğitim Merkezi binası, Balıkpazarı Hamamı, 
Bekçelerin evi ile 2 Nolu Caddede bulunan 
Balcılara ait evdi.

Büyükşehir kamulaştırma bütçelerine koy
dukları paranın bir bölümünü Balıkpazarı 
Hamamı için ayırdı. Mal sahipleri ile anlaşma 
sağlandı.

Önceki gün Bekçeler çağrıldı.
İstenen paranın altında bir bedelde anlaş 

tılar.
Bana verilen bilgiye göre, Büyükşehir kamu

laştırma Daire Müdürü, yaptırdığı tesbitlerde 
binaya 511 bin lira değer koymuş.

Bekçelerde bu değere itiraz etmemişler.
Ama ilgililerden, bu evin Bekçe Ailesine ait 

olduğunu belirten bir yazının binaya konmasını 
de istemişler.

Bu istem mutlaka yerine getirilmeli.
Bu bina, Gemlik'in en güzel eski binaların

dan biridir.
Mahallemizin birçok düğünü bu evin alt 

katındaki geniş salonunda yapıldı.
Benim ve rahmetli kardeşimin sünnet düğü 

nü, ablamın nişanı bu evde yapılmıştı.
Evimizin oturma odasında Bekçelerin evinin 

caddeye bakan odası görülürdü.
Rahmetli, Enise Hanım teyzem, Hasan 

Bekçenin Ablası Melek Hanım ve kızları bu 
odada toplanır, bir yandan sigara içerler biri 
yandan Melek teyze kahve değirmeni ile kahve 
öğütür, öğütülmüş sıcak kahve hemen oracıkta 
pişirilerek içilirdi.

Erdal Bekçe’nin gençlik yıllarıydı.
O Hasan Bekçe’nin tek oğlu kalmıştı.
Ağabeyi Süleyman hastalanarak genç yaşta 

ölmüştü.
Erdal, yola alçak olan evlerinin demir par

maklıklarında, amcası Ekrem Bekçe’nin katına 
çıkan merdivenli bölümün kapısındaki demir
lerde vücut geliştirmek için barfiks çekerdi.

Gemlik’in ilk bayan avukatlarından olan Ayla 
Bekçe ise karşı komsuşu olan bizim eve sık sık 
gelir, annem ve ablamla muhabbet ederlerdi.

O günlerin tadını, komşuluk ilişkilerini unut
mak mümkün değil.

Şimdi bu ev Büyükşehir Belediyesi tarafın
dan kamulaştırtacak ve bir kültür varlığı olarak 
korunacak.

Büyükşehir burayı ne yapacak bilmiyorum.
Ne düşünürler bilmiyorum.
Burası çok güzel bir konuk evi, bir müze, bir 

kültür merkezi haline getirilebilir.
Bekçe ailesi, Büyükşehir Belediye 

Başkanına teşekkür etmemi benden istediler.
Bende bu binayı daha fazla yıpranmadan 

Gemlik’e kazandıran Büyükşehir Belediyesi 
Başkanı ve yetkililerine teşekkür ediyorum.

Gemlik’te çok az kalan eski eserleri koru
mak önce yerel yönetimlerin görevidir. Rahmet 
II Dr. Ziya Kaya’nın yaşadığı Demirşubaşı 
Mahallesi’ndeki evinde kamulaştırılmasını 
Büyükşehir Belediyesi’nden bekliyorum.

Büyükşehir Beleıllvesi 
Bekçe ailesi ile anlaştı
Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
tarafından kamu
laştırma programına 
alınan Bekçe 
Ailesi’ne ait tarihi ev 
sonunda tarafların 
anlaşmasıyla kamu
laştırmıyor. 
Balıkpazarı 
Mahallesi 1 Nolu 
Cadde’de bulunan 
1900’lu yılların 
başında İtalyan bir 
mimar tarafından 
yapılan 4 katlı 
özgün ev, Kurtuluş 
Savaşı’ndan sonra 
Lozan 
Antlaşmasıyla, 
karşılıkla mübadele 
hükümleri ile 
Vodina’dan gelen 
Bekçe ailesine 
verildi.
Hasan, Ekrem, Ferit, 
Dürdane Bekçe, 
büyüklerinin 
yaşadığı tarihi 
ahşap ev boşalınca 
kullanılmadan ve 
bakımsızlıktan 
yıpranmaya başladı.

_ ’“lliilj

GEMLİK’TE 
KAMULAŞTIR
MALAR 
BAŞLADI 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin

Gemlik’te tarihi 
mekanları kamu
laştırmalar 
konusunda yaptığı 
incelemeden sonra, 
Balıkpazarı Hamamı, 
Ahmet Dural 
Meydam’nda 8 
parsel işyerini 
Meydan açılması 
için kamulaştırma 
kararı aldı. 
Gazetemizde Bekçe 
Ailesi evinin de 
kamulaştırması için 
yapılan yayınlarında 
dikkate alınması 
üzerine, Bekçe 
Ailesi’ne ait ev 2011

yılı kamulaştırma 
bütçesine alındı. 
30’a yakın mirasçısı 
bulunan Bekçe 
Ailesi, önceki gün 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Kamulaştırma 
Müdürlüğü’nde bina 
için yapılan 
pazarlıkta 511 bin 
liraya anlaştılar. 
Bekçe Ailesi’nden 
Erdal Bekçe, bek
ledikleri kamulaştır
ma beledini alama
makla birlikte, 
evlerinin 
Büyükşehir

Belediyesi tarafın
dan korunma altına 
alınması ve 
restarasyonun yapıl 
masına sevindikleri 
ni belirterek, 
"Yetkililerden bu 
evde Bekçe 
Ailesi’nin otur
duğunu bir 
pano ile binaya 
yazılmasını istedik. 
Bu yerine getirilirse 
mutlu olacağız. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’ye 
teşekkür ediyoruz ” 
dedi.

Saatler geri almıyor
Saatler 30 Ekim'de 
bir saat geri alı
nacak.
Kış saati uygulama 
sı 30 Ekim'de başlı 
yor. Gün ışığından 
daha fazla yararla 
nılması için yaz sa 
ati uygulaması kap
samında 28 Mart'ta 
saatler 1 saat ileri

alınmıştı. Uygulama 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla yapılıyor. 
Buna göre 30 Ekim 
Pazar günü gece 
saat 04.00'te saatler 
1 saat geri alınarak 
kış saati başlayacak. 
Enerji Bakanlığı'n 
daki bazı kaynaklar 
uygulamayla yıllık

600 milyon kilovat- 
saat elektrik tasarru
fu sağlandığını 
söylerken bazı kay
naklar ise ölçümle- 
menin tahminî 
yapıldığı ve gerçeği 
yansıtmadığı görüşü 
nü ileri sürüyor. Yaz 
saatiyle ilgili son 
Bakanlar Kurulu

kararı, Mart 2011 de 
alınmıştı. Öte yan 
dan gün ışığından 
daha fazla yarar 
lanılması için Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı'nın yaptığı 
"sürekli ileri saat" 
çalışması, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi'nde bekliyor.

Adıma bastırmış olduğum Seri A 25601-25650 numaralı 
1 cilt fatura, Seri A 2051-2150 seri numaralı 2 cilt Perakende 
Satış Fişi, Seri A 551-600 seri numaralı 1 cilt gider pusulası 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. ALİCAN DURDU

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kayaoğlu; "Olası bir olumsuzluk ila 
sorumluluk Vali ve bükiimeiimlir'’
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, 
Gemlik’te yapılması 
planlanan terör 
yürüyüşü ile 
ilgili olarak üyele 
rine açık toplantı 
yaptılar.
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu yaptığı 
basın açıklamasın 
da şunları söyledi: 
"Gemlik’te yapıl
ması planlanan 
terörist başı ve 
PKK ya destek 
yürüyüşü olasılığı 
ile toplandık. 
Öncelikle şunu 
belirtmek istiyorum. 
Bizler istersek; 
ister hükümet, ister 
vali kim izin verirse 
versin bunları 
Gemlik’te 
yürütmeyiz.
Bu gece de, bu 
yeteneğe de sahip 
bir hareketiz. 
Peki bu bize ne 
kazandırır? Süreci 
bu şekle getiren, 
bunlarla açıkça

görüşen AKP’nin 
ekmeğine yağ 
sürer. Onların iste
dikleri de bizleri bu 
oyunun içerisine 
çekmek. Bizler 
bazılarının çevirdiği 
oyunda figüran 
olmayacağız. 
Ülkücüler nerede 
diyenlere 
söylüyorum.
Eğer 12 Haziran da 
bizleri hatırlasalardı, 
bırakın Gemlik’e 
gelmeyi, böyle 
bir yürüyüşü

akıllarından bile 
geçiremezlerdi. 
PKK-MİT görüşme 
si, Habur da bu 
hainlerin kahraman 
lar gibi karşılan
ması, teröristlere 
destek verenlerin 
vekil olması, 
dokunulmazlık 
hakkı verilmesi ve 
bizim paramızla 
bunlara maaş 
ödenmesine tepki 
vermiyoruz. 
Gemlik’te yürüye
cekler diye tepkiler 

ortaya koyuyoruz. 
Teröre destek ver
mek yasalarımıza 
göre hala suç.
Bu çapulcuların 
yapacağı eylem de 
teröre destek 
eylemidir.
Şöyle rezil bir haber 
okumak istemiyo
rum, ‘PKK bayrak
ları ve terörist başı 
nın posterleri açıldı, 
bunlara rağmen 
Emniyet güçlerinin 
hoş görüsü ile 
sorunsuz bir 

yürüyüş oldu". 
Başbakan, iç işleri, 
Vali ve emniyet 
gereğini yapmalıdır. 
Devlet olmanın 
gereğini yap, 
yasaları uygula. 
Burada çıkacak 
herhangi bir olayın 
sorumlusu vali ve 
hükümettir.
9 yıldır hükümetsin 
hala terör ile 
nasıl mücadele ede
ceğini bilmiyorsun. 
Yıllardır ülken de bu 
sorun varsa, kendi
ni fes etmiş örgüt 
tekrar bu noktalara 
geldiyse, sen terör
le mücadele etmek 
istemiyorsun.
Milliyetçi Hareket’in 
mensupları ve 
gönül verenlere 
söylüyorum.
Hiçbir MHP’linin tek 
başına hareket etme 
lüksü yoktur. 
Bizlerin muhatabı 
3-5 çapulcu değil 
onlara bu desteği, 
bu hakları 
sağlayan iç ve dış 
güçlerdir. ” şeklinde 

görüş belirttiler. 
Şehit Ailelerinin 
basın açıklamasına 
tam destek 
vereceklerini, 
şehit aileleri, 
cumartesi günij 
saat 13.30’da 
İskele Meydanı 
Festival Alanı ’nda 
yapacakları 
basın açıklamasına, 
eşleri çoluk 
çocuklarına kadar 
tam destek 
vereceklerini 
belirten Kayaoğlu, 
"Tüm partililerinden 
ve MHP’ye gönül 
verenlerden 
eksiksiz katılımda 
bulunmalarını 
istediler. Pazar 
günü ise günlük 
olağan hayatına 
devam edeceklerini 
belirterek.
"3-5 çapulcu gele
cek diye, olağan 
hayatımız sekteye 
uğramaz..
Gemlik bizim mem
leketimizdir. " 
dediler.

Aşmalı Konak die Barda müzik dolu geceler
İşletmeciliğini 
sanatçı Ahmet 
Gültekin’in yaptığı 
yeni açılan "Aşmalı 
Konak Cafe Bar" 
Gemlik’te farklı bir 
mekan yarattı. 
Haftanın yedi günü 
canlı müziğin 
yapıldığı Aşmalı 
Konak Cafe Bar’da 
her tarz müzik

yapılıyor.
Ekim ayı içinde 
CaneHŞülsüm, 
Vedat Gündoğdu, 
YılmazjÇelik ve 
Hüseyin Karakuş 
gibi Türk Halk 
Müziğinin ünlü isim
leri, sanatçı dostlan 
Ahmet Gültekin’e 
destekölarak 
Gemlikli türkü sever

lerle Aşmalı Konak 
Cafe Bar’da sahne 
alacaklar.

AİLE MEKANI 
Gemlik’te 
bugüne kadar 
ailelerin gidebileceği 
türden bir yer 
olmadığı için yakı
nan ailelerin 
Aşmalı Konak Cafe

Bar’a gelebilecekleri 
ni söyleyen 
Gültekin, "Kısa bir 
süre önce açıl
mamıza karşın aile 
olarak mekanımıza 
gelenler memnun 
ayrılıyorlar. Dr. Ziya 
Kaya Bulvarı No: 
6/2’de ailenin 
gelebileceği bir 
mekan yarattığımız 

için mutluyuz. Gelen 
müşterilerimiz 
İşyerimizde türküleri, 
şarkıları büyük bir 
keyifle dinlemekte
dirler. İlerleyen gün
lerde nargile keyfi ve 
sıcak içeceklerle 
hizmetimizi sürdüre
ceğiz” dedi.
Aşmalı Konak Cafe 
Bar’da her cuma 
akşamı Aslan 
Akdağ, Cumartesi 
günleri Ahmet 
Gültekin, Pazar 
günleri Barış 
Bozyiğit ve Burak 
Eğrikavuk, 
Perşembe günleri 
ise Süleyman 
Güney’in sahne 
alacağı söyleyen 
Ahmet Gültekin, 12 
Ekim 2011 Çarşam
ba günü Caner 
Gülsüm, 21 Ekim

2011 cuma akşamı 
Vedat Gündoğdu, 26 
Ekim 2011 Çarşamba 
akşamı Yılmaz Çelik 
31 Ekim 2011 
Pazartesi günü 
akşamı ise 
Hüseyin Karakuş’ın 
sahne alacağını
söyledi.
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Vitrinle birlikte ticaretin
sekli Ve değişiyor

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin haya
ta geçirdiği tramvay 
ve cephe düzenleme 
çalışmaları; Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Böl 
gesi’nin yanında 
bulunması nedeniy 
le kentin vitrininde 
yer alan Cumhuriyet 
Caddesi’nin değer
ine değer kattı. 
Tramvayla birlikte 
trafiğe kapanmasıy
la Bursa’nın kentin 
merkezinde yürüyüş 
aksı olan tek cadde
si haline gelen Cum 
huriyet Caddesi 
başta bankalar ol 
mak üzere ünlü res 
toranların da gözde
si haline geldi.
Tramvay seferlerinin 
başlamasıyla birlikte 
araç trafiğine kap
atılan ve yaya aksı 
oluşturulan Cumhuri 
yet Caddesi, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin çalışmala 
rıyla özlenen görünü 
müne kavuşuyor. 
Tramvayın seferle 
rine başlamasının 
ardından binalara 
modern bir görü 
nüm kazandıracak 
cephe düzenleme 
çalışmaları tamam
lanma aşamasına 
geldi. İnönü Caddesi 
ile Cemal Nadir 
Caddesi arasında 
bulunan 120 binanın 
cephesi Bursa’ya 
yakışır hale getirili 
yor. Tarihi çarşı kim
liğinin yaşatılması 
mn yanında şehirci
lik ve estetik açıdan 
kötü görünüm oluş
turan klima dış 
üniteleri kaldırılır 
ken, tabelalar tek tip 
hale getiriliyor. 
Binaların dış cephe 
terindeki sıva ve 
boya gibi gerekli 
iyileştirme de yapılır 
ken, caddedeki deği 
şim de gözle görülür 
boyuta ulaştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın

Kfl J€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM 
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İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK

dan sürdürülen 
çalışmalarla değeri 
artan Cumhuriyet 
Caddesi’nde yıllardır 
süren ticari alışkan
lık da değişmeye 
başladı. Ağırlıklı ola 
rak ev tekstil ürün
leri ile toptancıların 
faaliyet gösterdiği 
cadde, şimdiden 
başta bankalar ol 
mak üzere yeme 
içme mekanlarının 
gözdesi oldu. Cadde 
üzerinde çeşitli fir
malar tarafından 
depo olarak kulla 
mlan mekanlarını 
birer birer boşaltı 
yor. Caddenin 
hareketliliğini şimdi
den gözlemleyen 
banka ve ünlü ye 
mek restoranları yer 
kiralamak için birbir- 
leriyle yarışıyor. 
Cumhuriyet Caddesi 
Esnafları Sanayici 
İşadamları Derneği 
(CUMSİAD) Başkanı 
Erkan Öncel, uzun 
yıllardır kurdukları 
hayali gerçeğe 
döndüren ve Cum 
huriyet Caddesi’ne 
hareket kazandıran 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Recep 
Altepe’ye çalışma 
larından dolayı 
teşekkür etti. 
Caddedeki değişi 
min kısa sürede bu 
seviyelere geleceği
ni kimsenin hayal 
bile edemediğini 
söyleyen Öncel, 
“Cumhuriyet Cadde 
si’ndeki değişim, 
uzun yıllar beklenen 
bir konuydu. Söz

konusu çalışmalar 
uzun bir süreci kap
sıyor, kolay değil. 
Esnaf da bu düzen
lemelerle ilgili sabır 
gösteriyor” dedi. 
Cumhuriyet Cadde 
si’nin çarşının en 
eski aksı olduğunu 
kaydeden Öncel, 
“Bu aksın trafiğe 
kapanması, cephe 
sağlıklaştırma çalış
maları çok önemli. 
Binalar elden geçir
iliyor. Kolay bir 
süreç yaşanmıyor. 
Esnafın bu sürede 
sıkıntı yaşadığı 
malum ancak çalış
maların bitmesini 
umutla bekliyoruz. 
İnşaat aşaması ve 
esnaf profilinin deği 
şimi tamamlandığın
da, caddenin gele
ceğinden umut
luyuz. Bankalar, 
fastfood ve kafeler 
de açıldığında yavaş 
yavaş caddenin kim
liği değişecek. Uzun 
yıllardır ihmal edilen 
caddenin A’dan Z’ye 
tümüyle değişmesi 
kolay değil. Bugün 
değil ama 1-2 yıl 
içinde Cumhuriyet 
Caddesi gerçek 
değerine kavuşacak
tır” diye konuştu. 
Cumhuriyet Caddesi 
esnaflarından Çiçek 
Hah sahibi Mevlüt 
Çiçek de caddenin 
araç trafiğine kap
atılarak yayalaştırıl- 
ması sonucunda, 
egzoz dumanının 
ortadan kalktığını ve 
çevrenin daha temiz 
olduğunu söylediler.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
BUFSAD işbirliğiyle 
düzenlenen ‘1. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali’ 
(FotoFest) kap
samında gerçek
leştirilecek olan 
‘Geçmişten 
Geleceğe Bursa’ 
temalı ulusal 
fotoğraf yarışması 
ve uluslararası 
fotoğraf yarışması
na Türkiye’nin 
birçok ilinden 
amatör ve profes 
yönel fotoğrafçı 
başvuruda bulundu. 
Kenti adeta özel bir 
fotoğraf galerisine 
çevirecek olan 
Bursa’nin ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivali ‘Uluslararası 
Bursa Fotoğraf 
Festivali’ (FotoFest) 
15 Ekim’de başlıyor. 
Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Ticaret Borsası ve 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
ana sponsorluğun
da düzenlenen festi
val kapsamında 
gerçekleştirilecek 
‘Geçmişten 
Geleceğe Bursa’ 
temalı ulusal

Dünya nın ünlü kuaförleri 
Bursa'da buluşacak
Türkiye Berberler 
ve Kuaförler 
Federasyonu, 
Dünya Kuaförler 
Konfederasyonu(CM 
C)-CAT Türkiye ve 
Burkon Turizm ve 
Kongre işbirliğiyle 
Bursa'da gerçek
leştirilecek. 
Uluslararası Yeşil 
Bursa Saç Festivali, 
dünyanın ünlü 
kuaförlerini 
ağırlayacak.
Burkon Turizm & 
Kongre Organizas 
yon Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Eker, 
Türkiye Berberler ve 
Kuaförler Federasyo 
nu Başkanı Bayram 
Karakaş ve CMC 
CAT Türkiye 
Başkanı Ramazan 
Yılmaz, düzenledik
leri basın toplan

fotoğraf yarışması 
ve uluslararası 
fotoğraf yarışması 
büyük ilgi gördü. 
Son başvuru 6 Ekim 
Başvuru tarihi 6 
Ekim Perşembe 
gününe (yarın) uza
tılan yarışmalara, 
Türkiye’nin birçok 
şehrinden amatör 
ve profesyonel 
fotoğrafçılar özel 
eserleriyle katılıyor. 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerinde toplanan 
yüzlerce fotoğraf, 
profesyonel fotoğraf 
sanatçılarından 
oluşan jüri tarafın
dan değerlendirile
cek. Yarışmalara 
katılmak isteyen 
fotoğraf gönüllüleri 
detaylı bilgiye 
www.bursaphoto
fest.org adresinden 
ulaşabilecek.

tısıyla saç festivali 
hakkında bilgi verdi. 
Saç festivali 11 - 13 
Ekim tarihleri 
arasında Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde düzen
lenecek. Türkiye 
Berberler ve 
Kuaförler 
Federasyonu 
Başkanı Bayram 
Karakaş, Türkiye'de 
bir ilk olacak festi
vale dünyanın çeşitli 
ülkelerinden ünlü 
kuaförler katıla

Ulusal Fotoğraf 
Yarışması’nda birin
cilik ödülü 2 bin TL, 
ikincilik ödülü bin 
500 TL, üçüncülük 
ödülü bin TL, 3 adet 
verilecek olan man
siyon ödülleri de 
500 TL;
‘Uluslararası 
Fotoğraf 
Yarışması’nda ise 
birincilik ödülü 
FIAP altın madalya 
ve 4 bin Euro, ikin
cilik ödülü FIAP 
gümüş madalya ve 
2 bin Euro, 
üçüncülük ödülü 
FIAP bronz madalya 
ve bin Euro, 6 adet 
FIAP mansiyon 
ödülü 500 Euro, 
Bursa Kent Konseyi 
Özel Ödülü 500 
Euro, Jüri Özel 
Ödülü ise 500 Euro 
olarak belirlendi.

cağını belirtti. 
Karakaş, 
"Görselliğin ve 
yarışmaların ön 
planda olacağı 
festivale 400 
yarışmacı katılacak. 
Gelin saçı, 
gece topuzu, kate
gorisinde yarış
malar, yüksek fan
tezi dalında ulus
lararası şovlar 
düzenlenirken, ünlü 
kuaförler modayı 
yansıtan saçlar 
yapacaklar." dedi.

http://www.bursaphotofest.org
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Simit Dünyası 
markası ile simiti 
Türkiye’ye tanı
tan firma 148. 
şubesini İmam 
Aslan Dinlenme 
Tesisleri’nde 
açtı.
Gemlik Orhanga 
zi yolunun 5. 
kilometresinde 
bulunan İmam 
Aslan Akaryakıt 
İstasyonu ve 
Dinlenme

Tesisleri’nde, 
geçtiğimiz gün
lerde hizmete 
açılan Simit 
Dünyası, Bursa 
İstanbul yönüne 
giden araçlarla 
çevreden gelen
lere hizmet 
veriyor.
Simiti kaliteli 
bir şekilde 
üreten, ayrıca 
poğaça, açma 
gibi ürünlerinde 

üretilerek 
satıldığı 
mağazanın 
tesislere renk 
kattığını 
söyleyen İmam 
Aslan Tesisleri 
ilgilileri, 
İskender Bursa 
Kebapçısı, 
Köfteci Orhan, 
Safranbolu 
Pişmaniye ve 
lokumcusu, 
Kütahya

Porselen 
mağazalarının da 
tesislerinde 
halka kaliteli 
hizmet sun
duğunu 
söylediler.
Simit Dünyası 
İmam Aslan 
Tesisleri’ndeki 
mağaza, Bursa 
Setbaşı’nda 
bulunan Maksut 
Dilmaç tarafın
dan işletiliyor.

MMİMİMBIİM
Hakkari'nin 
Şemdinli 
llçesi'nde PKK'lı 
teröristlerin 
mayınlı saldırısın
da 1 asker şehit 
oldu, 1 asker 
yaralandı. 
Saldırı perşembe 
günü saat 15.30 
sıralarında 
Şemdinli ilçesi'ne 
bağlı Derecik 
Beldesi'ndeki 
Ortaklar Jandarma 
Karakolu arasında
ki karayolunda 
meydana geldi. 
PKK'lı teröristler, 
askeri konvoyun 
geçişi sırasında 
önceden yola 
döşediklerini 
mayını infilak 
ettirdi. Patlamada,

henüz kimliği 
öğrenilemeyen 1 
asker şehit oldu, 1 
asker yaralandı.
Yaralı asker 
helikopterle 
Hakkari Asker 
Hastanesi'ne 
ulaştırılarak 

tedaviye alındı. 
Bölgeye takviye 
birlik gönderilerek, 
saldırıyı gerçek
leştiren PKK 
teröristlerin 
yakalanması için 
geniş kapsamlı 
başlatıldı

İnegölspor'un bu 
hafta kendi 
sahasında oynaya
cağı Diyarbakır 
Büyükşehir Beledi 
yespor karşılaş
ması güvenlik 
nedeni ile ileri bir 
tarihe ertelendi.
3. Lig 1. Grup"ta 
İnegöl'de pazar 
günü oynanacak 
Inegölspor- 
Diyarbakır Büyük 
şehir Belediyespor 
karşılaşması 
Futbol 
Federasyonu 
tarafından güven
lik önlemlerinin 
tam olarak alın
abilmesi amacıyla 
ileri bir tarihe erte
lendi. Konu ile 
ilgili Inegölspor 
Başkanı Ilhan 
Korkmaz

yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Futbol 
Federasyonu 
tarafından bugün 
bize yazı geldi. 
Güvenlik sebebiyle 
ileri bir tarihe erte
lendiği belirtildi. 
Biz bu maçı oyna
mak isterdik 
ama federasyon 
böyle bir karar 
almış. Geçtiğimiz 
hafta Van'daydık.

Bizi çok iyi ağır
ladılar. Gelecek 
olan Diyarbakırh 
kardeşlerimizi de 
aynı şekilde 
ağırlamak isteriz. 
Bizimle ilgili 
bir sıkıntı yok. 
Mümkünse sezon 
sonuna doğru bir 
karşılaşma 
isteriz ama 
Federasyonun 
alacağı kararlara 
da saygılıyız."

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN
ÖZBİR ZEYTİNCİLİKTE ÇALIŞACAK 

ELEKTRİK VE GIDA MAKİNALARINDAN 
ANLAYAN BAY BAKIMCI ve KALORİFER 

KAZANCISI ARANIYOR
Yeni Yalova Yolu Umurbey Sanayi 

Bölgesi 3.Km. GEMLİK
Tel: 513 45 79

SATILIK

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
YARI ROMÖRK KONTEYNIR TAŞIYICI 

DORSELER
MODEL MARKA ŞEKLİ
2006 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Poslu Sal (Havuzlu)
2007 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)
2008 Torunlar Sal (Tabanlı)

ADRES : Sanayi Sitesi Karşısı
AKCAN NAK.TIR PARKI

TEL: (0224)- 524 87 OO

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 5*13 Ol 03

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 ye Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Orhangazi CcL Küçük Apt Satılık daire

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

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

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

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

ELEMftN MMNIYOB
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

GemlikK&fez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMA A
-SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mailto:yilmaz1@mynet.com
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Otomobil satışına dolar darbesi Kiracılara uyarı
Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı 
döviz kurunun 
etkisiyle Eylül'de de 
daraldı.
Otomobil ve hafif 
ticari araç pazarı, 
kredi büyümesinin 
yüzde 25'ler 
seviyesinde tutmak 
amacıyla uygulanan 
para politikaları ve 
Haziran ayından 
itibaren döviz kurun
daki artışın etkisiyle 
Ağustos ayının 
ardından Eylül ayın
da da daraldı.
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (ODD) veri
lerine göre, binek ve 
hafif ticari araç 
pazarı Eylül'de 
yüzde 5.99 azalarak 
59,990 adet olurken, 
Ocak-Eylül'de yüzde 
29.46 artışla 602,228 
adet olarak gerçek
leşti.
Bu yılın ilk 
çeyreğinde otomobil 
ve hafif ticari araç 
pazarın yüzde 76.28,

Yerli oionun karan uaftancwa talılı
TÜSİAD'ın YİK'te 
Bakan Ergün yerli 
otomotiv için 
destek vereceklerini 
söylerken Mustafa 
Koç başta olmak 
üzere üreticiler 
ortaklarıyla

ikinci çeyrekte 
yüzde 36.64 
büyüdüğü 
kaydedilen açıkla
mada, "Üçüncü 
çeyrekte ise beklen
tiler doğrultusunda 
toplam pazar yüzde 
3.07 oranında gerile
di. 2011 yılı Temmuz 
ayında yüzde 2.55 
ile büyüme oranında 
görülen ciddi 
yavaşlama, Ağustos 
ayında yüzde 5.63 
ve Eylül ayında 
yüzde 5.99 ile yerini 
daralmaya bıraktı" 
denildi.
Açıklamada, Merkez 
Bankası ve 
BDDK'nın kredi 

görüşeceklerini 
açıkladı.
TLISİAD Yüksek 
İstişare Konseyi 
toplantısına yerli 
oto tartışmaları ile 
cari açık ve yeni 
anayasa çalışmaları 

büyümesini yüzde 
25'ler seviyesinde 
tutmak amacıyla 
uyguladığı para poli 
tikaları ve bu yılın 
Haziran ayından 
itibaren döviz 
kurlarındaki artışın 
etkisiyle otomotiv 
pazarındaki hızlı 
büyümenin yerini 
önce yavaşlamaya 
son aylarda da 
daralmaya bıraktığı 
kaydedilerek, "2011 
yılının son çeyreği 
içerisinde bulun
duğumuz şartlarda 
önemli değişiklikler 
olmaması beklen
mekte olup, otomo
tiv sektörü yıl sonu 

damgasını vurdu. 
Sanayi Bakanı Nihat 
Ergün’ün de 
katılımıyla gerçek
leştirilen toplantıda 
otomotiv üreticisi 
işadamları yabancı 
ortaklarıyla yerli

toplam pazar tahmi
ni 850-900,000 
seviyesindedir" 
denildi.
Ocak-Eylül döne
minde otomobil 
satışlarının bir önce
ki yılın aynı dönem
ine göre yüzde 31.91 
artarak 412,103 
adete ulaştığı ifade 
edilen açıklamada, 
"Otomobil pazarı, 
2011 yılının ilk 
çeyreğinde yüzde 
82.87 oranında 
büyüme gösterirken, 
yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 
40.09 oranında 
büyüdü. Üçüncü 
çeyrekte ise otomo
bil pazarı yüzde 2.97 
oranında azaldı. 
Temmuz ayında 
yüzde 5.12 büyüme 
oranında görülen 
yavaşlama, beklen
tiler doğrultusunda 
Ağustos ayında 
yüzde 7.93 ve Eylül 
ayında yüzde 5.92 
daralma ile sonuç
landı" denildi.

otomobili konuştuk
larını dile getirdi. 
Patronların diğer 
gündemi ise yerli 
otomobile 
verilecek teşviklerin 
bir an önce belirlen
mesi oldu

Kira sözleşmesini 
döviz üzerinden 
yapanlara Başbakan 
Yardımcısı Baba 
can'dan mesaj var. 
Kira sözleşmesini 
döviz üzerinden 
yapanlara Başbakan 
Yardımcısı 
Babacan'dan mesaj 
var. 'Arkadaşlara bu 
konuda bir çalışma 
yapmaları talimatını 
verdim' diyen 
Babacan ekledi: 
Türkiye'de milyonlar
ca kira sözleşmesi 
var. Olsa olsa 
tavsiye niteliğinde 
bir karar alınabilir. 
Global Ekonomik 
Sempozyumu'na 
katılmak için 
Almanya'nın Kiel 
kentine giden 
Başbakan Yardım 
cısı Ali Babacan ile 
GAP uçağında soh
bet ettik. Doların 
1.90'ı geçtiği gün 
havada yaptığımız 
sohbette konu doğal 
olarak krizdi. Bugün 
yaşananlar ile 2008- 
2009'da yaşananların 
farklı olduğunu 
kayededen Babacan 
'O dönemde prob
lemler bankalarla 
ilgiliydi ve ülkelerin 
'ben kefilim' demesi 
yetiyordu. Bugün 
devletlerin kredi- 
bilitesi sorgulanıyor. 
Devletlerin imzası 
sorgulanıyor. Güven 
noktasında sıkıntılı 
bir durum 
sözkonusu* dedi.

Avrupa ve ABD'nin 
bir an önce harekete 
geçip acı reçeteleri 
uygulamaya koyması 
gerektiğini kaydeden 
Babacan, krizin 
çözümü için 
Türkiye'yi adres gös
terdi. Türkiye'ye 
gelenlerle kendi 
ülkelerinin krizini 
konuştuklarını kayd
eden Babacan 'Eğer 
bizim kadar istikrarlı, 
bizim kadar güven 
veren, bizim kadar 
halk tabanında 
desteği olan, halkın 
güvendiği bir yöne
tim bugün ABD, 
İspanya gibi ülke 
lerde olsa inanın üç 
ayda sorunlar 
çözülür* dedi.
Yatırımını dövizle 
yapana 'Kirayı TL'ye 
bağladık' denir mi? 
'BAZI kararları 
bankalar üzerinden 
uygulamak çok 
kolay. 48 bankayı 
istediğimiz gibi 
denetleyebiliyoruz. 
Nitekim vatandaşın 
döviz kredisi 
almasını 2009'da 
yasakladık. Bankalar 
da buna uyuyor. 
Dövize bağlı kiralar 
konusunu Finansai 
İstikrar Komitesi 
toplantılarında 
konuştuk.
Arkadaşlara bu 
konuda bir çalışma 
yapmaları talimatını 
verdim. Türkiye'de 
milyonu aşan kira 
sözleşmesi var. “

İM
AYKENT İLKÖĞRETİM OKULU YANI 

BURSA ÇİMENTO BİTİŞİĞİNDE 500 METRE 
KAPALI 500 METRE AÇIK SAHA 

ELEKTRİK VE SUYU MEVCUT KİRALIK İŞYERİ

0 536 498 54 60

G 
E 
M 
L 
1

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Poli» 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.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. *13 1° 28

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 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 Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

, Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

K Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 513 jo 33
Tuncay Otogaz 913 -ıs 45
Beyza Petrol 513 O1 03

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 .77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Amtur 614 47 71
Kamil Koç 512 01 63

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

NÖBETÇİECZANE

7 Ekim 2011 Cuma 
HAYAT ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4085 

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

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

Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri :
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Yelkencilerin ödülleri altın oldu
22-25 Eylül tarihleri 
arasında 
Bandırma’da düzen
lenen Bölge Kupası 
2. Ayak Yarışlarında 
başarılı olarak dere
ceye giren Gemlik 
Yelken Kulübü 
sporcuları Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
tebrik edilerek ödül
lendirildiler. 
Kuruluşundan bu 
yana sürekli başarı 
grafiğini yükselten 
ve Güney 
Marmara’nın en iddi
alı yelken kulübü 
olan Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu ve 
antrenörü ile yöneti
cilerini makamında 
kabul eden 
Başkanvekili Yılmaz, 
Belediye Meclisi 
kararı gereği belir
lenen ödül yönet
meliğine göre altınla 
ödüllendirdi.
Yelken İl Temsilcisi 
İsmail Topkaç ve

Gemlik Yelken 
Kulübü Antrenörü 
Timur Arabalı ile 
sporculardan Hasan 
Sal, Tuğba Öksüz, 
Enes Topkaç, Mert 
çetin ve Hürcan 
Büberci’yle Bandır 
ma’da yapılan yarış
malar konusunda 
sohbet eden

Başkanvekili Yılmaz, 
kendilerini başarıla 
rından dolayı kut
ladı. Yılmaz, başarılı 
yelkencilere 
"Sîzlerle iftihar edi 
yoruz, gurur duyu 
yoruz, isteriz ki çok 
gencimiz çeşitli 
branşlarda spor 
yaparak başarılı 

olsunlar. Bize düşen 
ne olursa yapmaya 
hazırız, Amacımız 
sokaktaki tüm 
çocuklarımıza uza
narak onlara sporu 
sevdirmek ve 
başarılı kişiliklerine 
sporcu kişiliğini de 
aşılamaktır" şek
linde konuştu.

Laser 4.7 sınıfında 
birinci olan Hasan 
Sal ile Laser 4.7 
Kızlar birincisi olan 
Tuğba Öksüz’e 
meclis ödül yönet
meliği gereği yarım 
altın, Optimist 
Junior branşında 
Mert Çetin ile Laser 
4.7 Junior Enes

Topkaç’a çeyrek 
altın ve Optimist 
genelde 65 tekne 
arasından üçüncü 
olan Hürcan 
Büberci’ye 50 lira 
değerinde gram altın 
ödüllerini Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz 
verdL



Kuruluş:1973 Başbakanın annesi 
»efaıeni

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
annesi Tenzile Erdoğan bir süredir 
tedavi gördüğü hastanede hayatını 
kaybetti. 83 yaşındaki Tenzile 
Erdoğan’ın vefatı nedeniyle Başbaka 
nın Bursa programı iptal edildi.

'990

NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki
9 Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
• Tohumlar & Vitaminler
9 Kuvvet Macunları
O Aromatik Bitkisel Sular
ŞŞ Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
9 Zayıflama Setleri 
W Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURS v V v V 
444 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GERLİKKÖRFB0KUYUCIURIIUÖ2H
% 10İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜR
SIHHAT İÇİN

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Gemlik’ten tek ses
“Huzurumuzun bozulmasını istemiyoruz”

Kaymakamlık’ta dün ya 
pılan toplantıda siyasi 
parti temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları tem
silcileri biraraya gele 
rek, TUHAD-FED’ın ve 
DTK, BDP desteği ile 
Gemlik’te yapmak iste
diği yürüyüş nedeniyle, 
Valilik ve Kaymakamlı 
ğın güvenlik önlemleri 
aldığı belirtilerek, vatan
daşların huzurunun bo 
zulmamasını istedikleri- 
ni bildirdiler. Syf 2’de

Yine gelirlerse...
BDP ve DTK’nın desteği ile yarın 

Gemlik’te yapılması planlanan 
yürüyüşe, Bursa Valisi Şahabettin 
Harput izin vermedi.

BDP’liler Hakkari’den, İstanbul’dan, 
İzmir’den, Mersin’den Türkiye’nin 
dört bir köşesinden Gemlik’e taşına 
caklardı.

Yine de gelmeye çalışacaklarını 
sanıyorum.

Daha önce de iki kez Gemlik’te 
yürüyüş yapmak için teşebbüsleri ol 
muştu.

O zamanlar da Valilik, gerginlik çıka 
bileceği için yürüyüşlere izin verme 
mişti. Devamı sayfa 4’de

CHFWIiMllM
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
örgütünün, CHP 
Genel Merkezi’ne 
yaptığı ziyarette 
Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğ 
lu ile görüştüler. 
Özbey, Türkiye’nin 
genelinde CHP’li 
ve diğer muhalefet 
partilerine karşı 
iktidarın yürüttüğü 
itibarsızlaştırma 
oyunlarının geri

tepeceğini söyledi. 
Haberi sayfa 4’de

ftrtık reçeteye 
de nara 
ödenecek!

Aile hekimlerinin 
yazdığı reçeteye 
3 TL ödenecek. 
Hükümet, 35 mil
yar lirayı aşan 
sağlık harcama 
larını düşürmek

Hali Sahabettin Harpın, 
yiiriiyüse izin uermedi

Tutuklu ve 
Hükümlü Aileleri 
Hukuk Dayanışma 
Dernekleri 
Federasyonu’nun 
BDP’ve DTK’nın 
desteği ile yapacağı 
Gemlik yürüyüşüne 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
izin verilmeyeceğini 
söyledi.
9 Ekim 2011 Pazar 
günü TUHAD- 
FED’in öncülüğün 
de İmrah’da tutuklu 
bulunan Abdullah 
Öcalan’ın avukat
larıyla görüştürül 
memesini protesto 
etmek için düzen
lendiği belirtilen 
yürüyüşüne izin

verilmemesi 
üzerine, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Basın Halkla 
İlişkiler 
Müdürlüğü ’nden 
yapılan açıklamada, 
yürüyüşün önemli 
riskler taşıdığına 
dikkat çekildi.
Terör örgütü 
PKK’nın elebaşısı 
Abdullah Öcalan’ın 
avukatlarıyla 
görüştürülmemesi 
gerekçesiyle 
eylemin yapıldığına 
dikkat çeken açıkla
mada, benzer yürü 
yüşlerin geçmişte 
de yapıldığını 
hatırlatıldı.
Devamı sayfa 4’de

için bir dizi önlem 
aldı. Buna göre 
ilaç kutuları 
küçültülüp, öde
nen ilaç faturası 
düşürülecek. 
Sağlık Uygulama

Tebliği’nde 
yapılan değişik
liğe göre, Aile 
hekimlerinin 
yazdığı reçeteye 
de 3 TL ödenecek. 
Haberi sayfa 7’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik’ten tek ses
“Huzurumuzun bozulmasını istemiyoruz’'
Kaymakamlık’ta dün yapılan toplantıda siyasi parti temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri biraraya gelerek, TUHAD-FED ın ve 
DTK, BDP desteği ile Gemlik’te yapmak istediği yürüyüş nedeniyle. 
Valilik ve Kaymakamlığın güvenlik önlemleri aldığı belirtilerek, vatan
daşların huzurunun bozulmamasını istediklerini bildirdiler.

Öyle hale geldik ki...
Diyenin dediği, yapanın yaptığı yanında 

kar kalıyor.
Demokrasi, hak, hukuk, adalet nerede?
Seçimle alınamayan baskınla ele geçi 

rilmek isteniyor.
Hukukla baş edilemeyince dışına çıkılı 

yor.
Oysa bu cumhuriyetin savcıları var.
Yargıçları var.
Savcılar yani Cumhuriyetin savcıları 

Cumhuriyetin kazanımlarını savunmakla 
yargıçlar kollamakla yükümlüler.

Ne Cumhuriyetin, ne de Cumhuriyetin 
topraklarının dillerde satılığa çıkarılmasına 
izin vermezler...

Sahip çıkarlar.
Çıkmalıdırlar da...
Ama ne oluyor?
Bakanlığın emrine amade oian HSYK 

dilediği gibi davranıyor.
Talimatlar doğrultusunda davranıyor...
İnanmak istemesek bile gözlenen farksız.
Ohh ne ala memleket...
Et koktu.
Tuz koktu.
Hukuka güven ne yazık ki zedeleniyor.
Oysa hukuk herkese her zaman gerekli...
İktidarı ele geçirmek dünya durdukça 

iktidarda olmak anlamına gelmiyor.
Tarihte örnek çok...
Örnek Hitler...
Örnek Mussolini...
Örnek Saddam...
Örnek Mübarek...
Örnek Kaddafi...
Bu saydıklarımın tümü de kendilerini çok 

önemli güç olarak vehmediyorlardı.
Ancak onların başına gelenler de yaptık

ları gibi insanlık adına utanç verici...
Onur kırıcı...
Barış...
Hoşgörü...
Demokrasi...
Hukuk...
Adalet...
Eğitim...
Her topluma gerekli...
Yönetenlerin de yönetilerin de en önemli 

yaşamsal gereksinimi...
Kesinlikle ve tartışmasız olarak şu kabul 

edilmeli ki;
İktidarı veren de toplum...
Alan da toplum...
Yani...
Düşmez kalkmaz bir Allah...

KAŞ€D€ 0CKLCMCK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE 

TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

Tutuklu ve Hükümlü 
aileleri Hukuk 
Dayanışma 
Dernekleri Federas 
yonu (TUHAD-FED) 
nun ve Demokratik 
Toplum 
Kongresi’nin 
desteği ile Gemlik’te 
yapmak istedikleri 
yürüyüş nedeniyle 
dün Kaymakamhk’ta 
yapılan toplantıda 
Gemliklilerin huzu
runun bozulmasının 
istenmediği kararı 
alındı.
Kaymakam Bilal 
Çelik’in çağrısı 
üzerine dün saat 
H.oo’de ilçemizdeki 
siyasi parti ve sivil 
toplum kuru
luşlarının temsilci
leri TUHAD-FED’in 
Gemlik’te yapmak 
istediği yürüyüş ile 
ilgili olarak bil
gilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıda konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Bursa 
Valiliği’nin Gemlik’te 
yapılması planlanan 
yürüyüşe izin 
vermediğini, 
bu konuda basını 
bilgilendirdiğini 
belirtti.
Toplantıya 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in yanında, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı

Mustafa Özdemir, 
Kaymakamlık Yazı 
İşleri Müdürü 
İbrahim Ay, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı 
Mevlüt Avcı, Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İbrahim Talan, AKP, 
CHP, Has Parti, SP, 
MHP, DP temsilci
leri, Muhtarlar 
Derneği Başkanı ve 
değişik yerel 
derneklerin temsilci
leri katıldılar. 
Toplantıda konuşan 
oda ve dernek, 
siyasi parti temsilci» 
leri, Gemlik’te 
TUHAD-FEN’in yap
mak istediği 
yürüyüşün Gemlik 
halkının huzurunun 
bozacağını, 
kimsenin Gemlik 
halkının huzurunu 
bozmaya hakkı

olmadığı görüşü 
benimsendi. 
Kaymakam Bilal 
Çelik ise konuş
masında, 
demokrasilerde 
toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin bir 
hak olduğunu ve 
nasıl kullanıla
cağının yasalarla 
belirlendiğini, 
Gemlik halkının 
böyle bir toplantının 
ilçelerinde yapıl
masından huzur 
suzluk duyduğunun 
belli olduğunu, buna 
karşın her türlü 
güvenlik önleminin 
kolluk güçleri 
tarafından alındığını 
belirtti.
Konuşmalardan 
sonra, toplantıya 
katılanlar ortak bir 
bildiri hazırladılar. 
Bu bildiri de 
şu görüşlere yer 
verildi: 
“7.10.2011 günü 
Gemlik’te siyasi 
parti temsilcileri, 
sivil toplum kuru

luşları biraraya 
gelerek son zaman
larda Gemlik ile ilgili 
yazılı ve görsel 
medyada çıkan 
haberlerle ilgili 
vatandaşlarımızı 
sağduyuya davet 
ettikleri, herhangi 
bir provokasyona 
kapılmamaları 
gerektiği, Valilik ve 
Kaymakamlık 
tarafından güvenlik 
tedbirlerinin 
aldırıldığını, bizler 
siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşları 
kendi üyeleri ve 
diğer vatandaşları 
uyararak, ilçemizin 
sanayi ve ticaret 
merkezi olduğu 
vatandaşlarımızın 
huzurunun 
bozulmaması 
şeklinde karar 
almaları üzerine bu 
tutanak toplantıya 
katılan siyasi parti 
ve sivil toplum kuru
luşları tarafından 
imza altına alın
mıştır.”

‘GemlikKörfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Oynarken ceset tıuldular
Bursa'da 3 gündür 
kayıp olan yaşlı 
adamın cesedini 
bahçede oynayan 
çocuklar buldu. 
Yıldırım ilçesine 
bağlı Erikli Mahallesi 
Eda Sokak'ta ikamet 
eden 63 yaşındaki 
İbrahim Öztürk, 3 
gündür kayıptı. Evli 
ve 4 çocuk babası 
şahsın Ertuğrul Gazi 
Polis Merkezi'ne

başvuran ailesi 
olumlu bir haber 
beklerken Öztürk'ün 
evinin 100 metre 
ilerisindeki bir 
bahçede oyun

oynayan çocuklar, 
yaşlı adamın cansız 
bedeniyle karşılaştı. 
Durumu polise 
haber veren çocuk
lar, köpek sesi

gelmesi üzerine 
bahçeye girdiklerini 
söyledi.
İşçi emeklisi 
olan ve geçen yıl 
kalp krizi geçirdiği 
öğrenilen İbrahim 
Öztürk'ün ölüm 
sebebi yapılacak 
otopsinin ardından 
belli olacak.
Polisin olayla İlgili 
soruşturması 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotma il .com 
www.milliyeüblog/özcan vural

YazıYORUM

ursa'ya gitmeli için tıasianalen araç çaldı
Trabzon'un Araklı 
İlçesi'nden Bursa'ya 
gitmek için hastane
den resmi plakalı 
araç çalan Mahmut 
Ömeroğlu, polis 
kontrol noktasında 
yakalandı.
Dün 12.20 sıraların
da polise başvuran 
Araklı Bayram Halil 
Devlet Hastanesi 
şoförlerinden Rıfat

Sedef, öğle yemeği 
için hastaneden 
ayrıldığını, 
döndüğünde ise 
sorumlu bulunduğu 
61 DS 522 resmi 
plakalı otomobili 
park ettiği yerde 
bulamadığını söyle
di. İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis, Beşikdüzü 
llçesi'nde yapılan

yol kontrolünde 
aracı durdurdu. 
Çalıntı resmi otomo
bili kullanırken 
yakalanan 24 yaşın
daki Mahmut 
Ömeroğlu ifade 
sinde, "Trabzon'da 
akrabalarımın yanın
da kalıyorum. Maddi 
durumum iyi 
olmadığı için evimin 
bulunduğu Bursa'ya

gidemedim. Bir 
süredir hastanede 
şoförleri takip ediy
ordum. Güvenlik 
görevlilerini 
atlatarak aracın 
anahtarını aldım ve 
aracı kaçırdım. 
Bursa'ya gittikten 
sonra aracı terk ede
cektim" dedi. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Bursa'da "Suç Önleme Sempozyumu"
Polis Akademisi 
Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, 
"Aslında suç bir 
anlamda devletin ve 
onun aygıtlarının da 
varlık nedeni. Suç 
olmasaydı herhalde 
devlet olmazdı. Yani 
toplumlar adeta 
melekler topluluğu 
gibi olsaydı devlete 
ve onun zorlayıcı 
aygıtlarına da 
ihtiyaç olmazdı" 
dedi.
Bursa Emniyet

Müdürlüğü, Uludağ 
Üniversitesi, Polis 
Akademisi ve 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Asayiş 
Dairesi Başkanlı 
ğınca organize 
edilen "Suç Önleme 
Sempozyumu", 
Merinos Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'nde (AKKM) 
başladı. 
Sempozyumun 
açılış oturumuna 
Polis Akademisi 
Başkanı Prof. Dr.

Zühtü Arslan, Türk 
Standardları 
Enstitüsü Başkanı 
Hulusi Şentürkj İl 
Emniyet Müdürü' 
Halil Yılmaz ve çok 
sayıda polis memu
ru katıldı.
Prof. Dr. Zühtü 
Arslan, konuşmasın
da, suçun kamu ve 
hukuk düzenine en 
büyük tehdit 
olduğunu dile geti 
rerek "Aslında suç 
bir anlamda devletin 
ve onun aygıtlarının

da varlık nedeni. 
Suç olmasaydı her
halde devlet 
olmazdı. Yani 
toplum barış 
içerisinde can, 
mal ve onur 
emniyetini 
sağlamış bir şekilde 
yaşayabilseydi ve 
toplumlar adeta 
melekler topluluğu 
gibi olsaydı devlete 
ve onun zorlayıcı 
aygıtlarına da 
ihtiyaç olmazdı" 
dedi.

İIHIMIİMMIİMIIİIİII
Bursa'nın İznik 
ilçesinde, kalp krizi 
geçiren 36 yaşında
ki bir kişi hayatını 
kaybetti.
İlçenin tanınmış 
simalarından olan 
'Ercan Başkan' 
lakaplı Ercan Kaya 
(36), dün gece 
rahatsızlandı. Kaya, 
yakınları tarafından

İznik Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kaya'nın 
hastane girişinde 
duran kalbini tekrar 
çalıştırmak için 
doktorlar seferber 
oldu. Ambulansla 
Yenişehir Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen Ercan Kaya 
yolda vefat etti.

Bursa'da, iki grup 
arasında alacak me 
selesi yüzünden çı 
kan kavgayı ayır
mak isteyen emekli 
bir polis canından 
oldu. Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Orhan 
eli Kavşağı yanında 
ki parkta meydana 
geldi. İddialara göre 
parktan geçen 4 ki 
şi, aralarında alacak 
verecek meselesi

bulunan bir şahısla 
karşılaştı. Kavgaya 
tutuşan şahısları 
gören emekli polis 
memuru Zümrüt Ak 
süzek (58), tarafları 
ayırmak istedi. Arbe 
de sırasında belin
deki tabancasını çı 
karan Aksüzek, yü 
züne gelen yumruk
la dengesini kay 
bederek yere yığıl 
dı, kurtarılamadı

Hikaye bu!..,..
Pek çok CHP’li bile hâlâ “neden yemin 

boykotu yapıldığını anlamadığı gibi 
“neden tükürdüklerini yaladıklarını” da 
anlamıyor.

CHP yönetimi istediği kadar “AKP’ye 
mutabakat imzalattık, demokrasinin ne 
olduğunu gösterdik, o belge bir 
demokrasi manifestosudur” dese de, 
Türkiye’de aklı başında hiç kimse 

buna inanmıyor.
Bunlar boş laflar..
Her şey orta da.
Aradan zaman geçtikçe ve CHP’lilerle 

konuştukça, “yemin boykotundan 
neden vazgeçildiği” konusunda bazı 
ipuçları ortaya çıkmaya başladı...

O günleri hatırlayın.
CHP Meclis’e girmiyor.
BDP zaten ayakta. AKP yüzde 50’lik 

seçim zaferinin keyfini bile çıkaramı 
yor.

Yandaşlar iktidara akıl veriyor, 
“Düşürün milletvekilliklerini” diyorlar.

O günlerde “ara seçim” konuşuluyor.
AKP ve yandaşları CHP’yi bu yolla 

tehdit ederek köşeye sıkıştırmaya özel
likle yeni milletvekillerini tahrik etmeye 
çalışıyor.

Ancak bu planın pek akıllıca olmadığı 
anlaşılıyor. AKP kurmayları arasında 
çünkü CHP ara seçimi de boykot eder
se, AKP kesin bir zafer kazanacaktır 
ama bunun siyasi bedeli ÂKP için de 
ağır olabilir.

İşte bu ortamda bir görüşü el altından 
CHP’ye ulaştırdı.

“Ara seçime değil, genel seçime 
gideriz.”. Bu bir tehditti..

CHP’nin boykotu kamuoyunda destek 
almadı diye düşündüler.

CHP mağlup olmanın ezikliği içinde. 
Onun için, kısa sürede yapılacak bir 
seçimde yüzde 26’yı alması bile çok 
zor.

Gelelim MHP’ye; MHP bazı CHP’lilerin 
oyları ile barajı aştı.

Bir daha barajı geçmesi mümkün 
değil.

BDP'nin 35 milletvekili çıkarmaları 
mümkün olmaz dendi.

CHP’nin bu resti görmesi mümkün 
değildi.

MHP’nin barajı geçemeyeceği bir 
seçimde AKP 367’yi bile bulabilirdi. O 
zaman da CHP de yok olurdu.

Ama hiç olmazsa “tükürdüklerini yala
madan” işin içinden nasıl çıkabilecek
lerini düşünmeye başladılar.

İmdada yine AKP yetişti. CHP’ye 
“Mutabakat yazarız, sizin tutuklu sanık
lar ilk duruşmada serbest bırakılır” 
denildi. CHP bunu kabul etti.

Kısaca uyutuldu, mecbur edildi. Ama 
Başbakan Erdoğan yine yapacağını 
yaptı;
“Bunların belkemiği yok” deyiverdi.
Bu varılan anlaşmaya rağmen 

yapılmış olağanüstü bir siyasi nezaket
sizlikti. Erdoğan kaybedeceği bir şey 
olmadığını ve efelenmeyi sevdiği için । 
hem verdi hem vurdu..

CHP’nin de olan biteni anlatacak hali 
yoktu.
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Güne Bakış CİF heyeti Ankara'dan döndü
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Yine gelirlerse...
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk 

Dayanışma Dernekleri Federasyonu, 
Adbullah Ocalan’ın imrah’da avukatlarıyla 
görüştürül memesi, Öcalan’ın cezaevi 
koşullarının iyileş tirilmesi, hatta daha ileri 
gidilerek Ocalan fın cezasını ev hapsi olarak 
çekmesini isteyen bu gruplara karşı geniş 
tepki var.

Bu tepki önce evlatları PKK tarafından 
öldürülen ailelerden geliyor.

Bu aileler bugün yapacakları basın toplan
tısı ve yürüyüşü bir hafta sonraya erteledi.

Bunun nedeni gerginliğin artmaması, 
Valinin yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıkla
masıdır.

Dün, Kaymakam Bilal Çelik, ilçemizin 
siyasi parti yönetileri, oda başkanları, derdek 
temsilcileriyle yaptığı toplantıda, aynı huzur
suzluğu onların da yaşadıklarını gördük
lerinde, Gemlik’te huzurun bozulmamasını 
istediklerini bildiren bir bildiri yayınlandı.

Emniyet güçleri günlerdir Gemlik’e giriş ve 
çıkışları siki Kontrol altına aldı.

PKK sempatizanlarının küçük gruplarla 
ilçemi ze veya Kumla ile Kurşunlu’ya sız
malarından kuşku duyuluyor.

Gemlik halkı kadar, Gemlik’te yaşayan kürt 
kökenli Gemlikliler de bu yürüyüşten hoşnut 
değiller.
Bir taşkınlık, bir provakasyon, can ve mal 

kaybına neden olur.
Bu tür eylemler zaten bu kişiler tarafından 

ses getirmeleri için düzenleniyor.
Toplantı ve yürüyüş Yasası belli koşullarda 

herkese toplantı ve yürüyüş hakkı tanıyor.
Ama yürüyüş yapılacağı yerde can güven

liği, huzursuzluk çıkaracaksa, çatışmalara 
yol açacağının belirtileri varsa izin verilmez.

Vaililik bunu yaptı.
Günlerde gazetemize verilen demeçleri oku 

duğunuzda, Gemlik halkının öfkeli olduğunu, 
izin verildiği takdirde Kaymakam ve Vali 
peşinen suçlanıyor.

MHP İlçe Başkan Yardımcısı Osman Durdu, 
gazetemize yaptığı açıklamada bakın ne 
diyor:

r‘Tek siyasi otorite olan Devletimiz ve onun 
temsil merciinde olanların gereğini yap
masını beklemekteyiz. Aksı takdirde, millet 
kendi işini kendi görmek durumun da kalma
malıdır."

Bu satırlar da olayın ne kadar vahim oldu 
ğunu gösteriyor.

Tüm bunlara karşın BDP ve diğer grupların 
Gemlik’e gelmek için yola çıkacağını sanıyo
rum.

Diğerlerinde olduğu gibi otobüsler, Orhan 
gazi de İnegöl’de çeşitli yerlerde durdurula
cak.

Onlar gerekirse olay çıkarmak için çabalay
acaklar.

Bırakın demokratik haklarını kullansınlar, 
bunlar engellemekle bir yere varılmaz diye
ceğim ama, gerginliğin çıkacağının sinyalleri 
alınıyor.

Peki BDP liter ve TUHAD-FED yöneticileri 
bu yasağı delmeyecekler mi?

En azından Gemlik’e gelip basın toplantısı 
düzenleyeceklerdir.

Belki de denize Apo’ya saygı için çelenk 
atarlar, öyle veya böyle yarın gergin saatler 
yaşayacağız.

Türkiye basını, uluslararası basın Gemlik’te 
olacak. Gemlik bir kez daha gündeme olum
suz bir konu ile oturacak.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
örgütünün, CHP 
Genel Merkezi’ne 
yaptığı ziyarette 
Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ile görüştüler. 
CHP İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, İl 
Başkan Yardımcısı 
Özcan Yerlikaya, 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
başkan yardımcıları 
Cemil Acar, Özkan 
Ateşli, belediye 
meclis üyeleri 
Necdet Ersoy, 
Mahir Gencer, 
Mustafa Malyemez, 
İl Genel meclisi 
üyesi Mehmet Uğur 
Sertaslan önceki 
gün Ankara’ya

Gemlik Vergi Dairesi mükellefiyim. 
Adıma bastırmış olduğum Seri 

A 001-250 sıra numaralı 5 cilt adisyon 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
KEMAL ÖZLÜ 13396825782

Hali Harpın, yurınmse izin vermedi
Açıklamada, şu 
görüşlere yer verildi: 
"4 Eylül 2005 tari
hinde gerçekleştiril 
mek istenen eylem 
(toplantı, gösteri, 
yürüyüş, basın açık
laması ve benzeri 
faaliyetler), 2003 
yılında gerçekleşti 
rilen eylemde terör 
örgütü mensupla 
rının ve müzahir 
kitlenin yaptıkları da 
göz önüne alınarak 
milli güvenlik, kamu 
düzeni, kamu esen
liğinin sağlanması, 
Cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve devletin 
ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütün
lüğünün, başkaları 
nın hak ve özgürlük
lerinin korunması ve 
suç işlenmesinin 
önlenmesi amacıyla 
İl İdaresi Kanunu 
nun 11/C ve 2911 
sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu7nun 17. 
Maddelerine isti
naden Valiliğimizce 
yasaklanmıştır. Bu 
yasaklamaya isti
naden ilimize giriş 
noktalarında oluştu
rulan kontrol nokta
larından İnegöl 
ilçemizdeki kontrol 
noktasına 80 otobüs 
yaklaşık 3000 kişi, 
İzmir yolu 85. kilo
metrede oluşturulan 
kontrol noktasına 11

giderek, Gemlik 
sorunlarını Genel 
başkanları Kemal 
Kılıçdaroğlu ve 
Genel başkan 
Yardımcısı Nihat 
Matkap’a aktardılar. 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey, 
Ankara’daki 
temaslarının olumlu 
geçtiğini, grup 
toplantısından 
sonra Genel 
Başkanları Kemal 

otobüs yaklaşık 300 
kişi, İstanbul yolun
dan ise özel araçlar
la gelen kişilerin ili 
mize girişleri engel
lenmiştir. İnegöl 
ilçemizdeki kontrol 
noktasına gelen 
kitlenin araçlarından 
inerek Ankara-Bursa 
kara yolunda toplan
maları nedeniyle 
11.30-17.00 saatleri 
arasında trafik akışı 
durmuş, saat 17.00 
de geri dönüşe ge 
çen grupların Bilecik 
ili Bozüyük ilçesin
den geçişleri sırasın
da, ilçe halkıyla 
eyleme gelen kitle 
arasında toplumsal 
olaylar yaşanmıştır." 
2005 yılında 
Bozüyük'te meydana 
gelen benzeri olay
ların yaşanmasının 
istenmediğine vurgu 
yapılan açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Bu kez ilimizde ve 
Gemlik ilçemizde 
meydana geleceğine 
dair kuvvetli ihtimal 
ler bulunmaktadır. 
Gemlik ilçesi sivil 
toplum kuruluşları 
nın ve vatandaşların 
ilçede geçmiş yıllar
da da yapılmak iste
nilen bu tür eylem
lerden rahatsızlık 
duydukları, ilçeleri 
nin terör örgütü yan
daşlarının mekanını 
olarak algılanmasını

Kılıçdaroğlu ile de 
görüşme fırsat
larının bulduklarını 
belirterek, şunları 
söyledi: 
"Gemlik Belediye 
si’nde yaşanan 
hukuksuzluklar 
nedeniyle Genel 
merkezimizi bil
gilendirmek için 
Ankara’ya gittik. 
Bursa 
Milletvekillerimiz 
Sena Kaleli, bizi 

isteme dikleri ve 
yapılması halinde 
karşı tepkiler göste 
receklerine dair bil
giler alınmaktadır.
1 Eylül 2011 ve 12 
Eylül 2011 tarihinde 
ilimizde Barış ve 
Demokrasi Partisi 
(BDP)’nin de 
katıldığı yürüyüşler 
de meydana gelen 
olayların oluş şekil
leri ve son süreçte 
terör örgütü tarafın
dan gerçekleştirilen 
eylemlerde şehit 
olan güvenlik kuvvet 
lerinin sayısındaki 
artışın toplumda 
yarattığı infial bu 
ihtimalleri daha da 
güçlendirmekte 
olup, provokasyona 
açık bir durum oluş
turmaktadır. Yukarı 
da belirtilenler çer 
çevesinde terör 
örgütüne müzahir 
çeşitli grupların orga 
nizesi ve yönlendir 
mesiyle yapılması 
planlanan bu eyleme 
katılımın yoğun olma 
sı amacıyla çeşitli 
kitle örgütleri ve 
örgüte yakın kesim
ler tarafından hazır
lık çalışmalarının 
yapıldığı, böyle bir 
faaliyetin ilimizde 
gerçekleşmesi halin 
de etkinliğin illegal 
bir gösteriye dönüşe 
bileceği, örgütü ve 
elebaşını övücü slo

karşıladı.
Genel Başkan 
Yardımcımız Nihat 
Matkap ile görüştük. 
Kendilerine 
olaylarla ilgili dosya 
sunduk. Daha 
sonra, Genel 
Başkanımız Kemal 
Kılıçdaroğlu ile 
görüşme olanağı 
bulduk" 
Türkiye’nin genelin 
de CHP’li ve diğer 
muhalefet partileri 
ne karşı iktidarın 
yürüttüğü itibarsız 
laştırma oyunlarının 
geri tepeceğini 
söyledi.
Özbey, "Tüm CHP'li 
belediyelerin ikti
dara karşı çok 
dikkatli olmalarını 
ve halka karşı da 
şeffaf olmalarını 
istedi." dedi.

ganlar atılabileceği, 
bu etkinlikte örgüt 
flamasının açılabile
ceği, yapılabilecek 
bir müdahalede ise 
güvenlik güçlerine 
ve çevredeki araçla 
ra ve iş yerlerine 
taşlı sopalı ve molo 
tof kokteyli saldırıda 
bulunulabileceği, 
çeşitli şekillerde 
ikna edilerek ilimize 
getirilecek vatan
daşların olayların ve 
kanuna aykırı eylem
lerin içine sokula
bileceği, bu tür 
faaliyetlerden 
rahatsızlık duyan 
Gemlik ve bütünüyle 
Bursa halkının da 
gösterebileceği 
karşı tepkiler 
nedeniyle de olay
ların büyüyebileceği, 
birçok insanın ve 
çevrenin zarar göre
ceği ve kamu 
düzeninin bozula
cağı, ayrıca yapıl
ması planlanan 
faaliyetin amacının 
Anayasada belirtilen 
ülkenin bölünmez 
bütünlüğüne açıkça 
aykırı olduğu, 
bu şekilde bir 
faaliyetin terör 
örgütü başı şahsın
da terör örgü tünün 
propagandası ola
cağı, bu amacın 
konusunun suç 
teşkil ettiği değer
lendirilmektedir. "

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik TSO’da, BEBKA Mali Destek Programları Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

BEBKA’dan proje yapan
kuruluşlara mali destek

Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma 
Ajansı (BEBKA), 
2011 yılı Mali 
Destek Programları 
kapsamında, Ar-Ge 
ve Yenilikçilik, 
Çevre ve Enerji, 
Sosyal Kalkınma 
(Kadınlar, Yaşlılar 
ve Engellilere 
Yönelik) konuların
da projelere toplam 
16 milyon lira 
destek verecek. 
Söz konusu 
programların 
tanıtılması amacıyla 
dün saat 15.oo- 
17.oo arasında, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Toplantı Salonu’nda

bir bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Toplantıya, tüm üye

işletmeleri yetkili 
leri ve çalışanları 
davet edildi.

Tanıtım toplantısın
da, katılımcılara 
BEBKA'nın genel

yapısı, organizas 
yon şeması ve 
destek programı ile 
ilgili bilgiler 
anlatıldı.
Daha sonra 2010- 
2013 yılları arası 
mali destek planı ile 
ilgili bilgilere yer 
verildi.
Toplantıda verilen 
bilgiye göre BEBKA 
Çevre ve Enerji 
Projeleri için kar 
amacı güden ve kar 
amacı güdmeyen 
kuruluşlara toplam
da 9 milyon lira, 
Arge ve Yenilikçi 
Projeler için kar 
amacı güden ve 
güdmeyen kuru
luşlara 5 milyon

lira, Sosyal 
Kalkınma Projeleri 
için kar amacı 
güdmeyen kuru
luşlara 2 milyon lira 
hibe verecek.
Hibe kapsamında 
konuşan 
BEBKA yetkilisi 
"BEBKA'dan proje 
desteği almaya hak 
kazanan Kobilerimi 
ze 400 bin liraya 
kadar destek 
verilecek " dedi. 
Ayrıca toplantıda 
katılımcılara 
BEBKA'nın 
tanıtımıyla ve pro
jelerini ahlatan her 
program için dergi 
ve interaktif tanıtım 
CD'si dağıtıldı.

Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı aylık divan toplantısı yapıldı

lilli göriis tüinıanın çözüm anahtarıdır"
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
aylık divan toplan
tısını gerçekleştirdi. 
İlçe lokalinde 
yapılan divan 
toplantısına Bursa İl 
Müfettişi Recep 
Aygün, İl Başkan 
Yardımcısı Nairn 
Öztürk ve çok 
sayıda teşkilat 
mensubu katıldı. 
Birim başkanları ve 
mahalle temsilcile 
rinin bir aylık çalış
ma raporlarını 
sundukları divan 
toplantısında değer
lendirme konuş
ması yapan İlçe 
Başkanı Sedat 
özmen; “Gemlik 
İlçe Teşkilatı olarak 
üstün gayretlerle 
çalışan ilçe ve

mahalle yönetimle 
rimizi tebrik ediyo
rum, kış döneminde 
çalışmalarımız daha 
da artarak devam 
edecektir.”
İl Müfettişi Recep 
Aygün de teşkilat 
mensuplarına 

hitaben yaptığı 
konuşmada 
geçtiğimiz ay milli 
görüş lideri 
merhum Erbakan 
Hocamızın kabrini 
ziyaret ettiğini, 
kabrinin hala 
kendisine hayır dua 

eden insanlarla 
dolup taştığını, bir 
insan için dünya 
hayatında bundan 
daha güzel bir şey 
olmadığını ve 
Saadet kadrolarının 
dâ aynı doğrultuda 
faaliyetler yaptığını 

belirtti. İlçe Divanın 
sonunda söz alan İl 
Baş kan Yardımcısı 
Nairn Öztürk, 
şunları söyledi: 
“Milli Görüş 
Türkiye'nin, İslam 
âleminin ve 
dünyanın çözüm 
anahtarıdır.
Başbakan Erdoğan 
emperyalizm adına 
bazı Arap ülkele 
rinde laikliği övme 
gayreti içinde 
bulunmuştur.
Milli Görüş'ü 
dikkate almadan 
kimsenin insanlığa 
hizmet etmesi 
mümkün değildir. 
Türkiye 'nin, İslam 
âleminin ve 
dünyanın çözüm 
anahtarı Milli 
Görüş'tedir.

Milli Görüş 
sadece Türkiye için 
değil bütün dünya 
için bir pusula 
mesafesindedir. 
İslam âlemi ve 
bütün dünya 
mazlumları Milli 
Görüş'ü bekliyor. 
Tüm dünya müslü- 
manlarını bir araya 
getirecek tek güç 
Milli Görüş'tür, 
Saadet Partisidir. 
Geleceğin tek par
tisi Milli Görüş'ün 
temsilcisi olan 
Saadet Partisidir. 
Bundan kimsenin 
asla şüphesi 
olmasın. Çünkü 
zafer hak yolda 
yürüyenlerindir, 
saadet erlerinindir. 
Asla tereddüdünüz 
olmasın".

‘Gemiİk Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Firmamızda çalışacak 

Otoket kullanmayı bilen 
Makine Mühendisi 

aranıyor 
Müracaatların şahşejn 
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
O 224 514 14 53

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

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 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.

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel: 513 24 74 Fax: 514 10 21

Durdu; ‘‘Huzurumuzu Bozmak 
isteyenlere prim vermeyelim
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu, 
Gemlik’te düzenlen
mesi planlanan, 
olası Terörist başı 
ve PKK’ya destek 
yürüyüşü ile alakalı 
yazılı basın açıkla
ması yayımladılar. 
Osman Durdu’nun 
açıklaması şöyle: 
"Bir güzel çiçek 
bahçesi olan, bin 
yılı aşkın zamandır 
üzerin de yaşayıp 
hayat bulduğumuz 
büyük Anadolu 
coğrafyası kökü 
dışarı da, dalı içimiz 
de olan ayrık otları 
tarafından yaşan
maz bir hale 
getirilip, kurutulmak 
istenmektedir. 
Marmara’nın incisi 
olan Gemlik’imiz bir 
Türkiye minyatürü 
dür. Özellikle bizler 
gibi Karadeniz den, 
Kafkaslar dan ve 
yurdumuzun dört 
bir yanından, 
Marmara’nın en 
güzel körfez ilçesi 
olan Gemlik’e yer
leşmiş olan, doğu 
ve güneydoğulu 
dostlarımız, kendi

lerini istismar 
ederek, hepimizin 
huzurunu bozmak 
isteyen bu ayrık 
otlara prim ver
memeliyiz. Birlikte, 
kardeşçe yaşam 
bizler ve gelecek 
nesillerimiz 
için çok önemlidir. 
30 bin kişinin katili 
olan, Türkiye’nin ve 
bölgenin geri 
kalmasının en 
önemli sorumlusu 
olan, bebek katili 
önce milletimize 
bunun hesabını 
vermelidir.
Tek siyasi otorite 
olan Devletimiz ve 
onun temsil merciin 
de olanların gereği
ni yapmasını bekle
mekteyiz. Aksi 
takdir de, millet 
kendi işini kendi

görmek durumun 
da kalmamalıdır. 
Gemlik de olası 
bir huzursuzluğun 
sanayi, liman, 
turizm ve tarım ile 
geçinen hemşerile 
rimizi olumsuz 
etkileyecektir. 
İnşallah temenni 
ederiz ki, kimsenin 
düzeni bozulmasın 
Yarınlar da 
Gemlik’te olan yakın 
dostlarımızla bir 
araya gelememek 
en çok da bizleri 
üzer. Hepimiz bir 
ağaç gibi, tek ve 
hür bir orman gibi 
kardeş olmalıyız. 
Girmedikçe bir 
millete tefrika, onu 
top sindiremez. 
Toplu vurdukça 
yürekler onu düş
man sindiremez. ”

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ElEMAN ARAHIYOB
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

Gemlik Körfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMALI
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

mynet.com


S Ekim 2011 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Arlık reteıeııt He para ödenecek!
Aile hekimlerinin 
yazdığı reçeteye 3 
TL ödenecek. 
Hükümet, 35 milyar 
lirayı aşan sağlık 
harcamalarını 
düşürmek için bir 
dizi önlem aldı. 
Buna göre ilaç 
kutuları küçültülüp, 
ödenen ilaç faturası 
düşürülecek. 
Sağlık Uygulama 
Tebliği’nde yapılan 
değişikliğe göre, 
Aile hekimlerinin 
yazdığı reçeteye de 
3 TL ödenecek. 
Cumhuriyette yer 
alan habere göre, 
Sağlık Bakanlığı 
ilaç kutularının 
küçültülmesi için 
talimat verdi.
Kutularda 30 yerine 
10 draje yer alması 
isteniyor. Bu şek
ilde fiyatlar düşe
ceği için SGK’nin 
ödediği ilaç faturası 
da azalacak.
Planlanan yeni 
önlemlere göre 
artık aile hekim
lerinin yazdığı 
reçeteye de 3 TL

ödenecek. Daha 
önce bu ücret 
sadece devlet, 
üniversite ve özel 
hastanelerdeki dok
torlara ilaç yazdırıl- 
ması halinde 
ödeniyordu.
Vatandaş muayene 
sonrasında 
yazdırdığı ilaç 
karşılığında 3 TL’yi 
eczanede ilacı 
alırken ödeyecek. 
Türkiye Eczacılar 
Birliği Başkanı 
Erdoğan Çolak, bir 
televizyona yaptığı 
açıklamada, sağlık 
alanına müdahale 
etmesi gerekenlerin 

sağlık profesyonel
leri olması gerek
tiğini ifade ederek, 
"Sadece sağlık 
alanında tasarrufa 
yönelik bir olayı 
gündeme taşımak 
ya da buradan bir 
tasarruf sağlamaya 
yönelik bir atrak
siyonda bulunmak 
çok doğru bir yak
laşım olarak 
gelmiyor. Çünkü, 
ilaç kutularının için
deki drajelerin 
azaltılması bilimsel 
kavramlarla yapıla
bilecek bir şey. O 
yüzden sağlık pro
fesyonellerinin,

Sağlık Bakanlığı 
nezdinde biraraya 
gelerek bu olayları, 
bu olguları tartış
ması ve buna yöne
lik gerçekten bilim
sel bir veri ortaya 
koyarak bunların 
gerçekleş tirilmesi 
söz konusu ola
bilir” dedi. 
“Gördüğümüz 
kadarıyla son yıllar
da Türkiye’de 
sağlık harca
malarında tasarruf 
bir deyim haline 
geldi” diyen 
Çolak, şöyle devam 
etti: "Sağlığa har
canan miktarın 
önemi yok vatan
daş sağlığı açısın
dan. Ama tabii 
bunun düzenli kul
lanılması, denetlen
mesi ayrı kavram
lar. Burada bir usül- 
süzlük, yanlışlık 
varsa ortadan 
kaldırılması hep
imizin talebi. Akılcı 
yöntemin doğru 
ilaç kullanımından 
geçtiğini 
düşünüyoruz. ”

Benzinde 3-5 
kuruş indirim

Akaryakıt ürün
lerinden 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
satış fiyatı, bugün
den geçerli olmak 
üzere, litrede 
ortalama 3-6 kuruş 
indirildi.
Akaryakıt dağıtım 
şirketlerinden Petrol 
Ofisi (PO) bayi
lerinde 95 oktan 
kurşunsuz benzinin 
litre satış fiyatı, 
Ankara ve İstanbul 
bayilerinde 4,32 
liradan 4,27 liraya, 
İzmir'deki bayilerde 
ise 4,31 liradan 4,26 
liraya düştü.
OPET bayilerinde 95 
oktan kurşunsuz 

benzinin litresi 
Ankara ve İstanbul'
da 4,32 liradan 4,26 
liraya, İzmir'de 4,30 
liradan 4,26 liraya 
geriledi.
BP bayilerinde ise 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litresi 
Ankara ve İstanbul'
da 4,32 liradan 4,29 
liraya, İzmir'de de 
4,31 liradan 4,28 
liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının 
belirlediği tavan 
fiyatlar, rekabet ve 
serbest piyasaya 
nedeniyle şirketler 
ve şehirlere göre 
küçük çaplı değişik
likler gösteriyor.

Eylül'de açlık sınırı hin Ti yi geçti Gemlik Körfez
__»uılıiıMjİmhliuıimimi I

ABONE OLDUNUZ Mü?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Memur-Sen, Eylül 
ayında açlık sınırı 
nın bin 4 TL, yoksul
luk sınırının ise 2 
bin 647 TL olarak 
gerçekleştiğini açık
ladı Memur-Sen, 
Eylül ayında açlık 
sınırının bin 4 TL, 
yoksulluk sınırının 
ise 2 bin 647 TL 
olarak gerçekleştiği
ni açıkladı. Memur- 
Sen tarafından Eylül 

ayına yönelik 
yapılan araştırmaya 
göre, açlık sınırı 
Eylül'de bin TL'yi 
geçti ve bin 4 TL'ye 
ulaştı. Yoksulluk 
sınırı ise, bir önceki 
aya göre 51.6 TL 
artarak 2 bin 647 TL 
olarak gerçekleşti. 
Eylül ayında Ağus 
tos ayına göre gıda 
madde fiyatlarında 
değişim ortalama 

yüzde 1.40'lık artış 
olarak gözlenirken 
en dikkat çekici 
artış ise yumurtada 
yaşandı. Yumurta 
fiyatları, bir önceki 
aya göre, yüzde 16, 
26 arttı. Tavuk 
yumurtasını yüzde 
10.78'lik artışla baha 
ratlar, yüzde 8.93'lük 
artışla fındık, yüzde 
8.54'lük artışla 
dolmalık biber, 

yüzde 7.60'hk 
artışla leblebi ve 
yüzde 7.48'lik artışla 
süt izledi.
Bununla birlikte 
gıda madde fiyat
larında Ağustos 
ayına göre elma 
yüzde 16.57, 
domates yüzde 
6.10, salça yüzde 
5.55 ve balık 
fiyatları yüzde 4.74 
ucuzladı.
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TUĞBA ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye l10
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 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yonlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tas. 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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıa 45
Beyza Petrol 513 0103

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

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4086 

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)

ıııılıiMiii

«SMI 
umu 

II.45-I4.I5-18.I5-20.30 
ŞİRKLER 

I4.00-16.00-20.I5 
MU 

12.00-I6.15-.18.I5 

Rezervasyon
(Td:5l3 33 2l)
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TEŞEKKÜR
İşyerimizin açılışına katılarak bizleri onurlandıran 
Gemlik Belediye Başkanvekili Sayın Refik Yılmaz’a, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kemal Akıt’a, 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim Talan ’a, 
Atıl Gümrükleme, Nazar Fırın, Anadolu Sigorta, 

Demiroğlu Orman Ürünleri, Meriç Et, Ocakbaşı yetkililerine, 
Yüksel Özaydın ’a, Mali Müşavir Mehmet Demir ’e, 

Mütüşoğlu Et, Sevim ve Nur Çimsöken ’e 
teşekkür ederiz.

t
GOLDS TA R

Restaurant
Balık - Tavuk ve Köfte Evi

Hamidiye Mh. Kumsal Sk. Ticaret ve Sanayi Odası karşısı 
Tel : 514 71 72 GEMLİK



2990
Her türlü şifalı bitki

• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
• Tohumlar & Vitaminler 

Kuvvet Macunları
9 Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
O Bitkisel Tedavi Kürleri ı

444 NURSifitti 

444 6877 i
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

h WIIRS® 
LOKMAN HEKİM 

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMLİKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”

10 Ekim 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com infotâ)gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

lİMİBM
Gemlik, eski bir siyaset ve 
belediye başkanını kaybetti. 
Küçük Kumla’nın ilk Belediye Baş 
kanı ve DYP Gemlik İlçe Baş kan
lığı yapan Yüksel Yıldırım, geç 
fiğimiz hafta damar tıkanıklığı 
nedeniyle ameliyat olmuştu. 2’de

(TUHAD-FED’in Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüş ve basın açıklaması Valiliğin yasaklaması ve geniş güvenlik önlemleri sonucu yapılamadı

Gemlik’e gelemediler
TUHAD-FED’in Gemlik’te yapmayı planladığı Abdullah Öcalan ile 
ilgili yürüyüş ve basın toplantısının Bursa Valisi Şahabettin Harput 
tarafından yasaklanmasından sonra, yürüyüşe katılmak için yurdun 
değişik yerlerinden Gemlik’e gelecek BDP’liler, polisçe engellenince 
dün BDP’lilerin İskele Meydanı’nda basın toplantısı yapacağını sanan 
Gemlikliler, yağmurun dinmesinden sonra İskele Meydanı’nı doldur
dular. Bu arada, Orhangazi Caddesi’nde bir gurup, PKK ve Öcalan 
aleyhine slogan atınca, polis eylemcileri dağıttı. Sıkı güvenlik önlem
lerinin alındığı Gemlik’e gelemeyen BDP ve Öcalan sempatizanları 
ilçede gergin bir günün yaşanmasına neden oldu. Haberi syf 5’de

Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Dilek Ağdemir,

filine Bakış
kıdem indirilerek Kütüphane Memurluğuna atanınca, 

açtığı yürütmeyi durdurma davasını kazandı 

luısa 2. İlare MalHemtsi'nıltn
'Salı'iıir karar daha çıktı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Beklenen olmadı
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk 

Dayanışma Derneği Federasyonu’ 
nun, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla 
görüşme yaptırılmadığı için düzen
lediği protesto yürüyüşü ve basın 
açıklaması gerçekleşmedi.

Gemlik, iki gündür, Türkiye ve dün 
yanın gündemine bu gündemle girdi.

Gergin bekleyiş, cumartesi ve pazar 
günü yaşandı.

Dün, kritik gündü.
Yürüşüş Valilikçe yasaklanmıştı 

ama basın açıklaması için gelirler 
endişesi taşınıyordu.

Beklenen olmadı.
Gelemediler. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi’n 
deki yönetimin 
değişmesinden 
sonra yaşanan 
hukuksuzluklara, 
yeni bir mahkeme 
kararı ile daha adeta 
ders verildi.
Belediye Başkanı 
Özel Kalem Müdürü 
kadrosunda bulu
nan Dilek Ağdemir, 
Belediye Başkan 

vekili Refik Yılmaz 
tarafından kıdem 
düşürülerek kütüp 
hane memurluğuna 
görevlendirilince, 
Ağdemir, İdari 
Mahkemeye başvu
rarak “Yürütmenin 
Durdurulması" 
davası açtı.
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi verdiği 
kararda eylemin 

hukuka aykırı oldu 
ğunu, telafisi güç za 
rarlara yol açabile
ceğini gerekçeleri 
ile açıklayarak, 
yürütmeyi durdur
ma kararı verdi.
Kararda, başkanve 
kilinin takdire daya
narak aldığı kararın 
hukuka aykırı 
olduğunu bildirdi. 
Haberi sayfa 4’de

M Parti 
Beleğe 

seçimleri 
yapıldı

AKP’nin mahalle 
ve köy delege 
seçimleri tamam
landı. il ve İlçe 
Kongrelerine 
hazırlanan AKP’de 
il başkanlığınca 
hazırlanan prog 
ram gereği, köy 
ve mahalle delege 
seçimleri ardın
dan da ilçe kong 
releri gerçekleştin 
lecek. Sayfa 7’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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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... 0 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 hastalığı...
Tedavi edilmedikçe de sürekli nüksedecek. 
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 “yer

siz” nifak tohumlarını ekenler gün gelecek 
kendi özgürlüklerini ve yaşam standartlarını 
kökünden biçecekler.

Onlara zemin hazırlamamak, fırsat ver
memek için iş barışı kesinlikle ön koşul.
“Emek” dendiğinde sermayenin “sermaye” 

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 kalkınırlar.

Toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlikler 
ve yabancılaşmalar azalır.

Madem ki Türkiye bir sosyal devlettir.
O 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 koru
mak, İşsizliği önleyici ve ulusal gelirin 
adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı 
önlemler almak zorundadır.

Amaç, Hakça ve adilce paylaşımsa...

yüksel Yıldırım vefat eni
Küçük Kumla nın illi Belediye Başkanı ne DYP Gemlik İlçe Başkanlığı yapan 

Yıldırım, geçtiğimiz hafta damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat olmuştu
Gemlik, eski bir 
siyaset ve belediye 
başkanını kaybetti. 
Küçük Kumla 
kasabasının ilk 
Belediye Başkanı 
olan Yüksel 
Yıldırım, Adalet 
Partisi’nden 
belediye başkanlığı 
na seçilerek 
1976-1980 yılları 
arasında görev 
yaptı.
12 Eylül’den sonra 
kurulan Doğru Yol 
Partisi’nde yönetim 
kurulu üyeliği ve 
1994 yılında ilçe 
başkanlığı yapan 
Yüksel Yıldırım, 
uzun süreden beri 
böbrek yetmezliği 
rahatsızlığı

nedeniyle tedavi 
görüyordu.
Küçük Kumla ve

Gemlik’te zeytinyağı 
ticareti ile uğraşan
Yıldırım, bir süre

önce de damar 
tıkanıklığı ile tedavi 
görmekteyken, 
geçtiğimiz hafta bu 
hastalık nedeniyle 
ayaklarından 
ameliyat edildi. 
Cumartesi günü 
tedavi gördüğü 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesi’nde 
rahatsızlanan 
Yüksel Yıldırım, tüm 
müdahalelere karşın 
kurtarılamadı. 
KUMLA’DA 
TOPRAĞA VERİLDİ 
Yüksel Yıldırım’ın 
cenazesi dün 
öğle namazından 
sonra Küçük 
Kumla mezarlığında 
toprağa verildi.

Kıırhan ton ilin kuralar ce^iUi

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
yeni Kurban Pazarı 
Satış Yerleri için 
talepte bulunanlara 
kura çektirilerek 
yerleri verildi. 
Belediye Düğün 
Salonunda yapılan 
kura çekiminde 57 
yer sahibini

bulurken gelecek 
taleplere göre yerler 
kura ile teslim 
edilmeye devam 
edecek.
Daha önce dere 
boyunda dar bir 
alanda kurulan ve 
ihtiyaca cevap vere
meyen Kurban 
Pazarı bu yıl Özel

Aykent ilköğretim 
Okulu’nun hemen 
arkasında dere 
kenarında DSİ’ye ait 
geniş alanda 
kurulacak.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından alan 
düzenleme 
çalışmaları tamam

lanan Kurban 
Pazarında yaklaşık 
150 yer ayrıldı. 
Tek yer almak 
isteyen talipliler 
400 lira yer kira 
bedeli öderken 
parası ödenen 
birden fazla 
taleplere de izin 
veriliyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Hırsız oyuncak kamerayı 
Mercek sanınca eııi yaktı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hptmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

YazıYORUM

Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, girdiği eve 
caydırıcı olması için 
konulan oyuncak 
güvenlik kamerasını 
gerçek zanneden 
hırsız, evi ateşe 
verdi.
Alınan bilgiye göre, 
olay Esentepe Ma 
hailesi Şehit Ayvaz 
Gür Sokak'ta De 
mokrat Parti İlçe 
Başkanı Yüksel 
Esen'in evinde mey
dana geldi.
Kimsenin olmadığı 
bir sırada eve giren 
hırsız, ziynet 
eşyalarıyla bir mik
tar dövizi çaldı. 
Evden çıkarken 
kapıda ve iki katlı

Otomobil takla attı: 1 kişi yaralı
Bursa'da, takla 
atarak karşı şeride 
geçen otomobilin iki 
araca çarpması 
sonucu meydana 
gelen trafik kazasın
da 7 kişi yaralandı. 
Kaza, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Veysel Karani 
Mahallesi Eski 
Gemlik Yolu 
üzerinde meydana 
geldi. Onur Burna 
(18) yönetimindeki 
16 AND 27 plakalı 
otomobil, Demirtaş 
yolundan Yakın 
Çevreyolu istikame
tine doğru seyir 
halindeyken 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini

Wiiiin Hiwlii
Gemlik'te düzenle
nen operasyonda, 
kaçak sigara ve 
tütün ele geçirildi. 
Alınan bilgiye göre, 
bir ihbarı değer
lendiren güvenlik 
güçleri, ilçenin 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde, 
Mahmut K'nin 
kullandığı şüpheli

evin bir duvarına 
caydırıcı olması 
amacıyla konulan 
oyuncak güvenlik 
kamerasını gören 
hırsız, bunları 
gerçek zannetti. 
Kameraya yaka
landığı hissine 
kapılan hırsız, eve 
girip içerideki 3 bil
gisayarı ateşe verdi. 
Evdeki yangın kısa 
sürede büyüdü.

kaybetmesi sonucu 
karşı şeride geçti ve 
Burak Yavaş'ın (34) 
kullandığı 16 Z 1554 
plakalı otomobile 
çarptı. Hızını ala
mayan otomobil 
aynı yönde seyir 
halinde olan 67 NN 
210 plakalı otomo
bile çarparak dura
bildi. Kazayı gören 
vatandaşlar, hemen 
araçların yanlarına 
koşarak yaralılara ilk 
müdahaleyi yaptı.

bir aracı 
durdurdu. 
Aramada, 396 
paket kaçak 
sigara, 25 paket 
boş sigara filtresi 
ile 12 kilo 130 
gram kıyılmış tütün 
ele geçirildi.
Sürücü Mahmut 
K'nin gözaltına 
alındığı bildirildi.

Ancak ev sahibi, 
itfaiye ve polislerin 
gayretiyle alevler 
bastırıldı.
Kuaförlük yaşan eşi 
Mergül Esen ve 
kızının hırsızı 
gördüğünü ancak 
yakalayamadıklarını 
anlatan DP İlçe 
Başkanı Yüksel 
Esen, "Şahıs balkon 
demirlerinden 
aşağıya atlamış.

Vatandaşlar, yaralı 
kazazedeler için 
olay yerine 112 Acil 
Sağlık Ekipleri 
çağırırken, polis 
ekipleri de olay 
yerinde başka bir 
kazanın yaşanma
ması için geniş 
güvenlik önlemleri 
aldı.
Kazada, 16 ADN 27 
plakalı aracın 
sürücüsü ile birlikte 
otomobilde yolcu 
olarak bulunan

Kayıp gencin ceseıli hulunılu
Bursa'da madde ba 
ğımlısı 30 yaşındaki 
Ali Karataş'ın cese
di Nilüfer Deresi'n 
de çürümüş olarak 
bulundu. Sivil Sa 
vunma ekiplerinin 
çıkardığı ceset 
Cumhuriyet Savcı 
sının talimatıyla 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi ama 
cıyla Adli Tıp Kuru 
mu'na gönderildi. 
Merkez Osmangazi 

Kapıdaki oyuncak 
kamerayı gerçek 
zannetmiş. Delilleri 
yok etme amacıyla 
evdeki bilgisayarları 
da ateşe vermiş. 
Ben de haberi alınca 
eve geldim. Yangını . 
söndürürken par
maklarım da yandı. 
Eşim ve kızım hırsızı 
görseler teşhis ede
bilirler" diye konuş
tu. Polis ekipleri 
olayla ilgili geniş 
çaplı soruşturma 
başlatırken, hırsızlık 
olaylarına karşı 
mahalle ve ilçe 
sakinleri daha 
duyarlı olmaları 
konusunda bil
gilendirildi.

Kemal bayrak(17) 
Mert Işık (16) Engin 
Köroğlu (17), 16 Z 
1554 plakalı aracın 
sürücüsü Burak 
Yavaş (34) ile yanın
da yolcu olarak 
bulunan Aylin Yavaş 
(33) ve ismi belli 
olmayan 67 NN 210 
plakalı aracın 
sürücü çeşitli yer
lerinden yaralandı. 
Yaralılar, olay yerine 
gelen ambulanslarla 
Bursa Devlet 
Hastanesi ve 
Yüksek İhtisas 
Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

İlçesi Fatih Mahalle 
si'nde oturan bir 
süt ürünleri firma 
sında pazarlama 
elemanı olarak çalı 
şan Ali Karataş, 
22 Eylül'de evinden 
ayrıldı. Ailesi, polis 
ve jandarma ekip
leri Ali Karataş'ı 
ararkenevine 2 kilo
metre uzaklıkta 
bulunan Nilüfer 
Deresi'nde 
bulundu

Bunlar ayıp şeyler!... 
Televizyonlar reklamlarda fakir 

fukaranın gözünün içine baka bak, ye, 
ye! Ne bulursan ye! .. diyor.

Cips ye, sosis ye, sucuk ye, hambur 
ger ye, çikolata ye, ne istersen ye.

Elini koca cips torbalarına daldırıp 
daldırıp ye.
Televizyonlar her gün bunu söylüyor

lar bize.
Yiyecek görmeden televizyona bak

mak mümkün değil.
Televizyondan kaçıyorsunuz, radyo 

dinlemek de, sokakta yürümek de 
mümkün değil...

Çünkü bütün afişler, bütün anonslar 
“ye ye!” diye haykırıyor durmadan.

Ye, ne bulursan ye!
Gözünüzün önünden geçen otobüsler

den size sucuklar, salamlar, tavuklar 
sunuluyor.

21. yüzyıl uygarlığının temel sloganı 
bu: “Ye, ye, ye, daha çok ye!”

Reklamların dışında bir de her kanalda 
yemek programları var

Yerli yabancı her kanal yemek prog 
ramı sunuyor.

Bizim evlerde yemek kitabı bile bulun
mazdı eskiden.

Herkes anasından öğrendiği gibi 
pişirirdi yemekleri.

Bazen de “Aman pek lezzetliymiş; tari
fi var mı?” diyerek konu komşudan tarif 
alırlardı analarımız.

Sonra da yemek kitapları çıktı.
Bunlar iyi şeyler, tamam da Türk 

halkının ağız tadına uymayan.
Pahalı, lüks yemek tarifleri veren kitap 

larda çoğaldı.
O zamanlar yabancı kültürle haşır 

neşir olmamış Türk halkı nereden bilsin 
bu yemekleri falan.
Adı gibi tadı da başka ve zor .yapıl

ması çok pahalı..
Fakir fukara kuru fasulye -bulgur 

pilavını zor bulurken, ekranlarda bun
lara ve çoluk çocuğuna tekrar tekrar 
göstere göstere teşhir etmek bence 
ayıp, hatta günahtır.

Sonrada ekranlar da neler oluyor 
görüyorsunuz.!

Yemek programlarının ardına zayıfla
ma programları konuyor.

Doktorlar bin bir zayıflama tarifiyle 
çıkıyorlar seyircinin karşısına.
Alışveriş kanallarında sırım gibi kızlar, 

oğlanlar, durmadan pedal sallayıp 
duruyor.

Yani Allah ne verdiyse yiyeceksin, 
sonra hemen o jimnastik aletinden 
ısmarlayıp ekrandaki bronz tenli kızlar, 
oğlanlar gibi olacaksın.

Eski Türk filimlerin deki kızın oğlanı 
sevmesi falan gitti, geriye sadece mil
leti uyutmak, cebinde ki üç kuruşu da 
nasıl alırım dalaverelerinin teşhiri 
kaldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hptmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Beklenen olmadı
Cumartesi gününden itibaren Gemlik’te üst 

düzey güvenlik önlemleri başlatıldı.
İstanbul, Bursa ve diğer illerden 500’ün üze 

rinde güvenlik görevlisi Gemlik’te konuşlandı.
Yollarda, ilçeye giriş çıkışta kuş uçurtulmadı.
Valilikte oluşturulan kriz masasından Gemlik 

tepeden izlendi.
Cumartesi günü Gemlik’e gelmek için yurdun 

dört bir köşesinden yola çıkanlara izin verilmedi.
Gemlik’e gelmeleri engellendi.
BDP Genel Başkanı Selehattin Demirtaş, dün 

düzenlediği basın toplantısında, bu durumu 
kınayarak, “Bundan sonra barış için muhatabı 
nız Abdullah Öcalan’dır” dedi.

Demirtaş, Öcalan’ın serbest bırakılması iste
dikten sonra milletvekilleriyle birlikte oturma 
eylemi başlattı.

Dün, sabah başlayan sağanak yağış nedeniy 
le Gemlik’in ana caddeleri bomboştu.

Polis ise görevdeydi.
BDP’tilerin Gemlik’e gelerek basın toplantısı 

yapacağı beklendiği için, yağış bittiğinde sokak
lar görülmemiş şekilde doldu.

Bu arada bir grup bayrak altında yürüyüş 
gerçekleştirdi.

Oysa, Vali, her kesimin Gemlik’te toplantı ve 
yürüyüş yapmasını yasaklamıştı.

Güvenlik güçleri bunun için vardı.
Her türlü tahrikten sakınılıyordu.
Binlerinin bu gibi olaylardan kendine vazife 

çıkarması ve gençleri kullanması iehiiıieii..
Gün boyu bekleyiş sürdü.
Ama İskele Meydanı görülmemiş şekilde bir 

yanda meraklılar, öte yanda PKK sempatizanları
na kin besleyenler...

Öylesi bir hava vardı ki dün Gemlik’te, eğer 
karşı bir gösteri yapılmış olsaydı, tüm güvenlik 
önlemlerine karşın, provakatörlerin de desteğiy 
le olayların çıkmaması imkansızdı.

Yaşlan 13-15 olan öğrenciler, askerliğini yap
mış gençler, herkesim dün İskele Meydam’nda 
olacakları bekliyorlardı.

Gemlik’in kurtuluşunda, Zafer Bayramı’nda 
uyarılara karşın asılmayan Türk bayrakları, ev 
lere asılmıştı.

Gemlik, bayraklarla donanmıştı.
Bu da bir protestoydu.
Gelmediler, gelemediler.
İyi de yaptılar.
Olan polisimize oldu.
Yağmur altında ıslanmalarına karşın görev

lerini yaptılar.
Gemlik kritik bir günü, kazasız belasız atlattı.

BİR YARGI KARARI DAHA
Gemlik Belediyesi’nde yönetim değişmesin

den sonra koltuğa oturan yeni yöneticiler, 6 tek 
nik eleman ile eski Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler tarafından Özel Kalem Müdürlü 
ğü’ne getirdiği Dilek Ağdemir’i de görevinden 
aldı.

Nereye mi yolladı.
Kütüphane Memurluğuna.
Dilek Ağdemir, Bursa İktisadi Ticari İlimler 

Fakültesinden sonra, iki yıl da Uluslararası İkti- 
sad konûsunda eğitim aldı.

Bugün Ağdemir gibi Gemlik Belediyesi’nde 
bir başka görevlinin olduğunu sanmıyorum.

Ayrıca, Ağdemir, görevini çok iyi başaran 
nadir kişilerden biridir.

Çok yönlü bir kişiliği vardır.
Ağdemir 1. dereceden 9. dereceye kıdem 

indirimi ile de cezalanmış oldu.
Ama, 2. İdare Mahkemesi’ne açılan dava yine 

Belediyenin başındaki Hukukçu Başkanvekiline 
bir hukuk dersi verdi.

Belediye Başkanlığı 
Özel Kalem Müdürü 
Dilek Ağdemir, 
Belediye Başkanh 
ğı’nda yapılan 
değişiklikten sonra 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 1. 
derece kadrolu Özel 
Kalem Müdürlüğü 
görevinden, kadrosu 
9. derece olan 
Kütüphane 
Memurluğu’na 
atanınca, İdare 
Mahkemeye dava 
açtı.
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi, “dava 
konusu işlemde 
kamu yararı ve 
hizmet yönünden 
hukuka uyarlıhk 
bulunmadığı” 
gerekçesiyle yürüt* 
menin durdurulma 
sına karar verdi.
Gemlik 
Belediyesi’nin en 
liyakatli memuru 
olan ve 8 yıl 
Belediye Başkan 
Özel Kalem 
Memurluğu görevin
deyken, Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’in 
Gemlik Belediye 
Başkanı olmasından 
sonra Bakanlık 
onayı alındıktan 
sonra 18 Şubat 2010 
tarihinde bu göreve 
getirildi.
Ancak, Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler’in İçişleri 
Bakanlığı’nca 
görevden uzak
laştırılmasından 
sonra yapılan 17 
Mart 2011 günlü 
seçimde belediye 
başkanvekili seçilen 
Refik Yılmaz, göreve 
gelir gelmez 6 teknik 
personel ile Özel 
Kalem Müdürü Dilek 
Ağdemir’in de görev 
yerlerini değiştirdi. 
1. derece kadrolu 
Dilek Ağdemir, 
kadrosunda kıdem 
indirimine 
uğratılarak, 9. dere
cede Belediye 
Kütüphane Memur 
luğu’na getirildi.
4 yıllık Bursa Uludağ 
Üniversitesi iktisadi 
ve İdari Bilimler

Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Dilek Ağdemir, kıdem indirilerek 
Kütüphane Memurluğuna atanınca, açtığı yürütmeyi durdurma davasını kazandı 

Bursa 2. İdare Mahkemesînden
Şok’ bir karar daha çıktı

YÜBLÛTMJkM’X üURDURUIMASIM
İSTKYItN fPAVACP______ t DİLEK A&7EMİB.
yyrrhj ______i av. rûbkan kababoöa

Hamidtyr Mah. İarfidal Cad. Papatya Sk. Erdem Apt.
No:l OamUk/BURRA

TABAffnUVAlJl ı CKMLİK BELEDİY3 BAÇK ANI JĞI
VEKflJ ; AV. SBFBR ERDİNÇ DÜLGER

KıbntpdMdari Cad. Yc»d Han XL3 NocCT
OnMapm/'BURSA

ihrnwripy < Oemhk Öalodiyv nafbarılıfr'nrtB faal katan mftâfttO
olarak gbrw yapan darâcmm, bu fBnrvdm olmajak pcnd Mart hizmeti er anafi dnAııantum 
tiarcse n^mıı tadrotiu&a ammnmma ilişkin 16.35-2011 gjta va 02 sayılı davalı idare 
âleminin; 8a»l katan mûdCUmftfi gfiovvta» İçimleri Mahalli İdbrota Gmd
Mûdüri&ftG ooayo ila —davalı ütaam tek kapma taadtaaA bu eflravdmı alma 
boButumda yatkta bohmmadağı. intanla bu aabepto yetid yûodrutao bukuta «y kın oldufta. 
müdür Aobu 1. davaca kadroda çaUyugı, kadro rfaırr ımııııı dereceye» dOpOHUdâp^ pmavden 
aimmaauu gerektirecek. herhangi bdr Atmam ata knmara obntirtıftı, iptanda bâr gentogvye d» 
yar wExnedi^A tamı ve maksut y telertndan de tatate «ykm ohtnfcn tan e tz-ûlerek. iptali ve 
yûrâtmnotin dUKtaulman latanilmclrtodlr.

■jAVUhMAXm ÖZKTİ

beitrcftarek dnvDia va yOrttmenm durdurulmuşu isteminin reddi gwekhgi 
omamlmataadır.

VTIWK MİLUrİ AMMA
2577 reyıL kMrl Yangılan» lJanlâ Kjnann'nm fO. rrrelrtre. uyww. kan* varmaya 

ywkxH Bana NöboreJ Malıtaıı ı meıure ipin grevci gartpOluO:
Dana, OamHk Beledi?» Baptaw-j1J>'nd« bni kalem sArilc* öterek görev yapan 

«tavecaank tvı gftıovdea aLnaaak ae«lel„Magi^kiıııııet1«r amıA .İnimmum derece mauna 
WArere.. atasnaaana iliğin.» 16.05^^1'glknJre 02 reydi .V—1. İdare tatemlnin iptali 
ialreuiyta açıtonyor. — -■X*'** A

»SAS NO: 2011/820

657 nyüj Derlet Mrereırian v.n'.ııAıı.ı 59. madıfeMnde; cari kalan ısnjvIûUvriPc 
bu tunnca Wauna, negater, lodama iltetamoD va dtreceyv yâkadantas İllerin 
hükümleriyle hafta atmalataa tehur edilmig dsace ayUğı Ha Motel nnuur «tenariflaoeği, 
ÖO. m Al mH Av kuzulu, WremtenntWri özel bûkûdrigria gaktı İmlmek yertıyte intana! Dgvtet 
ounntfakİKiıu 48 inci ıırıhMe youb Benzi yanlan cagıyac idnaMİandea atanmalar 
yapıtebilecoği, 61. fftelbMfrvte İse; 60 una madda gmğtaco istisnai mannrtnkim «tutanlar 
Itakkauta bv Kamuntn «taama, anovlor, kadana florfamari va davce yûkaaimaâ dıymdg 
k*İM Hlbfimtainln dfryxitawnier

Aym Karnrr.im 76. umUbbİiiİd 1. fJunfinxl& İ0çj Timnltfs tb unrtn gddffi
kumlnnp bak lyhk ösraaİKİylo mcffiurfkfl VuhtodtHdifi k*dre dereoclerîAfl 

eyft veya 68 inat maddedeki ı—tan çorçeveaiade daha üst, korum içinde aynı veya be|ka 
yadetdaki difinrkıdmlsrs tukdan stayabüirtm." kısalma yer vet&ad|tir,

6S7 auyıh Yasalım yutanda sulan 7671 maddesi idarelere paraooeHn aakH 
kpnusunda tekdir ysdda vvmsktodr. Ancak bu y e&mln mudak ve smnstz ohnazhfı, karan 
yatsa ve Usnet jerakleri fla smsh oMağa ve bu açıdan yergi denetimine tabi hulnndnfn 
tattıımasuEdır. Mtatnlsr pKaonelm gâov ve yetldami deâlsüntıc Imunsnsda tesis tatili teri 
iyVm1,s-fiı bgkofcBQ gsçttÜ, ciddi ve aaflnıt otdaal w dKya&dmusk zsmmdMdıriar,

Den doeyıamuı moelmmesindea, Gemlik BsUUtyeCİ 6zd kalem mfldftriQ£<l 
tadnsral* açıktan atama y^ılabilmeei için Içisisri Botanhfı^ıea veaDcta İrin (intan», GemHk 
Belediye Baykmıbiıtea 18.012010 tarihli içlemlş bdediycafa aritahal teni kelam 
«Mdrtfiffi (grevine Ulntfağ Onrvemrasi İktisadi ve idari animler Faktdteai maenmı oba 
davaauiB 657 aaytb Yasritaa Ki medde® uyana» açıktan ataadtfı, 23.023010, tioihindtal 
düven bo gâeri ymûtiaste fina 657 sayıh Yam’mn 76. madde® gorekçe g&starilmek 
nûnİMİ 9. dsocodıo tnarfllrfl gCDd hlsnctlor «nıfi memur hadmenna naklen atmnanıiti
itifkin 16.052011 gûı> w 02 tayıb tplonhı walk cdüdlğf_«ılapılıiMklBdır.

Olsyda, MkhkcncoiizİA 28.06*2011 tarihli ata kıran üanne dsvah Mwwrw vmmltt 
bilgi vabslgstsrdsn. dkteKstnn klarnetle ktmnma veya grevde hamnnrhğme ilişkin sanmt 
kathangi bk tespit bohısaMdıfı «nlsçılnay ataç; davaamn salt kscnmlknıı idareye tomdığı 
takdir yvtkisina dsyteUİarak bari kalem ıııtaltattjB gbsevindea ahuuk suretiyle gezri idari 
hiımvGd ttoxfi kiMlııtMVfla a&ncuıuuı üipkEi kcuuM ipltinufe kazzm y*rsrı vb 
UciBtt gerekler. ytaAndan hulasa u^vlık buhıoiDanûılıdır.

Açüdnea nedenlale; lukıda ayladığı uçık dan dava kmnaı iftenrtn uygulaanusı 
haHnde tdafiri güç araris doğabikıceğİBİan 2S77 aaydı Kamoun 27. maddesi uysrra»

İÇdJtİMfe tasa Bölge İdim Mshtamsritaı itina yuha açık oksak ûsere, 26/08/2011 
tarihice oybMIfiyte taw vuriH.

Ûye 
ORHAN GllLLÛ 

OT7S3

Oys
YASEMİN GÜL

101120

Fakültesi’ni bitiren 
Ağdemir, 2 yılda 
Uluslararası İktisat 
okuyarak Gemlik 
Belediyesi’nde en 
liyakatli memurların
dan biriydi.
Ağdemir, görevin
den alınmasından 
sonra Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’ne açtığı 
dava sonuçlandı. 
Mahkeme’ye savun
ma gönderen Gemlik 
Belediyesi avukatı, 
Ağdemir’in istisnai 
memuriyetlere 
yapılan atamaların

ehliyet ve liyakat 
ilkelerine göre 
gerçekleştirildiğini, 
hizmetin yetişmiş, 
ehil kamu 
görevlilerince 
yerine getirilmesi 
gerektiğini, 
davacının ise bu 
vasıflara sahip 
olmadığını iddia etti 
Ayrıca, Refik 
Yılmaz’ın atamasın
da bir hukuksuzluk 
olmadığını savundu. 
Dosyayı inceleyen 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi,

verdiği kararda, 
İdarenin personelin 
nakli konusunda 
takdir yetkisi bulun
masına karşın, bu 
yetkinin sınırsız 
olmadığı, kamu 
yararı ve hizmet 
gereği ile sınırlı 
olduğunu, bu açıdan 
yargı denetimine 
tabi bulunduğunu 
belirterek, 
“idareler personelin 
görev ve yetkisini 
değiştirme konusun
da tesis ettikleri 
işlemleri, hukuken 
geçerli, ciddi ve 
somut nedenlere 
dayandırmak zorun
dadırlar. ” dedi. 
Mahkeme dosyanın 
incelenmesi sonucu, 
şu kararı verdi: 
“Davacının 
hizmetinde kusu
runa veya görevde 
başarısızlığına 
ilişkin somut her
hangi bir tesbit 
bulunmadığı 
anlaşılmış olup; 
davacının salt 
kanunların idareye 
tanıdığı takdir yetki
sine dayanılarak 
Özel Kalem 
Müdürlüğü görevin
den alınmak 
suretiyle genel idari 
hizmetler sınıfı 
memur kadrosuna 
atanmasına ilişkin 
dava konusu 
işlemde kamu yararı 
ve hizmet gerekleri 
yönünden hukuka 
uyarlıhk bulunma
maktadır.
Açıklanan nedenler
le; hukuka aykırılığı 
açık olan dava 
konusu işlemin 
uygulanması halinde 
telafisi güç zararlar 
doğabileceğinden 
2577 sayılı kanunun 
27. maddesi uyarın
ca teminat alınmak
sızın, yürütmenin 
durdurulmasına, 
kararın tebliğinden 
itibaren 7 gün 
içerisinde Bursa 
Bölge İdari 
Mahkemesi’ne itiraz 
yolu açık olmak 
üzere 26/8/2011 tari
hinde oybirliği ile 
karar verildi.”

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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(TUHAD-FEp’in Gemlik’te yapmayı planladığı yürüyüş ve basın açıklaması Valiliğin yasaklaması ve geniş güvenlik önlemleri sonucu yapılamadı

Gemlik’e gelemediler
Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleri Hukuk 
Dayanışma Derneği 
Federasygnu'nun 
(TUHAD-FED) 
Abdullah Öcalan'ın. 
avukatlarıyla 
görüştürülmemesini 
protesto amacıyla 
Gemlik'te bir yürü 
yüş ve basın açıkla
ması yapacağını 
duyurmasından 
sonra, Bursa Valisi 
Şaha bettinHar put, 
^kendilerine»yürüyüş 
le ilgili herhangi bir 
başvuru gelmediğini \ 
söylerken, Bursa'da 
^yapılacak tüm yürü 
yüşlerin yasaklan 
dığını ue şehre ' 
«dışarıdan eylem için 
gelen kimsenin 
soku I may acağ ı n ı - n, 
belirtmesinden 
?sonra,Gemlik’te 
geni şgüven lik f • s 
önlemleri alındı.
C u m a rte s i g ünü , •« 
^ilçemize Bursa’dan 
çok Sayıda,polis t 
gönderilirken, İlçeye 
giriş ve çıkışlar polis 
ve jandarma tarafın
dan sıkı denetim altı
ma alındı. .
Ayrıca, bir polis 
jpanzarTEmniye^ 
binasıönundehazır 
bekletildi. .
Çok sayıda çevîk 
«kuvvet ekibi, şıviive 
Iresmı polislerde 
Işehirde kjjş uçürt- 
|mâdilar.
Pazar günü de sür 
IdüriHen şıkı önlem- 
lerle ilçeye giriş 
çıkışlarda araçlar 
midiKdidikarandı. 
Polis, şüphelendik- 
lerı şahısların kimlik 
bilgilerini kontrol 
etti. Ekipler, şehrin 
güvenliğin i e n y ü k - 
sek seviyede tut-> 
talat $ i 14 W IM İ

GELİŞLERİ 
ENGELLENDİ 
Gemlik’e gelmek için 
yurdundörtbir 
yanından yola çıkan 
otobüsler ise kimi 
yollarda, kimi ise 
yola çıkmadan 
Gemlik’e gelişi 
engellendi.
Gemlik Yürüy üşü ne 
katılmak için Van* 
dan yola çıkan kon
voyu Edremit llçe- 
si'nde durduran 
polis, İçişleri 
Bakanlığı'nın talimatı 
olduğu gerekçesiyle 
geçişe izin vermedi.

Konvoy Van'a geri 
döndü.
Hakkari'den yola 
çıkan konvoy ise iki 
arama noktasında 
bekletildikten sonra 
Van'a hareket etti. 
Ayrıca, ANF'nin 
haberine göre, 
yürüyüş öncesi 
Gemlik'te BDP' 
lilerin evlerine 
baskın yapıldı ve 
çok sayıda partili 
gözaltına alındığı 
iddia edildi.
İstanbul, İzmir, 
Manisa, Ankara, 
Mersin gibi bir çok 
şehirde de BDP 
binalarının önünden 
Gemlik’e hareket 
edecek olan otobüs
lerin kalkışına izin 
yerilmedi, 
İzin verilmemesi 
üzerine birçok ilde 
BDP’liler polisi 
protesto etti.

DEMİRTAŞTAN 
KIŞKIRTICI 

AÇIKLAMA
BDP Genel Başkanı
Sefahattin Demirtaş,
düpsaat 14.20 de 
yaptığı basın açıkla
malında "Bugün 
artık barışa giden en 
önemli yol, Imrah' 
darîgeçiyor" dedi. 
Derpirtaş ile bazı mil
letvekilleri ve bele 
diye* başkanlarının 
da yer aldığı BDP'li 
bir grup, Dağkapı 
Meydanı'nda,
Gemlik’te "Büyük 
Gemlik Yürüyüşü" 
adı altında yapılmak 
istenen yürüyüşün, 
Valilik tarafından 
yafâklanmasını 
protesto için oturma 
eylemi yaptı. 
Demirtaş, eylem 
öncesi yaptığı açık
lanmada, insanların 
yaşamını yitirmeme
si için meydanlarda 
olduklarını ifade 
ederek, bunu kimse

ye zarar vermek 
veya gerginlik çıkar
mak amacıyla yap
madıklarını söyledi. 
Ülkeye barış gelmesi 
için yollara döküldük 
lerini, bu uğurda 
dövülüp, hakarete 
uğradıklarını ifade 
eden Demirtaş, şöyle 
konuştu:

"Her türlü engele 
rağmen seçime, 
siyasete girdik, 
saldırılara uğradık, 
kırıma uğradık. 
AK Parti gerçekten 
bizim kadar akan 
kanın durmasını 
istiyorsa, barışı 
gerçekleştirmek için 
daha fazla çaba sarf 

etmek zorundadır. 
Bugün artık barışa 
giden en önemli yol, 
Imrah’dan geçiyor. 
AK Parti bunu bili 
yordu, geçmişte 
kabul etmişti, 
görüşmeler sürdürü 
yordu. Bize ’kim 
oluyorsunuz' diyen
lere belirtiyoruz, siz 

kendinizi koruyamı 
yorsunuz, biz sizi 
korumaya çahşıyo 
ruz. Bunu anladığı 
nız zaman bu ülkeye 
barış gelecek, bunu 
yapmaya çalışıyoruz. 
Öcalan, Imrah'da 
tutulduğu sürece biz 
bu ülkede çözüm 
adına ne kadar çaba 

sarf edersek edelim, 
bunu gerçekleştir 
mek zor olacak, 
imkansız olacaktır. 
Bunun için 'Öca 
lan'ın özgürlüğünün 
tartışılmasının, 
önünün açılmasının 
günü gelmiştir' 
diyoruz. Bundan 
sonra kimse 

çağrılarını BDP'ye 
yapmasın, AK 
Parti'ye yapsın. 
Banşa giden yolu 
kim tıkamışsa o 
açmalıdır. Çağrılar 
AK Parti'ye yapılırsa 
ve bu çağrılara 
cevap verirse, biz 
her zamanki gibi 
fedakar duruşumuzu 
sergileyeceğiz, barış 
için çaba sarf edece 
ğiz. Bugün de akşa
ma kadar burada 
oturarak, böylesi bir 
süreçte teslim alına
mayacağımızı 
göstermek istiyo 
ruz."
Konuşmanın ardın
dan grup oturma 
eylemi başlattı.

GEMLİK’TE 
YÜRÜYÜŞ 
Pazar günü saat 
12.oo sıralarında ise 
Endüstri Meslek Lise 
si’nin önünde 

toplanan bir grup 
Gemlikli, Türk 
Bayrağı altında 
yürüyüş yaparak slo
ganlar attı.
İstiklal Caddesi’ne 
gelen grup, polis 
tarafından engellen- 
du
Burada istiklal Mar 
şı söyleyen grup 
daha sonra dağıldı. 
Öte yandan, ilçede 
görülmemiş bir 
şekilde ev ve işyer
leri türk bayraklarıy
la donatıldı.
Yağmurun dinme 
sinden sonra 
evlerinden çıkan 
binlerce Gemlikli, 
İskele Meydanı’ 
na geldi.
BDP’lilerin geleceği
ni duymaları 
nedeniyle burada 
saatlerce beklediler. 
Bu arada polis İskele 
Meydanı’nda çok 
geniş güvenlik önle
mi aldı.
Bir polis helikopteri 
ise sürekli Gemlik 
üzerinde uçtu. 
Bu arada ulusal bası 
nın uydu araçları 
ile naklen yayın yap
mak için İskele 
Meydanı’ nda konuş
landılar.
Saat 17.oo sıraların
da Parkın önünde 
toplanan ülkücü 
gençler, sloğan at 
maya başladılar.
Polis gösteri yapan 
gruba izin vermedi, 
bazı gençler gözaltı
na alınarak Emniyet 
Müdürlüğü’ne 
götürüldü.
Ote yandan İnegöl’ 
de yapılan araç ara
malarında bir balvul 
içinde “roket” adı 
verilen bin adet cin
sel gücü arttıran hap 
ele geçti.
Van bağımsız mil
letvekili Aysel 
Tuğluk ise yaptığı 
açıklamada 
“Gelmiyoruz, ? 
engelleniyor.
Hiçbir ilden 
bırakılmadığı, izin 
verilmediği için 
program gerçek
leştirilmedi." dedi. 
Polis görevini geç 
saatlere kadar 
sürdürdü.
Yürüyüşe izin ve 
rilmemesi, basın 
açıklaması için gelen 
olmaması nedeniyle 
beklenen bir olay 
yaşanmadı.
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UrtlliWlWiM UK ioşmlaıı haşlıyor
Memur-Sen Bursa il 
Temsilcisi Numan 
Şeker, Gemlik 
Memursen ve Eği 
tim Birsen Temsilci 
liginde Eğitim Bir 
Sen Gemlik 
Temsilcisi Halil 
Gemici ve işyeri 
temsilcileriyle birlik
te düzenlediği basın 
toplantısında, 
BDP’nin Gemlikte 
yapmayı düşündüğü 
yürüyüşe tepki 
gösterdi. 
Memur-Sen Bursa il 
Temsilcisi Numan 
Şeker, “BDP, DTK 
ve Tutuklu Hükümlü 
Aileleri Dayanışma 
Hukuk Dernekleri 
Federasyonunun 
Gemlik’te yapmayı 
planladıkları yürü 
yüşe sert tepki 
göstererek ‘Barış ve 
Demokrasi Partisi 
nin 9 Ekim’de 
Gemlik’e yapacağı 
yürüyüşü de bu 
kapsamda değer
lendirdiğimizi ifade 
etmek istiyoruz. 
BDP’nin toplum 
hassasiyetlerini bir 
kenara bırakarak 
adeta bir provokas 
yon havası içerisin 
de gerçekleştirmeyi 
düşündüğü bu eyle
mi onaylamıyoruz. 
Eğitimciler Birliği 
Sendikası olarak 
BDP’nin bu samimi 
yetsiz ve amacı ne 
olduğu tam olarak 
anlaşılamayan bu 
eylemlerinden vaz 
geçmeye davet 
ediyoruz’’ şeklinde 
konuştu 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“Türkiye bir yanda 
ileriye doğru adım 
atmasının önündeki 
en büyük engel olan 
vesayet rejiminden 
kurtulmak isterken, 
bir yandan da

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

içindeki çetelerle, 
mafy alarla, karanlık 
odaklarla mücadele 
etmektedir.
Ülkemizde yaşanan 
bu olumlu gelişme 
terin yanında hep- 
imiziu artık çözülme 
sini istediğimiz 
terör sorunu ise 
Türkiye’nin en 
büyük ayak bağı 
olarak karşımızda 
durmaktadır. 
Devletimiz bütün 
unsurlarıyla terör 
sorununu çözmek 
için çalışırken, 
sözde Kürt Halkı’nı 
temsil ettiğini iddia 
eden çevrelerin 
ortamı germek için 
ettiği adımları ise 
tehlikeli buluyoruz. 
Barış ve Demokrasi 
Partisi’nin Gemlik’e 
yepacağı yürüyüşü 
de bu kapsamda de 
ğerlendirdiğimizi ifa 
de etmek istiyoruz. 
PKK’nın doğu ve 
güneydoğuda tek 
emaçlan bölgedeki 
Çocukların eğitim 
ihtiyacını karşıla
mak olan öğretmen
leri hedef alan kaçır
ma ve çatışmada 
kalkan olarak kul
lanmasına karşı çık
mayan BDP’lilerin 
Bursa’nın, Gemlik’in 
ve Türkiye’nin huzu
runu bozmaya hakkı 
yoktur. Kaçırılan 12 
öğretmenimizden 
bir bölümü serbest 
bırakılmış olup,

halen büyük 
Çoğunluğu PKK’lı 
teröristlerin elinde 
bulunmaktadır.
Terör örgütü ideolo
jik ve faşizan çıkar
ları için; insanların 
huzurunu, ekono 
mik kalkınmasını, 
eğitim hizmeti 
almasını, yaşam 
standardının yük
selmesini kendiler
ine engel olarak 
görmektedir.
Terör örgütü, sözde 
özgürlük mücade
lesini sürdürmek 
için, dini değerleri 
oani kür âî tanı
madan kullanmak
tadır.
Kanlı örgüt aynı 
zamanda kadın, 
Çocuk, genç, yaşlı, 
öğretmen ayrımı 
yapmamakta ve 
bölge insanını 
karanlığa 
mahkûm etmeye 
Çalışmaktadır.
Bütün bu yaşanan
lardan dolayı 
ülkemiz insanının 
içi yanmakta ve her 
zamankinden daha 
hassas bir dönem
den geçmektedir. 
Böyle bir ortamda 
terör örgütü 
BDP’lilerin terörist 
başı Öcalan’a 
özgürlük için 
Gemlik’te yapmayı 
düşündüğü yürüyüş 
veya eylemler her 
türlü provokasyona 
açık durumdadır.’’

Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş 
Sınavı'na (2011- 
ALES Sonbahar 
Dönemi) 10 
Ekim'den sonra 
başvurulabilecek 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
ALES'in 27 
Kasım'da 
yapılacağı bildirildi. 
Açıklamada, 78 
sayılı Yükseköğ 
retim Kurumlan 
Öğretim Elemanları 
Kadroları Hakkında 
Kanun Hükmünde 
Kararname'ye 5538 
sayılı kanunla ekle
nen "Ek Madde 8” 
uyarınca, yük
seköğretim kurulu
larında öğretim 
görevlisi, okutman, 
araştırma görevlisi, 
uzman, çevirici ve 
eğitim öğretim plan
lamacısı kadrolarına 
açıktan veya öğre
tim elemanı dışında
ki kadrolardan 
naklen atanabilmek 
için ÖSYM tarafın
dan yapılacak 
ALES'e girmenin 
zorunlu olduğu 
belirtildi.
Türkiye'de bir lisan
süstü eğitimi pro
gramında öğrenim 
görmek isteyenlerin 
de ALES'e girmek 
zorunda olduklarına 
işaret edilen açıkla
mada, güzel sanat
lar fakülteleri ile 
konservatuvarlara 
alınacak yüksek 
lisans, sanatta 
yeterlik ve doktora 
öğrencilerinden

Kayıt narası alan okullar yandı
Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer’in tali
matıyla Türkiye 
genelinde toplam 39 
bin 477 okulun 
banka hesapları ve 
bağış makbuzları 
incelenmeye alındı. 
Bakan Ömer Dinçer, 
21 Temmuz’da bir 
genelge yayınla
yarak kayıt yaptırma 
ve diplomaların ver
ilmesi sırasında 
okulların “bağış” adı 
altında ücret alma
malarını istedi. 
Dinçer, verdiği tali

ALES'e girmiş olma 
koşulu aranmaya
cağı, ALES 
sonuçlarının değer
lendirmeye tabi 
tutulmayacağı ifade 
edildi.
Yükseköğretim 
kurumlarının öğre
tim elemanı ihtiy
acının karşılanması 
amacıyla lisansüstü 
öğrenimi görmek 
üzere yurt dışına 
gönderilecek aday
ların seçiminde de 
bu sınavın 
sonuçlarının kul
lanılacağı bildirilen 
açıklamada, bu 
yolla yurt dışında 
lisansüstü öğrenim 
görmek isteyen 
adayların bu sınava 
girmelerinin zorunlu 
olduğu belirtildi. 
Açıklamada, mecbu 
ri hizmet yüküm
lülüğü olmaksızın, 
kendi imkanlarıyla 
yurt dışında lisan
süstü öğrenim göre
ceklerin bu sınava 
girme zorunluluğu
nun bulunmadığı 
bildirildi. Sınava, bir 
lisans programın
dan mezun olabilen 
cek durumda bulu
nanlar, lisans pro? 
gramını bitirenlerle 
denklik belgesi 

matı da takip ede? 
ceğini duyurdu.
20 Eylül’de ise MEB 
Rehberlik ve 
Denetim Başkanı 
Muzaffer Doğan’a 
bir emir gönderen 
Dinçer, genelgeyi 
hatırlatarak, kayıt 
parası alındığı 
yönünde bakanlığa 
ihbarların geldiğini 
hatırlattı. Yazıda, 30 
Eylül’e kadar bu 
konuda inceleme 
yapılması, 
genelgeye uymayan
lar hakkında 

almış olmak kaydıy- 
la yurt dışında 
lisans eğitimi gör
müş olanların 
başvurabileceği 
ifade edilen açıkla
mada, ALES'e 
yabancı uyruklu
ların da girebileceği 
kaydedildi. 
Açıklamada, 2011- 
ALES Sonbahar 
Dönemi'ne başvuru 
süresinin 10-19 
Ekim 2011 tarihleri 
arasında olduğu, 
sınava başvurmak 
isteyen adayların, 
2011-ALES 
Sonbahar Dönemi 
Kılavuzu ile Aday 
Bilgi Formu’na 
başvuru tarihleri 
içinde ÖSYM'nin 
"http://www.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden ulaşa
bileceği, kılavuz 
dağıtımının yapıl
mayacağı bildirildi. 
Başvuru merkez
lerinin ÖSYM’nin 
"http://www.osym.g 
ov.tr" internet 
adresinden duyuru
lacağı belirtilen 
açıklamada, sınav 
ücretinin başvuru 
işleminden önce 
ilgili bankaya yatırıl
ması gerektiği ifade 
edildi.

soruşturma 
açılması istendi. 
Bakan Dinçer'in tali
matı üzerine özel 
okullar, yabancı 
okullar, azınlık 
okulları ve ulus
lararası okullar 
haricinde inceleme 
başlatıldı. Türkiye 
genelindeki 39 bin 
477 okulun bütün 
hesapları geçen 
hafta sonuna kadar 
incelendi. : 
İncelemede 3 bin 
eğitim müfettişi 
görev yaptı.

http://www.osym.g
http://www.osym.g
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M Parti delege seçimleri yapılılı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin mahalle ve köy 
delege seçim leri tamam
landı.
İl ve İlçe Kongrelerine hazır
lanan AKP’de il başkan
lığınca hazırlanan program 
gereği, köy ve mahalle 
delege seçimleri ardından 
da ilçe kongreleri gerçek
leştirilecek.
AKP İlçe binasında 8-9 
Ekim 2011 Cumartesi ve 
Pazar günü yapılan seçim
lerde toplam 400 delege 
seçildi.
7016 üyesi bulunduğu belir
tilen AKP’de, delege seçim
leri gizli oy sistemiyle 
yapıldı.
Seçimlerde İlçe Başkanı, 
Belediye ve İl Genel meclis 
üyeleri, ilçe yönetim kurulu, 
gençlik ve kadın kolları 
üyeleri delege seçimi için 
oy kullandılar.
Cumartesi günü yapılan 
seçimleri, Adliye, Büyük 
Kumla, Cihattı, Engürücük, 
Hamidiye, Fevziye, 
Fındıcak, Gençali, Güvenli, 
Haydariye, Karacali, Katırh 
köyleri ve Ata, Balık pazarı, 
Cumhuriyet, Demirsubaşı, 
Dr. Ziya Kaya, Eşref Dinçer,

ııiitoi! mm 
anilen sociwaeak

Güzelyalı, Halitpaşa, 
Hamidiye, Hisar ve 
Kayhan Mahalleri 
üyeleri oy kullandı. 
Pazar günü yapılan seçim
lerde ise, Kurtul, Muratoba, 
Narh, Yeniköy, Şükriye 
köyleri ve Memireis, 
Orhaniye, Osmaniye, 
Parsbey, Siteler, 
Şahinyurdu, Şükrü 
Alemdar, Umurbey 
Orhaniye, Yeni, Atatürk, 
Kurşunlu Cumhuriyet ve 
Şükrükaya Mahalleleri 
üyeleri oy kullandı. 
Seçim sonuçlarının bugün 
açıklanması bekleniyor.

vık
AKP İlçe Başkanı 
^Necdet Yılmaz 
oy kullanırken...

Yağmur özellikle 
Marmara, Ege ve 
Batı Akdeniz'deki 
bazı illeri etkisi 
altına aldı.
Yağmur kuvvetli 
lodosla birlikte en 
çok Avrupa yaka 
sini etkileyecek. 
Rüzgar İstanbul'da 
havayı aniden 
soğutacak. Üstelik 
5 derece civarında 
bir düşüş bek
leniyor.
Yağışın da devam 
edeceği saatlerde
ki bu sıcaklık 
düşüşü hazırlıksız 
dışarı çıkanları, ya 
da dışarda yakala 
nanları üşütebilir. 
Pazartesi günü de 
yağışın süreceği 
öngörülüyor.
Ancak kuzey rüz
garının etkisini 
kaybetmesinden 
ötürü hava sıcak
lığının yeniden bir 
miktar yükselmesi

bekleniyor.
Poyraza dönecek 
rüzgar, soğuk ve 
kuvvetli eserken, 
yağışları da şid
detlendirecek. 
Silivri, Çatalca, 
İkitelli çevrelerinde 
taşkın ve su baskı 
nı riski var. Ayrıca 
Trakya geneli ve 
Çanakkale'de de 
şiddetli yağmurla 
sel riski artacak. 
Ankara'da lodos 
kuvvetleniyor, 
sıcaklık 25 derece. 
Batı Akdeniz'de de 
yağmurlar başlı 
yor. Pazartesi ve 
sah günü bölgede 
şiddetli yağış var. 
İç Anadolu Bölgesi 
ise sıcak, termo 
metreler 25 dere
ceyi geçiyor.
Ancak hava sıcak 
olsa da Konya, 
Ankara arasında 
yağmur başlaya
cak.
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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 ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

ZEYTİN İŞLERİNDEN ANLAYAN 
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK
O 224 514 14 53

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL

6 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

0 533 464 56 45

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

Her Çeşit Emlak Alım, Şatım ye Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER İ
TAPÜ TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

ELEMAN ARANIYOR |GemlikK°rfez|

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

MATBAADA 
ÇALIŞACAK ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA»
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

IjfyCOhlUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel:.513 24 74 Fax: 51410 21

Adıma bastırmış olduğum Seri A 63051-63100’e 
kadar olan 1 cilt fatura, Seri A 17801-18050’ye ve 

18101 ’den 18200’e kadar olan taşıma irsaliyesi 
ciltlerimi kaybettim. Hükümsüzdür.

SÜLEYMAN ONSEKİZ

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

mynet.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borsa düştü, alim yükseldi
İMKB'de işlem 
gören hisse 
senetleri haftalık 
bazda ortalama 
yüzde 3,94 değer 
yitirirken, 
Cumhuriyet Altının 
satış fiyatı arttı. 
İMKB 100 Endeksi 
haftalık bazda 
2.354,65 puan 
düşerek 59.693,43 
puandan 57.338,78 
puana indi.
Haftalık bazda 24 
ayar külçe altının 
gram satış fiyatı 
yüzde 1,08, 
Cumhuriyet Altının 
satış fiyatı yüzde 
0.76 oranında arttı. 
Önceki hafta sonu 
97.15 lira olan 24 
ayar külçe altının 
gram satış fiyatı 
98.20 liraya, 660,00 
lira olan

Derviş Merkezi uyardı
Kemal Derviş, çok 
ciddi bir yavaşlama 
surecine girildiğini 
ve önümüzdeki 9 
ayın zor olacağını 
söyledi.
Sabancı Üniversitesi 
Uluslararası 
Danışma Kurulu 
Üyesi Kemal 
Derviş, Bloomberg 
HT Araştırma 
Müdürü Cüneyt 
Başaran'ın soru
larını yanıtladı. 
Derviş, küresel 
yavaşlamanın 
gelişmekte olan 
ülkeleri de etk
ilediğini belirtti.
Ayrışmanın 
"hem var hem de

Cumhuriyet 
Altınının satış fiyatı 
da 665,00 liraya 
yükseldi.
Kapanışta bugün, 
haftalık bazda 
Amerikan Dolarının 
satış fiyatı yüzde 
0,86, euronun satış 
fiyatı da yüzde 0,68 
oranında geriledi. 
Doların kapanıştaki 

yok" olduğunun 
söyleyenilebileceğı- 
ni belirten 
Derviş, bunu tüm 
dünyanın birlikte 
düşüş ve yükseliş 
dönemlerinden 
geçtiğini, yalnızca 
bazılarının daha az 
ya da daha çok 
etkilendiğini hatır
latarak açıkladı. 
Merkez Bankası'nın 
politikalarını 
temelde başarılı 
bulan Kemal 
Derviş, 2007'de de 
yüksek faiz-düşük 
kur seviyesinin 
bozulabileceğini, 
ancak bu fırsatın 
kaçırılmış olduğu 

satış fiyatı 1,846 
liraya, euronun 
satış fiyatı da 
2,4880 liraya indi. 
Yatırım fonlarına 
katılma belgeleri 
geçen hafta 
ortalama yüzde 
0,24 oranında 
değer yitirdi. 
İMKB Tahvil ve 
Bono 

ifade etti.
Sabancı Üniversitesi 
Uluslararası 
Danışma Kurulu 
Üyesi Derviş, yük
sek kurdan korkul
maması gerektiğinin 
altını çizerek, 
"aşırı değerli TL’den 
daha fazla 
korkarım" dedi. 
Küresel krizin ana 
nedenlerinden biri 
arasında aşırı gelir 
yoğunlaşmasını 
sayan Derviş, aşırı 
gelir yoğunlaş
masının güçlü 
efektif talebi 
engellediğini 
savundu.
Derviş, Avrupa'nın

Piyasasında, ağır
lıklı ortalamalara 
göre çeşitli vadel
erdeki bono ve 
tahvillerin haftalık 
net getirileri ise 
yüzde 0,12 ile 
yüzde 0,15 arasın
da gerçekleşti. 
Önde gelen ve 
değerlendirmeye 
alınan 10 kamu ve 
özel bankanın 
faiz oranlarına 
bakıldığında, 
mevduat faizinin 
haftalık net getirisi, 
bir aylık mevduatta 
yüzde 0,11'i buldu. 
Önceki hafta 
sonunda ortalama 
faizleri yüzde 6,6 
dolayında olan 
haftalık reponun 
net getirisi de 
yüzde 0,11 olarak 
gerçekleşti.

politik karar 
merciinin olma
masını en büyük 
sorun olarak 
değerlendirdi ve 
"Yunanistan'ın 
durumu bizim 
2001'deki durumu
muzdan daha 
zor" dedi.

"Bağımsız kurulların 
bağımsız kalması 
çok önemli" diyen 
Kemal Derviş, yal
nızca kağıt üstünde 
bağımsızlığın yeter- 
ki olmadığını savu
narak, bağımsız 
kurulların günlük 
siyasetten korkma
ması gerektiğini 
söyledi.

Kredi borcu
olanlara müjde

(TMSF), bireysel 
borçlular için 
uyguladığı indirim 
kampanyasını 31 
Ocak 2012’ye 
kadar uzattı.
TMSF’den yapılan 
yazılı açıklamada, 
Fon’un, 2001 
krizinden sonra 
yönetim ve 
denetimi TMSF’ye 
devredilen 
bankaların 
bireysel takip ala
caklarının yüzde 
82’sini bugüne 
kadar tahsil ettiği 
belirtilerek, 
yaklaşık 190 bin 
bireysel kredi 
takip dosyasının 
154 bin adedinden 
171 milyon lira 
tahsilat gerçek
leştiren kurumun, 
kalan 36 bin 
bireysel takip 
dosyasının tahsi
latını da 31

NÖBETÇİ ECZANE
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ENGİN ECZANESİ

■eştirmeyi plan
ladığı kaydedildi. 
Söz konusu düzen
lemeden faydala
narak borcunu 
kapatmak 
isteyenlerin 
TMSF Tahsilat 
Dairesi’nin 0212 
288 47 14 
numaralı faksına, 
bireysel@tmsf.org. 
tr elektronik posta 
adresine, 212 340 
14 35, 212 340 14 
87, 212 340 14 44, 
212 340 14 63 
numaralı telefon
larına veya dosya 
avukatlarına 
başvurabileceği 
bildirildi.
Uygulamanın, 
sadece bireysel 
alacaklar için 
geçerli olduğu, 
kurumsal kredi 
alacaklarını kap
samayacağı 
belirtildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 'l1°
Polis İmdat 155
Jandarma imdat T 56
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. . 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esşdaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 1O 79
MAR-PET 913 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4087 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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wmoun 
H.45-I4.İ5-18.I5-20.Î0 

şim 
I4.0046.00-20.I5

I2.0046.15-.18.15 
Rezervasyon 

(Id 1513 3321)
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Gemlikspor Fethiye kilidini açamadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz haftanın 
flaş takımlarından 
Gemlikspor, defans 
yaparak kontratak
larla gol arayan 
Fethiye İdmanyurdu 
defansını aşamayın- 
ca maçtan 0-0 
berabere ayrılarak 1 
puana razı oldu. 
Süper Amatör Küme
B gurubunda 
oynanan ve ilk yarısı 
izleyenlere adeta 
eziyet çektiren 
maçta geçtiğimiz 
hafta beraberlikle 
sahadan ayrılan 
Fethiye İdmanyurdu 
karşısında 
Gemlikspor bekle
nen oyununu 
sergileyemedi. 
Maça rakip sahada 
gol arayarak 
başlayan 
Gemlikspor, 
yapacağı kontratak
larla golü hedef 
leyen Fethiye 
İdmanyurdu 
karşısında baskılı 
oynamasına rağmen 
golle sonuçlanacak 
atak yapmakta zor
landı.
İlk tehlikeli atak 
Fethiye İdmanyur- 
du’ndan geldi, 
18. dakikada ani 
gelişen atakta 
sert şutu Gemlik

kalecisi Ömer 
tokatlayarak kornere 
attı. 42’de Burak’ın 
yandan direği 
sıyırarak dışarı 
giden topu gol 
olmayınca 
Gemlikspor golden 
oldu ve ilk yarı gol
süz kapandı.
İkinci yarıda daha 
atak futbol oyna
maya başlayan

Fethiye İdmanyurdu 
karşısında bekleneni 
veremeyen 
Gemlikspor’da uç 
elemanları da net 
gol pozisyonuna 
giremezken 70. 
dakikada gelişen 
Fethiye kontratağın
da Yunus Emre kale
ci Ömer ile karşı 
karşıya kaldığı 
pozisyonda topu 

direğin dibinden 
dışarı attı. Kalan 
dakikalarda beraber
liği korumaya 
çalışan Fethiye 
İdmanyurdu ile rak
ibin oyununu bir 
türlü açamayan 
Gemlikspor gol 
bulamayınca 
sahadan 0-0 
berabere ayrılarak 
puanları paylaştılar.

SAHA : Bağlarbaşı 
HAKEMLER:
Arda Kardeşler 5, 
Ömer Tuna 5.
Melih Göstericiler 5,

FETHİYE
İDMANYURDU : 
Bülent 5, Anıl 6, 
Şefik 6, Burak 6, 
Gökhan 6, Ender 4, 
(Yunus Emre 4) 
Yasin 5, Mehmet 4,

(Erdem 3) Ömer 4, 
Serhat 4, (Abdullah 
2) Burak 4,

GEMLİKSPOR : 
Ömer 5, Samet 6, 
Gafur 6, Adil 6, 
Yusuf 6, Oğuz 5, 
Burak 5, Nazif 5, 
(Berkant 3) Arif 5, 
Serkan 5, (İsmail 3) 
Metin 5, (Ümit 3) 
GOL:YOK

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

OSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI
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• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsülh 
• Bitki Çayları
GD Tohumlar & Vitaminler 
49 Kuvvet Macunlan

Aromatik Bitkisel Sular 
Aromatik Bitkisel Yağlar

O Bal ve Pekmez Çeşitleri 
9 Zayıflama Setleri 

Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURSi t Y t t I 
444 6877!

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 
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KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”
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II F kim 20ll Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info(o?gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Kurşunlu Köyü Kalkınma Kooperatifi İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmenin durdurulması davasını kazandı

MiMıtohiMiımıa
Mal Müdürlüğü’nün açtığı 
ihale ile işletme hakkını 
kazanan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kurşunlu Köyü 
Balıkçılar Kooperatifi’nin 
açtığı yürütmeyi durdurma 
davasını kazanması 
nedeniyle, Barınak’ta 
hiçbir hizmet veremiyor. 
Haberi sayfa 5’de

Yapılan asfaltlar 
ise yaramadı

Dün öğle saatlerinde ilçemizi de 
etkisi altına alan sağanak yağ
murlar, bir çok semtte su birikin
tilerine neden oldu. Sayfa 5’de

Marmara birlikte
rekolte beyannamesi 

alınmaya haşlandı
S.S. 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
bugüne kadar gidi 
len köylerden 
kooperatif ortak
larından bin 575 
ton rekolte beyan

namesi p‘ nd iğini 
söyled yf2’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurşunlu Balıkçı Barınağı 
ve özürlülere kampanya

Dün, Marmarabirlik Kooperatifi’nde 
Kurşunlu Balıkçılar Kooperatifi Baş 
kanı Burhan Karakaya ile karşılaştım.

Karakaya ve arkadaşları, Kurşunlu 
Belediyesi tarafından yıllarca işletilen 
Balıkçı Barınağının Gemlik’in CHP’li 
belediyesine geçmesi üzerine, AKP’li 
terin desteği ile “Balıkçı Barınakları 
işletme Yönetmenliği” hükümleri 
hatırlatılarak, barınağı seçimler önce
si kurdukları kooperatife verilmesini 
istediler.

Devreye siyasete girdi.
Barınak, CHP‘li belediyeden alındı.

Devamı sayfa 4’de

Bursa Zihinsel Engelliler Derneği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası özürlüler için el ele verdiler

Esnat Odası ndan özürlülere 
4 tekerlekli sandalye

Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
ile Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
nın işbirliğiyle, 
Gemlikli özürlülere 
4 adet çok fonksi 
yontu tekerlekli san
dalye armağan edil
di. Oda Başkanı 
İbrahim Talan, esnaf 
ve sanatkarların 
desteğini bekledik
lerini söyledi. 4’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlikte rekolte
Buz üzerine yazmak...

Ekonomik sorunlar nasılsa çözülür. Ama 
toplumsal barış bozulursa işin rengi değişir. 
Şimdi olduğu gibi...

Özellikle ABD’nin “mikro devletler” kurarak 
pazarı genişletme ve gücünü sürdürme 
düşüncesine de “hizmet etmiş” oluruz.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Condolezza 
Rice’in şu sözleri hala belleklerinizde mi?

Değilse uzun yıllar Özel Kuvvetler 
Komutanlığında görev yapmış bir emekli 
albay anımsatıyor;
“Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya kadar olan 

coğrafyada kalemle çizilmiş sınırlar içindeki 
halkların hem dinsel, hem mezhepsel hem de 
etnisite olarak farklı farklı ülkelerin koru
maları altında olmalarını destekleyeceğiz...”*****

Acıdır ama acıdan da öte gerçektir ki;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 30 yıla 

yakın bir zamandır kanayan yarası bir türlü 
dindirilemiyor.

Canlar gidiyor...
Umutlar sönüyor...
Sorun ise katlanarak büyüyor.
Çözümsüzlük üzerine kurgulanan senar 

yolar ülkemizin bölünmez bütünlüğünü dina
mitliyor.

Onun için...
Kararlı duruş, 
İlkeli davranış, 
Tutarlı yaklaşımlar gerekiyor. 
Ne yazık kİ;
Hal ve hazırda ülkeyi yönetemeyen siyasal 

irade sorunu daha da açmaza sokmuştur.
Neredeyse her konuşmasında “ortak 

akıl”dan söz eden baş bakan kürsüden indik
ten sonra sadece kendi aklıyla davranmak
tadır.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüme dönük 
çalışmaları ve önerileri dikkate alınmaya 
değerdir. *****

Kürt sorunu toplumsaldır ve siyasal parti 
ayırt etmeksizin ülkede yaşayan tüm yurt
taşları çok yakından ilgilendirmektedir.

Önce siyasal partiler kendi aralarındaki 
güvensizlik sendromunu aşmak ve mutlak 
bir araya gelmek zorundadır.

Çünkü çözümün tek adresi kayıtsız koşul
suz parlamentodur.

Orada atılacak adımlar,
Bulunacak çözümler doğaldır ki toplumu da 

olumlu yönde etkileyecek ve kanın 
gözyaşının üzerine “barış tohumlan” ekile
cektir.

Sabır ve inat dahası hoşgörü bölgede iklimi 
yumuşatacak ve tohumların kısa sürede 
yeşermesini sağlayacaktır.

Sahte aydınlar, sözde demokratlar yani 
“ayrık otları” inatla direnecek ve kendilerine 
yer bulma isteklerini yaşamak için sürdüre
ceklerdir.

Ancak geri dönüşü olmayan inançlı yak
laşımlar “ayrık otları”nın bölgesel etkisini 
kesinlikle yok edecektir.

Kördüğüme dönüşmeye yüz tutan “Kürt 
sorunu” ancak katılımcı demokratik yak
laşımla çözülebilir.

Dünya coğrafyasını yeniden biçim
lendirmeyi amaçlayan “stratejileri” ve kurgu
lanan “haritaları” görmemiz ve iyi okumamız 
ön koşuldur.

Artık yazının buz üzerine değil, duvarlara 
yazılma zamanı gelmiştir.

beyannamesi alınmana haşlandı
Zeytin hasat mevsi
minin yaklaşması 
nedeniyle 
Marmarabirlik Genel 
Müdürlüğü’nce 
birliğe bağlı 
kooperatifler 
aracılığıyla ortaklar
dan alınacak yeni 
sezon ürünün belir
lenmesi amacıyla 1 
Ekim 2011 tarihinde 
başlayan rekolte 
beyannamesi verme 
çalışmaları sürüyor. 
S.S. 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
görevlilerince 
geçtiğimiz günlerde 
Ovaakça, 
Karabalçık, Alaşar, 
Demirtaş, İsmetiye, 
Yeniköy, Kurtul, 
Adliye, Muraoba ve 
Katırlı, Hamidiye 
köylerine gidilerek 
buradaki ortaklar
dan kooperatife 
verecekleri tahmini 
zeytin rekoltesi 
beyannameleri 
alındı.
S.S. 72 Nolu 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada bugüne

-Hüseyin Peker '

kadar gidilen köyler
den kooperatif 
ortaklarından bin 
575 ton rekolte 
beyannamesi 
alındığını söyledi. 
Peker, önümüzdeki 
günlerde Gençali, 
Kurşunlu, Dürdane, 
Selçukgazi, Seçköy, 
Avdancık, Büyük 
kumla, kârâcââıi, 
Çataltepe, 
Engürücük, Küçük 
Kumla, Umurbey, 
Narlı, Kapaklı, 
Fıstıklı, Armutlu, 
Mecidiye son olarak 
ta Şahinyurdu ve 
Cihath köylerine 
gidilerek, rekolte 
beyannamesi 
toplanacağını 
söyledi.
Peker, açıklamasını

şöyle sürdürdü: 
“Birliğimizin tüm 
birim kooperatifler
den alacağı zeytinin 
miktarının belirlen
mesi için yapacağı 
planlamayı esas 
teşkil edecek olan 
rekolte beyan
nameleri ile gerekli 
depo ve finansman 
hazırlıkları yapıla
caktır. Bunun için 
ortaklarımızın

kooperatife vermek 
istedikleri zeytin 
miktarlarını 
gerçekçi olarak 
beyannamelerinde 
belirtmeleri 
gerekir. Merkez 
ortaklarımız ise 
Birliğimize 
gelerek rekolte 
beyannamesini 
doğrudan ilgili per
sonelimize vermek
tedirler. ”

Muitti Otmill ŞMIIİIII Milli mili

Gemlik’in en güzel 
köşelerinden olan 
Emin Dalkıran Kor 
donu’nda Belediye 
tarafından yaptırılan 
oturma gurupları 
kullanıcılar tarafın
dan çöplüğe

dönüştürüldü. 
Kordondaki banklar
da oturanlar yedik
leri çekirdekleri çöp 
kutuları yerine yere 
atarken, yedikleri 
çeşitli yiyeceklerin 
pisliklerini de otur

ma guruplarının içine atarak
yanında bulunan magandalıklarını
çiçekliklerin gösteriyorlar
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Evini fuhuş için kiraya 
veren kadın yakalandı

YazıYORUM

Bursa'da TIR 
sürücüsü olan eşi il 
dışına gittiği zaman, 
evini, aralarında 
Üniversite öğrenci
lerinin de bulun
duğu kişilere saati 
50 liraya fuhuş yap
maları için kiraya 
verdiği iddia edilen 
24 yaşındaki N.A., 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Şüpheli, nöbetçi 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak

ftraıan gencin iirerinılen musturucM cıMı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, polisin 
kimlik kontrolünde 
bir suçtan arandığı 
tespit edilen gencin 
üzerinden bir miktar 
uyuşturucu madde 
ele geçirildi.

■ . X, ■. —

Evi ateşe renn hrsıan thliM Idirienıli
Bursh'nın Orhaneli 
'ilçesinde Demokrat 
Parti İlçe Başkanı* .' 
Yüksel Esen'in evini 
soyduktan sonra, 
Oyuncak güvenlik 
kameralarını gerçek 
sanarak evi ateşe 
veren hırsız, aynı 
mahallede başka bir 
eve daha girdi. 
Evin küçük kızıhın 
kendisini görünce 
bayılması üzerine 
paniğe kapılarak 
kaçan şüphelinin 
kimliğinin belir
lendiği ve yakalan- 
rnasına çalışıldığı 
bildirildi.
Orhaneli Esentepe 
Mahallesi Şehit

Deveci armuduna jandarma koruması
Ağırlığı 1 kilo 500 
gramı bulan deveci 
armudu yetiştirilen 
tarlalarda devriye gez 
erek bahçelerden 
yapılması muhtemel 
hırsızlıkların önüne 
geçen il Jandarma 
Komutanlığı Asayiş 
Şube Müdürlüğü, 

üzere serbest 
bırakıldı.
İl Emniyet 
Müdürlüğü Ahlak 
Masası ekipleri, 
merkez Nilüfer ilçe- 
şi'nde Uludağ 
Üniversitesi'nin 
bulunduğu Görükle 
semtinde üç odalı 
evde oturan 
N.A.'nın, bir firmada 
TIR sürücüsü olarak 
çalışan eşi il dışına 
göreve gittiği 
zaman, evini,

Santral Garaj 
Mahallesi Kıbrıs 
Şehitleri 
Caddesi'nde kimlik 
kontrolü yapan 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
durumu şüpheli • 
görülen T.Ç.'nin (23

Ayvaz Gür Sokak'ta 
bulunan DP İlçe Baş 
kanı Yüksel Esen'in 
evine iki gün önce 
giren hırsız, ziynet 
eşyalarıyla bir mik
tar dövizi çaldı. 
Evden çıkarken 
kapıda ve iki katlı 
evin bir duvarına 
caydıriçı olması 
amacıyla konulşn 
Oyuncak güvenlik 
kamerasını gören 
hırsız, bunları % 
gerçek zannetti. 
Kamera ile görün
tülendiğini düşünen 
şüpheli eve girip 
içerideki güvenlik 
kameralarının 
görüntü kaydettiğini 

vatandaşlardan tam 
not aldı. Deveci 
armudu sezonunun 
başlamasıyla birlikte 
hırsızların daha rahat 
takip edilerek yakalan
ması amacıyla moto 
rize timlerin devreye 
sokulması üreticilere 
de rahat bir nefes

aralarında üniver
siteli gençlerin de 
olduğu kişilere 
fuhuş yapmaları için 
saati 50 liradan 
kiraya verdiğini 
belirledi. 
Kendilerini 
Üniversite öğrencisi 
olarak tanıtan biri 
kadın, iki polis 
önceki gün N.A. ile 
odalardan birini 
duştan ücret alma
ması koşulu ile 
kiraladı. Polisler 

Merinos Polis 
Merkezi Amirliği'nce 
bir suçtan arandığı 
belirlendi. Şüpheli 

* kişinin üzerinde 
yapılan aramada 
6 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.

sandığı 3 bilgisayarı 
ateşe verdi. Kısa 
sürede büyüyerek 1 
eve yayılan yangın 
komşuların haber 
vermesi üzerine 
gelen itfaiye ekipleri 
tarafından 
söndürüldü.

BİR BAŞKA 
EVE DE GİRDİ 
Aynı mahallede dün 
akşam saatlerinde 
Ahmet Asa'nın evine 
giren hırsız, evin 
küçük kızıyla 
karşılaştı. Küçük 
kızın kendisini 
görünce bayılmasın 
üzerine paniğe 
kapılan hırsız 

aldırdı. Timler, özellik
le Gürsu’da yetişen ve 
ağıriığı 1 kilo 500 
gram{ bulan deveci 
armutlarının yetiştir
ildiği tarlalar etrafında 
24 saat sûreyle 
devriye geziyor.
Deveci armutlarının 
yetiştirildiği

daha sonra 
odayı ve banyoyu 
kendilerine gösteren 
N.A.'yı kendilerini 
tanıtarak 
gözaltına aldı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulanan N.A. 
ifadesi alındıktan 
sonra çıkarıldığı 
nöbetçi 
mahkemece tutuk
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

'Kullanmak için 
uyuşturucu veya 
uyarıcı madde 
satın almak'tan 
hakkında işlem 
yapılan zanlı, 
.sorgulamasının 
ardından adliyeye 
sevk edilecek 

evden bir şey 
almadan ka^tı. 
Küçük kız, polis 
tarafından 
alınan ifadesi 
sırasında kendisine 
gösterilen 
fotoğraflardan 
hırsızı teşhis edince 
tekrar bayıldı. 
Yapılan teşhis 
üzerine kimliği belir
lenen 35 yaşındaki 
Ali Arık'ın evine 
yapılan baskında, 
DP İlçe Başkanının 
evinden çalınan 
eşyaların bir 
bölümü bulunurken, 
şüphelinin 
yakalanmasına 
çalışılıyor.

Gelemediler, gelemeyecekler...
Gemlik’te Terör örgütü PKK yan

lılarının, İmrah’da mahkûm edilen 
terörist başı Abdullah Öcalan’ın avukat
ları ile görüştürülmemesini gerekçe 
göstererek Gemlik’te yürüyüş kararı 
almışlar..

Yürüyüş kararına büyük tepki 
gösteren, benim yiğit Gemlik halkım 
ise, dev Türk bayrakları açıp, İstiklal 
Marşımızı okuyarak tepkisini ortaya 
koydu.

Bende bir Gemlikli olarak orada 
bulunmamı bir görev gördüğüm için 
aralarına katıldım, iki saate yakın 
oradan ayrılmadım..
Allâh için söylemeliyim polis de kuş 

uçurtmadı..
Görevlerini hakkıyla yaptılar.

Kaymakam her an dikkatli idi..
Teröre karşı tepkilerini dile getiren 

Gemlikliler ise evlerini, işyerlerini Türk 
Bayraklarıyla süslediler.
Gemliklilerden Yürüyüş Protestosu, 

halkın ve gençlerin birlikteliği beni 
mutlu etti ve gururlandırdı.

İçleri vatan sevgisi ile dolu Gemlik 
gençliği;
Asil görevinizi yaptınız,benden aferin 

sîzlere.. v
Gemlik’te Ocalan yürüyüşüne tepki 

için bir araya gelen gençler açtıkları 
dev Türk Bayrağı altında-istiklal 
marşımızı okuyarak, slogan attı, gurup 
bir süre sonra dağıldı.-

Polisin sağduyulu yaklaşımı ile İstiklal 
Marşımızı okuyan 150 kadar gence 
ilçemizde ba?ı şehit aileleri de eşlik etti.

Ortalığı karıştırmak isteyenler 
Televizyonlar da, “Gemlik’e 
gelemedik”... diyorlar.

Gelemediniz, gelemeyeceksiniz.
Yeter artık. Yeter
sizlere tavizler verildiği için şımarıp, 

küstahlaşıyorsunuz.
Yaptığınız siyasi bir mücadele değil.
Meclis kürsüsüne çıkıp, maaşlarınızı 

ve fiyakanızı korumak adına yemin , 
ediyor, bu onuru koruyamayıp .Vatanı 
parçalamak adına her türlü basitliği 
yapıyorsunuz.

Önce kendinizi piyon olmaktan kur
tarın.

Sîzler dağdakilerin ve İmralı’nın kuk
lalarısınız.

Önce boğazınızdaki tasmayı çıkarın 
sonra karşımıza gelin.

Gemlik bir örnek olsun, ey benim 
şehit kanlarıyla sulanan vatanım, biliyo
rum birkaç çapulcu seni üzüyor.
Ama biliyorsundur, Atatürk’ün genç

leri ve biz ihtiyarlarda buradayız.

Gürsu’daki üreticiler 
geçen yıl jandarmanın 
aldığı önlemler 
sayesinde hiçbir hırsı
zlık olayının yaşan
madığını, bu yıl da 
takviye ekiplerin 
gelmesiyle hırsızların 
tarlalara giremeye
ceğini söyledi.

ABONE OLDUNUZ MU?
■ansmami abone olun okuyun okutun

A “SUYUNU BOŞA 
mH HARCAMA”

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

mailto:1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kurşunlu Balıkçı Barınağı 
ve özürlülere kampanya

Kurşunlu Balıkçı Barınağı, 2009 yazında Gem 
İlk Belediyesi tarafından işletildi.

Gemlik Belediyesi, Barınak’a 100 bin liranın 
üzerinde harcama yapıldı.

Ayrıca, Barınakta kullanılan su ve elektrik 
borçları da Gemlik Belediyesi’ne kalmıştı.

Kurşunlu Belediyesi, 1992 yılından beri elek
trik borcu ödememişti.

Bu, Belediyenin elektriklerini kesemeyen 
işletme, Barınak CHP’li yönetime geçince, elek
trik borçlarından dolayı Belediyeyi icraya verdi.

Borç takside bağlandı ve ödendi.
AKP yönetimi ve Kurşunlu Su Ürünleri 

Kooperatifi, 2009 seçimlerine kadar, Barınak’ın İl 
Tarım Müdürlüğü’ne devrini istemek için hiçbir 
girişimde bulunmadı.

Ta ki, Kurşunlu Belediyesi’nin kapatılıp 
Gemlik Belediyesi’ne bağlanmasına kadar.

Sonunda, Kurşunlu Balıkçı Barınağı’nı Gem 
lik Belediyesi’nin elinden aldılar.

il Tarım Müdürlüğü’ne teslim ettiler.
2010 yazında, balıkçısı bulunmayan Kurşun 

lu Beldesinde, yat ve teknelerin bağlandığı Barı 
nakta, hiçbir tekneye hizmet verilemedi.

Şikayetler Bursa’ya kadar gitti.
Sonunda, Barınak Gemlik Mal Müdürlüğü 

tarafından ihaleye çıkarıldı.
İhaleye yalnız Kurşunlu Balıkçı Kooperatifi 

katıldı.
Yıllığı 96 bin liradan ihaleye çıkarılan Barı 

nağın ihalesinde kooperatif teminat yatıramadı.
İhale düştü.
İkinci ihale, yönetmeliğe göre yerel beledi 

yeler arasında yapılacaktı.
Gemlik Belediyesi’nin bir dönem işletiği 

Barınağa, -kendi mahalle sınırları içinde olması 
nedeniyle- talipti.

İhale günü geldi çattı.
Ama bir baktık ki ihale ertelenmiş.
Neden?
Büyükşehir’de ihaleye katılacakmış!
Bir ihale bu nedenle durdurulur mu?
İşin içine hizmet değil, siyaset girerse, durdu

rulur.
Yeniden ihale tarihi belirlendi.
İhaleye Büyükşehir Belediyesi ile Gemlik 

Belediyesi katıldı.
Büyükşehir, 96 bin lira muammen bedeli olan 

Barınağın ihalesini yıllığı 220 bin liradan kiraladı.
Bugün öğreniyoruz ki, Kurşunlu Balıkçılar 

Kooperatifi, Bölge İdare Mahkemesi’nde iki dava 
açmış.

Birinde Yürütmeyi durdurmuş.
Ne diyelim, Gemlik’e yar edilmeyen Kurşunlu 

Balıkçı Barınağı, bugün için Büyükşehir 
Belediyesi’ne de yar olmamış.

Barınağın akıbetini yargı aşamasını takip 
edeceğiz.

ÖZÜRLÜLERE DESTEK
Bursa Zihinsel Engelliler Derneği ile Gemlik 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası, sosyal bir projeye 
ortaklık yaptılar.

Plastik kapak, pet şişe, gazete kağıdı gibi 
atıkları toplayıp satarak 4 özürlüyü sevindirecek 
4 adet tekerlekli sandalye aldı.

Bu kampanya sürüyor.
Bursa Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı 

Vedat Emek, bu tür kampanyaların tek elde 
toplanmasını istiyor.

Esnaf Odası Başkanı İbrahim Talan ise esnaf 
ve sanatkarlara seslenerek, kampanyaya destek 
istiyor.

Elinde istenen türden atıkları biriktirenlerin 
Oda’ya telefon etmeleri kafi. Duyurulur.

Bursa Zihinsel Engelliler Derneği ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası özürlüler için el ele verdiler

Esnal Odası ndan özürlülere
4 tekerlekli sandalye

Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
ile Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası'nın işbir- 
liğiyle, Gemlikli 
özürlülere 4 adet 
çok fonksiyonlu 
tekerlekli sandalye 
armağan edildi. 
Dün, Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
lokalinde yapılan 
tekerlekli 
sandalyelerin teslim 
törenine, Gemlik 
Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan, yönetim kuru* 
lu üyeleri, Bursa 
Zihinsel Engelliler 
Derneği Başkanı 
Vedat Emek ve 
dernek yöneticileri 
katıldı.
Törende konuşan 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Vedat Emek 
şunları şöyledi: 
"Bursa Zihinsel 
Özürlüler Derneği 
olarak sosyal proje 
kapsamında bir 
çalışma başlattık. 
Hastalarımıza akülü 
ve tekerlekli sandal 
ye temin etmek için 
kampanya başlattık. 
Gemlik'te de proje 
mize sahip çıkan 
Esnaf ve Sanatkar 
lar Odası Başkanı 
İbrahim Talan'a ve 
tüm ekibine teşek 
kür ediyoruz.
Tüm vatandaşlarımı

zın bu sosyal 
proje ye duyarlı 
olmasını ve bize 
yardımcı olmalarını 
bekliyoruz. 
Onlardan maddi 
hiçbir destek 
beklemiyoruz. 
Herkesin çok iyi 
bildiği kapak 
toplama 
kampanyalarını tek 
çatı altında toplama 
düşüncesindeyiz. ”

KAMPANYAYI 
DESTEKLİYORUZ 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim 
Talan ise yaptığı 
konuşmasında, 
"Bugün burada bir 
ilki başlattığımızı 
söylemek istiyorum. 
Bu konuya duyarlı 
davranarak, engelli 
dostlarımızın her 

zaman yanında 
olduğumuzu belirt
mek istiyorum. 
Esnaf ve sanatkar 
arkadaşlarımızdan 
özellikle lokanta, 
restaurant işletmeci 
si ve diğer esnaf 
arkadaşlarımızdan 
boş pet şişe, gazete, 
karton ve diğer geri 
dönüşüm maddeleri
ni engelli arkadaş 
larımıza yardım 
amacıyla toplayarak 
bu kampanyaya 
destek olmalarını 
bekliyoruz.
Odamıza bir telefon 
etmeleri yeterlidir. 
Geri dönüşüm mad
delerini proje kap
samında Özürlüler 
Derneği ile beraber 
çalışarak topluyor 
ve engelli 
kardeşlerimize 
yardım ediyoruz.

Bizi telefonla arayan 
esnaflarımızın geri 
dönüşümlerini, 
işyer terinden 
alarak, depomuzda 
toplayacağız. 
Bu durum hem 
çevre kirliliğini azal
tacak, hem de 
buradan gelen • 
gelirle, tekerlekli 
sandalye ve protez 
ihtiyacı olan kardeş
lerimize yardım '* 
edeceğiz. Esnaf 
ve Sanatkar 
arkadaşlarımızın 
desteğini 
bekliyoruz." dedi. 
Kampanyaya 
destek olmak 
isteyenlerin Esnaf 
ve Sanatkar lar 
Odası’nın 0 224 - 
513 20 18 nolu tele
fonunu aramaları 
istendi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurşunlu Köyü Kalkınma Kooperatifi İdare Mahkemesi’ne açtığı yürütmenin durdurulması davasını kazandı

Km Wlıı Balılıcı Barınağı yargıya itini
Mal Müdürlüğü’nün 
açtığı ihale ile 
işletme hakkını 
kazanan Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Kurşunlu Köyü 
Balıkçılar 
Kooperatifinin 
açtığı yürütmeyi 
durdurma davasını 
kazanması 
nedeniyle, 
Barınak’ta hiçbir 
hizmet veremiyor. 
Kurşunlu 
Beldesi’nin Gemlik 
Belediyesi’ne 
bağlanmasından 
sonra, Belediye’nin 
işletmekte olduğu 
Balıkçı Barınağı, 
Gemlik Belediye 
Si’ne devroldu. 
Belediye tarafından 
elektrik ve su 
borçları ödenmemiş 
olan barınağın bu 
borçları ödendikten 
sonra Barınağa 100 
bin liranın üzerinde 
masraf yapıldı. 
Ancak, bu arada 
Kurşunlu Köyü 
Balıkçılar 
Kooperatifi devreye 
sokularak, Balıkçı" 
Barınakları

Yönetmeliğine göre 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı’nın 
kendilerine 
verilmesi gerektiği 
belirtilerek, 
Valiliğe şikayette 
bulunuldu;
Bunun üzerine, İl 
Tarım Müdürlüğü 
tarafından Gemlik 
Belediyesi’nin işlet
meye başlattığı 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı İl Tarım 
Müdürlüğü’ne 
devredildi.
Müdürlük, Gemlik 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’ne 
bıraktığı barınak 
2010 yılı içinde 
barınakta bağlı olan 
teknelere elektrik, 
su ve diğer hizmet
leri verememesi 
büyük yakınmalara 
neden olmuştu.

İHALEYE 
ÇIKARILDI 
Gemlik 
Belediyesi’nden İl 
Tarım Müdürlüğü’ne 
devredilen 
Kurşunlu Barınağı 
tarafından Gemlik 
Mal Müdürlüğü

tarafından 
geçtiğimiz yıl 
Balıkçı 
Kooperatifleri 
arasında ihaleye 
çıkarıldı.
Yalnız Kurşunlu 
Köyü Balıkçı 
Kooperatifi’nin 
katıldığı ihalede, 
kooperatifin temi
nat yatırmaması 
nedeniyle ihale iptal 
edilmişti.
İkinci ihale, yönet
meliğe göre çevre 
belediyelerinin 
katılmasını 
hükmettiği için 
belirlenen günde

yeniden ihaleye 
çıkartılan Kurşunlu 
Köyü Balıkçı 
Barınağı’na Gemlik 
Belediyesi talip 
oldu.
İhale günü 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin de 
ihaleye gireceği 
gerekçesiyle ihale 
tarihi yeniden 
değiştirildi.

BÜYÜKŞEHİR’DE 
KALDI
Gemlik ve 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
çekiştiği Kurşunlu

Köyü Balıkçı 
Barınağı ihalesinin 
muhammen bedeli 
olan 96 bin liradan 
başlayan açık 
arttırmada Gemlik 
Belediyesi 
210 bin lirada ihale
den çekildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi temsil1- 
cisi ise Balıkçı 
Barınağı’na yıllık 
kira bedeli olarak 
220 bin lira teklif 
edince ihale 
Büyükşehir 
Belediyesi’nde 
kaldı.

BÖLGE İDARE 
MAHKEMESİ’NE 
DAVA AÇTILAR 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Kurşunlu Balıkçı 
Barınağı’nı ihale ile 
alması üzerine, 
Sınırlı Sorumlu 
Kurşunlu Köyü 
Balıkçılar 
Kooperatifi 
Bölge İdare 
Mahkemesi’ne 
başvurarak, yürüt
menin durdurul
ması talebinde 
bulundu.
Mahkeme, 
Kurşunlu Köyü 
Balıkçılar 
Kooperatifi’nin 
isteğini yerinde 
bularak, yürütmeyi 
durdurma kararı 
verdi.
Böylece, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
büyük iddialarla 
Gemlik 
Belediyesi’nden 
aldığı Kurşunlu 
Balıkçı 
Barınağı’nda 
bugüne kadar 
hiçbir hizmeti 
yerine getiremedi.

Yapılan asfaltlar ise yaramadı
1O dakikalık sağanak yağmur, ilçeyi felç etti

Dün öğle saatlerin 
de ilçemizi de etkisi 
altına alan sağanak 
yağmurlar, bir çok 
semtte su birikinti
lerine neden oldu. 
Dün gün boyu

devam eden şiddetli 
sağanak yağmurlar 
nedeniyle Hürriyet 
Caddesi’nde yeni 
döşenen asfaltların 
yağmur mazgallarına 
yeterli eğimli olma

ması nedeniyle bir 
çok yerde işyer
lerinin önlerinde 
birikintilere neden 
oldu. İşyeri sahipleri 
asfaltın yeni 
döküldüğünü, yağan 

ilk sağanak yağmur
da eskiden olduğu 
gibi işyerlerine yine 
girilemediğini, müş
terilerin birikintilere 
konan taşlara 
basarak yaya

kaldırımlarına 
çıkabildiklerini 
söylediler. BUSKİ, 
geçtiğimiz yıl yağan 
yağmurlardan sonra 
Hürriyet Caddesi, 
Orhangazi Caddesi 

ve ilçenin değişik 
yerlerinde meydana 
gelen baskınların bir 
daha yaşanmaması 
için Gemlik’te alt 
yapı çalışmalarına 
başlamıştı.
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WiiliilllltllMWIIIIIIll!
Yeni sistemde her 
türlü tebligat ücret
leri, keşif giderleri, 
bilirkişi ve tanık üc 
retleri avans olarak 
davacı tarafından 
yatırılıyor.
Hukuk Muhakeme 
leri Kanunu, Resmi 
Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Bu kanunla 
birlikte Hukuk, Aile, 
Ticaret, Kadastro, 
Tüketici, Fikri ve 
Sınai Haklar 
mahkemeleriyle bir
likte Ticaret ve 
Denizcilik İhtisas 
Mahkemeleri’nde 
açılacak ve görüle
cek davalarla ilgili 
giderler de “Gider 
Avansı” başlığı 
altında düzenlendi. 
Kanuna göre 
davacılar dava 
açmadan önce, 
davada yapılacak 
işlemlere göre 
belirlenen miktarları 
“Gider Avansı” 
olarak yatırdıktan 
sonra dava 
açabilecek.
Yatırılan avansın 
tamamı harcan
mazsa, kalan kısmı 
dava sonunda

Komşuya vizesiz geçiş
Yunanistan, Türk 
vatandaşlarına Batı 
Trakya'ya günübir
liğine geçişte vizeyi 
kaldırıyor.
Yunan medyasında 
yer alan haberlere 
göre, Başbakan 
Yorgo 
Papandreu'nun 
talimatı üzerine 
Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Dimitris 
Dollis yasal düzen
lemeyi hazırlamak 
üzere çalışmalar 
başlattı.
Türk-Yunan sınırın
daki Meriç nehrinin 
batısındaki böl
gelere Türklerin

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
ıH

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

ilgiliye iade edile
cek. Bu uygulafnay- 
la birlikte, daha 
önce dava sonunda 
tahsil edilen gider
ler, dava başla
madan davacıdan 
tahsil edilmiş ola
cak. Böylece daha 
önce 30 veya 40 lira 
masrafla açılan 
davalar şimdi ' 
dosyanın içeriğine 
göre 300 ile 1000 
lira arasında ödeme 
yapıldıktan sonra 
açılabilecek.
İşte dava açılmadan 
önce yatırılması 
gereken miktarlar: 
- Tebligat gideri (kişi 
başı): 30 lira 
- Tanık gideri (kişi 
başı): 21 lira 
- Keşif harcı-Ulaşım: 
205 lira

vizesiz girebilmesi 
% yönündeki istem 

geçen hafta bölge 
milletvekillerinden 
Papandreu'ya 
iletilmişti.
Milletvekilleri, 
Yunan Başbakam'na 
ülkenin içinde 
bulunduğu derin 
ekonomik krizde 
bölgenin Türklere 
açılımı ile ekonomik

Bilirkişi Maliyetleri 
(Bilirkişi başına): 
- Sulh Hukuk 
Mahkemesi: 150 lira 
- İcra Mahkemesi: 
150 lira 
Asliye Hukuk
Mahkemesi: 250 lira 
- Aile Mahkemesi: 
200 lira 
- İş Mahkemesi: 200 
lira 
- Kadastro
Mahkemesi: 200 lira 
- Tüketici
Mahkemesi: 150 lira 
- Fikri ve Sınai 
Haklar Mahkemesi: 
300 lira 
- I icaret ve 
Denizcilik İhtisa 
Mahkemesi: 300 lira 
- Diğer 
Maliyetler(Tüm 
Mahkemeler için): 
50 lira 

nefes alabileceğini 
belirttiler.
Haberde; bölge mil
letvekillerine göre 
Türkiye'nin 1988'de 
tek taraflı olarak 
Yunan vatandaşları
na vizeyi kaldırması 
sonrası Batı 
Trakya'daki Yunan 
vatandaşları için 
Türkiye'ye geçmek 
ilk seçenek oldu.

Suudi Arabistan 
eski Petrol Bakanı 
Zeki Yamani’nin 
oğlu iş adamı Hani 
Yamani, Bursa’ya 
turizm yatırımı yap
maya hazırlanıyor. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput’u 
ziyaret eden Hani 
Yamani, turizm 
alanında yeni 
yatırımlar yapmak 
istediğini, Bursa’yı 
bu yatırımlar için en 
iyi yer olarak 
belirlediğini 
söyledi. Yamani, 
"Arapların Bursa’ya 
aşın ilgisi var. 
Bursa’yı çok 
seviyorlar. Arap 
ülkelerinden 
Bursa’ya gelen tur
ist sayısı her geçen 
gün artıyor. Bu da 
bizi buraya yatırım 
yapma konusunda 
tetikliyor. 
Gördüğüm 
kadarıyla Bursa’da 
potansiyel büyük 
var. Burada turizm 
yatırımı yapmak

Türkiye’nin suç haritası çıkarıldı
2010 yılı verilerin 
den oluşan ve ta 
mamı adliye kayıt
larına dayanan 
araştırmaya göre, 
Türkiye'nin genel 
suç sıralamasında 
ilk sırada hangi il 
yer alıyor?

^TBMM Şiddet 
Araştırma Komisyo 
nu Uzmanı ve araş 
tırmacı Adem Solak, 
iki yıllık bir çalışma 
mn sonunda, tümü 
adliye kayıtlarına 
dayanan verilerle 
Türkiye'nin 'suç han 
tasım', özellikle de' 
'çocuk suçluluğu' 
haritasını çıkardı. 
Önümüzdeki hafta 
kitap olarak yayın
lanacak olan yak
laşık 400 sayfalık 
'Türkiye'nin Suç Ha 
ritası - Çocuk Suçlu 
luğu' adlı çalışma, 
2C10 yılına ait birbi 
rînden çarpıcı rakam 
farı gün yüzüne 
çıkardı.
HEGEM (Hayat Boyu 
Eğitim Gelişim 
Derneği) Başkanı da 
olan Adem Solak, 
yaptığı açıklamada, 
"Bu çalışmanın bir 
milat olduğunu

istiyorum” dedi. 
Vali Şahabettin 
Harput ise, 
şu anda Türkiye de 
turizm yatırımı için 
en elverişli şartların 
Bursa’da olduğunu 
ifade ederek, 
"Biz bu şehrin J 
yöneticileri olarak', 
yerli ve yabancı 
iş adamlarımızın 
turizm yatırımı 
yapmaları için 
gerekli şartları 
hazırlıyoruz.
Bursa’da turizmin 
hemen hençeşidi 

düşünüyorum” dedi 
ve ekledi: "Kullan 
dığımi£ rakamların 
tümü resmi yazış
malarla ve Adalet 
Bakanlığı'nın deste 
ğiyle ortaya çıktı. 
Türkiye'de, 0-18 yaş 
arası 24 milyon ço 
cuk var. Ancak kahu 
ni sorumluluk 12 
yaşından itibaren 
başlıyor. Bizde bu 
çalışmada 12-18 yaş 
arası çocukların 
suçluluk sayılarım 
çıkardık. 
Türkiye'deki çocuk
ların kaçı suça 
karıştı, kaçı hakkın
da dava açıldı, hepsi 
2010 yılına göre, 
araştırmamızda yer 
alıyor." 
Çocukların korun
ması açısından da 
bu rakamların çok 
iyi okunması gerek
tiğini söyleyen 
Solak sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
"Çocuk suçluluğu 
yönünden 
durumumuz nedir? 
İşin neresindeyiz? 
Gidişat ne yönde? 
Riskler biliniyor 
mu? Stratejilerimiz, 

.plan, program

yapılabilir. Şehrin 
tabii şartları turizme 
çok elverişli. Son 
yıllarda Bursa’da 
15’e yakın yeni otel 
yapıldı. Arap turizm 
teşkilatı ile çalış
malarımız devam 
ediyor. Gelecekte 
Arap turizminin 
başkenti Bursa ola
cak. Yatırımcılara 
her türlü desteği 
vermeye hazırız” 
diye konuştu. 
Harput, Yamani’ye 
İznik çinisi hediye 
etti 

ve politikalarımız 
var mı? Bu çalışma 
tüm bu ve başka 
soruların cevabını 
ortaya koymaktan 
çok, yeni sorulara 
ve sorgulamalara da 
yol açacak.
Çünkü konu 
çocuklarsa, o zaman 
sorumluluğumuzun 
sonu ve sınırı 
olmaz."
Solak, çalışmanın 
amacını "Şiddet ve 
suç yönünden 
toplumun nereye 
gittiğini ortaya 
koymak, özellikle 
çocuklar boyutunda 
doğru projeler 
üretilmesine katkıda 
bulunmak" dedi. 
Araştırmada, 'fail 
çocuk sayısı', 'mük
errer suç sayısı' ve 
'çocuklar hakkında 
açılan ceza 
davası sayısı' 
belirtilip, o şehirdeki 
toplam çocuk 
nüfusuna göre 
oranlama yapılıyor; 
böylece çocuk 
suçluluğu haritasın
da hangi şehir 
kaçıncı sırada 
ortaya çıkartılıyor." 
dedi
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Baro Başkanı Birkan, 
Gemlik Hukuk Fakültesi

öğrencilerini bilgilendirdi

ttzflilek avrunaya 
Hn'tt Birdi

Bursa Baro Başkanı 
Zekeriyaı Birkan, 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk 
Topluluğu'nun 
daveti üzerine 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde 
öğrencilerle bir 
araya geldi.
Yaklaşık iki saat 
süren bu ziyarette 
Başkan Birkan genç 
hukukçulara gerek 
avukatlık gerekse 
hakimlik -savcılık 
gibi mesleğin 
değişik alanlarında 
bilgi verdi.
Öğrencilere ken
disinin Bursa'yı ve 
Bursa Barosu'nu 
neden seçtiğini ve 
onlarında neden 
seçmesi gerektiğini 
anlatan Birkan; suç 
oranının oldukça az 
olduğunu, Bursa'nın 
doğası ve sanayisi 
ile çok canlı bir 
şehir olmasının onu 
ne kadar yaşanılır 
kıldığından bahsetti. 
Siyasal gündemi de 
değerlendiren 
Başkan Birkan 
mevcut anayasanın 
bir darbe anayasası 
olduğunu, değişme
siyle ülkemizde 
çok şeyin değişe

ceğini savundu. 
Anayasanın önün
deki statükonun 
yoğun direnişinin 
başarılı olamaya
cağına inandığını ve 
yeni yapılacak 
anayasanın çerçeve 
bir anaysa olması 
gerektiğini söyledi. 
Kendisini dinleyen 
onlarca öğrenciye 
meslektaşım diye 
hitap eden Birkan 
kendisine yöneltilen 
soruları yanıtladı. 
Ziyaret sonunda 
Bursa Barosu 
Başkanı Zekeriya 
Birkan kendisi için 
Uludağ Hukuk

Topluluğu tarafın
dan hazırlatılmış 
olan hediyeyi 
Uludağ Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr.

Doğan Şenyüz'den 
aldı ve kendisi 
de genç meslek
taşlarına 
avukatlık kanunu 
hediye etti.

Havlu, bornoz ve 
ev tekstil ürünleri
ni Avrupa’ya 
taşıyan Özdilek 
Grubu, ilk yurt dışı 
mağazasını 
İngiltere’de 2012 
Olimpiyatları’nın 
yapılacağı 
Londra 
Stratford’da bulu
nan Westfield 
Alışveriş 
Merkezi’nde açtı. 
Avrupa’daki 
mağaza sayısını 
iki yılda 20’ye 
çıkarmayı 
hedefleyen grup, 
alışveriş merkezi 
ve otelcilik yatırım
larına da hız 
verecek. 
Özdilek Grubu 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek, iki yıl 
içinde 300 milyon 
dolar yatırım 
yapacaklarını, 2 
bin kişilik yeni isti
hdam yaratacak
larını söyledi 
Havlu ve nevresim 
üretiminde 
Avrupa’nın en 
büyük kapasite
sine sahip olan 
Özdilek Grubu, 
yurt dışındaki ilk 
perakende 
mağazasını

Ingiltere’de açtı. 
2012
Olimpiyatları’nın 
yapılacağı 
bölgede yer 
alan Westfield 
Stratford City 
Alışveriş 
Merkezi’ndeki ilk 
Türk markası 
unvanına sahip 
olan Özdilek 
Grubu’nun 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Özdilek, 
önümüzdeki iki yıl 
içinde Avrupa’da 
20 mağaza açmayı 
hedeflediklerini 
söyledi, 
Havlu ve bornoz 
sektöründe lider 
olan Özdilek’in 
AVM ve otel 
yatırımlarıyla da 
önümüzdeki 
dönem adından 
çok söz ettireceği
ni anlatan 
Hüseyin Özdilek, 
“İki yıl içinde 300 
milyon dolar 
yatırım yaparak 
AVM ve otel 
yatırımlarımıza hız 
vereceğiz.
Yapacağımız 
yatırımlarla 2 bin 
yeni kişiyi de istih
dam edeceğiz” 
dedi.

Ağaçlara nüfus sayımı yapılıyor
Türkiye İstatistik 
Enstitüsü tarafın
dan Türkiye'deki 
zeytin ağaçlarının 
envanteri çıkarıldı. 
Türkiye İstatistik 
Enstitüsü tarafın
dan yapılan araştır
maya göre, son yıl
larda zeytin fidanı 
üretimi azaldı.
Zeytin, Marmara 
ve Ege'nin yanı sıra 
son zamanlarda 
Gaziantep, Mardin, 
Kilis, Şanlıurfa ve 
Hatay bölgelerinde 
de yetiştiriliyor. 
TÜIK tarafından 
2010-2011 üretim 
yılı zeytin ve

zeytinyağı rekoltesi 
araştırmasına göre, 
Türkiye'de 
115 milyon 506 bin 
647 adet meyve 
veren, 43 milyon

276 bin 260 adet 
meyve vermeyen 
olmak üzere 
toplam 158 milyon 
782 bin 907 zeytin 
ağacı mevcut.

Bunlardan 
10 milyonu ise 
Orhangazi'de. 
Meyve veren 
ağaçların toplam 
ağaçlara oranı ise

yüzde 73. 
Ağaç başına 
ortalama 9,30 
kilogram 
verim ile
1 milyon 074 bin

492 ton zeytin 
üretimi beklenirken, 
bunun
304 bin 477 
tonunun sofralık, 
771 bin 492 
tonunun yağlık 
zeytin olması 
tahmin ediliyor.

Bu üretimden 
160 bin 413 ton 
zeytinyağı elde 
edilmesi 
bekleniyor.
Ege ve Marmara 
bölgesi zeytinyağı 
rekoltesinin 114 bin 
664 ton, sofralık 
zeytin rekoltesinin 
ise 210 bin143 ton 
olduğu açıklandı.
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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 ARANIYOR
FİRMAMIZDA ÇALIŞACAK 

ZEYTİN İŞLERİNDEN ANLAYAN
GEMLİK’TE İKAMET EDEN 

BAY VE BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR 
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur 

GÜNGÖR ZEYTİNCİLİK 
0 224 5İ4 14 53

Umurbey Sanayi Bölgesi GEMLİK

. ...... U.... ....
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

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

K6MPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

REYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ARBNIYOB
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

İGemlikK!

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA n
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Balıkesir Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
GÜRAYPASAT

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgaZetesi.com

mynet.com
http://www.gemlikkorfezgaZetesi.com
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Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, 
hükümetin 2 buçuk 
milyon memuru 
yakından 
ilgilendiren bir 
çalışma yürüt
tüğünü açıkladı. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, memur 
maaşları ile ilgili 
geniş bir çalışma 
başlattıklarını 
söyledi. Çelik, daire 
başkanı ve üstü 
makamlar, uzman
lar ve memurların 
durumlarının 
masaya 
yatırıldığını, kamu 
kurumlan arasında
ki maaş farklılık
larının ortadan 
kaldırılmasının 
hedeflendiğini 
belirtti. Çelik, 
Sabah'ın, eşit işe 
eşit ücret çalış
masına ilişkin soru
larını yanıtlarken, 
kamuda iki grubun 
ücret dengesizliği 
nedeniyle sıkıntı 
yaşadığını hatırlattı. 
Birinci grupta

Sanayi üretiminde tini kırıklığı
2011 yılı Ağustos 
ayında sanayi üre
tim endeksi bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3,8 arttı. Beklentiler 
yüzde 5 seviyesinde 
bulunuyordu. 
TÜİK'ten yapılan 
açıklamada;

müsteşarlar, 
müsteşar yardım
cıları, genel müdür
ler, genel müdür 
yardımcıları, daire 
başkanları, il 
müdürleri ve 
uzmanlar olduğunu 
ifade eden Çelik, 
"Bu gruptakilerin 
maaş dengesizliği 
ek ödemelerden 
kaynaklanıyor" 
dedi.
KAZANILMIŞ 
HAKLAR VAR 
Çelik, ikinci grubun 
ise kamu kurum- 
larında çalışan 
diğer memurlar 
olduğunu, bunların 
da aynı ışı yap
malarına karşın 
çalıştıkları kurum-

"Sanayinin alt 
sektörleri ince
lendiğinde, 2011 yılı 
Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı 
ayına göre ynaden- 
cilik ve taşocakçılığı 
sektörü endeksi 
yüzde 4,0 azalmış, 
imalat sanayi sek

lara bağlı olarak 
farklı maaşlar 
aldıklarını kaydetti. 
Yapılan çalışmanın 
bu gruplarının 
mağduriyetlerini 
gidermeye yönelik 
olduğunu kaydeden 
Çelik sözlerini • 
şöyle sürdürdü: 
"Eşit işe eşit 
ücret uygulaması 
hemen mi uygula
maya konulacak, 
yoksa yeni çalış
maya başlayanlar 
için mi geçerli ola
cağı konusunda 
çalışmalar devam 
ediyor. Mevcut 
çalışanların 
Kazanılmış naKiar 
var."
HEMEN 

törü endeksi yüzde 
4,9 artmış ve elek
trik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üreti
mi ve dağıtımı sek
törü endeksi yüzde 
0,4 azalmıştır.
Takvim etkisinden 
arındırılmış endeks 
2011 yılı Ağustos 

BAŞLAYACAK 
Bakan Çelik, kamu
da yaşanan ücret 
adaletsizliğini bir 
örnekle anlattı.
Çalışma 
Bakanlığı'ndaki bir 
uzman bin 900 bin 
lira alırken, hemen 
yanındaki bakanlık
ta çalışanların farklı 
maaşlar aldıklarını 
söyleyen Çelik, 
"Başka kurumlarda 
3 bin - 4 bin lira 
gibi maaşlar alıyor
lar. Benim kuru- 
mumda ücret 
düşük, uzman 
tutamıyorum" diye 
konuştu. "657 sayılı 
yasada köklü bir 
değişiklik mi 
yapılacak?" 
sorusunu ise şu 
sözlerle yanıtladr: 
"657 sayılı Devlet 
Memurlarj 
Kanunu'nun ihti
yarladı, emeklilik 
süresi çoktan 
doldu. Ancak bu 
konuda diğer 
bakanlıkların da 
oturup yeni düzen
lemeyi çalışması 
gerekiyor." 

ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 3,8 artmış, 
mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırıl 
mış sanayi üretim 
endeksi ise bir ön 
çeki aya göre yüzde 
2,6 azalış göster
miştir." denildi.

Emeklinin maaş 
kaybı yüzde 43

Emekliliği gelen 
memurların neden 
emekli olmak 
istemedikleri 
yapılan bir araştır
ma ile ortaya çıktı. 
Emekliliği gelen 
memurların neden 
emekli olmak 
/istemedikleri 
yapılan bir araştır
ma ile ortaya çıktı. 
Memurlara emekli 
olmadan önce öde
nen ücret ile emek
li olduklarında ala
cakları aylıklar baz 
alınarak yapılan 
araştırmaya göre, 
emekli memurların 
maaşlarında orta
lama kaybın yüzde 
43 olduğu belirlen
di. Buna göre, 
emekli olmadan 
önce 2 bin 561 TL 
maaş alan bir 
öğretmen emekli 
olduğu takdirde 
bin 392 TL, 2 bin 
582 TL maaş alan 
polis memuru ise 
bin 16 TL emekli 
avlıaı alıvor.
Bilgiye göre, Kamu 
Çalışanları Hak 
Sendikaları 
Konfederasyonu 
(HAKSEN).tarafın
dan yapılan 
araştırma ile 
memurlar için 
emekliliğin hayal 
olduğu ortaya 
çıktı. HAKSEN 
Ekonomi Servisi 

NÖBETÇİECONE
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VEZİROĞLU ECZANESİ

tarafından, 
memurlara halen 
ödenen ücretleri 
ile emekli aylıkları 
baz alınarak 
yapılan araştır
maya göre, emekli 
memurların ortala
ma ücret kaybı 
yüzde 43 olarak 
hesaplandı. Çeşitli 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında 
görev yapan 
emekliliğine hak 
kazanmış çeşitli 
unvandaki 
memurların Eylül 
ayı ücretleri ile 
emekli olmaları 
halinde 
bağlanacak emekli 
aylıkları dikkate 
alınarak yapılan 
hesaplama sonu
cunda memurların 
zorunlu olarak 
çalışmayı tercih 
ettikleri belirlendi. 
Memurların emekli 
aylığındaki düşüşe 
neden olarak fiilen 
çalışırken yapılan 
ek ödeme ve 
tazminatların 
emekli aylığı hesa
planırken dikkate 
alınmamasının 
neden olduğu 
tespit edilirken, 
özellikle Emniyet, 
Maliye ve Sağlık 
çalışanlarındaki 
kaybın ortalamanın 
da üstünde olduğu 
belirlendi, „

I l ■

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

HASTANELER

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 İ1 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

UAPUR - FERİDOT
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 ___ no T_
MAR-PET ’13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4088

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)

aiiıııtiıiü
mm 

KARADEDELEROLAH 
ll.45-l4.l5-l8.l5-20.il) 

ŞİRİNLER 

l4.M-llil20.l5 
■ 

İ2.00-16.I5-.I8.I5 

Rezervasyon
(Tel:5l3332l)
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Umit Milliler Bursa'ııa gelinir Mil miıs ı misi
11 Kasım’daki 
İtalya maçı Atatürk 
Stadı’nda oynana 
cak.
Bursaspor’un geç 
stoperi Serdar 
Aziz’in kaptanlığını 
yaptığı Ümit Milli 
Takımımız, 2013 
UEFA U21 Avrupa 
Şampiyonası Eleme 
Turu 7. Grup’taki en 
kritik İtalya maçını 
Bursa’da oynaya
cak. Sah günü Rieti 
kentindeki Centro 
d’İtalia Stadı’nda 
İtalya ile karşılaşa
cak olan Ümit 
Millilerimiz, grup 
liderliğini yakından 
ilgilendirecek 11 
Kasım’daki rövanşı 
ise Bursa Atatürk 
Stadı’nda oynaya-

YENERSEK 
BİRİNCİYİZ 
İtalya, Macaristan, 
İrlanda Cumhuriyeti 
ve Liechtenstein ile 
7. Grup’ta yer alan 
Ümit Millilerimiz 
oynadığı 4 maçı da

11 <

kazanarak 12 puanla 
lider durumda. En 
büyük rakibi ve 
takipçisi İtalya’nın 
ise 2 maçta 6 puanı 
bulunuyor. Yarın 
İtalya’da ve 11 
Kasım’da Bursa’da 
oynanacak iki 
karşılaşmada ortaya 
çıkacak sonuçlar 
grup liderini belir
leme açısından bü 
yük önem taşıyacak.

14 takım play off’a 
52 takımın, 8’i 5’erli,

2’si 6’h, toplam 10 
grupta mücadele 
ettiği 2013 UEFA 
U21 Avrupa 
Şampiyonası Eleme 
Turu maçları sonun
da, gruplarını lider 
olarak tamamlayan 
ve tüm grupların en 
iyi dört İkincisi 14 
takım Play-off’lara 
yükselmeye hak 
kazanacak. Play-off 
karşılaşmaları 
sonunda rakiplerini 
eleyen 7 takım, 
Haziran 2013’te

yapılacak finallere 
katılmaya hak 
kazanacak.
Şampiyonaya ev 
sahipliği yapacak 
İsrail finallere direkt 
olarak katılacak.

KALAN MAÇLAR 
11 Ekim 2011 İtalya- 
Türkiye
11 Kasım 2011 
Türkiye-İtalya 
1 Haziran 2012 
Macaristan-Türkiye 
18 Ağustos 2012 
İrlanda-Türkiye

Devlet Meteroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün son 
verilerine göre, yur
dun iç ve batı kes
imlerinde sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek 
yağışların Marmara, 
Ege, Batı Akdeniz 
ile Ankara, 
Eskişehir, Konya, 
Kırşehir, Nevşehir 
ve Aksaray çevre 
lerinde kuvvetli, 
Antalya çevrele 
rinde aşırı olması 
bekleniyor.
Rüzgar genellikle 
güney ve güneybatı 
(Lodos), Marma 
ra'da kuzey ve 
kuzeydoğu (Poyraz) 
yönlerden orta 
kuvvette, iç ve batı 
kesimlerde yer yer 
kuvvetli olarak (30- 
50 km/s) eseceği 
tahmin ediliyor.
-KUVVETLİ 
YAĞIŞ UYARISI- 
Marmara, Ege, Batı 
Akdeniz ile Ankara, 
Eskişehir, Konya,

Kırşehir, Nevşehir 
ve Aksaray 
çevrelerinde 
kuvvetli, Antalya 
çevrelerinde aşırı 
olması beklendiğin
den yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (sel, su 
baskını, taşkın, 
yıldırım düşmesi, 
ulaşımda 
aksamalar vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli ve 
tedbirli olmaları 
gerekiyor.
Rüzgarın iç ve 
batı kesimlerde 
güney ve 
güneybatı yönler
den, Marmara'da 
kuzey ve kuzey
doğu yönlerden yer 
yer kuvvetli (30-50 
km/s) esmesi bek
lendiğinden, 
yaşanabilecek 
olumsuzluklara 
karşı (ulaşımda 
aksamalar vb.) 
ilgililerin ve vatan
daşların dikkatli 
ve tedbirli olmaları 
gerekiyor.
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Her türlü şifalı bitki

• Bitkisel Tablet & Kapsüller 
Bitki Çayları

O Tohumlar & Vitaminler 
BM Kuvvet Macunları
O Aromatik Bitkisel Sular 
• Aromatik Bitkisel Yağlar 
O Bal ve Pekmez Çeşitleri 
O Zayıflama Setleri 
9 Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURS v V t v 
44 4 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : O 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEKkKMfEZmMMİZEl 
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

*NURS»
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”
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Bursa, uluslararası 
organizasyona ev 
sahipliği yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa’yı uluslararası arenaya 
taşıyacak bir organizasyona da 
ha ev sahipliği yapmaya hazır
lanıyor. Haberi sayfa 6’da

“Zeytinde 2009’daki fiyatlar makul karşılanabilir” 

Ziraat Odaları, MarmaralIirlik 
ile omuz omuza

İlçe Tarım Müdürlüğü binası ‘çürük’ 
çıkınca, hizmet binası boşaltıldı

Kriz Merkezi
barakalarına 

taşındılar
MarmarabirUk Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, birliğe 
bağlı 8 kooperatif 
bölgesinde toplam 
zeytin rekoltesinin 
181 bin ton olarak 
tahmin edildiğini, 
ortakların rekolte 
beyanının ise 80 bin 
ton civarında olması 
nı beklediklerini 
söyledi. Syf 2’de kontrollerde, boşaltıldı. Syf 5’de

Güne Bakış
Gemlik’in gelmiş geçmiş en renkli Belediye Başkanıydı

II.IİHttl»IİİI|İM»
Ziya Kaya’nın evi...

Doktor Ziya Ahmet Kaya, Kurtuluş 
Savaşı sonrası Gemlik’in ilk Belediye 
Başkamdir.
İki dönem Belediye Başkanlığı yap

mış, Cumhuriyet dönemi ve öncesi 
nin yerelde önemli siyasetçilerinden 
dir.

O bir yurtseverdir.
İşgal altındaki İstanbul’da OsmanlI 

nin son Dahiliye Nazırı, Kurtuluş Sa 
vaşı karşıtı, Mustafa Kemal düşmanı 
gazeteci Ali Kemal’i Armutlu’da (Boz 
burun da) düelloya davet edecek ka 
dar da cesur biridir.

Devamı sayfa 4’de

Kurtuluş Savaşı’nda 
sonra kurulan 
Türkiye devletinin, 
Gemlik’te ilk 
Belediye Başkanı 
olan Dr. Ziya 
Kaya’nın Demirsu 
başı Mahallesi 
Bekar Yokuşu’nda 
bulunan ahşap evi, 
ilgisizlikten yıkılmak 
üzere. Doktor Ziya 
Kaya’nın evinin 
kamulaştırtarak 
müze haline getiril 
mesi isteniyor.
Haberi sayfa 4’de

Türkiye’nin 
ilkzeytinyağ 
laboratnvarı 

Bursaya 
kuruldu

Bursa Gıda 
Yem Kontrol 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafın
dan kurulan 
'Türkiye'nin ilk 
'Zeytin Yağı 
Duyusal Analiz 
Laboratuarı' 
faaliyete başladı. 
Lamoratuvarda 
tüm Türkiye’de 
üretilen zeytinyağ 
lan koku ve tat 
testine tabi tutula
cak. Sayfa 7’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Diploması....
Diplomasi bir satranç oyununa benzer: Küçük 

bir kaç hamle, zafer de kazandırır. Felakete de 
götürür. Onun için hamleden önce amacı sapta
mak gerekir.

Türk dış politikası ise son yılların en sorunlu 
dönemini yaşıyor.

Kuşkusuz Ortadoğu’daki ve Güneyimizdeki 
gelişmeler Türk Dış Politikasını zorluyor.

Ancak,
Dünya durdukça sorunlar bitmeyecek ki...
Kaldı ki Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki 

yerinin önemi “akıllı ve önü ardı hesaplanmış bir 
dış politika izlenmesini” gerektiriyor.

Son günlerde dış politikada yaşananlar... 
İsrail’le Suriye ile yaşanan gerginlikler...
Amacı, gerek Türkiye’de, gerek komşu ülkel

erde ve ötesinde, barış ve refah içinde, istikrarlı, 
işbirliğine dayalı ve beşeri kalkınmayı sağlaya
cak bir bölgesel ve uluslararası ortamın yaratıl
ması olarak belirlenen Türk dış politikası ne 
yazık ki hedefinin dışına çıkmaktadır.

Bu durum Türkiye üzerinden rant elde etmek 
isteyenlerin bıyıklarını burmasına neden oluyor.

Asıl önemli olan Türkiye bu duruma nasıl ve 
neden düşürülmüştür.

Kırmızı çizgiler sürekli silinmektedir.
Cumhuriyetin ilanıyla çerçevesi belirlenen “dış 

politika anlayışından “uzaklaşmak Türkiye’ye 
yaramamıştır.

Oysa,
Türkiye dış siyasetteki en önemli atılımlarını 

Milli Mücadele döneminde gerçekleştirmiştir.
O dönemde konulan ilkelerin kalın harflerle 

yazılması ve bir daha hiç silinmemesi gerekiyor.
Çünkü,
Atatürk Döneminde izlenen dış politikanın 

temel ilkesi bağımsızlıktan hiç bir koşulda ödün 
vermemek olmuştur.

Atatürk Döneminin Türk Dış Politikası 
gerçekçidir.

Ulusal çıkarları gerçekleştirmede kararlı olmayı 
amaçlar.

Atatürk’ün; “Memleketimizin ellide biri değil, 
her tarafı tahrip edilse her tarafı ateşler içinde 
bırakılsa biz bu toprakların üzerinde bir tepeye 
çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul ola
cağız” ifadesi bu yaklaşımı açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.

Atatürk dönemi dış politikasının bir başka özel
liği barışı esas almasıdır.

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” dış siyasetin 
omurgasını oluşturmaktadır.

Ancak bu temel yaklaşıma uygun olarak böl
gesinde barışı korumada üzerine düşeni gerçek
leştiren genç cumhuriyet, teslimiyetçi ve pasifist 
bir politika da izlememiştir.

Diğer yandan genç cumhuriyetin kendini 
koruyabilmesi için ordunun modernleştirilmesi, 
ülkenin ekonomik yapılanması ile eş zamanlı 
olarak yürütülmüştür.

Atatürk Türkiye’sinin dış politika anlayışı ide
olojik doğmalara, önyargılı saplantılara değil, aklı 
ve bilimi esas alan bir çizgi üzerine oturtulmuş
tur.

Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Paşa için 
kurulan Cumhuriyet devletinin gerçek bağımsı
zlığı en önde gelen amaçtı. Bu bağımsızlık siyasi, 
iktisadi, mali, askeri ve kültürel açıdan bağımsı
zlıktı ve bunlardan ödün verilemezdi.

Bu ilkeden hareketle gerek Milli Mücadele 
süresince batılı devletlerle yapılan görüşmelerde 
gerekse Lozan Barış Antlaşması sonrasında 
bağımsızlık ilkesine gölge düşürebilecek her 
konuda kararlı davranılmıştır.

Lozan Konferansı Genç Türkiye 
Cumhuriyetinin elde ettiği çok önemli bir 
başarı... Kurtuluş Savaşının tacı...

Bütün fırtına da Lozan’ın yörüngesinde dön
müyor mu zaten?

“Zeytinde 2009’daki fiyatlar makul karşılanabilir”

Ziraat Odaları, 
Marmarabirlik ile

omuz omuza

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, birliğe bağlı 8 
kooperatif böl
gesinde toplam 
zeytin rekoltesinin 
181 bin ton olarak 
tahmin edildiğini, 
ortakların rekolte 
beyanının ise 80 bin 
ton civarında 
olmasını bekledik
lerini söyledi.
Asa, "Geçen yıl 47 
bin ton olan bölge 
rekoltesinin yüzde 
60’ını aldık ancak 
bu yıl bu oranı 
almamız mümkün 
görünmüyor” dedi. 
Marmarabirlik 
Başkanı Asa, ziraat 
odalarının başkan- 
larıyla bir araya 
geldi. Piyasanın 
oluşması, üretici 
beklentilerinin ne 
düzeyde tutulması 
gerektiği konusunda 
ziraat odalarının 
bakış açısının çok

önemli olduğunu 
söyleyen Asa, 
"Küçük taneli 
ürünün, genel olarak 
rekoltenin fazla 
olması, dolayısıyla 
üreticilerin beklenti
leriyle ilgili olarak 
ziraat odalarıyla 
sürekli temas 
gerekiyor” 
diye konuştu. 
Oda başkanlarıyla 
yaptıkları toplantıda, 
UZZK verileri 
doğrultusunda 
rekolte tahminlerine 
ilişkin bilgi veren 
Hidamet Asa, şöyle 
konuştu: 
“Üreticiyi mağdur 
etmeden, alabile
ceğimiz en üst 
seviyede ürün 
alımı planlıyoruz. 
Yıllar itibariyle 
satışlarımızı da 
artırıyoruz. Küçük 
ve orta irilikte ürün 
stoğumuz olma
masına rağmen bu 
yıl itibariyle

satışlarımız iyi 
seviyelerde. Ancak, 
geçtiğimiz yıllarda 
rekolte beyan
nameleriyle alım 
miktarları arasında 
uçurumlar oluştu.. 
Bu farklılık plan yap
mamızı olanaksız 
hale getirdi. Bu yıl 
üretici ortaklarımız
dan 80 bin ton 
civarında beyan 
bekliyoruz. ” 
Mudanya Ziraat 
Odası Başkanı 
Raif Döner, kota 
zorunluluğuna 
dikkat çekerek, 
"Marmarabirlik’in 
alacağı miktar sınır
lıdır. Üreticilerimizin 
460 taneli ürüne 
beklentisi 1.5 lira 
civarındadır. Ayrıca 
yağlıkta açık var. 
Marmarabirlik yağlık 
ahmına önem ver
meli” dedi.
Ziraat odalarının 
başkanları genel 
olarak, çok hoşnut

olmamakla birlikte 
avans fiyat ve kota 
uygulamasının 
zorunlu olduğunu 
söylerken, Gemlik 
Ziraat Odası ve 
Ziraat Odaları İl 
Koordinasyon 
Kurulu Başkanı Ali 
Çelik, 
"Marmarabirlik 
koşullarını zorlayıp 
çok ürün alsın, 
ödemeyi bir yıl öte- 
lesin. Durumu iyi 
olursa ödemeyi 
erkene çeker" 
diye konuştu. 
Oda başkanları, 
2009 yılında uygu
lanan avans ve nihai 
fiyatın, bu yıl da 
aynı koşullarda 
uygulanmasının 
makul karşılanabile
ceğini belirterek, 
üretici cephesinden 
gelecek olumsuzluk
ları da Marmarabirlik 
yönetimiyle birlikte 
göğüsleyebilecek
leri™ söylediler.

K AŞ€D€ B€Kl(M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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Yıl par ası ici n kan kac o olise takı İdi YazıYORUM
Bursa'da evlerine 
gitmek için yol 
parası bulamadık
larını iddia eden 2 
genç, durakta 
bekleyen kadının 
çantasını kapkaç 
yöntemiyle çaldı. 
Zanlılar, devriye 
gezen polis ekiple 
rine yakalandı. 
Olay, Yıldırım ilçesi 
Ankara yolu Erikli 
Kavşağı'nda mey
dana geldi. İddiaya 
göre eve gitmek için 
minibüs bekleyen 
G.K., çantasından 
cüzdanını çıkarmak 
istedi. Bu sırada 
durakta bekleyen 
E.K. (24) ile 15 
yaşındaki S.B., genç 
kadının çantasını 
elinden kaparak

Ms alili ııolcusu ıııılııılaı îlMli
Bursa'da bir 
minibüs sürücüsü, 
mahalle arasına 
girmemek için 
önündeki minibüse 
binmesini istediği 
yolcusu tarafından 
öldürüldü. 
Olay, önceki gün 
saat 11.30 sıraların
da, Ankara yolunda 
Erikli kavşağında 
meydana geldi. 
Emekli şoför olduğu 
öğrenilen 56 yaşın
daki Ş.Ç, Erikli 
Mahallesi ile Kent 
Meydanı arasında 
çalışan, 4 çocuk 
babası Metin 
Noyan'ın (29) kul
landığı minibüse 
yolcu olarak bindi. 
Aracında iki yolcu
nun olması sebe
biyle mahalle arası
na girmek iste
meyen Metin Noyan, 
zanlıdan arkadan 
gelen minibüse bin
mesini istedi. Bu

Bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bin 310 
paket kaçak sigara 
ele geçirildi.

kaçmaya başladı. 
Zanlılar, Ankara yolu 
üzerinde devriye 
gezen polis ekipleri 
tarafından yaka
landı. E.K, ifadesi 

sırada şahıslar 
arasında tartışma 
çıktı. Münakaşanın 
büyümesi üzerine 
ruhsatlı silahına 
sarılan Ş.Ç, minibüs 
şoförünü kalbinden 
vurdu.

KENDİSİNİ 
KOVALAYAN 
MİNİBÜSÇÜLERE 
SİLAH ÇEKTİ 
Minibüs sürücüsü 
kanlar içinde 
kalırken, zanlı kaç
maya başladı.
Kendisini kovalayan 
minibüsçüleri tehdit 
ederek silah çektiği

Alınan bilgiye göre, 
ihbarı değerlendiren 
polis, Yenice 
Mahallesi 

alınmak üzere Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliğine 

ileri sürülen zanlı bir 
parkta sıkıştırılınca 
polis tarafından 
yakalandı. Zanlı, 
ifadesi alınmak 
üzere Bursa 
Emniyet Müdür 
lüğü'ne getirildi. 
Arkadaşları tarafın
dan Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan yaralı 
şoför kurtarılamadı. 
Olayın ardından 
minibüsçüler has
taneye akın etti. 
Erikli Minibüs 
Durağı Başkanı 
İhsan Solmaz,

Kasımefendi 
Caddesi'nde, Z.B'nin 
kullandığı şüpheli 
aracı durdurdu. 

getirilirken, 
yaşı küçük 
S.B. ise çocuk 
şubesi 
ekiplerine teslim 
edildi.
Emniyetteki 
ifadesinde, 
Cumahkızık 
Mahallesi'ndeki 
evlerine gitmek için 
yoldan geçenlerden 
para istediğini ileri 
süren E.K.'nin, 
"Kimse para ver
meyince evimize 
gidemedik. Biz de 
otobüs durağındaki 
kadının çantasını 
çalmak zorunda 
kaldık" elediği 
öğrenildi.
İfadeleri tamam
lanan zanlılar adli 
yeye sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

arkadaşlarının hiç 
uğruna öldürüldüğü 
söyleyerek, "Çok iyi 
bir arkadaşımızdı. 
Yolculardan hiç 
şikayet getirmezdi. 
Sebepsiz yere 
öldürüldü" dedi. 
Metin Noyan'ın 
yakın arkadaşı olan 
ve iki gün önce bir
likte balığa giden 
Atilla Aktaş ise, 
"Yolcu küfretmiş. 
Arkadaşımız ikaz 
edince silahına 
sarılmış. Bizi de 
tehdit etti. Silah 
çekti" diye 
konuştu.

Aramada, bin 310 
paket kaçak sigara 
bulunurken, sürücü 
gözaltına alındı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

Onurlu bir davranış!...
İstanbul’da da hâkimler var... 2011 yılında, 

Eylül ayında 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
Başkanı Şeref Akçay gibi hâkimler...

İçişlerinde orgeneraller, kuvvet komutan
ları, albaylar “darbe sanığıdırlar.

196 sanık yargılandıkları mahkemeye 
tahliye için başvururlar, mahkeme redded
er...

Bunun üzerine kural gereği bir üst mahke
meye gidilir.

Bu mahkemenin iki üyesi (!)de tahliye 
isteğinin reddine karar verir, tutukluluk 
devam etmelidir.

İşte bu mahkemenin başkanı Şeref Akçay 
diğer iki meslektaşının kararına “karşı oy” 
verir..

Gerekçesini yazar, hem de 9 sayfa...
Başkan özetle şöyle der:
“Tutukluluk halinin devamı gerekçesinde 

delillerin henüz toplanmamış olması göster
ildi. Aradan iki sene geçti..

Hangi deliller toplanacaktır. Bir açıklama 
ve çalışma yok..

Duruşmaların yapıldığı günden beri 
30’dan fazla duruşma yapılmış, dosyadaki 
mevcut delillerin dışında sanıkların 
suçlarının sübutuna ilişkin delil toplanması 
yönünde herhangi bir ara karar ver
ilmemiştir.”

Bir de örnek verir:
“Sanıklara isnat edilen eylem 05-07 Mart 

2003’te yapılan ve planların görüşüldüğü 
162 her rütbede subayın katıldığı 1 ’inci 
Ordu’daki açık toplantıdır.

Bu olayı bir örnekle açıklayacak olursak, 
mesela;

Siz birisini öldürmeye karar verdiniz ve bu 
amaçla plan yaptınız.

Hatta silah aldınız, öldüreceğiniz kişinin 
evinin önüne giderken polis sizi yakaladı. 
Silahı buldu, niçin taşıdığınızı sordu.

Siz ‘adam öldürmeye gidiyorum’ dediniz. 
Bütün bunlara rağmen, hakkınızda yasal 
işlem yapılır ama adam öldürme veya 
öldürmeye teşebbüsten değil, sadece silah 
bulundurmaktan işlem yapılır.

Çünkü öldürme konusunda henüz hiçbir 
eyleminiz yoktur.

Henüz düşünce aşamasındadır.
Bu sanıklar, bu aşamada, plan doğrul

tusunda darbe yapıp iktidarı ele geçirseler- 
di eylem tamamlanmış olacaktı.

Ya da iktidarı ele geçirmek için kışlasın
dan çıksa, işte o zaman darbeye teşeb
büsten söz edilebilir.

Sanıkların böyle bir fiili olmamıştır. Bu 
açıktır.

Yapılan askeri bir planlı çalışma ve harp 
oyunudur.

Sadece bir toplantı yapıp liste düzen
lemişlerdir. Ve sorar:
“2003 yılından sonra sanıkların bu ihtilali 

yapma iradelerinin halen devam ettiğini, 
günün gelişen sosyal-siyasal olaylarına 
göre yenilendiğini söyleyebilir misiniz?.. 
Söyleyemezseniz..

Çoğu emekli, yaşlı, yetkileri artık 
olmayanlardır..

O zaman sanıkların isteyerek veya 
ellerinde olmayan başka nedenlerle bu 
düşüncelerinden, bu eylemlerinden 
vazgeçtiğini söylemek gerekir.”

11 Ağır ceza mahkemesi Başkanı böyle 
söylüyor..

Sonrada bu olanları protesto etmek için 
görevini bırakıyor.

Evet, Berlin’de hâkimler varsa...
İstanbul’da da hâkimler var...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Ziya Kaya’nın evi...
Dr. Ziya, çocukluğunu Umurbey’de geçirmiş, 

Umurbey İdadisi’nden (ilkokul) sonra, Bursa 
Sultanisi’nde (Erkek Lisesi) tamamlamış, 
Haydarpaşa Sultanisi’ni bitirdikten sonra, İstan
bul Tıbbıyesine girip, mezun olmuş bir OsmanlI 
aydınıdır.

Şairdir. Edebiyatı sever.
1989 yılında Dr. Ziya Kaya’yı ilk kez Gemlik’te 

anma günü düzenlediğimizde, O’nun şiir kitap 
larını ve fotoğraflarını, Belediye altında açtığımız 
bir sergide Gemliklilere tanıtmıştık.

Dr. Ziyanın bir adı da Ahmettir.
Dr. Ziya Ahmet.
Annesinin adı ise Kaya’dır.
Soyadı yasası çıktıktan sonra annesinin adını 

soyadı olarak almıştır.
Bizlere, O’nun adı hep Doktor Ziya Kaya ola 

rak öğretildi.
İskeleye de Doktor Ziya Kaya Bulvarı adı veril 

mişti.
Şimdi ise bir mahallede adı var.
Tıbbiyeyi bitirdikten sonra ilk görev yeri Pa 

zarköydür. (Orhangazi)
Balkan Savaşı’nda askere alındı.
Balkan bozgununu gördü. Daha sonra ise 

Birinci Dünya Savaşı’nda tabip Yüzbaşı rütbe
siyle Çanakkale Savaşı’nda görürüz Dr. Ziya 
Ahmet’i.

Siyasete bundan sonra atıldı.
İttihat ve Terakki Partisi ne üye ufdu.
Bursa ve Gemlik Şubeleri’nin kurulmasında 

bulundu.
Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal’i destek

lemiş, Umurbey de Kurtuluş Savaşını hazırlayan 
ve destekleyen Müdafa-i Hukuk Cemiyetine üye 
olmuş, bu cemiyetin Bursa ve Gemlik’te kurul
masını sağlamıştı.

Örgütçü yapısı nedeniyle Gemlik’in İngiliz 
lerce işgalinden sonra, Antalya’ya doktor olarak 
atanan Ziya Ahmet, Kurtuluş Savaşı sonrası 
Gemlik Belediye Başkanhğı’na getirilir.

Bu görevi 1922-1933 yılları arasında yürütür.
CHF kurucusudur. İlçe başkanlığını yapar.
1946’da ise yolları CHP den ayrılmış, Celal 

Bayar’ın saflarında yer almıştır.
Gemlik’te DP’yi kurar.
İlçe Başkanhğı’na getirilir. 1950 ise yeniden 

belediye başkanı olur ve 1953 ayrılır, ölür.
Rahmetli Ahmet Çeterez, Gemlik 

Eczanesi’nde çıraklık yaparken, karşı köşedede 
Dr. Ziya Ahmet Kaya’nın muayenehanesi vardır.

O’nu dinlerken, çok asabi bir kişiliğe sahip 
olduğunu, sinir hastası olduğu için o günlerde 
kendine morfin vurduğunu anlatmıştı.

Yaşamını vatanına, halkı ve Gemlik’e adamış 
bir siyaset, kent adamıdır Dr. Ziya Kaya.

Yukarıda da değindiğim gibi, eski Belediye 
Başkanlarından Nezih Dimili döneminde, O’nun 
için yaptığımız anma toplantısına, o’nu tanıyan
ları davet etmiştik.

Bugün, bunlardan yalnız Emin ağabey sağ 
(Bora).

Ahmet Çeterez, yazarlarımız Zebercet Coş 
kun, Yılmaz Akkılıç, Ali Aksoy, Avni Beceren 
artık yaşamıyorlar.

Ama Dr. Ziya Kaya gibi Gemlik’te iz bırakan 
bir kişiyi, genç kuşaklara tanıtmak gerekir.

O’nun yaşadığı ev, bugün yıkılmak üzere.
Birçok Belediye Başkanını bu eve sahip çık

maya davet ettim.
Fatih Mehmet Güler o evi bilmiyordu.
Anlatınca, kamulaştırma için kolları sıvamıştı.
Bekçe Ailesi’nin evinin kamulaştırılmasından 

sonra bu konuyu yeniden gündeme taşımayı 
kendime bir görev bildim. Benden hatırlatması.

Gemlik’in gelmiş geçmiş en renkli Belediye Başkanıydı 

Dr. Ziya Kaya nın 
evi ilgi bekliyor

Kurtuluş Savaşı 
sonra kurulan 
Türkiye devletinin, 
Gemlik’te ilk 
Belediye Başkanı 
olan Dr. Ziya 
Kaya’nın 
Demirsubaşı 
Mahallesi Bekar 
Yokuşu’nda bulunan 
ahşap evi, ilgisizlik
ten yıkılmak üzere. 
Gemlik’in Yunan 
işgalinde, Necati 
Kurtuluş ile birlikte 
bireysel çabalar 
harcayan Dr. Ziya 
Ahmet, işgal kuvvet
lerinin İstanbul’a 
girmesi üzerine, bir 
şey yapmayan 
Dahiliye Nazırı (İçiş
leri Bakanı) gazeteci 
Ali Kemal’i düelloya 
davet etmiş, bunun 
üzeri ne “Memleket 
te fesat çıkartmak” 
suçundan, bir baha 
ne ile 7/8 Mayıs 1919 
gecesi tutuklanarak 
Bekirağa Bölüğü’ne 
kapatılmıştır.
Hükümet değişikliği 
ile Dr. Ziya serbest 
bırakılmış.
Dr. Ziya Ahmet, 
Mustafa Kemal’in 
Anadolu’ya geçerek, 
Sivas 
Kongresi’nden 
sonra Müdafaa-i 
Hukuk örgütlen
mesini Gemlik- 
Umurbey’de 
gerçekleştirmiştir. 
Ingilizlerin ilk kez 25 
Haziran 1920 tarihin 
de Gemlik’e asker 
çıkarma girişiminde 
bulunması üzerine, 
Dr. Ziya Ahmet, 
Kaymakam Mehmet 
Cemil, Yüzbaşı 
İbrahim Beylerle 
Askerlik Şube 
Başkanının İngiliz 
filo komutanı, 
“Kasabanın büyük 
çoğunluğunun, her 
yere benzin tenekele 
ri yerleştirdik. Eğer 
ısrar edecek olur
sanız ateşleye
ceğiz. ” tehdidi 
üzerine İngilizler 
çıkarma yapmaktan 
bir süre vazgeçemiş 
lerdi. ________

Dr. Ziya Ahmet 
İngilizlerin Gemlik’e 
asker çıkarması 
üzerine Anadolu 
içlerine çekildi. 
Antalya’da doktor
luk yaptı.
Kurtuluş Savaşı’nın 
kazanılmasından 
sonra Cumhuriyet 
Halk Fıkrasının ilk 
kurucusu olan Dr. 
Ziya Kaya 
Cumhuriyet’in 
ilanından önce ise, 
1922 yılında 
Rumların kentten 
kaçması üzerine, ilk 
Belediye Başkanı 
oldu.
1922-1933 yılları 
arasında 11 yıl 
Gemlik Belediye 
Başkanlığı yapan Dr. 
Ziya Kaya, daha 
sonra çok partili 
dönemde köylüsü 
Celal Bayar’ın kur

duğu Demokrat 
Parti’ye geçti. 
Dr. Ziya Kaya, 
Gemlik’te Demokrat 
Parti’yi kurdu. 
İlçe başkanlığını 
yaparken, 1950 
seçimlerinde ise 2. 
kez Gemlik Belediye 
Başkanhğı’na seçil
di. Dr. Ziya Kaya bu 
görevde 3 yıl kaldı. 
Dr. Ziya Kaya, 
Demirsubaşı 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde’de doktorluk
ta yaptı.
Dr. Ziya Kaya, 1953 
yılında öldü. 
Umurbey de toprağa 
verildi.

EVİ MÜZE 
YAPILMALI 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
tarafından kamu
laştırma programına 

alınan Dr. Ziya 
Kaya’nın evin alt 
katının kullanılması, 
üst katları boş 
olmasından dolayı 
ilgisizlikten yıkılma 
tehlikesi gösteriyor. 
Gemlik’in bugünlere 
gelmesinde büyük 
emekleri olan Dr. 
Ziya Kaya adı, İskele 
Semtine Belediye 
Meclisi’nce “Dr. Ziya 
Kaya Bulvarı” olarak 
verilmişti.
Daha sonra ise adı, 
Hamidiye Mahallesi 
ikiye ayrılarak 
Orhangazi Caddesi 
ile Karsak Deresi 
arasına bölgeye Dr 
Ziya Kaya Mahallesi 
adı verildi.
Doktor Ziya 
Kaya’nın evinin 
kamulaştırılarak 
müze haline 
getirilmesi isteniyor.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İlçe Tarım Müdürlüğü binası ‘çürük’ çıkınca, hizmet binası boşaltıldı

Kriz Merkezi Malarına tasıntlılar
i ir î 1 I r~~----

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü hizmet 
binasında yapılan 
kontrollerde, binanın 
depremsellik açısın
dan çürük çıkması 
nedeniyle boşaltıldı. 
Bayındırlık İl 
Müdürlüğü teknik 
elemanlarının İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
binasında yaklaşık 
6 ay önce yaptıkları 
incelemelerde, 
binanın güçlen
dirilerek oturulması 
gerektiği, aksi halde 
boşaltılması gerek
tiği belirtilince, 
kendilerine yer ara
maya başlayan İlçe 
Tarım Müdürlüğü, 
hizmet binalarının

bir sokak arkasında 
bulunan ve Kriz 
Merkezi olarak bir 
arsaya konan iki 
barakaya taşınma 
kararı aldı. 
Kaymakamlıksan 
uygundur oluru alan

İlçe Tarım 
Müdürlüğü, önceki 
gün mevcut hizmet 
binasını yeni yerine 
taşıdı.

GEÇİCİ HİZMET 
VERECEK

İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, yeni 
yerlerinin geçici 
olduğunu, bir süre 
bu binada hizmet ve 
receklerini söyledi. 
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nde 24 

personel hizmet 
yeriyor.
İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
binasının yeterli 
olmaması nedeniyle 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 

tarafından ihale edi 
len Balıkçı Barınağı 
içinde Müdürlüğün 
bulundurması 
zorunlu Balık Çıkış 
Noktası Binası’nı 
üç kat yaparak, 
bu binada İlçe 
Tarım Müdürlüğü 
nün de hizmet 
binası olması 
planlanmıştı. 
Ancak, belediyede 
gerçekleşen yönetim 
değişikliği sonrası, 
Balıkçı Barınağı 
yapımı yeni 
yönetim tarafından 
durdurulduktan 
sonra, Savcılığa 
yapılan şikayetle 
soruşturma 
başlatılmıştı.

fiınıstu^alı heyet ticari ishiıliği için Bursa'da
Avusturya’nın Styria 
Eyaleti Ekonomi 
Bakanı Christian 
Buchmann, 
ekonomik ilişkileri 
güçlendirmek ve 
öğrenci değişim 
programlarım başlat
mak amacıyla 
geldiği Bursa’da 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ni ziyaret etti. 
Avusturya’nın 
sanayide başı çeken 
bölgesi olan Styria 
Eyaleti Ekonomi 
Bakanı Christian 
Buchmann, 
beraberindeki 
heyetle birlikte 
Avrupa’da ilk kez 
kurdukları 
‘Ulusallaştırma

merkezi’ aracıyla 
uluslararası açılım
ları başlatmak üzere 
Bursa’ya geldi.
Otomotiv sanayii 
başta olmak üzere 
Bursa ile büyük ben
zerlikler gösteren 
Styria ile Bursa 
arasında ekonomik 
ilişkileri 

güçlendirmek ve 
öğrenci değişim 
programlarını başlat 
mak amacıyla kente 
gelen Ekonomi 
Bakanı Christian 
Buchmann ziyaretin 
ilk durağından 
Büyükşehir 
Belediyesi’ni ziyaret 
etti. Bakan

Buchmann, Styria 
Sanayi Odası 
Başkanı Patrick 
Schnabel, Istanbul 
Avusturya Başkon 
solosu Paul Jene 
wein yanı sıra 
AvusturyalI bürok 
ratlar, işadamları ve 
basın mensupların
dan oluşan heyeti, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ağırladı.

“Bursa’daki hızlı 
gelişimi görüyoruz” 
Styria’nın gerek 
sanayi gerekse eği 
tim açısından Avus 
turya’nın önemli 
eyaletlerinden biri 

olduğunu belirten 
Bakan Buchmann, 
"Türkiye hızlı bir 
değişim ve gelişim 
süreci içinde. Biz 
Bursa’daki hızlı 
değişimi de görü 
yoruz. Bu değişimi 
yerinde incelemek 
ve iki bölge arasın
daki ilişkileri 
kuvvetlendirmek 
amacıyla Bursa’ya 
geldik. Styria 
Sanayi Odası ile 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası arasın
da iş biri iğiyle ilgili 
protokol imzalaya
cağız" dedi. 
Bursa’nın tarihi ve 
ekonomik yapısı 
hakkında bilgiler

veren Büyükşehir 
Belediye 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
ise, otomotiv ve 
tekstilin merkezi 
olan Bursa’da 
artık kirletici sanayi 
istemediklerini 
ve kentin turizm 
potansiyelini en 
iyi şekilde kullan
mayı hedeflediklerini 
hatırlattı. Bu tür 
işbirliklerinin ülkeler 
arasındaki mesafe 
leri de oradan kaldı 
racağını dile getiren 
Karadağ, Styria ile 
belediyecilik anla 
mında da her türlü 
işbirliğine hazır 
olduklarını kaydetti.
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Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tek
stil kenti Bursa'nın 
bu kimliğinin 
yaşatılmasının yanı 
sıra Cumhuriyet 
döneminin ilk 
sanayi yapılarından 
olan Merinos 
Fabrikası nın da 
tarihinin gelecek 
nesillere aktarıla
cağı, Türkiye’nin ilk 
tekstil sanayi müze 
sini açılışı öncesin 
de basın mensup 
larına tanıttı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Bursa’nın önemli 
değerlerinden biri 
olan Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nde 
basın mensuplarıyla 
bir araya gelerek, 
incelemelerde 
bulundu. Merinos 
Fabrikası’nın 
1938’de Atatürk 
tarafından açıl* 
masıyla başlayan 
sürecin Bursa’nın 
tarihinde çok önemli 
bir yeri olduğunu 
ifade eden Başkan 
Altepe, fabrikanın 
geçmişinden örnek
ler vererek, 
“Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yine bir ilki gerçek
leştiriyoruz. 
Birikimli bir dünya 
kenti olan Bursa’nın 
bu özelliğinde, 
köklü sanayi işlet
melerinin oluşu da 
etkili. 1938’de bitiril
erek açılışı yapılan 
Merinos Fabrikası, 
tekstil sanayinin 
gelişiminde, yünlü 
kumaşın üretim 
merkeziydi. Sonraki 
yıllarda da dünya

'Gemlik Gümrük Müdürlüğünce onaylı 
08/07/2011-EX046149 ,12/07/2011-EX046832 , 
17/08/2010-EX049310, 27/05/2010-EX031381, 
07/07/2010-EX041070,28/05/2010-EX031695, 

20/04/2011-EX025426,03/12/2010-EX073979,26/08/2010- 
EX051344,02/07/2010-EX040197,30/06/2010- 
EX039468,04/11/2010-EX067344,28/06/2010- 
EX038694,07/07/2010-EX041070,14/07/2010- 
EX042485,22/07/2010-EX044243,09/08/2010- 
EX047671,17/08/2010-EX049310,01/09/2010- 
EX042481 tarih ve numaralı Gümrük Çıkış 
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orijinaliyle bütün-markası oldu. İpekli 
kumaşın Avrupa’ya 
vergi ödenmeden 
gidişi de bu döneme 
denk gelir” dedi. 
Merinos 
Fabrikanın kurul
duğu yıllarda kent 
dışında bulun
duğunu ancak 
zamanla Merinos’un 
gelişen şehrin 
kalbinde kaldığını 
anlatan Başkan 
Altepe, “Ben de 36 
yıl önce stajımı 
Merinos 
Fabrikası’nda yap
mıştım. Merinos 
zamanla fabrika 
özettiğim, üretim 
misyonunu tamam
ladı. Bundan sonra 
Merinos Parkı, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi ve 
müze olarak tarihi 
yaşatmaya devam 
edecek. Bursa’da 
bir ilki başardığımız 
için mutluyum” diye 
konuştu.
Resmi açılış 14 
Ekim’de 
Merinos’un 
Bursa’nın simgesi 
olduğunu anlatan 
Başkan Altepe, 
mekanda 
Merinos’un hem 
isminin hem de 
kültürünün yaşatıl
ması, imalat 
sürecinin sergilen
mesi noktasında 

leşen her simgenin 
bulunduğunu 
aktardı. Güzel bir 
çalışmanın ortaya 
konduğunu kayde
den Başkan Altepe, 
Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nin 
Büyükşehir 
Belediyesi, Tarihi 
Kentler Birliği (TKB) 
ve ÇEKÜL ile ortak
laşa düzenlenen 
‘Uluslararası 
Mahalle Kültürü 
Sempozyumu’ kap
samında, 14 Ekim 
Cuma günü saat 
17.00’da açılarak 
zıyaretçûterîm* ağırla
maya başlayacağını 
söyledi.
Başkan Altepe, 
müzede şehrin 
sanayi ve tekstil 
birikiminin 
sergilendiğini 
belirterek, 
“Merinos, Bursa’ya 
döneminde çok 
sosyal ve kültürel 
etkinlikler de 
yaşatmıştır. Ayrıca, 
o dönemde düğün
ler de Merinos 
Düğün Salonu’nda 
yapılıyordu. Merinos 
Tekstil Sanayi 
Müzesi ile 
BursalIlar, 
hatıralarıyla yüz 
yüze gelmiş 
olacaklar” dedi.

Bursa, uluslararası 
organizasyona ev 
sahipliği yanacak

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa’yı 
uluslararası arenaya 
taşıyacak bir orga
nizasyona daha ev 
sahipliği yapmaya 
hazırlanıyor.
OsmanlI’nın kaleleri 
ve geleneksel 
çarşılarını ele alan 
sempozyumların 
ardından 13-16 
Ekim tarihleri 
arasında düzen
lenecek olan 
‘Uluslararası 
Mahalle Kültürü 
Sempozyumu’ ile 
Osmanh 
coğrafyasında 
geleneksel mahal
leler ve mahalleler 
de yaşam kültürüne 
ışık tutulacak. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin; 
Tarihi Kentler Birliği 
(TKB) ve ÇEKÜL ile 
ortaKiaşa düzen
lediği ‘Uluslararası 
Mahalle Kültürü’ 
sempozyumuna çok 
sayıda yerli ve 
yabancı 
akademisyen katıla
cak. Tarihi Kentler 
Birliği üyesi 350’ye 
yakın belediyeden, 
belediye başkanı ve 
bürokrat düzeyinde 
500 civarında 
katılımın beklendiği 
sempozyum üç gün 
sürecek. Geleneksel 
yaşam ve yerleşme 
kültürünün önemli 
ayakları olan kale- 
çarşı-mahalle 
üçlemesinin son 
ayağı olacak sem
pozyum, 13-16 Ekim 
tarihlerinde, 
Merinos AKKM ve 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leşecek.
Geleneksel mahalle 
kültürünün masaya 
yatırılacağı sem
pozyumun açılışı, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, TKB 
Başkanı Asım 
Güzeibey, TKB 
Danışma Kurulu 
Başkanı ve ÇEKÜL 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen ve 
Bursa Valisi 
Şahabettin 
Hârput’un konuş
malarıyla yapılacak.

“Mahallede düzen 
ve Mahalle 
Hukuku”, “Bursa’da 
Mahalle Kültürü”, 
“Komşuluk 
Kültürü”, “Tarihi 
kentlerde Mahalle” 
ve “Osmanh 
Coğrafyasında 
Mahalle Kültürü” 
gibi başlıklar altında 
gerçekleştirilecek 
oturumlar, Evliya 
Çelebi, 
Karaçelebizade 
Abdülaziz Efendi, 
Sultan II. Mahmud, 
Osman Nuri Ergin 
ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar gibi Bursa 
ve geleneksel 
kültüre katkıda bu 
lunmuş önemli isim
lere ithaf edilecek. 
Ünlü isimler 
Tarihçi Necdet 
Şakaoğlu, Prof. Dr. 
Özer Ergenç, Prof. 
Dr. Osman Çetin, 
Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu, Prof. Dr. 
Mustafa Kara, Prof. 
Dr. Neslihan 
Dostoğlu, Prof. Dr. 
Mefail Hızlı, Prof. Dr. 
Necmi Gürsakal, Dr. 
İklil Selçuk, Doç. Dr. 
Hülya Taş, Dr. Bedri 
Mermutlu, Dr. Haşan 
Basri Öcalan, Dr. 
Doğan Yavaş ve Dr. 
Mehmet Kalpaklı 
gibi alanında uzman 
isimlerin bildiri 
sunacağı sem
pozyumda; Kadıköy, 
Yalvaç, Kütahya ye 
Altındağ belediye 
başkaniarı da böl
gelerindeki tarihi 
mahallelerin yaşam 
kültürünü anlata
caklar. “Mahallede 
Hayat Var” 
temasının işlenece 
ği sempozyumda; 
Balkanlar, Ortadoğu 
ve Orta Asya’daki 
mahalle kültürü de 
irdelenecek.
Behuciddin Şehabi

Üsküp Gazi Baba 
Mahallesi’ni, Prof. 
Dr. Halid Tadmori 
başta Mısır olmak 
üzere Ortadoğu’daki 
mahalle yaşamını, 
Zafer Karatay da 
Kırım ve çevresin
deki mahalle 
yaşamını anlatacak.

Tarih ve kültürün 
nabzı Bursa’da 
atacak 
Osmanh yadigarı 
eserlerin ayağa 
kaldırılmasının 
yanında soyut 
kültürel mirasın da 
yaşatılmasına yöne
lik çalışmalara 
büyük önem verdik
lerinin altını çizen 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, bu 
alanda yaptıkları 
çalışmaların başka 
kentler ve ülkeler 
tarafından da örnek 
alındığını kaydetti. 
Yine tarih ve 
kültürün nabzının 
Bursa’da atacağını 
vurgulayan Başkan 
Altepe, “Mahalle 
hukukundan 
komşuluk ilişkiler
ine kadar gelenek
sel mahalle 
kültürümüz tüm 
yönleriyle ele alı
nacak. Bu sem
pozyumun, günü 
müzdeki komşuluk 
ilişkilerine de ışık 
tutacağına inanıyo
rum. Dolu dolu 
geçecek olan sem
pozyum prog 
ramımızda Türki 
ye’nin ilk Tekstil 
Sanayi Müzesi olan 
Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi ile 
Yörük Türkmen 
kültürünün yaşatıla
cağı Dağ-Der Kültür 
Merkezi’nin de 
açılışını yapacağız.” 
dedi.

http://www.gemlikkerfezgazetesi.coni
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Ülke Ekonomisinden Esintiler
Sekiz on yıldır 

ülkemizde yalan 
rüzgârları estirildi 
bilinçli olarak. 
Ekonominin şaha 
kalktığı, son yıl
ların en büyük 
ihracatının gerçek
leştiği pompalandı 
durdu yandaş 
basında. Hele hele 
Soros’tan maaş 
alan birtakım 
ekonomistler 
Türkiye’yi, 
Dünya’nın ekono
mide gelişen en 
büyük ülkesi 
olarak ilan etmek
ten çekinmediler. 
Bakanlarımız da 
artık bizim IMF‘e 
ihtiyacımız yok 
diyerek mali yön
den bağımsızlı 
ğımızı cümle 
aleme duyurdular. 
Bîr vatandaş 
olarak bu söyle
nenlerden gurur

duydum.

Madalyonun arka 
yüzüne baktığımız
da durumum hiç 
de böyle olmadı 
ğım görmekteyiz. 
Yıllardan beri Türk 
parası kıymetlendi, 
değer kazandı di 
yerek yabancı para 
babalarının ceple 
rine milyon dolar
lar akıtıldı. İhraca 
timiz yüz milyar 
doları aştı, 
Yunanistan’a bile 
300 milyon dolarlık 
petrol verebilen 
çok zengin ve 
güçlü bir ülke 
olmuşuz da haberi 
miz yokmuş.

TÜİK eksik 
olmasın bir gecede 
cebimize binlerce 
doları koyarak kişi 
başına düşen milli 
gelirimizi on bin 

doların üzerine 
çıkarıverdi. Bu 
arada enflasyon da 
% 7-8 civarında 
gerçekleşti. Bütün 
bunlara karşın 
vatandaşın 
cebindeki paranın 
alım gücü ala
bildiğine azaldı.

Şimdi gerçek 
rakamlara dönelim. 
Bir yıl içinde dolar 
% 30 değer 
kazandı. Türk parsı 
kıymetli diyenler 
şimdi konuşsun. 
Türk parası bir 
yılda % 30 
devalüasyona 
uğradı. Vatandaşın 
aylık geliri 1000 
liraysa şimdi 700 
liraya indi. Daha 
açık bir deyişle 
halk % 30 fakir, 
leşti. Hani kişi 
başına düşen 
gelirimiz 10 bin 

dolardı ya o da 
şimdi 7 bin dolara 
düştü. Niçin yet 
kililer bu gerçek
leri halka açıklama 
gereği duymazlar? 
Çünkü işlerine 
gelmez!

Yıllardan beri 
hükümet ihracat 
patlamasından söz 
eder. Bu da büyük 
bir yalandır. Üreti
mi olmayan bir 
ülkenin gerçek 
ihracatı olamaz. 
Son ihracat rakam
ları 100 milyar 
doları gösteriyor, 
iyi güzel de itha
latımız ne kadar? 
Onu da devletin 
rakamlarıyla 
söyleyelim 180 
milyar dolar. 80 
milyar dolar bir 
ihracat açığınız 
var. Bunun nere
siyle övünüyor
sunuz? Devletin 
en tepesinde otu
ran yetkili bile 
demiyor mu 100 
liralık ihracat için 
80 liralık ithalat 
yapmamız gerek
li.Bu durum.ihra
catın tie kaUcir 
sağlıksız olduğunu 
göstermiyor mu?

Bir tarım ülkesi 
olmamıza karşın 
tarım ürünlerini 
bile ithal etmiyor 
muyuz? İhra
catımızın en büyük 
kalemi otomotiv 
değil mi? Bunun 
da % 80’ i ithal 
edilmiyor mu? O 
halde biz ne ihraç 
ediyoruz? Evet, biz 
sadece ve sadece 
turizmden döviz 
elde ediyoruz. 
Diğerleri devede 
kulak.

Bir ülkede ekono
mi iyiyse halkın 
ekonomik durumu 
da iyidir. Yaşam 
standardı da yük
sektir.

Hükümet çalışan 
ve emeklilerine 
zam yapacağı 
zaman aylar 
öncesinde tartış
malar başlıyor.

Devletin imkan
ları bu kadardır 
deyip kuruşlar 
dahi hesap edi 
lerek yıllık 4 + 4 
fark veriliyor. 
Bunun şarkısını 
ayıarca gorserve 
yazılı basın dil
lendiriyor.

Hükümet hemen 
ardından akaryakıt, 
elektrik, doğalgaz, 
içki ve sigara zam
larını işleme 
koyuyor, kaşıkla 
verilen kepçeyle 
geri alınıyor. 
Ülkede huzur var
mış,insanlar mut
luymuş, rahat 
yaşıyorlarmış da 
mış mış..

Basından 
öğreniyoruz millet 
lokantaya gidip etli 
yemeklere 10-15 
lira veremiyor; 
ama vekilleri 
meclis lokantasın
da 2-3 liraya etli 
yemekleri yiye
biliyor. Afiyet 
olsun. Biz 70 mil 
yonluk bir ülkeyiz 
seçtiğimiz 550 ve 
kili adam gibi 
doyurup besleye
mezsek, onların 
geleceğini 
güvence altına alıp 
rahat yaşana
mazsak yazıklar 
olsun bize!

Biz onurlu bir 
milletiz, kendimiz 
yemeyiz, içmeyiz; 
ama başkalarına 
yedirmeyi severiz.

Türkiye’nin ilk zeytin yağ 
lahoratuvarı Bursa'ya kuruldu

Türkiye'nin ilk 
zeytinyağı laboratu
arı Bursa'ya kuruldu 
Bursa Gıda Yem 
Kontrol Merkez 
Araştırma Enstitüsü 
tarafından kurulan 
'Türkiye'nin ilk 
'Zeytin Yağı Duyusal 
Analiz Laboratuarı' 
faaliyete başladı. 
Türkiye'de üretilen 
zeytinyağları bu lab
oratuarda 15 ayrı 
koku ve tat testine 
tabi tutulacak. 
Başta Bursa olmak 
üzere tüm 
Türkiye'de üretilen 
zeytinyağlarının tat 
ve koku tahlilinin 
yapılacağı laboratu
ar, Bursa Gıda Yem 
ve Kontrol 
Araştırma Enstitüsü

bünyesinde açıldı. 
Türkiye'de AB stan
dartlarında 
zeytinyağı üretilmesi 
amacıyla 130 bin 
TL'ye kurulan labo
ratuar BEBKA'dan 
sağlanan kaynak ile 
kuruldu.
Bursa Gıda Kontrol 
Merkez Araştırma 
Enstitüsü Müdürü 
Harun Seçkin, 3 ay 
önce hazırlıklarına 
başlanan laboratu
arın kısa süre önce 
tamamlandığını 

söyledi. 
Laboratuarda görev 
yapacak 13 person
eli eylül ayında bir 
haftalık seminer için 
İtalya'ya gönderdik
lerini söyleyen 
Seçkin, "Eylül ayının 
son haftası içinde 
de İtalya'dan 2 
teknik personel 
Bursa'ya gelerek 
burada da 15 
günlük bir eğitim 
gerçekleştirdi.
Eğitimler sonrasında 
personelimiz 

gerekli yetkinliğe 
ulaştılar" dedi. 
Seçkin, Zeytin Yağı 
Duyusal Analiz 
Laboratuarı'nın 130 
bin TL’ye mal 
olduğunu belirtti. 
Laboratuarda başta 
Bursa olmak üzere 
tüm Türkiye'de 
üretilen 
zeytinyağlarının 
tahlil edileceğini 
söyleyen Seçkin, 
"Türkiye önemli bir 
zeytin üretim 
merkezidir.
Sofralık zeytin 
konusunda AB 
pazarında önemli bir 
yere sahibiz. Ancak 
zeytinyağı pazarında 
Türkiye'nin payı 
yetersizdir. Çünkü 
bizde üretilen 

zeytinyağları AB 
damak tadına uygun 
değil. Bugüne kadar 
ülkemizde Zeytin 
Yağı Duyusal Analiz 
Laboratuarı yoktu. 
Bu eksiği görerek 
BEBKA'ya proje 
sunduk. Projemiz 
kabul edil ve 
laboratuarımız 

hizmete girdi" 
diye konuştu. 
Seçkin, üreticilerin 
zeytinyağlarını 
enstitü bünyesinde 
açılan laboratuara 
getirdiklerinde 15 
farklı koku ve tat 
testine tabi tutula
cağını belirtip, 
"Testler sonunda 
bir rapor hazırlaya
cağız. Ayrıca AB 
pazarına girmek 

isteyen üreticilerim
ize AB'nin tat ve 
koku standartlarını 
verip bu 
özelliklerde üretim 
yapmaları için 
katkı yapacağız” 
şeklinde konuştu. 
Laboratuarın 
hizmete girmesi 
ile zeytinyağı 
üreticilerinin 
önümüzdeki süreçte 
AB pazarında daha 
etkili olacaklarına 
inandıklarını 
söyleyen Harun 
Seçkin, "Bu laborat
uarı Türkiye'ye 
kazandırmaktan çok 
mutluyuz. Bu, 
ülkemizin ihracatına 
büyük katkı yapacak 
bir proje" diye 
konuştu

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'dan Somali'ye 
7.5 milyon lira yardım
Bursa'da Somali 
için toplanan 
yardımlar 7.5 milyon 
lirayı aştı.
Bursa'da ağustos 
ayında başlayan 
Somali'ye yardım 
kampanyası devam 
ediyor. Vali 
Şahabettin Harput, 
hayırsever Bursa 
halkına teşekkür 
ederek, "Somali, 
dünyanın şahit 
olduğu en büyük 
insanlık dramların* 
dan birisini yaşıyor. 
Açlığın, susuzluğun, 
yoksulluğun ve 
buna dayalı ölüm
lerin adeta kol 
gezdiği bir ülke. Ve 
orada bizim insan
larımız yaşıyor.
Orada bizim kardeş
lerimiz yaşıyor. Biz 
yardım etmeyi, ver
meyi görev adde
den, verdikçe mutlu 
olan bir kültüre 
mensubuz.
Dünyanın sustuğu,

sessiz ve hissiz 
kaldığı bir ortamda, 
Türk milleti olarak 
büyük bir kampanya 
başlattık. Bu kam
panyada Bursa 
kendi çapında bir 
şeyler yapmanın 
gayreti içinde oldu. 
8 Ekim 2011 itibari 
ile Somali için 
toplanan yardım
ların miktarı 7,5 
milyon TL’yi 
aşmıştır. Bu rakama 
İHH, Kimse Yok Mu 
gibi sivil toplum 
kuruluşlarının 
topladığı yardımlar 
dahil değildir. Bu 
7,5 milyon liranın 
1,5 milyon lirası 
kuru gıda, diğer 6 
milyon lirası ise

nakittir. Bu yardım
lar Somali için 
büyük anlam ifade 
etmekte, orada 
yaşayan insanlara 
büyük bir ferahlık 
sağlamaktadır.
Ancak bu yardımlar
la her şeyin 
bitmediği de 
ortadadır. Bu kam
panyamız devam 
etmektedir. İsteyen 
vatandaşlarımız 
ayni ve nakdi 
yardım yapabilirler. 
Ben Bursa valisi 
olarak bu kampa
nyaya maddi 
manevi destek 
veren bütün vatan
daşlarımıza teşek 
kür ediyorum" 
dedi

M s c, ı d s uZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

SATIUK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIBILMAYACAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

K6MPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANK6LARI

BEYZA PETBOL
Telefon: 513 Ol 03

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 ARANIYOB
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 
19.08.2011 tarih ve EX056169 sayılı gümrük çıkış 

beyannamesi zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
HAKSAN OTOM. MAMUL. SAN ve TİC. A.Ş.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sebzeye sel zammı geliyor
Antalya'daki sel, 
sebze ve meyve fiy
atlarını yükseltti. 
En fazla fiyat artışı 
ise sivribiberde. 
Türkiye'nin sebze 
ve meyve deposu 
olan Antalya'daki 
sel, İstanbul'daki 
halleri de vurdu. 
Su basan seralarda 
zarar büyüdükçe 
İstanbul'a sebze ve 
meyve gelişi 
gecikti, fiyatlar bir 
gecede ikiye kat
landı. Bayrampaşa 
Hali'ndeki Huzur 
Tarım Ürünleri'nde 
çalışan Sinan 
Dayan, "Havaların 
soğuk gitmesi ve 
sel nedeniyle ürün
lerin gelmesi 
gecikecek. Bu da 
fiyatlara olumsuz 
yansıyacak" dedi. 
Şu anda en büyük 
fiyat artışının 
sivribiberde 
olduğunu belirten 
Dayan, "1.70

Türlüye utmuiM kıpısından diindü
Türkiye ekonomi 
sinin yumuşak mı 
yoksa sert mi iniş 
yapacağı konusun
da soru işaretleri 
ortadan kayboluyor. 
Gelen yorumlar 
Türkiye’nin uçuru
mun kıyısından 
döndü.
Gelen veriler 
TCMB’nin öngörü
leri dahilinde 
gerçekleşmeye 
devam ediyor. Aşırı 
ısınma tehdidi ile

liradan sattığımız 
biber bugün 2.50 
lira" diye konuştu.. 
Bayrampaşa Hali 
Komisyoncusu 
Yılmaz Özata ise 
özellikle göbek 
salata ve 
sivribiberdeki 
artışın yüksek 
olduğunu dile geti 
rerek "Göbek sala
tanın kasası 5 lira 
iken bugün 12 lira 

karşı karşıya kalan 
Türkiye dün gelen 
sanayi üretimi 
rakamları ile soğu
ma tarafındaki adım
ları netleştirmiş 
oldu.
Piyasa uzmanları 
tek veri ile sonuca 
varmaK için erken 
olduğunu söylese 
de genel kanı 
ekonomi tarafında 
gözle görülür bir 
soğuma yönünde.

oldu. Sivri biberin 
kilosu da 3 lirayı 
buluyor" dedi.

SERACILAR 
ZARARDA 
Antalya'dan gelen 
domatesin de 
fiyatının arttığı 
bilgisini veren 
Özata, "Kilosu 500- 
600 kuruş olan 
domates 1.2 liraya 
çıktı. Ürünlere talep

Dün gelen verilerde 
Türkiye sanayi üreti
minin Ağustos ayın
da, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
3,8 arttığını açık
lanırken beklenti ise 
yüzde 5,5 olması 
yönündeydi. 
Bununla birlikte en 
dikkat çeken 
hareket ise elektrik 
üretimi tarafında 
yaşandı. 2009 yılın
dan beri ilk kez 
düşüş Elektrik, gaz, 

oldukça fiyatlar 
daha da 
yükselecek.
Biz komisyoncu 
olarak çok zarar 
görmeyiz belki ama 
en büyük zararı 
seracılar ve serme- 
ciler görecek" 
değer
lendirmesinde 
bulundu.
BM: Fiyatlardaki 
artış sürecek 
BİRLEŞMİŞ 
Milletler (BM), 
pirinç, buğday ve 
diğer önemli gıda 
maddelerinin fiyat
larındaki artışın 
süreceği uyarısında 
bulundu. Gıda 
istikrarsızlığıyla 
ilgili yıllık bir rapor 
yayımlayan BM'ye 
bağlı üç gıda ajan
sı, gıda fiyatlarında
ki artışın özellikle 
Afrika'daki yoksul 
çiftçilerle tüketici
leri etkilediğini 
açıkladı.

buhar ve iklim- 
lendirme üretimi ve 
dağıtımı sektörü 
endeksinde de 
yüzde 0,4 azalış 
kaydedildi.
Yapılan değer
lendirmelere göre 
Ağustos ayı verileri, 
Temmuz’da görülen 
geçici düzelme son
rasında, ekonomide 
yumuşak iniş 
senaryosunun etkili 
olmaya devam 
ettiğini gösteriyor.

Cari açık 
3.96 milyar 

dolar

Merkez 
Bankası'nın 
verilerine göre cari 
işlemler 
Ağustos'ta 3.96 
milyar dolar açık 
verdi. Ocak- 
Ağustos döne
minde cari 
işlemler açığı 54.3 
milyar dolara 
ulaştı.
Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez 
Bankası'nın veri
lerine göre cari 
işlemler açığı 
Ağustos ayında 
3.96 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 
Beklenti 
Ağustos ayında 
cari işlemlerin

NÖBETÇİ ECZANE
12 Ekim 2011 Çarşamba 

SEDA ECZANESİ

4 milyar dolar 
açık vereceği 
yönündeydi. 
Ocak-Ağustos 
döneminde 
ise cari işlemler 
açığı 54.3 milyar 
dolara çıktı.
Yıllıklandırılmış 
cari açık Temmuz 
ayında 74.2 
milyar dolarken. 
Ağustos'ta 75.1 
milyar dolar 
oldu.
Merkez 
Bankası'nın 
verilerine 
göre net hata 
noksan 428 milyon 
dolar olurken, 8 
ayda bu rakam 
9.64 milyar dolara 
ulaştı.

GEREKLİ telefonlar

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

KAYMAKAMLIK

__________ULAŞIM__________

RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

RELEDİYE

HASTANELER

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21

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

Çınar Takel 513 24 67
Güven Takel 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
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

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 3*13 10
Beyza Petrol 513 O1 03

GemlikKörfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4089 
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)

iMiiııuMi
WW 

KARADEDELEROLAYI 
Il.45-I4.l5-I8.l5-2O.3O 

PER
I4.00-I6.00-20.I5 
■M 

12.00-16.15-.18.I5 

Rezervasyon 
(Td:5İ3 33 2l)
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Biiııya’nın en iyi loloğral kareleri luısa’yı siisliiyor
Bursa’nın ilk ulus
lararası fotoğraf fes
tivali olan ‘1. Uluslar 
arası Fotoğraf 
Festivali’nin hazırlık
ları tüm hızıyla sür
erken, dünyaca ünlü 
fotoğraf sanatçıla 
rının kareleri kenti 
süslemeye başladı. 
Bursa’yı ve 
BursalIları fotoğraf 
sanatının en güzel 
örnekleriyle buluş
turmak amacıyla 
düzenlenen ‘1. 
Uluslararası Bursa 
Fotoğraf Festivali’ 
(FotoFest), 15 Ekim 
Cumartesi günü 
saat 16.30’da 
Cumhuriyet Caddesi 
İnönü Kavşağı’ndaki 
yürüyüşle start ala
cak. Hazırlıkları tüm 
hızıyla devam eden 
festival kapsamında, 
fotoğraflar, Tarihi 
Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’ni, Cumhu 
riyet Caddesi ’n i ve 
Merinos AKKM’yi 
süslemeye başladı. 
Kentin farklı nokta
larına asılan dünya

ca ünlü fotoğraf sa 
natçılarının ve festi
vale katılan fotoğraf 
çıların fotoğrafları, 
Bursa’yı şimdiden 
açık hava galerisine 
çevirdi. Merinos 
AKKM fuayesine 
asılan 11 fotoğraf 
dikkat çekti. 
Dünya fotoğrafının 
önemli isimleri Bru 
no Barbey, Maggie 
Steber, Klavdij 
Sluban Ken Light, 
Ken Schles, Vivian 
Maier ve Türk fotoğ 
rafının ustaları Ozan 
Sağdıç ve Ergun 
Çağatay’ın fotoğraf 
lan da sergide yerini

alıyor.
15 Ekim-23 Ekim 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek 
olan FotoFest, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa 
Kent Konseyi ve 
Bursa Fotoğraf 
Sanatı Derneği 
(BUFSAD) '^bir
liğiyle, Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Ticaret Borsası'nın 
ana sponsorluğun
da, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) destekleriyle 
gerçekleştiriliyor. 
Merih Akoğul’un 
sanat yönetmenliği 

ve şef küratör- 
lüğünü yaptığı, 
Jason Eskenazi’nin 
uluslararası 
fotoğrafçılar 
küratörlüğünü, 
Laurence Cornet’in 
uluslararası 
fotoğrafçılar yardım
cı küratörlüğünü ve 
BUFSAD Başkanı 
Utku Kaynar’ın da 
genel koordinatör
lüğünü üstlendiği 
Fotofest’e 41 ülke
den 100 fotoğrafçı 
katılırken; 30 sergi, 
90 fotoğraf göster
isi, 12 belgesel gös
terimi, fotoğrafçı 
filmleri seçkisi, 
36 seminer ve 7 
teknik atölye 
gerçekleştirilecek; 
Aynı zamanda Time, 
Newsweek gibi 
dünyanın önemli 
basın kuruluşlarının 
fotoğraf editörleri ve 
Powerhouse 
Books’un da içinde 
olduğu kuramların 
yayıncıları da 
festivalin konuğu 
olacak.

“Muhteşem Yüzyıl" 
22 ülkede gösterilecek

Cannes’da dünya film 
ve televizyon endüst 
risi ile buluşan Türk 
dizileri başta Ortado 
ğu ve Balkanlar 
olmak üzere, Kuzey 
Afrika, Vietnam, 
Malezya, Endonezya 
ve Singapur'a kadar 
pek çok dünya ülke
siyle satış için ön 
görüşme yaptı.
Türk yapımcıları ve 
televizyonları 
MIPCOM'a ilk kez İTO 
çatısı altında düzenle
nen bir organizasyon
la katıldı. 25 Türk dizi 
ve sinema yapımcısı 
şirketin dünya film ve 
televizyon endüstrisi 
ile buluştuğu fuarda 
Muhteşem Yüzyıl ve 
Kurtlar Vadisi dizisi 

yabancı televizyon
ların ilgi odağı oldu. 
6 aydır pek çok fuara 
katılan Show 
TV'nin iddialı dizisi 
Muhteşem Yüzyıl 
dizisi 22 ülkeye 
satıldı. Dizi başta 
Ortadoğu olmak 
üzere Azerbaycan, 
Slovenya, Slovakya, 
Karadağ, Çek 
Cumhuriyeti, Ukray 
na, Bosna, Kosova, 
Sırbistan,, Bulgaris 
tan, Yunanistan, 
Romanya, Hırvatistan, 
Macaristan, Makedon 
ya, Kazakistan, 
Afganistan, Rusya, 
Arnavutluk, Japon 
ya'da 22 Aralık'tan 
itibaren gösterilmeye 
başlanacak.



444 NURS

BİR OMUR

Her türlü şifalı bitki 
Mk Bitkisel Tablet & Kapsüller 
O* Bitki Çayları

Tohumlar & Vitaminler
O Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular 

Aromatik Bitkisel Yağlar 
Bal ve Pekmez Çeşitleri

9 Zayıflama Setleri 
W Bitkisel Tedavi Kürleri <

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEMLİK KEZ 0MIICWM ÖZEL 
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

•NURS®
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

Bursa’nın ııiim
İlçeleri Biiyiiksehlr 
sınırlarına alınıyor
Bursa’nın tüm ilçeleri ‘Büyük 
şehir’ sınırları içine alınıyor, iste 
yen ilçeler hemen, kalanlar 2014 
te ‘merkez ilçe’ olacak. Syf 7’de

Bursa 2. İdare Mahkemesi, Belediye Başkanvekili 
seçimi ile ilgili şok karar verdi:

“Necdet Ersoy
Belediye Başkanvekili"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi 
Necdet Ersoy ve 
Gürhan Çetinka 
ya’nın Gemlik 
Belediye si’nde 
yapılan Belediye

Adresi Belli İhale 7 Kasım’a ertelendi 

50 takım oyun 
gurubunun ihalesi 

ertelendi
Başkanvekilliği 
seçimleri ile ilgili 
Bursa İdari 
Mahkemeye açtıkları 
davada, Necdet 
Ersoy’un belediye 
başkanvekili seçildi 
ği 27.3.2011 günlü

Belediye Meclis 
kararını geçersiz 
sayan Bursa 
Valiliği’nin kararının 
iptalini istemi ile 
açtığı dava sonuç
landı. Mahkeme, 
"Açıkla nan neden

lerle, 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 15/1-b 
maddesi uyarınca 
davanın incelenmek- 
sizin reddine” diye 
karar verdi.
Haberi sayfa 4’de

Gemlik Belediye 
Sitesi’nde ihalesi bu 
gün yapılacağı belir 
tilen 50 takım ço 
cuk oyun gurubu 
nun ihalesi dün 
yapılmadı.
Belediye sitesinden 
ihale şartnamesini 
inceleyen bir ilgili 

gazetemizi araya 
rak, "Bu ihalenin 
adresi belli.
Şartname bir ima 
latçı firma için hazır 
lanmış” demişti. 
Dün yapılması 
gerekli olan ihalenin 
7 Kasım gününe er 
telendiği öğrenildi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Olaylı Meclis
Dün toplanan Belediye Meclisinde, 

CHP’Ji 8 üye meclisi terk etti.
Terk ediş nedenlerini, CHP grup söz 

cüsü ve mahkemelerin de onayladığı 
Belediye Başkanvekili Necdet Ersoy 
açıkladı.

Ersoy, konuşmasında, Belediye Baş 
kanvekilliği koltuğunun hukuksuz 
olarak işgal edildiğini, yargı kararları
na karşın, Refik Yılmaz’ın koltukta 
oturmayı sürdürdüğünü söyledi. 
Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin 24 Ma 
yıs 2011 günlü kararının hukuksuz 
luğu tescillediğini söyledi.

Kararı Refik Yılmaz’a verdi. Dev. 4’de

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısına, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yeni kararı damgasını vurdu

CHP'liler hukuksuzluğu 
kınayarak Meclisi teri ettiler

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında CHP’li meclis üyeleri, Belediye 
Başkanvekilliği makamının AKP’li Refik Yılmaz tarafından hukuksuz olarak işgal edildiği
ni, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin son kararının da bunu tescillediğini belirterek, hukuksuz 
luğu sürdüren Belediye Başkanvekilini kınayarak mec lisi terk ettiler. Haberi sayfa 5’de

http://www.nurslokmanhekim.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın bugünkü 
yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyorum 
Okuyucularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez

Bursa ve 
çevresine 'yeşil' 

yatırım

İH mİ lıiıitt iBsett plaketi

Orman Bölge 
Müdürlüğü ile 
Uludağ Üniversite
sinden aldığı 
bilgiye göre, Ankara, 
İzmir ve İstanbul 
yönüne gelenleri, 
girişte yeşilin, bir
birinden farklı 
ağaçların karşıladığı 
Bursa, ormanlık 
alanlarıyla dikkati 
çekiyor. Deniz 
seviyesinden 
Uludağ'a kadar 
hemen her yüksek
likte çok sayıda 
türde ağacın ve 
bitkinin yetiştiği, 
yeşilin her tonunu 
bünyesinde 
barındıran kent, 
uzun yıllardır 'Yeşil 
Bursa' olarak anili 
yor. Etekleri Muşta 
fakemalpaşa'dan 
İnegöl'e kadar 
uzanan ve yükselen 
Uludağ'da 791 bitki 
türünün yetiştiği 
biliniyor, ancak 
binin üzerinde 
olduğu tahmin 
ediliyor. Türkiye için 
78 endemik türe ev 
sahipliği yapan 
Uludağ, kış ayların
da olduğu kadar yaz 
mevsiminde de 
büyük ilgi görüyor, 
öyle ki, *21 gün 
kalındığında kanı 
temizliyor' inancı - 
nedeniyle Uludağ, 
kanını temizlemeyi 
düşünen, serinle
meyi ve temiz 
havayı tercih eden 
binlerce kişiyi ağır
lıyor. Bu kadar 
özellik, Bursa ve 
çevresindeki 
ormanlık alanların 
önemini artırıyor. 
Bursa, Yalova ve 
Bilecik'i kapsayan 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü 
bünyesinde 759 bin 
hektar ormanlık alan 
bulunuyor ve her 
metrekaresi büyük 
önem taşıyor.

2 BİN 844 AİLEYE 
FERDİ KREDİ... 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığınca 2003- 
2010 yılları arasında 
Bursa, Bilecik ve 
Yalova bölgesindeki 
571 bin 910 dekar 
arazide çalışma 
yapıldı ve 15 milyon 
414 bin fidan dikildi. 
Bu fidanların bir 
bölümünü meyveli 
olanları oluşturdu. 
Bunların yanı sıra 
Bursa'da bir adet 
kent ormanı, 68 adet 
orman içi' aînı'enme 
yeri kurulurken, 8 
yılda, orman köy
lerinde yaşayan 2 
bin 844 aileye 7 
milyon 815 bin lira 
ferdi proje kredisi 
verildi.

PROJELERİN 
GERİ DÖNÜŞLERİ 
ALINIYOR 
Ormanlık alanlar, 
temiz hava kadar 
özellikle orman 
köylüsüne ve ülke 
ekonomisine ciddi 
katkı da sağlıyor. 
Bursa'da 586 orman 
köyünde yaşayan 
203 bin, Bilecik'te 
242 orman köyünde 
oturan 42 bin ve 
Yalova'da 39 orman 
köyündeki 22 bin 
kişinin önemli 
bölümü, geçimini 
orman ürünlerinden 
sağlıyor. Orman 
köylüleri, ağaç 
kabuğu, ayı mantarı, 
boş kozalak, defne 
yaprağı, eğrelti otu, 
erika kökü, fıstık 
çamı kozalağı, 
göl soğanı, ıhlamur 
çiçeği, karayemiş, 
kaya yosunu, 
kestane, kök odunu, 
sarmaşık, taflan 
yaprağı, tavşan 
memesi, yosun, 
kuşburnu ve kekik 
gibi ürünlerden 
yılda yaklaşık 25 
milyon liralık gelir 
sağlıyor.

Gemlik Belediye' 
Meclisi’nde çeşitli 
dönemlerde 40 yıl 
meclis üyeliği yapan 
Emin Bora’ya 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
1878 yılında kurulan 
Gemlik Belediye 
si’nde 1953 yılında 
dönemin belediye 
başkanı Doktor Ziya 
Kaya başkanlığında
ki meclise girerek, 
çeşitli dönemlerde 8 
belediye başkanıyla 
çalışma olanağı 
bulan Emin Bora’yı 
unutmayan ve 
hizmetlerinden 
dolayı kutlayan 
Belediye 
Başkanvekili Yılmaz, 
85 yaşındaki 
Bora’ya övgüler 
yağdırdı.

Camileme kış temiiliği başladı
Gemlik Belediyesi 
tarafından Merkez ve 
köylerde bulunan 
camilerde hah yıka
ma temizliğine 
başlanıldı.
Dört firmadan 
alınan teklifler sonu
cunda en düşük tekli
fi veren Öztürk Halı 
Yıkama firmasıyla 
yapılan anlaşma ile 
İlçe merkez ve 
köylerinde bulunan 
56 camide hah 
yıkama çalışmalarına 
başlanıldı.
Yaz aylarında 
oluşan toz ve kirlilik 
nedeniyle başlanan 
kış temizliğinde 
camiler hijyenik 
olarak temizleniyor. 
Kısa süre içinde

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK

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

En son meclis 
hizmetini eski 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı döne
minde noktalayan 
yılların siyasetçisi 
Emin Bora’yı 
makamında MHP’li 
meclis üyesi Ömer 
Kahraman’ın da 
katılımıyla misafir 

bitirilmesi hedeflenen yaklaşık 9 bin Belediyesi tarafından
kış temizliğinde metrekare tutan temizlettirilmiş
camilerimizin halıları Gemlik olacak.

eden Yılmaz, 
üzerinde ‘‘Gemlik 
halkına Belediye 
Meclis Üyesi olarak 
40 yıldır yapmış 
olduğunuz 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür eder, 
başarılarınızın 
devamını dilerim" 
yazan teşekkür 

plaketi verdi.- 
Uzun yıllar meclis 
üyeliği hizmeti 
yaptığını ve unutul- 
madığını görmenin 
kendisini mutlu t 
ettiğini söyleyen 
Emin Bora, hatırlan
maktan gurur duy
duğunu ve 
kaydetti »
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auta selinden aacanağı aa şikayetçi oldu YazıYORUM
Bursa'daki bir 
katılım bankasında 
mudilerin 8.5 milyon 
lirasını zimmetine 
geçirmekle suçlanan 
banka şefinin tutuk
suz yargılanan gişe 
yetkilisi bacanağı 
konuştu. Banka 
şefinin akrabası 
olduğu için mağdur 
duruma düştüğünü 
belirten H.M., "Ben 
de mağdurum. Onun 
yüzünden işimden 
oldum" diyerek ken
dini savundu.
2. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nde "zimmet" 
suçundan 12'şer yıla 
kadar hapisleri iste
nen tutuklu sanıklar
dan banka şefi V.Y.

Bursa E Tipi 
Cezaevi'ndeki bir 
hükümlüye menfaat 
karşılığında ayrıcalık 
tanıdıkları iddia 
edilen aralarında 
cezaevi müdürünün 
de bulunduğu 6'sı 
tutuklu toplam 8 kişi 
hakkında, 188 yıla 
kadar hapis talebiyle 
dava açıldı.
İddiaya göre polis, 
uyuşturucu ticareti 
suçundan E Tipi 
Cezaevi'nde hüküm
lü bulunan İ.H.M.'nin 
şirketi üzerindeki 
yolsuzluk ihbarıyla 
alakalı soruşturma 
başlattı. Yapılan 
teknik takipte,

Kaçak sigara satışı 
MOBESE’ye takıldı
Bursa'da kaçak 
sigara satan bir 
kişi MOBESE kamer
alarına takıld*.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Kıbrıs Şehitleri 
Caddesİ'nde mey
dana geldi.
MOBESE merkezin
deki görevli, cadde 
üzerinde bir kişinin 
sigara satışı yap
tığını fark ederek

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

(38) ile tutuksuz 
sanıklar şube 
müdürü A.B. (47), 
ikinci müdür M.G. 
(55), bankanın 
operasyon yetkilisi 
F.C. (43) ve gişe 
yetkilisi H.M. (30) 
tekrar hakim karşısı
na çıktı.
Hakkındaki iddiaları 
yalanlayan H.M., 
"Ben olay tarihinde 
bir başka bankada 
stajyer olarak 
çalışıyordum. Bazı 
müşterilerimizin 
ortak hesapları 
sebebiyle kendi 
çalıştığım bankadan, 
bacanağımın görev 
yaptığı bankaya 
evrak götürüyor

hükümlü İ.H.M.'nin 
şirketinin yönetimini 
sürdürmek için 
cezaevi müdürü ve 
başgardiyanlarıyla 
yakınlık kurarak 
ayrıcalık istediği ve 
cezaevi müdürü 
A,Ö.*ye 'kirve', 

devriye gezen ekip
leri yönlendirdi.
Olay yerine giden 
Yunus ekipleri, 
kaçak sigara satan 
H.K.'yi (19) gözaltına 
aldı. Şahsın 
üzerinden 2 paket 
bandrolsüz sigara 
ele geçirildi. Zanlı, 
ifadesi alınmak 
üzere karakola 
götürüldü. 

dum. Daha sonra da 
söz konusu bankada 
işe başladım ancak 
zimmet suçunun 
işlendiği iddia edilen 
tarihte ben başka 
bankada stajyerdim. 
Zimmet olayları ile 
bir ilgim yoktur.
Benim suçlanmamın 
tek sebebi, tutuklu 
sanık olan banka 
şefi V. Y. ile bacanak 
olmamdır. Benim de 
sırf onunla akraba 
olduğumuz için zim
met suçunu 
işlediğim iddia 
ediliyor. Kesinlikle 
bunu kabui 
etmiyorum. Zaten 
yaşanan bu olaylar 
sebebiyle işimden

'galerici' ve 'hacı' 
diye hitap ettiği 
belirlendi.
Derinleştirilen 
soruşturmada, 
İ.H.M.'nin cezaevi 
müdürünün 
yardımıyla cezaevin 
den kardeşine mail

Karayolu manav 
dükkanına döndü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ışık ihlali 
yüzünden meydana 
gelen kazada, kara 
yolu manav dükkanı
na döndü.
Edinilen bilgiye göre 
Fehmi G. (34), 
Alanyurt'taki pazar
da açtığı meyve tez
gahını topladıktan 
sonra ilçe merkezin
deki evine gitmek 
üzere harekete geçti. 
OSB kavşağında 
yeşil ışıkta dönmek 

de oldum. 
Suçsuzum, 
beraatimi istiyorum" 
diye konuştu.
Duruşmaya 
müşteki olarak 
katılan H.G. sanık
lardan şikayetçi 
olurken, A.A. ve 
H.A. çifti ise zarar
larının ödendiğini 
belirterek sanıklar
dan bir şikayet
lerinin olmadığını 
söyledi.
Davanın tek tutuklu 
sanığı V.Y.'nin 
tahliye talebini 
reddeden 
mahkeme, 
davayı eksikliklerin 
giderilmesi için 
erteledi.

’ Diş Hekimi • 
Özcan VURAL

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

atarak şirketlerini 
yönetmeye devam 
ettiği ve hesap 
hareketlerini 
buradan kontrol 
ettiği öne sürüldü. 
Hükümlüye 
sağlanan bu ayrı
calık karşılığında 
menfaat temin ettik
leri iddia edilen 
şüphelilere yönelik 
operasyonda 8 kişi 
gözaltına alındı. 
Adliye sevk edilen 
zanlılardan araların
da cezaevi 
müdürünün de 
bulunduğu 6'sı 
tutuklanırken, 
savcılığın soruştur
ması sona erdi.

isteyen Fehmi G.'in 
kullandığı kamyo
nete, Bursa istika 
metinden gelen Os 
man S.’nin kullan 
dığı 16 Y 4750 pla 
kah ticari araç kır
mızı ışık ihlali yapa 
rak çarptı. Kamyo 
nette bulunan 
Emine G. (33) 
yaralanırken, sürücü 
Fehmi G. ve 2 
çocuğu kazayı 
hafif sıyrıklarla 
atlattı.

Bunlar güzel değil....
Başbakan Tayyip Erdoğan annesini 

kaybetti.
Merhumeye tanrıdan rahmet, ailesine 

sabırlar dilerim.
Tenzile Erdoğan rahmetli olduğu andan 

itibaren, canlı yayınlarla vefatın gerçek
leştiği hastaneye kimlerin geldiğini, 
sonra da Başbakan’ın villasında 
taziyeleri nasıl kabul ettiğini, yurt dışın
dan telefonla arayan yabancı devlet 
adamlarının isimlerini ve mesajlarını bir 
bir dinledik.
Cumartesi günü ise Türkiye’deki televiz 

yonların tamamına yakını sayesinde 
Fatih Camisindeki ve Karacaahmet 
Mezarlığındaki törenleri izledik...

Bu arada, Türk Siyasetine sokulan 
“Yağcılık-Yalakahk-Gösteriş” illetlerinin 
en büyüklerini şaşkınlıkla seyrettik.

Ne İnönü, ne Bayar, ne Demirel yakın
larını kaybettiklerinde bu çirkinlikleri 
yaşamamıştık’...., -

Bakanlar, ağızlarını açar açmaz, 
“Tenzile annemizi kaybettik. 
Başbakanımızın yaptığı

hayırlı hizmetler ve aldığı hayır dualar 
sebebiyle, Cenab-ı Allah Tenzile 
Annemize cennetin en mükemmel 
köşesinden yer verecektir, inşallah” di 
yerek hem günah işlediler nem yagciıiK 
rekoru kırdılar.

Beyler; Öteki tarafta ne torpil işler, ne 
paranız geçer.

Orada kırmızı plaka da yok, kandıra- 
bileceğiniz kimse de yok.

Herkes yaptığının karşılığını tam tamı
na alacak.
Bir de gazetelere tam sayfa ilanlar ve 

rilmesiydi.
Kendi analarrölse, bu kadar büyük ilan 

vermeyecek olan bu insanlar, konu 
Başbakan’ın annesi olunca paraya acı
madılar

Televizyonlara ne demeli? Türkiye’yi 
bilmeyen biri televizyonları seyretse ya 
Türkiye’nin en büyük devlet adamı ya da 
ülkeyi kuran kahramanlardan biri ölmüş 
de onun defin töreni yapılıyor sanacak.

Rahmetli Tenzile Erdoğan 88 yıl 
yaşamış, kocasını ahrete uğurlamış, 
evlatlarının tamamının mürüvvetini gör
müş, torunlarının çocuklarını seve
bilmiş şanslı bir insan idi.
Allah herkese böyle ömür nasip etsin.
Bu ülkede her gün birkaç gencecik 

fidan şehit oluyor.
Hangisi için bu kadar uzun ve ayrıntılı 

cenaze töreni yayını yaptınız?
Tabii o garibanların arkasında sizin 

tapacağınız bir güç yok ki, şehit 
cenazelerini niçin böyle uzun uzun vere
ceksiniz!...

KAŞEDE B€KL€M6K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Bursa 2. İdare Mahkemesi, 

Belediye Başkanvekili seçimi ile ilgili şok karar verdi

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Olaylı Meclis....
Bu konuşmadan sonra, Başkanlık divanın

da bulunan CHP’li yazmanlar Arzu Karataş ile 
Ayfer Ağırbaş dışındaki tüm CHP’li üyeler 
Meclisi terk etti.

CHP’Iilerin ardından Meclisi izleyen tüm 
gazetecilerde dışarı çıktı.

CHP’liler, Meclis Salonu’nu önündeki küçük 
odada basın toplantısı yaptı.

Burada da 2. idare Mahkemesi kararı okun
du.

Basın mensuplarına karar dağıtıldı.
Gazetemizde haberine geniş yer verdiğimiz 

bu olay, 2. İdare Mahkemesi’nin açık bir 
kararıdır.

Belediye meclis koltuğunda oturan kişinin 
bunca karara karşın orada ısrarla oturmasının 
nedenini anlamayan çok sayıda AKP’li de var.

Bunlar, bize de nedenini soruyorlar.
Benim düşüncem yaşananların siyasi 

oluşudur.
17 Mart 2011 günü yapılan meclis toplantısı 

ve onun bir gece öncesi yaşananları Gemlik 
Körfez’de birer birer yazdık.

Başkanlık koltuğuna bir AKPlinin otura
cağını seçimden bir gün önce yani 16 Mart 
günkü köşemde yazdım.

AKP halkın vermediği koltuğa haksız, ent 
rikalarla oturdu.

Kendilerine oy veren iki kişiyi başkan yar 
dımcısı yapmalarının nedeni siyasi rüşvettir.

Birer oy, başkanvekilliği makamları karşılığı 
verilmiştir. Makamın bir de ücreti var tabii.

MHP’li Ömer Kahraman’ın rahatsız olduğu, 
Arzu Karataş’ın babasının hastalığı nedeniyle 
gelemediği meclis toplantısının gündeminde 
olmadığı halde, Muharrem San’nın maaşı nasıl 
4 bin liraya yükseltildi sanıyorsunuz.

Belediye Yasasını kendi kafalarına göre 
yorumlamaları sonucu, 23 maddeye göre top 
lanan meclisi hiçe saydılar.

Meclis salonunu bile açmadılar.
Türkiye’de ilk kez bir meclis toplantısı, 

meclis salonu kapısının önünde yapıldı.
Bugün, mahkemelerin verdikleri tüm karar

lar, CHP’Iilerin 23. maddeye göre yaptıkları top 
lantının yasal olduğudur.

Bu toplantıya katılıp, 17 Mart kararında 
ısrarlı olsalardı, mahkemeler bu kararı vere
mez terdi.

Sonuçta ortada bir mahkeme kararı daha 
var.

Bu mahkeme kararında Vali ve 
Kaymakamların belediye meclis kararlarını 
onama veya onamama gibi bir tasarruflarının 
bulunmadığının altı kalın çizgilerle çiziliyor.

Ve bu kararda, Necdet Ersoy’un seçildiği 
meclisin aldığı karanın hukuken geçerli oldu 
ğunu belirtiliyor.

Bu ne demektir.
Televizyon karşısında idare mahkemeleri 

nin kararlarını verirken, hakimlerin yasayı 
anlamadığını söyleyen hukukçuların, hukuk 
anlayışları bakalım bu karar için ne hata bula
cak.

Sonuç olarak, Gemlik Belediyesi’nde 
gerçekten bir hukuksuzluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı bu hukuksuzluğu yalnız 
izleyemez.

Mahkeme kararlarını da ters yüz edemez. 
Ederlerse altında kalırlar.

Sap döner, keser döner, bir gün gelir hesap 
döner. Unutmayın.

“Necdet Ersoy
Belediye Başkanvekili
Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Meclis üyesi Necdet 
Ersoy ve Gürhan 
Çetinkaya’nın 
Gemlik Belediye 
si’nde yapılan 
Belediye Başkanve 
killiği seçimleri ile 
ilgili Bursa İdari 
Mahkemeye açtıkları 
davada, Necdet 
Ersoy’un belediye 
başkanvekili 
seçildiği 27.3.2011 
günlü Belediye 
Meclis kararını 
geçersiz sayan 
Bursa Valiliği’nin 
kararının iptalini 
istemi ile açtığı dava 
sonuçlandı. 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi, Ersoy 
ve Çetinkaya’nın 
açtığı davada, 
davacıların istemini 
“red” etti.
Red kararını veren 
Mahkeme, Necdet 
Ersoy’un Belediye 
Başkanvekili seçil 
diği 27 Mart 2011 
günlü Meclîs toplan
tısı ile ilgili olarak, 
“27.3.2011 tarihinde 
tekrar toplanarak ilk 
seçim kararında 
ısrar edilmeyerek 
yeniden seçim 
yapıldığı ve tek aday 
olarak seçime giren 
Necdet Ersoy’un 
Başkanvekili olarak 
seçildiği, bu kararın 
Kaymakamlığa gön
derildiği, 
Kaymakamlığın da 
durumu Valiliğe 
ilettiği ve Valilik 
görüşünü ilgi tut
mak suretiyle bir 
cevap verdiği, bu
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cevabın seçim 
kararının yürürlüğe 
girmesi talebinin 
reddi gibi değer
lendirilerek bu 
işlemin iptali 
istemiyle görülmek
te olan dava açıldığı 
anlaşılmaktadır.
Olayda, idare amir
lerinin, belediye 
meclisleri kararlarını 
onamaya da onama
ma şeklinde bir 
yetkisi bulun
madığından ve 
dava konusu 
Kaymakamlık işlemi, 
dolayısıyla da atıf 
yaptığı Valilik işlemi

onama ya da onama 
ma şeklindeki kesin 
ve yürütülmesi 
gerekli bir işlem 
niteliğinde olma 
dığından, icrai 
niteliği bulunmayan 
işlemin idari yargı 
merciine inceleme 
olanağı bulunma
maktadır.
Açıklanan nedenler
le, 2577 sayılı idari 
Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 15/1-b 
maddesi uyarınca 
davanın incelenmek- 
sizin reddine” diye 
karar verdi.
CHP Belediye

Başkanvekili Necdet 
Ersoy, Valilik ve 
Kaymakamlıkların 
Belediye Meclis 
kararlarını onama 
veya onanama gibi 
bir yetkilerinin 
bulunmadığına 
dikkat çekerek, 
"Bursa Valiliği bizim 
yaptığımız meclis 
toplantısını onama
yarak, hukuksuzluk 
yapmıştır. 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi kararı 
bunu kanıtlıyor. 
Belediye Baş kan ve 
killiği koltuğu 
hukuksuz ve çeşitli 
çirkin olaylardan 
sonra işgal 
edilmiştir.
Bu hukuksuzluğun 
giderilmesi için 
hukuk mücadele 
mizi, hukukçulara 
karşı sürdüreceğiz. 
Refik Yılmaz’ın 
attığı her imza, 
aldığı her karar 
hukuksuzdur. 
Hukuksuzluğun 
kanıtı yargı karar
larıdır. Bu kararlar 
birden çoktur. 
Bunca karara karşın 
o koltukta oturan 
insanlar, “biz koltuk 
meraklısı değiliz” 
nasıl diyebilirler. 
Bunu anlamak 
mümkün değildir. 
Gemlik Belediyesi’n 
deki hukuksuzluk 
artık siyasi 
bir hal almıştır. 
Konuyu Genel 
Merkezimize ilettik. 
Bu sorun Bakanlık 
katında çözüm
lenecektir.” şeklin 
de konuştu.
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısına, Bursa 2. İdare Mahkemesi’nin yeni kararı damgasını vurdu

Mim MııMıılıı iım at Midisi imi tir
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Ekim ayı 
ikinci toplantısında 
CHP’li meclis 
üyeleri, Belediye 
Başkanvekilliği 
makamının AKP’İi 
Refik Yılmaz tarafın
dan hukuksuz olarak 
işgal edildiğini, 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nip son 
kararının da bunu .. 
tescilledi ğ i n i 
belirterek, hukuksuz 
lüğü jsürdüren 
Belediye Başkanveki 
lini kınayarak mec 
lisi terk ettiler. ; 
Gemlik Belediye 
Meclisi, Belediye 
Başkahvekili Refik 
Yılmaz’ın t 
Başkanlığında dün 
11 Eylül ilköğretim 
Okulu arkasındaki 
salonda saat 16.oo 
da toplandı.
AKP’İi Turan Alkış 
ve Aslan Özaydın’ın 
mazeretli olarak 
katılmadığı toplantı
da, gündemdeki 
komisyonlardan 
gelen konular 
gürüşülürken, söz 
alan CHP Gurup 
Sözcüsü ve 
Başkanvekili Necdet 
Ersoy, Gemlik 
Belediyesinde uzun 
bir süredir yaşanan 
hukuksuzlukların ; 
devam ettiğini 
belirterek, şöyle 
konuştu:
‘‘Bir çok mahkeme 
kararma karşın, 
hukuksuz olan 
Belediye başkanve 
kili bu makamı işgal 
etmektedir.
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi’nin 
verdiği son karar da 
bunu net bir şekilde 

^göstermektedir.
Mahkeme kararları 
nın uygulanmasını 
istiyoruz.
Bu hukuksuzluğu 
kınıyor, meclisi terk 
ederek tepkimizi 
gösteriyoruz.
Hukuk mücadele- 
mezi sürdüreceğiz. 
Mahkemenin bir 
karanfil size veriyo
rum.”dedı.

MEÇLİSİ TERK 
ETTİLER

"CHP Meclîs üyeleri 
Necdet Ersoy, Mahir 
Gencer, Binali Derin, 
G ü r h a n Ç et i n k a y a, 

Fikret Çolakoğlu, 
Yalçın Erdoğan, 
Zafer Ülgen, Cemil 
Kurt, Necdet 
Ersoy’un konuş
masından sonra 
meclisi terk ederek, 
Meclisin bir diğer 
odasına geçerek, 
burada basın açıkla
ması yaptılar.

HUKUKSUZLUĞA 
BİR KARAR DAHA 
Meclisi terk eden 
CHP’liler, düzen
ledikleri basın 
toplantısında, Bursa 
2. İdare Mahkeme 
si’nin verdiği son 
kararı basın mensup 
larına okudu. 
Burada da basına 
bilgi veren CHP 
Grup Sözcüsü 
Necdet Ersoy, Bursa 
2. İdare Mahkemesi’ 
ne kendisinin ve 
Gürhan Çetinkaya’ 
nın, Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 27.3.2011 
tarihli toplantısında 
Belediye Başkanve 
killiğine seçildiğini, 
ilgili tutanakların 
Gemlik Kaymakamlı 
ğı’na ve Valiliğe gön
derilmesine üzerine, 
Bursa Valiliği’nin 4 
Nisan 2011 tarihli 
yazısı ile bu meclis 
toplantısını geçersiz 
saydığı belirterek, 
bu kararın iptalini 
istedikleri söyledi. 
Necdet Ersoy, Bursa 
2. İdare Mahkemesi’ 
nin verdiği kararı da 
okuyarak, kararda 
kendisinin nasıl 
belediye 
başkanvekili 
seçildiğini, bazı 
meclis üyelerinin 
27.3.2011 günlü 
meclis kararında 
ısrarlj olmadıkları 
için, bu toplantıda 
kendisinin Gemlik 
Belediye Başkan 
vekili seçildiği 
belirterek, kararı 
okudu: Kararda: 
“Necdet Ersoy’un 
başkanvekili 
seçilmesinden 
sonra bu karar 
Kaymakamlığa gön
derildiği, Kaymakam 
lığın da durumu 
Valiliğe ilettiği ve 
Valilik görüşünü ilgi 
tutniâk suretiyle bir 
cevâp verdiği, bu 
cevabın seçim 
kararının yürürlüğe 
girmesi talebinin

reddi gibi değerlen 
direrek, bu işlemin 
iptali istemiyle, 
görülmekte olan 
davanın açıldığı 
anlaşılmaktadır. 
Olayda, mülki idare 
amirlerinin Belediye 
Meclisi kararlarını 
onama ya da onama
ma şeklinde bir 
yetkisi bulun
madığından ve 
dava konusu 
Kaymakamlık işlevi, 
dolayısıyla da atıf 
yaptığı Valilik işlemi 
onama ya da onama
ma şeklindeki kesin 
ve yürütülmesi 
gerekli bir işlem 
niteliğinde 
olmadığından, icrai 
niteliği bulunmayan 
işlemin idari yargı 
mercihlerince 
inceleme olanağı 
bulunmamaktadır. ” 
denilmektedir.
Mahkeme bu neden
lerle açtığımız 
davayı incel emek
sizin red etmiştir.’’ 
dedi.

BAKANLIKA 
GÖTÜRÜLECEK 
Daha sonra söz alan 
Mahir Gencer ise 
konuşmasında, iki 
meclis üyelerini 
mecliste bıraktık
larını, Gemlik’in 
işlerinin görülme
sine engel olmadık
larını belirterek, şun
ları söyledi:
“Bu hukuksuzlukları 
Genel Merkezimize 
bildireceğiz.
Gemlik Belediyesi’n 
de yaşanan hukuk
suzlukları biliyorlar. 
Ancak, son karardan 
haberleri yok.
Bundan sonra içiş
leri Bakanlığı 
nezdinde sonuç

almaya çalışacağız. 
Bakanlığın bu 
hukuksuzlukların 
arkasında duracağını 
sanmıyorum. ” 
Belediye Meclisi’nde 
bu arada Adliye 
Sarayı’nın Hisar 
Mahallesi, Tersane 
Bayırı mevkiine 
yapılması için plan 
değişikliği yapılması, 
yol çalışmalarının 
zeytin ağaçları keşi 
len vatandaşlara 
paralarının öden
mesi, Kurşunlu 
Belediyesi’ne ait 
triplex villanın satıl
ması, satıştan elde 
edilecek gelirle,

Kurşunlu bölgesinde 
Sosyal Yaşam 
Bölgeleri oluşturul
masıyla ilgili projeler 
de kullanılması 
kararlaştırıldı.
Toplantıda söz alan 
AKP’İi üye Gökay 
Bilir, amatör spor 
kulüplerine devre 
dilen belediye işlet
melerinin hakkında 
hakim karşısına 
çıkacak olan meclis 
üyelerinden söz 
ederek, konuyu 
belediye meclisleri 
birliğinde dile 
getirdiğini söyledi. 
Meclis toplantısı 
Belediye tarafından 

etüd merkezi açıl
ması ve afet 
merkezine telsiz alın
ması maddelerinin 
görüştükten sonra, 
gündem dışı söz 
alan MHP’li üye 
Ömer Kahraman, 
gazetemizde çıkan 
bir yazıda meclis 
toplantısına katılma
masını binlerinin 
etkisi altında kalmak 
olarak yorum
landığını, ancak 
toplantıya rahatsı
zlığı nedeniyle 
gelmediğini söyledi. 
Belediye Meclisi, 
Ekim Ayı toplan
tılarını tamamladı.
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Bursa'da 2 aylığına 
350 kişi ise alınacak

Bursa siyah inciri 
belgesel oluyor

Bursa'da çeşitli 
işlerde istihdam 
edilmek üzere, 
2011 yılı sonuna 
kadar 2 ay süreyle 
350 kişi işe 
alınacak.
Toplum Yararına 
Çalışma Programı 
ile ilgili yeni emirle, 
belediye mücavir 
alanları dışında 
yapılacak ağaç
landırma ve çevre 
düzenleme çalış
maları istihdamına 
ek olarak, okul ve 
hastane gibi kamu

gşm MSların tarım 
ürünlerini etkiledi

Yurt genelinde etkili 
olan aşırı yağışlar, 
tarım ürünlerini 
olumsuz etkilerken, 
yağışların etkisiyle 
sebze-meyve fiyat
larının artabileceği 
belirtildi.
Türkiye Sebze 
ve Meyve 
Komisyoncuları 
Federasyonu 
Başkanı 
(TÜSEMKOM) 
Yüksel Tavşan, Aa 
muhabirine yaptığı 
açıklamada, olum
suz hava şartlarının 
önümüzdeki gün
lerde fiyatları etk
ileyebileceğini 
belirtti.
Türkiye genelindeki 
aşın yağışların şu 
anda sebze meyvö 
fiyatlarına bir etkisi 

kurumlarında çevre 
düzenlemesi, okul 
ve hastane gibi 
kamu kurumlarında 
yardımcı personel 
istihdamının sağlan
ması, restorasyon 
ve kültürel mirasın 
korunması, vadi 
ıslahı, erozyon 
engelleme çalış
maları, yol ve su 
şebekelerinin yapım 
ve onarımı ile 
kaldırım çalışmaları 
alanlarında çalıştırıl
mak üzere işçi 
alınacak.

olmadığına işaret 
eden Tavşan, "Bu 
büyük bir felaket 
tabi, özellikle 
üreticimiz açısından 
maalesef olumsuz 
bir yansıması ola
caktır. Öyle 
gözüküyor ki en 
kısa zamanda 
sebze-meyve hava 
şartlarından direk 
etkilenir. Yağışların 
etkisi ilerde ortaya 
çıkacak" diye 
konuştu.
Edirne Sebze-Meyve 
Hali’nde komisyon
culuk yapan Sinan 
Nal ise, bazı sebze 
fiyatlarının bir 
günde iki katına 
çıktığını ifade 
ederek, "Edirne'de 
yağışlardan dolayı 
yerli ürün bitti,

Bursa Valiliği'nden 
yapılan yazılı 
açıklamada, 
başvuruların 
İş-Kur İl 
Müdürlüğü'ne 
yapılacağı 
belirtilirken, 
"Başvurular, sayın 
valimizin başkan
lığında oluşturula
cak komisyonla 
değerlendirilip 
sonuçlandırılacak. 
Gerekli belgeler 
İş.gov.tr adresinden 
öğrenilebilir." 
denildi 

dışardan gelenlerde 
fiyatlar iki katına 
çıktı. Özellikle 
domates ve çarli 
biber tavan yaptı. 
Bayrampaşa 
halinde domates, 
biber fiyatları iki 
katına çıktı" 
dedi.
Aynı halde 
komisyonculuk 
yapan Ramazan 
Özçelik de, Marmara 
ve Ege bölgelerinde 
sel felaketi 
nedeniyle tarladan 
ürün toplana
madığını, Bursa, 
Çanakkale, Bursa, 
İzmir'den gelen 
domates, biber, 
patlıcanın fiyat
larının yüzde 80 ile 
yüzde 100 oranında 
arttığını kaydetti.

Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları 
Birliği (UYMSİB)'nin, 
Bursa'yla 
özdeşleşen meyve 
Siyah İncir ile ilgili 
tanıtım atağı devam 
ediyor.
Daha önce 
İngiltere'nin ünlü 
Daily Telegraph 
Gazetesi ekibini 
Bursa'da ağırlayan 
ve Bursa Siyahı'nın 
tüm dünyada tanıtıl
masına katkıda 
bulunan Uludağ Yaş 
Meyve Sebze İhra
catçıları Birliği 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Salih 
Çalı, Temmuz ayı 
son haftasında 
konuk ettiği TRT 
Ankara Belgesel 
Programları 
Müdürlüğü ekibine, 
aylardır üzerinde 
çalıştıkları 'İncir 
Belgeseli'nin 
tamamlanmasında 
destek verdi.
TRT Belgesel 
Programları ekibini, 
bu defa Mudanya 
İlçe Tarım Müdürü n 
Şefik Çınar ile birlik
te Mudanya'daki 
incir bahçelerinde 
gezdiren Dr. Çalı, 
Bursa Siyah İnciri 
üretimi, kalitesi, 
hasadı ve son 
aşama ihracatı 
hakkında bilgi verdi. 
Bursa Siyah Incir-

i'nin tanıtımına 
yönelik faaliyetleri 
hakkında açıklama 
yapan Dr. Çalı, şun
ları söyledi: 
"Bursa yöresine 
özgü bir çeşit olan 
bu ürünümüz ile 
ilgili yoğun bir 
faaliyet içindeyiz. 
Bu konuda paneller 
düzenledik, kitaplar 
yayınladık, üretici
lerin eğitimine 
yönelik toplantılar 
gerçekleştirdik.
Ayrıca, Bursa Siyah 
İnciri Çalışma 
Grubu oluşturduk. 
Çiftçilerimiz için 
büyük bir ekonomik; 
değer ifade eden, 
doğal ol ar ık yetiş 
V? üretimii)d » ilaç 
kullanılmayan 
Bursa Siyah İnci 
ri'nin tanıtımına 
yönelik yaptığımız 
bu çalışma, hem 
ülkemizin diğer böl
gelerinde hem de 
yurt dışında Bursa 
Siyahı'na olan ilgiyi

artıracaktır."
Mayıs ayından bu 
yana devam eden 
çekimlerde Aydın, 
İzmir, Mersin, İsk
enderun, Urfa ve 
Adıyaman'ın ardın
dan Bursa'nın 
Nilüfer ilçesine 
bağlı Gölyazı, Fadıllı 
ve Mudanya ilçesine 
bağlı Akköy 
Köyü'nde incir 
bahçeleri, toplama 
şekilleri, paketleme 
ve ihracat aşaması
na kadar geçen 
sürede yapılan 
çalışmalar ince- 
I an arok çeşitli 
sö'/looil >riş k iyıtjl ırı' 
yj.uî.lı.
ç ■>kîm'3rini, 2D12 , î I 

j 
do/j.tı edeceğini 
belirten TRT ekibi, , 
programın TRT 
Belge selkanalı 
başta olmak üzere, 
TRT kanallarında 
Nisan 2012'de 
yayınlanacağını dile 
getirdi
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Mııı Hin İtti tiıiMlı sııııUnıa alnını
Bursa'nın tüm 
ilçeleri ‘Büyükşehir’ 
sınırları içine alını 
yor, isteyen ilçeler 
hemen, kalanlar 
2014’te ‘merkez ilçe’ 
olacak.
Yasanın çıkmasıyla 
birlikte Bursa il 
sınırları, aynı 
zamanda Büyük 
şehir Belediyesinin 
sınırı olacak.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, bu yöntemle 
Bursa'nın kaynakla 
rının daha iyi yöneti 
leceği görüşünde. 
Başkan Altepe, yeni 
uygulamayı anlattı.

BAŞBAKAN 
AÇIKLAMIŞTI 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 12 
Haziran genel seçimi 
öncesi konuştuğu 
bir mitingde 
büyükşehirler için 
yapılacak yeni 
düzenlemeyi açık
lamış ancak seç
menlerin olumsuz 
etkilenmemesi için 
detaylar üzerinde 
durmamıştı.
Büyükşehirlere yeni 
sınır konusu, artık 
TBMM'nin günde 
mine de geldi.

ALTEPE: HİZMET 
GİDECEK 
İsteyen ilçeler, 
2014'ü beklemeden 
belediye meclis 
kararıyla Büyükşe 
hir'e bağlanabilecek. 
Zeytinbağı dışında 
kalan 23 belde 
belediyesi, 2014 
yerel seçimleriyle 
birlikte tüzel kişiliği
ni yitirecek.

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altepe, 
hizmetin iyi 
planlanabileceğin! 
belirterek, 17 ilçenin 
Büyükşehir'e bağlan 
masının Bursa'nın 
hayrına olacağını 
söyledi.
TBMM gündeminde
ki tasarının yasalaş
ması durumunda 
İnegöl'ün yanı sıra 
Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, 
Orhangazi, İznik, 
Yenişehir, Keleş, 
Orhaneli, Büyükor 
han ve Harmancık 
da Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
bağlanacak.
Tıpkı İstanbul ve 
Kocaeli'de olduğu 
gibi tasarının 
TBMM'de yasalaş
masıyla Bursa tek 
merkezden yönetile
cek. Bu önemli 
gelişme sadece 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'yle de 
sınırlı olmayacak. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, 7 merkez 
ilçenin dışında kalan 
diğer 10 ilçenin de, 
Büyükşehir'in sınır
larına dahil edile
ceğini dillendirince 
hedef olmuştu. 
Kocaeli ve İstanbul 
örneğinde olduğu 
gibi bundan böyle 
Bursa tek merkez
den yönetilecek. Bu 
önemli gelişme 
sadece Bursa Büyük 
şehir Belediyesi’yle 
sınırlı olmayacak. 
Bunun için TBMM'de 
aylar öncesinde 
yapılan düzenleme 
genel seçimler önce

si kamuoyuna açık
lanmamıştı.
Gerekçesi de, hazi
ran ayında yapılan 
genel seçimlerde 
vatandaşın olası 
tepkilerinin sandığa 
yansımasını önle
mekti.

BÜYÜKŞEHİR 
SAYISI 27’YE 
YÜKSELECEK 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da ifade ettiği gibi 
nüfusu 750 bini 
geçen 11 il Büyükşe 
hir Belediyesi ola
cak ve tüm ilçeler 
Büyükşehir Belediye 
leri il sınırına dahil 
edilecek. Başbakan, 
Kocaeli ve İstanbul 
Büyükşehir belediye 
lerini örnek aldık
larını söylemişti.

GEÇİŞ NASIL 
OLACAK
TBMM gündeminde 
olan yasa tasarısının 
yasallaşması duru
munda Osmangazi, 
Yıldırım, Nilüfer, 
Gemlik, Mudanya, 
Kestel ve Gürsu 
merkez ilçelerinin 
dışında kalan İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, Orhanga 
zi, İznik, Yenişehir, 
Keleş, Orhaneli, 
Büyükorhan ve 
Harmancık 
belediyeleri, kendi 
meclislerinde 
"Büyükşehir Bele 
d iyesi'ne bağlanmak 
istiyoruz" şeklinde 
bir karar alacak. Bu 
karar, Büyükşehir 
Belediye Meclisi'nde 
onaylandıktan sonra 
geçiş sağlanmış ola

cak. Statüye göre 
merkez ilçeye dönü 
şen 10 belediyenin 
başkanlar), 2014’te 
yapılacak yerel 
seçimleri beklemek
sizin Büyükşehir 
Belediyesi meclis 
üyesi sıfatını almış 
olacak. Meclisinden 
bu kararı geçirme 
yen ilçelerde ise 
2014 seçimleriyle 
birlikte Büyükşehir'e 
bağlanma işlemi 
kendiliğinden ger 
çekleşecek. Bu ilçe 
lerde seçmenler, 20 
14 yerel seçimlerin 
de büyükşehir bele 
diye başkanlığı için 
de oy kullanacak.

23 BELDE 
MAHALLE OLACAK 
10 ilçenin merkez 
ilçe statüsüne kavuş 
ması durumunda bu 
ilçelere bağlı belde 
belediyelerinin 
durumuda netlik 
kazanacak.
Belediyelerinin 
kapanmaması için 
çeşitli propagan
dalar yaparak tepki
lerini göstermeye 
çalışan belediye 
başmanlarının da bu 
çabaları sonuçsuz 
kalmış oldu. Buna 
göre konumu gereği 
Zeytinbağı'nın dışın
da kalan 23 belde 
belediyesi 2014 
yerel seçimleriyle 
birlikte tüzel kişilik 
vasfını yitirerek ma 
haileye dönüşecek.

BAŞKAN 
ALTEPE’DEN 
BAŞKANLARA 
MESAJ 
Büyükşehir

Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 17 
ilçenin de 
Büyükşehir Beledi 
yesi'ne bağlanması 
nın Bursa'nın hayrı
na olacağını belirte 
rek, şöyle devam 
etti: "Her şeyden 
önce Bursa tek 
merkezden yönetile
ceği gibi şehrin tüm 
kaynaklarını çok iyi 
değerlendirme imka 
nımız olacak. Yeraltı 
ve yerüstü zengin
liklerimize sahip 
çıkacağız. Mesela 
Bursa'nın öz malı 
olan su kaynakları 
m izi kimse istediği 
gibi pazarlayamaya- 
cak. Buralardan elde 
edeceğimiz gelir 
yine bu şehirde 
yaşayanlara hizmet 
olarak geri dönmüş 
olacak. Bunları 
yaparken de her ilçe 
belediyesinin bütçe 
yetersizliğinden yıl
lardır yapmak iste 
ip, yapamadıkları alt 
ve üstyapı hizmet
lerine öncelik vere
ceğiz. Büyükşehir 
Belediyesi 'nden 
hizmet bekleyen 
öncelikli olarak göç 
veren ilçelerimiz 
yani dağ ilçelerimiz 
var. Bu ilçelerimizin 
kendi kendine yete
bilen bir ekonomik 
güce ulaşmasını 
sağlayacağız. Merke 
zi planlama s i stem iy 
le Bursa'yı birlikte 
gelişip büyüteceğiz. 
Bunun için de Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si'nin dünya çapında 
projeleri olduğu gibi 
teknik kadrosu olan 
bir belediyeyiz. Bize 

bağlanacak ilçeleri 
mizin bu projeleri 
kendi ilçelerinde 
hayata geçirme 
imkanı yok. 
Kısacası şehrin 
her noktasına 
Büyükşehir gözüyle 
bakmak önceliğimiz 
olacaktır. Zaten bu 
ilçelerimiz Büyükşe 
hir'e dahil olduk
larında farklılığı ala
cakları hizmetlerle 
göreceklerdir.
Büyükşehir Belediye 
si'nin mühendisi,. 
teknik elemanı 
örneğin Harman 
cık'ın gelişip büyü 
mesi içinde çalışa
cak. İşte fark bura
da. Zaten belediye 
olarak 2 milyon nü 
fusa hitap ediyoruz. 
Dahil olacak yeni 10 
ilçemizle birlikte 
nüfusumuz 2 milyon 
600 bine ulaşacak." 
Söz konusu yasanın 
kabul edilmesini 
Büyükşehir 
Belediye başkanları 
olarak çok da arzu 
etmedik lerini 
Bursa'da ise sadece 
dağ ilçeleri nin 
merkeze bağlan
masını istediklerini 
vurgulayan Başkan 
Altepe, "Çünkü mev
cut merkez 7 ilçeyle 
uğraşmak varken 
birkaç ay içinde 17 
ilçeyle uğraşmaya 
başlayacağız. 
Bundan da 
şikayetçi olmadığı 
mızı yapacağımız 
hizmetlerimizle 
ortaya koyacağız 
tabii. Daha büyük 
ve güzel Bursa için 
el ele vereceğiz" 
dedi.

Başbakan Erdoğan'a yumurta şoku!
İstanbul Üniversitesi 
akademik yılı açılış 
törenine katılan 
Başbakan Erdoğan'a, 
protesto etmek 
amacıyla yumurta 
atmak isteyen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Erdoğan'ın konvoyu
nun geçtiği Vezneciler 
Caddesi üzerinde 
polisin aldığı geniş 
güvenlik önlemlerine 

rağmen bir kişi yumur
talı protesto yapmak 
istedi. Erdoğan'ın kon
voyunun önündeki 
eskort araçlarına elin
deki yumurtayı fırlatan 
bir kişi, iddiaya göre, 
"Padişahlığa son." 
şeklinde bağırdı.
Şahıs, güvenlik önlemi 
alan polisler tarafın
dan hemen etkisiz 
hale getirildi.

Polis aracına 
bindirilen 
protestocu polis 
merkezine 
götürüldü.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katıldığı İstan
bul Üniversitesi
Akademik Yıl Açılış 
töreninin yapıldığı Fen 
Fakültesi'ndeki Cemil 
Birsel konferans salo

nuna girmek isteyen 
bir grup öğrenci ile 
polis arasında arbede 
yaşandı.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü 

tarafından verilen 
13.08.2009 tarihli 0267867 sayılı 
19.11.2009 tarihli 0264569 sayılı, 
14.12.2009 tarihli 0264693 sayılı 
03.12.2009 tarihli 0264614 sayılı, 
15.01.2011 tarihli 0922475 sayılı 

menkul kıymetlerinin 
alındılarının asılları kaybolmuş

tur. Hükümsüzdür.
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Japonya'nın 
Tokoname şehrinde 
kasım ayında 
açılacak olan 
"Dünya Seramik 
Kültür Müzesinde" 
İznik çinileri de 
teşhir edilecek. 
Bursa'nın İznik 
ilçesinde Adil Can- 
Nursan Sanat 
Atölyesi'nde 
üretilen, Beylikler, 
Selçuklu ve 
Osmanlı dönemi 
çinilerden oluşan 
35 parça eser 
Japonya'da 
görücüye çıkacak. 
Dünyanın dört bir 
köşesinden seramik 
ustasının eserlerinin 
yer alacağı 
müzede, o bölgenin 
seramik kültürü 
konu edilecek. 
İznik'te faaliyet 
gösteren Adil- 
Nursan Can çifti, 
"Dünya üzerinde 
yaşayan seramik 
ustalarının 
kendi mahalli

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

kültürlerini ortaya 
koyan çalışmalarını 
tanıtmak isteyen 
INAX Museum 
yetkilileri, bize de 
davette bulundu. 
Biz de İznik'in 
tarih boyunca 
bünyesinde 
barındırdığı 
medeniyetleri 
temsil eden 35 eser
le katılmaya karar 
verdik. Mavi ve

beyaz renklerin 
hakim olduğu çini 
tabaklar, su ve 
gökyüzünü temsil 
ediyor" dedi.
Kasım ayının 
başlarında açılacak 
olan Dünya Seramik 
Kültür Müzesi, 2012 
Mart sonuna kadar 
açık kalacak.
Mayıs ayında ise 
eserler Tokyo'da 
sergilenecek

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 
TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 

(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 
119.000 TL

6 533 464 56 45

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 5*13 Ol 03

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

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı 20 Eylül 2011 tarihinde 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. ONUR GEMİCİ

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21 Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


13 Ekim 2011 Perşembe Sayfa 9Gemlik

İkinci bir
TÜRKİYE’de Eylül 
2011 itibariyle kira 
gelirlerinden dolayı 
vergi mükellefi 
olanların sayısı 1 
milyon 42 bin 
837’ye ulaşmış 
durumda.
Bunlardan bir 
kısmı, birden fazla 
gayrimenkulden 
kira geliri elde edi 
yor. Kira geliri elde 
eden ve yıllık tutarı 
23 bin lirayı 
aşmadığı için 
beyan etmeyen, 
milyonun üzerinde 
kişinin bulunduğu 
nu da göz önüne 
aldığımızda, olayın 
önemi ve kira geliri 
elde edenlerin bo 
yutu ortaya çıkıyor. 
Kira gelirleri 
konusunda Maliye 
Bakanlığı özel- 
geleriyle netleşen 
son gelişmelere yer 
vereceğiz.

KADIN ALIYOR 
KOCA ÖDÜYOR 
Kadının sahibi 
olduğu evden, ayda 
1.200 TL kira geliri 
var. Kirada oturu 
yorlar ve sözleşme 
kocasının adına. 
Kocası her ay 1.500 
TL kira ödüyor.

Kadın kira gelirini 
beyan ederken, 
'gerçek gide:’ yön
temini seçerse, 
oturdukları konut 
için kocasının 
ödediği kirayı, 
evlilik birliğinde 
müşterek bir gider 
olması nedeniyle 
(2.800 TL’lik istis
naya isabet eden 
kısım hariç), kendi 
kira gelirinden 
indirip, 5 ku. uş 
vergi ödemeyecek. 
Bunu ben demiyo
rum, Maliye diyor 
(MB. Özelgesi, 
13.7.2011 tarih ve 
GVK. 74-962 sayılı). 
GERÇEK GİDERİ 
BİLMEYENLER

Vatandaş 'vergi 
uzmanı* değil. 
Yazılarımızı da oku
muyorsa, bazı 
avantajlarını 
bilmeyebilir.
Örneğin, evini 
kiraya verenler; 
- Evi alırken kredi 
kullanmışlarsa 
ödedikleri faizleri, 
- Beş yıl süre ile 
evin satın alma 
bedelinin yüzde 
5’ini, 
- Kirada otu r uy o r- 
larsa, Ödedikleri 
kirayı vs.kira gelir
lerinden düşüp hiç 
vergi ödemeyebil! 
yorlar ya da çok az 
vergi ödüyorlar.

Bunun için kira 
gelirinin beyanı 
aşamasında 
“gerçek gider yön
teminin seçilmesi 
gerekiyor. 'Götürü 
gider'yöntemini 
seçenler ise, iki yıl 
geçmeden gerçek 
gider yöntemini 
uygulayamıyorlar. 
Maliye, iki yıl 
geçtiği halde 
gerçek gider yön
temini uygula-, 
mayan ve daha 
fazla vergi ödeyen
lere diyor ki;
'Beyanname verilen 
takvim yılında 
olmak koşuluyla, 
düzeltme beyan
namesi vermek 
suretiyle 'gerçek 
gider’ yöntemini 
uygulayabilirsin 
(MB. Özelgesi 
16.6.2011 tarih ve 
GVK.74-763 sayılı 
ve 22.02.2011 Tarih 
ve GVK.74-126 
sayılı)”.
Buna göre, 2011 yılı 
sonuna kadar 2010 
yılı kira beyan
namesini gerçek 
gider yöntemine 
göre düzelttirip, 
fazla ödenen 
vergiler geri 
alınabilir.

durgunluk 
mu geliyor?

Ekonomist 
Roubini, gelişmiş 
ülkelerin durgun
luğun eşiğinde 
olduğunu söyledi. 
Ünlü ekonomist 
Nouriel Roubini, 
gelişmiş ekonomi
lerin ikinci bir dur
gunluk yolunda 
ilerlediğini söyledi. 
CNBC'ye konuşan 
Roubini, son gelen 
verilere baktığında 

ABD, Euro Bölgesi 
ve İngiltere'nin 
durgunluğun 
eşiğine geldiğini 
kaydetti. Roubini, 
durgunluğun ne 
kadar derin ola
cağının asıl 
mesele olduğunu, 
bunun ise büro 
Bölgesi'nde 
yaşanacaklara 
göre değişeceğini 
ifade etti.

T MA A “SUYUNU BOŞA 
jjNHrın HARCAMA"

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

Tapuda şehir şehir 
dolaşma çilesini 
bitiren projenin bir 
ayağı da yurtdışına 
hitap ediyor. 
Büyükelçiliklerde 
istihdam edilmesi 
planlanan tapu 

müşavirlikleri ile 
gurbetçinin gayri
menkul alım satımı 
için Türkiye’ye 
gelmesine gerek 
kalmayacak.
Almanya'nın bir 
şehrinden Türk 

büyükelçiliğine 
giden TC vatandaşı, 
yabancı gerçek ve 
tüzel kişi Türki 
ye'deki konut veya 
arsasının satış işle 
mini yapabilecek. 
Konuya ilişkin çalış

manın 2012 yılında 
bitirilebileceği belir
tiliyor. Gurbetçinin 
tapu işlemlerini çöz 
mek amacıyla büyük 
elçiliklerde temsilci 
bulundurmayı plan
ladıkları belirtildi.

NÖBETÇİ ECZANE
13 Ekim 2011 Perşembe 

ÇAMLICA ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 
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
Ayam iurızm 513 20 77
ŞüMrr 'urızm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 01 63

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletnıf 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
TapuSicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 2U
Topçular (226) 363 43 18
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol 79
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 1S 45
Beyza Petrol______________513 O1 039

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev Hast 513 23 29
Mer Sag Ocağı 513 10 68
Tomoka, 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

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 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
GEILİK’IN İLK GÜNLÜK OİTASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4090 
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)

mim
KARADEDELEROLAYI 

| Il.45-I4.l5-I8.l5-O

IIMOIİ

I2.00-l6.l5-.l8.l5 
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l)
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Sac moıfasınııı talhi Bursa'fla atıyor
Türkiye Berberler ve 
Kuaförler Federasyo 
nu ve Dünya 
Kuaförler Konfede 
rasyonu (CMC CAT) 
iş birliğiyle düzenle
nen 1. Uluslararası 
Yeşil Bursa Saç Fes 
tivali 2011 başladı. 
Yeni saç model
lerinin tanıtıldığı fes
tivale, CNC Türkiye 
ekibinin çılgın saç 
tasarımları 
damgasını vurdu. 
Dünya ve Türkiye 
kuaförleri Bursa'da 
buluştu. Yerli ve 
yabancı 400'e yakın 
kuaförün katıldığı 
festivalde saç 
modasının son 
tasarımları görücüye 
çıktı. Merinos 
Atatürk Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
düzenlenen festi
valin açılış törenin 
de konuşan Bursa 
Kuaförler Odası 
Başkanı İlker Hüse 
yin Tan, "İnsanların 
mutlu olması için 
dış görünüm çok 
önemli. Biz modanın

kişisel bakım aya 
ğında yer alıyoruz" 
dedi.
Bursa Berberler 
Odası Başkanı 
Mustafa Ocak, böyle 
bir programın 
Bursa'da ilk defa 
düzenlenmesinin 
mutluluk verici 
olduğunu belirterek, 
"Bir ressam tuvale 
nasıl resim yapıyor
sa biz de insan 
üzerinde sanatımızı 
konuşturuyoruz. 
Hata yaptığımız 
zaman telafisi yok" 
şeklinde konuştu. 
CNC CAT Türkiye 
Temsilcisi Ramazan 
Yılmaz, bu festivalle 
sektörde büyük 

başarılara imza ata
caklarını ifade 
ederken, Türkiye 
Kuaförler ve 
Berberler Odası 
Başkan Vekili Oktay 
Erkal ise, Bursa'da 
yapılan bu festivalin 
Türk saç tasarımının 
hangi noktaya gel 
diğini gözler önüne 
sereceğini söyledi. 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, "Osman 
gazi'deki tüm 
kuaförleri ziyaret 
ederek hijyen çalış
maları yaptık. Bu 
çalışmalara üniver
siteleri de kattık. 
Hijyen ve sağlık 
kriterlerini belirledik. 

Berberlik mesleği 
sağlığın en önemli 
noktasıdır. Osman 
gazi'deki bütün 
berberler hijyen 
şartlarına uyuyor. 
Bundan sonraki 
süreçte bunu bütün 
Bursa'ya yaymak 
istiyoruz" dedi.
Türkiye Berberler ve 
Kuaförler Federas 
yonu Başkanı 
Bayram Karakaş ise, 
"İnsanoğlu var 
olduğu sürece bu 
meslek devam ede
cek. Bu festival için 
Bursa'yı uygun 
gördük. Federasyon 
olarak Türkiye'nin 
değişik illerinde 
Türk berberlerinin 
önünü açmak için 
bu tarz faaliyetlerim
iz devam edecek. 
Göreve geldiğimiz 
günden beri 
mesleğimizle alakalı 
hangi sözü verdiy
sek tutuyoruz.
Meslek standartları 
ile birlikte sizin tale
plerinize cevap 
veriyoruz" dedi.

Tiyatro Festivali rekor hırdı

‘16. Uluslararası 
Bur sa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali', bir hafta 
boyunca 7 bin 500 
çocuk tarafından 
izlenerek, bir rekora 
imza attı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa 
Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı (BK 
STV) ve ASSITEJ 
Türkiye Merkezi 
işbirliği ile bu yıl 
16.’sı gerçekleştir
ilen ‘Uluslararası 
Bursa Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’, kentin 
her köşesinde 
coşkulu anlara 
sahne oldu. 3-10 
Ekim tarihleri 
arasında renkli gös
terilerin sunulduğu 
festivale bu yıl 7’si 
yabancı, 16 tiyatro 
topluluğu katılarak, 
oyunlarını sergiledi.

Büyükşehir Beledi 
yesi Şehir Tiyatrosu 
tarafından sahnele
nen ‘Güliver Devler 
Ülkesi’nde adlı 
oyunla açılışı 
yapılan festivalde 
Hollanda, Kore, 
Rusya, Bulgaristan. 
Almanya, İsviçre, 
Moldova ve Fran 
sa’dan gelen tiya
trocular oyunlarını 
BursalI ço cuklarla 
gençlerin beğeni
sine sundu. Tayyare 
Kültür Merkezi, 
Konak Kültür Evi, 
Adile Naşit Sahnesi 
ve Barış Manço 
Kültür Merkezi ile 
Kent Müzesi Amfi 
Tiyat ro’da sahnele
nen oyunları ücret
siz olarak izleyen 
minikler, tiyatro 
sanatına dair en 
özel detayları bire
bir öğrenme fırsatı 
buldular.
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NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki 
O 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 v V.t t 
444 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GHlİKMEZIKMCyifflMÖZEl 
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR 
SIHHAT İÇİN”

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

CHP'li kadınlardan 
30 öğrencine 

kırtasiye yardımı
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Yönetimi ve Kadın Kolları 
yöneticileri, muhtarlarla el ele 
vererek yoksul öğrencilere kır
tasiye yardımı yaptı. Sayfa 4’de

İçki, sigara, motorlu araçlar ve cep telefonlarında ÖTV’ler yükseltildi

HlSlIlİEIIlİMlIl
AKP hükümeti, bazı 
mallara uygulanan 
Özel Tüketim Vergi 
si’ni (ÖTV) arttırdı. 
ÖTV motor hacmi 
1600 cc ile 2 bin cc 
olan mallarda yüzde 
12.5, 2 bin cc üzeri 
araçlarda yüzde 25 
yansıyacak.
Bu zamlar araba

piyasasına şok 
etki yarattı.
Öte yandan, tütün ve 
tütünden yapılmış 
mallarda ÖTV yüzde 
63 den 69’a yükseltil
di. ÖTV zamlanndan 
alkollü içeceklerde 
nasibini alırken, en 
büyük zam cep tele
fonlarına geldi.

Cep telefonlarında 
ÖTV yüzde 20’d en 
yüzde 25’e 
çıkarılırken, düzen
leme ile, kabul 
kredili, vadeli akre 
ditif ve mal mukabili 
ödeme şekillerine 
göre yapılan ithalat
ta uygulanan KKDF 
kesintisi oranı da 

yüzde 3'ten yüzde 
6'ya çıkarıldı. 
Hükümetin bu zam
ları cari açığın kapa 
Olmasında kullana 
cağı açıklanırken, 
otomobil üreticileri, 
alkollü ürün üretici
leri ve vatandaşlar 
zamlara büyük tepki 
gösterdiler.

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından muhtaç 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
Som a’dan getirtilen 
kömür stokları 

büyüyor. İlgililer, kış 
gelmeden kömür
lerin de belli bir 
program dahilinde 
muhtaç kişilere 
ulaştırılacağını 
söylediler.
Haberi sayfa 2’de

Kazık vatandaşa
AKP iktidarı 8. yılında işsizliği ve 

bütçesindeki cari açığı kapatamıyor.
Merkez Bankası verilerine göre, 

Ocak Ağustos döneminde cari işlem
ler açığı 54.3 milyar dolara ulaştı.

Cari açığını kapatamayan bir ülke 
batar.
AKP iktidarı bugüne kadar ekonomi 

yi milletin mallarını satarak ayakta 
tutabildi.

8 yıl içinde kamuya ait, Cumhuriyet 
döneminde yapılmış millet malına 
satarak 54 milyar dolan kasasına 
indirdi. Devamı sayfa 4’de

Eski CHP İlçe Başkanı Cem Güler kendisine ve 
ailesine yapılan sataşmalara cevap verdi. 

"Esim lizerinden dana «e 
CHP'ye saldırıyorlar"

Cumhuriyet Halk Partisi eski 
İlçe Başkanı ve Milletvekili 
aday adayı Cem Güler, 
geçtiğimiz günlerde bir tele
vizyon kanalında yayınlanan 
“Yüksek Tansiyon” programın
da şahsına sataşmalar yapıldığı 
gerekçesiyle kendini 
kamuoyunu aydınlatmak 
gereğini duyduğunu belirterek, 
Belediye Başkanlık koltuğunun 
sivil bir darbe ile ele geçirildiği
ni iddia etti. Haberi sayfa 5’de

Kayıt 
dışına 

hükümet 
freni

Maliye Bakanı 
Şimşek, "Kayıt 
dışı ile mücadele 
için yeni bir 
eylem planını 
hazırlayıp bitirdik, 
yakında açıklanır" 
dedi. Şimşek, 
Türkiye'nin kriz
den sonra çok 
güçlü bir şekilde, 
yüksek bir 
büyüme oranıyla 
ön plana çıktığını 
vurguladı. 6’da

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemhkkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Ezince ne oldu?
Kent Konseyi Yönetmeliğinin 6’ncı 

maddesi konseyin görevlerini 
sıralarken ; a) Yerel düzeyde 
demokratik katılımın yaygınlaştırıl
masını, hemşerilik hukuku ve ortak 
yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok 
ortaklı ve çok aktörlü yönetişim 
anlayışının benimsenmesini sağlamak 
demiş.

Sonrada aynı yönetmelikte Kent 
Konseyi’ni;

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık 
anlayışıyla, hemşerilik hukuku 
çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkın
ma önceliklerinin, sorunlarının, vizyon
larının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
temelinde belirlendiği, tartışıldığı, 
çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve 
uzlaşmanın esas olduğu demokratik 
yapılar olarak tanımlamış.

Çok dikkatle okuduğumda her iki 
tanımda da ayrışmak, üstünlük sağla
mak diye bir sözcük dizisi yok.

Ama geçen gün gelen bir mesaj var 
cep telefonlarına;

Aynen şöyle başlıyor;
“Ezici bir çoğunlukla yeniden Bursa 

Kent Konseyi Başkanlığı’na...”
Şaştım kaldım.
Şaşkınlığım konseyin web sitesinde 

seçim sonuçlarına ilişkin haberi 
gördüğümde ise üzüntüye dönüştü.

Gönderen kişinin niteliği hakkında 
bilgi sahibi olmasam güler geçerim...

Ve ardına da “klasik bir seçim 
sevincinin dışa vurumu” diye eklerim.

Ama bu kez seçim süreci ile de hiç 
ilgilenmediğim halde geçemiyorum.

Çünkü şu anda kent konseyi başkan
lığını yürüten “kişi”nin çalışmalarını 
olumlu buluyorum.

Bana göre kent ve kentli adına özellik
le turizm, kültür ve sanat alanında 
gecesini gündüzüne katarak önemli 
işler yapıyor.

Bir şey daha çoğunluğun altında 
ezilen (!) adayı ise hiç tanımıyorum.

Tek ortak noktamız aynı gazetede yaz
mak.

Açıkçası onu da seçim sonuçlarına 
ilişkin haberi okurken öğrendim.

Benim eleştirim yaklaşım tarzına... 
Demokratik bir seçimdir gerçekleşen. 
Sonuçlarına kazanırsan “insani” 

duygularla sevinirsin, kaybedersen de 
üzülürsün.

Hepsi o kadardır.
Bildiğim kent konseylerinin tümüyle 

gönüllülük esasıyla oluşturulduğudur.
Onun için de sonuçlar karşısında dışa 

vurulan heyecanı ve gösterilen 
hezeyanı algılama güçlüğü çekiyorum.

Kaldı ki;
Atanan ya da seçilen kişiye düşen 

ödevlerini kentlilik bilinciyle ve 
özveriyle yapmaktır.

Yani;
Kent sorunlarını tartışırken ortak akıl 

ve uzlaşmayı ilke edinerek çözümler 
üretmek, 

gelecek kuşaklara her yönden yaşan
abilir bir kent bırakılmasına önderlik 
etmektir.

Öyle değil mi ağabey?

Kömür stokları yükseliyor

i®

Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından muhtaç 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
Soma’dan getirtilen 
kömür stokları 
büyüyor.
Sosyal Yaşam 
Merkezi karşısındaki 
Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
arsada stoklanan ve 
buradan muhtaç 
vatandaşlara dağıtıl
maya başlanan 
kışlık kömürlerin 
geçtiğimiz hafta 
150 tonu ilçemize 
gelmişti.
Bu hafta gelen yeni 
kömürler ile stoklar 
büyürken, dağıtım
daki aksama ise 
yakınmalara neden 
oluyor.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından vakfa 
başvuran vatan
daşların bilgisayar 
ortamında yapılan 
incelemelerinden 
sonra belirlenen

ihtiyaç sahiplerine 
500 ve 1 er tonluk 
partiler halinde 
dağıtılmaya 
başlayan kömürler 
vatandaşın evine 
kadar götürülerek 
teslim ediliyor.

ŞİKAYETLER 
DAĞITIMDA 
Yağışlar nedeniyle 
hava ısısının birden 
düşmesiyle 
telaşlanan ihtiyaç 
sahipleri, kömürleri

evlere taşıyacak 
olan firmanın yeterli 
araç kapasitesine 
sahip olmadıklarını, 
bu nedenle birik
melerin meydana 
geldiğini iddia 
ediyorlar.
Gemlik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı’ndan kömür 
yardımı alma belgesi 
alanlar dağıtım işin
deki aksaklıkların 
havalar iyice soğu

madan giderilmesi 
gerektiğini 
söylüyorlar.
İlgililer, bu yıl muh
taç vatandaşlara 
dağıtılacak olan 
bin 600 ton 
kömürün tamamının 
kış gelmeden 
sahiplerine dağıtıla
cağını belirtirken, 
gelen kömürlerin de 
belli bir program 
dahilinde muhtaç 
kişilere ulaştırıla
cağını söylediler.

»İH VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)5139683 Fax:(0.224)5133595
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Ka^ga elliği iomsMlanııa tanın ilacı sıtiı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesine bağlı Cerrah 
beldesinde bir 
kadın, kavga ettiği 
komşusu ile oğluna 
tarım ilacı sıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cerrah'ta iki 
komşu arasında 
henüz belirlene
meyen bir sebepten 
ötürü tartışma çıktı. 
Münakaşa kısa 

sürede kavgaya 
dönüştü. E.G. isimli 
kadın, Nihal Ş. (59) 
ile oğlu Ömer Ş.'ye 
(37) tarım ilacı sıktı.

Tartışmanın ardın
dan evlerine giden 
anne-oğul, bir süre 
sonra rahatsızlandı. 
Zehirlendikleri tespit

Ev »alan hırsızlar yakalandı
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde, güvenlik 
kamerasını görünce 
girdikleri evi yakan 
hırsızlık zanlıları

Bursa'da bir araçta 
bulunan 35 çift 
bayan ayakkabısı 
çalındı.

yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde 
Orhaneli'nde Yüksel 
Esen'e ait evin yakıl
masının ardından

Camını hrtlılıları araçtan ayattahı caimiar
Alınan bilgiye göre, 
Bağlaraltı Mahallesi 
308. Cadde'de park 
halinde bulunan 34

Dövüş yaptırdığı 
iddia edilen 

7 Horoz çalındı
Bursa'da dövüş yap
tırıldığı belirtilen 7 
horoz çalındı.
Mesudiye Mahallesi 
Yavuz Caddesi'nde 
bulunan İsmail A'ya 
ait iş yerine giren

Wii esi laıalMlMsıialıirtasnJa Mlanmıstı
Balıkesir'in Bandırma 
ilçesinde, ayrı 
yaşadığı eşi 
tarafından dün 
sokak ortasında 
karnı ve göğsünden 
bıçakla ağır 
yaralanan ve 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybeden 32 
yaşındaki kadın, 
toprağa verildi. 
Bursa Adli Tıp 
Kurumundan alınan 

kişi veya kişiler, 
dövüş yaptırıldığı 
belirtilen 7 horozu 
çalarak kaçtı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Figen K'nin (32) 
cenazesi, Bandır 
ma'daki Hacıyusuf 
Camisi'ne getirildi. 
Buradaki törene, 
Figen K'nin ablası 
Funda K. ile yakınları 
ve vatandaşlar 
katıldı. Anne Flsun 
K'nin ise rahatsız
landığı için törene 
gelemediği öğrenildi. 
Figen K'nin cenazesi, 
burada kılınan

edilen Nihal Ş. ile 
Ömer Ş., olay yerine 
gelen 112 ambulansı 
ile İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Anne ile 
oğlunun sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, 
jandarma olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

aranan şahıslar 
Bursa'da Devlet 
Hastanesi yakınında 
bir aracın içinde 
yakalandı.

USK 02 plakalı 
aracın camını kıran 
kişi veya kişiler, 
arka koltuktaki 35

Gözaltına alınan 
A.A. ve R.A. adlı 
zanlılar, çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.

çift bayan ayakka 
bısını çalarak kaçtı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

MW ıılttı
Bursa'da bir iş 
yerinden 80 adet 
güvercin çalındı. 
Panayır Mahallesi 
Yeni Yalova yolunda 
bulunan Meral B'ye 
ait iş yerine giren

kişi veya kişiler, 80 
adet güvercini 
çalarak kaçtı.
Meral B'nin başvu
rusu üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

namazın ardından 
Bandırma Şehir 
Mezarhğı'nda toprağa 
verildi.
13 yıllık evli Figen K. 
ile Sadık K'nin, 
ilköğretim okulu 
öğrencisi 12 yaşında
ki kızları Elif K. ise 
Bandırma'daki 
Sosyal Hizmetler 
Çocuk Esirgeme 
Kurumuna teslim 
edildi. Bu arada, bazı

yakınları, Figen K. ile 
Sadık K'nin 3 ay 
önce resmen 
boşandıklarını, ancak 
nüfus müdürlüğünde 
gerekli düzeltme 
yapılmadığı için kim
liklerinde hala aynı 
soyadı taşıdıklarını 
ileri sürdü.
Cinayet zanlısı Sadık 
K'nin polis ekipleri 
tarafından arandığı 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Birileri vardır!....
Bazı insanlar iyi reklamlarını 

yaparlar...
Bazıları da türlü sorunlar çıkartarak 

öyle bir önemsetirler ki kendilerini, akıl 
almaz da
“Vay be!” der insan! .
Sayın okurlarım ;
İnsanın kendisini satması da bir mari 

fettir!..
Yani, her insanın harcı değil!...
Bazı insanlar ısrarla kendilerine önem 

verilmesini, özen gösterilmesini, böyle
likle sağlıyorlar!

Ne üniversite yetiyor, ne kariyer sahibi 
olmak!
Zira, Onlar hep haklıdırlar!..
Her zaman gürültücü ,her lafa atlayan , 

fiziki gösterişi seven...
Hele hasberkader bir koltukta kaptı mı 

artık tutamazsınız beyi.
Züccaciye dükkanına giren fil gibi 

ortalığı kırıp geçirir.
Bir de bu insanların tersi vardır 

elbette!..
Fazla okumuş, fazla empati yapmış; 

yaşama kin ile bakmayan, bencil olma
maya çalışan...

Kendi kulvarın yürüyen...
İnsana “İnsan” olduğu için değer 

veren...
Uyumun hoşluk olduğuna inanan...
Karşısındakinin maddi konumunu zor

lamamak istemeyen...
Bu kişi için, ne yaparsan yap, kabu 

lüdür!
Önceki figürümüz, kabaca siyasetin 

ayak takımı alıştıkları için, her ne 
yaparlarsa yapsınlar, hep yanlarında 
hazır askerler olacağını sanmaktalar!..

Bu ucuz değerler, hiç ihtimal verme
zler kalitenin onlara tavır koyacakları* 
na; Şaşırırlar, önce bunu gereksiz naz, 
gereksiz şımarıklık gibi görürler!

Oysa bu değerler ne naz yapmışlardır 
ne de ifade etmeden tavır almışlardır!

Öyle kolay, öyle sevgi dolu 
olmuşlardır;

Bu yüzden önce çok etkilenip, sonra 
“Ucuz” algılanmışlardır!

Genellikle kolay kaybedilir böyle kolay 
kişiler!

Yakasına da yapışmazlar!
Bazı kişiler ancak gittiklerinde değer

leri anlaşılır!
Ne reklam yapmayı bilirler, ne de sar

maşık gibi bir gövdeye hayatta kalmak 
adına tutunmayı!
Anlaşılmaları zordur; hep bir “Bit 

yeniği” arayan toplumlarda...
Hep kolay...
Hep önemsiz...
Hep “Ne yapılsa kabülüdür” sanılırlar;
Oysa onlar öyle onurludurlar ki...
Alınları açık, başları diktir.
Karşılık alamadıklarında keskin bir 

karar alır, giderler!..
Bazı insanlar ancak gittikten sonra 

anlaşılır:
Bilinmez...
Belki çevremizde kaliteli kumaştan 

anlayan birileri de vardır yaşamda, mut
laka!..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotrnail.com
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Güne Bakış
CHP Kadın Kolları üyeleri, öğrenciler için muhtarlarla el ele verdi

CHP’li kadınlardan 30Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kazık vatandaşa
Fabrikalar, arsalar, bankalar, sigorta şirket

leri, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız satıldığı 
gibi, şimdi de dereleri, yolları, köprüleri, liman 
lan satıyorlar...

Sat sat bitmiyor.
Kurtuluş Savaşımızdan sonra yoktan var 

ettiğimiz her değer satıldı.
Bankaların yarısından çoğu, sigorta şirket

lerinin yüzde 90’i, iletişim, petrol rafinerileri, 
madenlerimiz yabancıların eline geçti.

Yeni kapütilasyonlar yarattık.
İşçiye memura yılda yüzde 10’u bile bulma 

yan zam veren hükümet, cari açığı vatandaşa 
kapattırmaya çalışıyor.

Dün yapılan yeni zamlar ile halkın kolay 
kolay belini düzelmez.

Dünyanın en pahalı benzin ve mazotunu 
Türk halkı kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğalgaza gelen zam
mın acısı daha dinmeden, dün de alkollü içe
ceklere, araçlara, birkaç gün önce ise mah 
kemelerde açacağımız dava harçlarına anor
mal ölçüde zamlar yaptılar.

Yapılan zamlar lüks mallara değil.
Doğalgaz gibi halkın zorunlu kullandığı 

temel bir ürüne yapılan zamlar korkunç.
Evlerine et alabilenler etiketlere bir baksın

önrenciııe kırtasiye yardımı
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Yönetimi 
ve Kadın Kolları 
yöneticileri, muhtar
larla el ele vererek 
yoksul öğrencilere 
kırtasiye yardımı 
yaptı.
Geçtiğimiz günlerde 
CHP’li kadınlar 
Halitpaşa Mahallesi 
Muhtarı Sevim 
Koçdemir ile 
Mahallesindeki yok
sul öğrencileri tesbit 
ederek, bunların 
okul kırtasiye 
ihtiyaçlarını 
giderdiler.

30 ÖĞRENCİYE 
YARDIM YAPILDI 
CHP Kadın Kolları 
Başkanı Nil Avcı, bu 
yıl da eğitim ve 
öğretim sezonun

kadın muhtarı Sevim 
Koçdemir ile el ele 
verdik ve 30 muhtaç 
öğrenci belirlenerek 
bunların defter, 
kalem, çanta, boya, 
sözlük vb gibi 
ihtiyaçlarını alarak 
kendilerine verdik.

Bu yardımları 
sürdüreceğiz ve 
sırayla diğer 
mahalle muhtarları 
ile birlikte muhtaç 
öğrencilere kırtasiye 
veya değişik yardım
larda bulunacağız" 
dedi.

lar.
İthal hayvan getirip, et fiyatlarını düşürece 

ğiz derken, et fiyatları daha yukarılara fırladı.
Litresi 150,180 kuruş civarında olan süt 

bile, 2 lirayı aştı.
Geçen yıl, 6 sının 145 kuruştan aldığımız 

yumurta 215 kuruş..
Pazarda köylünün ıspanağı, domatesi, 

biberi, fasulyesi, salatalığı yıllardır aynı fiyat
tan satılırken, gübre fiyatları ile ilaç fiyatları el 
yakıyor.

Gemlikli zeytin üreticisinin elinden bu yıl 
da, 200 taneli zeytin 4 liradan, 3.5 liradan kapa 
tılacak.

Kendileri inançları gereği içki içmiyorlar ya, 
vur içki içenlerin sırtına.

Bir zamanlar, 18 liraya aldığımız 70’lik Yeni 
Rakı 8 yılda neredeyse elli liraya çıkardılar.

Kaçakçının 3-4 liradan sattığı yabancı siga 
ralar 78 lira..

Vurun sigara içenin sırtına..
Araba mı alacaksın, el diyarında 15 bin 

liradan satılan araba, biz de 40 bin Ura.
Maliye Bakanı, ÖTV’ye zam yaptık diye 

açıklıyor.
Aferin size!
AKPye oy veren vatandaşım, yapılan zam

lardan memnun musun?
Cari açığı sen mi yaptın?
Hayır.
Ama faturası sana kesiliyor.
Daha dur.
Bununla bitmeyecek, milletin malının sa 

tışları bir gün sona erecek.
Ogün geldiğinde, deniz bitmiş, kara görün 

müş olacak.
Sen de verdiğin oy için ‘‘Keşke elimi kırıl

saydı” diyeceksin ama iş işten geçmiş olacak.

açılması nedeniyle 
CHP İlçe Yöneticileri 
ve Kadın Kolları 
aralarında topladık
ları yardımlarla 
öğrencileri sevin
dirdiklerini söyledi. 
Avcı şöyle konuştu: 
“Bu yıl ilçemizin tek

MİI1WMhWİİIMİ
Umurbey Parsbey 
Mahallesi’nde bulu
nan Nadide Atamer 
Anaokulu ve 
Kreşi’nin minik 
öğrencileri resim 
elişi sergisi açtı. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağazası 
girişinde hazırlanan 
panolara, Nadide 
Atamer Anaokulu ve 
Kreşi öğrencilerinin 
eğitim yılı içinde 
yaptıkları el işi 
kağıt kesme 
çalışmaları ile 
resim çalışmaları 
sergilendi.
Özdilek Gemlik

Alışveriş de izleyicilerin
Merkezi’nde bugün beğenisine

sunulan sergi, 
ilgi topluyor.

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

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK
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Eski CHP İlçe Başkanı Cem Güler kendisine ve ailesine yapılan sataşmalara cevap verdi.

B Mm mini ııt ft mMiiM
Cumhuriyet Halk 
Partisi eski İlçe 
Başkanı ve 
Milletvekili aday 
adayı Cem Güler, 
geçtiğimiz gün
lerde bir televizyon 
kanalında yayın
lanan “Yüksek 
Tansiyon” 
programında şahsı
na sataşmalar 
yapıldığı gerekçe
siyle kendini 
kamuoyunu aydın
latmak gereğini 
duyduğunu 
belirterek, 
Belediye Başkanlık 
koltuğunun sivil 
bir darbe ile ele 
geçirildiğini iddia 
etti.
Cem Güler, 
gazetemize yaptığı 
yazılı açıklamada 
şunları söyledi: 
“Öncelikle sivil 
darbe ve siyasi 
rüşvetle Gemlik 
Belediye Başkanve 
killiği koltuğunu 
işgal ettiği 3 ayrı 
mahkeme kararıyla 
da tescillenmiş 
olan Refik Yılmaz, 
prog ram boyunca 
mahkemeye intikal 
etmiş iddiaları 
sürekli gündeme 
taşıyarak hukukun 
temel ilkesini 
çiğneyip, hakimleri 
etkilemeye çalış 
mıştır. Bu suçtur. 
Bu iddiaların hepsi 
zaten sanıklarca 
mahkemede cevap- 
/anmaktadır.
Hakimler demek 
güçlü bir suçluluk 
şüphesi duymuyor
lar ki siyasi kadro
larımızın hiçbirisi 
tututytf-değil, tutuk
suz olarak yargılanı 
yor, hatta davada 
tutuklu yargılanan 
kimse de kalmadı. 
Yargılama süreci 
sonucunda siyasi 
kadrolarımızın suç
suz olduğu da 
anlaşılacaktır.” 
Cem Güler, pro
gramı telefonla 
bağlanan Belediye 
Başkanvekilinin 
aylardır çirkin 
siyaset yaparak 
eşini suçlu gibi 

göstermek istediği
ni belirterek 
“Eşimi suçluymuş 
gibi göstererek, 
onun üzerinden 
bana ve CHP'ye 
çamur atmaya 
kalkışmıştır. Elif 
Güler'in imzala 
rının bulunduğu 
evraklardaki 
imzaların hiçbirinin 
kendisine ait olma 
dığı, hepsinin taklit 
edildiği kriminal 
raporlarla kanıt
landı ve kendisi 
davada şüpheli ya 
da sanık sıfatıyla 
değil, sadece tanık 
olarak (kendi 
imzalarının kim 
tarafından taklit 
edilmiş olabileceği 
sorusu için) ifade 
verdi.”
Güler, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

SAVCILARA 
SESLENDİ 
“Mehmet Çelik 
DSP/MHP/ANAP 
döneminde 
Gemlik'te MHP ilçe 
başkanlığı 
yaparken aynı 
zamanda matbaası 
vardı ve partisinin 
yönettiği Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı 
Gemlik, Orhangazi, 
Bursa ve İznik 
Hastanelerinin 
matbaa işlerini 
almıştı. Halen o 
dönemle ilgili 
kamuoyunda çok 
ciddi şüpheler ve 
soru işaretleri var. 
Gemlik'te yerel bir 
gazetede çıkan 
haberler üzerine 
bizim hakkımızda 
soruşturma açan 
savÇılar, keşke bu 
konuyu da araştır- 
salaf da biz de o 
dönem Mehmet Çe 
lik'ih bu ihaleleri 
nasıl aldığını 
öğrene bilsek. 
"Gemlik 
Belediyesi 'ndeki 
gelişmeler siyasi 
değildir" diyen 
AKP İlçe Başkanı 
Necdet Yılmaz ye 
AKP'li Meclis Üyesi 
Refik Yılmaz'a bir 
sorum olacak.

8 milyon lira 
bütçeli AKP'li 
Gürsu Beledi 
yesi’nde 4 milyon 
lira (yani bütçenin 
yarısı) at yarışı ve 
tabela firması ara 
alığıyla hortum- 
landı. Bırakın 
belediye başkanı 
nın görevden alın
masını, hakkında 
soruşturma bile 
açılmadı. ” 
AB ülkelerinin hiç 
birinde böyle bir 
anayasa maddesi 
olmadığını 
söyleyen Güler, “O 
maddeyi muhalefet 
belediyeleri 
üstünde bir silah 
gibi kullanıyor da 
ondan” dedi.
Cem Güler, 
kendiierine ve 
CHP’ye karşı 
yapılan eşitsizliğin 
ve haksızlığın 
sadece siyasi 
anlamda değil, 
basın açısından da 
var olduğunu 
üzülerek 
gördüğünü belirt
tiği açıklaması nı 
şöyle sürdürdü: 
“AKP'li Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe de, 
AKP'li Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin de, 
AKP'li Gürsu 
Belediye Başkanı 
Orhan Özcü de, 
AKP'li Karacabey 
Belediye Başkanı 
Ergun Koç da şu 
anda haklarında 

çeşitli iddialar 
nedeniyle hem de 
bizdekinden kat 
kat fazla yolsuzluk 
iddialarıyla 
yargılanıyorlar. 
Ama, ne hikmetse 
(!) onların bu. 
durumları basında 
tek satır yer bula
mazken Gemlik 
Belediyesi'ndeki 
konular aylardır 
adeta tefrika edili 
yor!
Bu olayların asıl 
nedenlerini iyi tahlil 
etmezsek doğru 
anlayamayız. Yerel 
seçimden yaklaşık 
bir yıl sonra Bursa 
Hakimiyet 
gazetesinde 
BUPAR araştırma 
şirketince 
Bursa'nın çeşitli 
ilçelerinde yapılan 
bir siyasi anket 
yayınlandı.
Orada Gemlik'te 
CHP % 35, AKP ise 
% 25 civarında 
görülüyor ve fark 
ğittikçe açılıyordu. 
Çünkü göreve 
geleli daha bir yıl 
olmasına karşın 
Fatih Güler'in ve 
buna bağlı olarak 
Gemlik'te CHP'nin 
hızla yükselen bir 
ivmesi vardı.
Geçmiş 10 yıllık 
AKP'li belediyenin 
10 yılda ancak 
yarısını bitire 
bildiği Sosyal 
Yaşam Merkezi, 
Çarşı Alışveriş 
Merkezi'nin geri 

kalan yarısını 
sadece bir yılda 
bitiren, Denizcilik 
Fakülte si'nin, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu' nun, yer- 
leşke içindeki 
öğrenci yurdunun 
temelini atıp 
bitiren, ilk kez 
Gemlik'te Kent 
Konseyini kuran, 
geri dönüşüm pro
jesini başlatıp otur
tan, Gemlik'in yıl
lardır ihmal edilen 
imar planlarını 
tamamlayan, kaçak 
yapılaşmayı durdu
ran, ilk kez kentin 
master planını çıka 
ran, Balıkçı 
Barınağı'nın temeli
ni atan, derneklere, 
spor kulüplerine ve 
çeşitli sosyal etkin
liklere bedelsiz oto
büs tahsis eden, 
bedelsiz cenaze 
hizmetini yürürlüğe 
koyan, Gemlik 
Belediye spor'u 
kurarak bir yıl 
içinde 3 bin çocuk 
ve gence spor yap
tıran, saydam bir 
belediyecilik anlayı 
şıyla yurttaşlarla 
doğrudan iletişim 
kuran, Gemlik'te ilk 
kez hemşeri dernek 
terini bir araya 
getirerek festival 
düzenleyen bir 
Fatih Güler ve ekibi 
vardı. Ve bu durum 
AKP'yi ciddi 
biçimde rahatsız 
etti, çünkü böyle 
giderse bir daha 
onu ve CHP'yi yıka
mayacaklarını 
anladılar ve 
düğmeye bastılar. 
Bir başka önemli 
konu da; genelde 
belediyelerdeki en 
büyük rantın imar 
konularıyla ilgili 
olduğudur, araç 
tamirleriyle değil... 
Belediyeler 
bildiğiniz gibi imar 
uygulamaları 
yaparken ilgili 
parselde % 40'a 
kadar Düzenleme 
Ortaklık Payı adı 
altında (DOP) 
kamuda kullanıl
mak üzere (yol,

sağlık kurumu, 
eğitim kurumu, 
ibadethane, park, 
bahçe vb. için) pay 
alırlar. 10 Yıllık 
AKP döneminde 
Gemlik'te dar gelirli 
kesimin yaşadığı 
ova bölgesinde en 
üst limitten (%40) 
alınan DOP, sanayi 
bölgesindeki bazı 
firmalara sadece 
% 2 ve % 3 uygu
lanmış ve adeta 
kamuya alınması 
gereken pay özel 
firmalara terk 
edilmiş tir. Neden 
böylesine eşitlikçi- 
likten uzak ve 
adaletsiz uygulama 
yapılmış, bunun 
karşılığında acaba 
kimler ne çıkar 
sağlamış, bu 
uygulama neyin 
karşılığında 
yapılmıştır?” 
Cem Güler, CHP’li 
belediye döne
minde 40 dönüm 
ilçeye arsa 
kazandırdıklarını, 
10 yıllık AKP döne
minde ise hiç arsa 
kazandırılmadığına 
dikkat çekti.
Güler, kazandırılan 
arsanın değerinin 
12 milyon lira 
olduğunu belirte 
rek, “Nasıl ki Deniz 
Feneri yolsuzluğu 
AKP'nin Türkiye 
genelindeki 
yumuşak karnı ise, 
Gemlik'teki DOP 
uygulamaları da 
AKP'nin yereldeki 
yumuşak karnıdır.” 
dedi.
Cem Güler, 
Gemlik 
Belediyesinde 
yönetimin 
değişmesinden 
sonra Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
ilçenin belli yerleri
ni kazarak hizmet 
görüntüsü 
verdiklerini, 
belirterek, “Adeta 
yönetimde 
AKP’liler olursa 
Gemlik’e hizmet 
gelir” demek isti 
yorlar, ancak 
halkı kandıramıya- 
caklar” dedi.

GcmMzK Körfez www.genHikkorf0zgazetesi.coin

http://www.genHikkorf0zgazetesi.coin
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Kayıl flışma hııkumet İreni
II II

Maliye Bakanı 
Şimşek, “Kayıt dışı 
ile mücadele için 
yeni bir eylem 
planını hazırlayıp 
bitirdik, yakında 
açıklanır” dedi. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
orta vadeli program 
ve bununla ilişkili 
orta vadeli mali 
planın muhtemelen 
bir iki gün içinde 
açıklanacağını 
söyledi. Türkiye'ye 
Yatırım TPG 
Perspektifi 
Konferansında 
konuşan Şimşek, 
dünyada şu anda 
önemli bir belirsi
zliğin hakim 
olduğunu, bu 
nedenle de şu anda 
yapılanların statik 
olmadığını 
belirterek, ortaya 
koydukları program
ların da aslında 
canlı organizma 
olarak görülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye'nin krizden 
sonra çok güçlü bir 
şekilde, yüksek bir 
büyüme oranıyla ön 
plana çıktığını vur
gulayan Şimşek, 
"Bütün mesele, tabii 
ki sürdürülebilir 
yüksek büyümeyi 
devam ettirmek. 
Temelde hedef bu... 
Bunun için mali 
disiplin önemli. 
Eskiden hep 
IMF'den, AB'den 
konuşulurdu, şu 
anda Türkiye'nin tek 
önemli çıpası mali 
disiplindir” dedi.

DEVLET AÇIĞI 
KAPANIYOR 
Mehmet Şimşek, 
Türkiye'nin 2010

MŞM B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)513 96 83 Fax:(0.224)5133595

açığının milli gelirin 
yüzde 2,2'si 
olduğunu hatır
latarak, şöyle 
devam etti: 
"2010 yılında AB 
ortalaması, 27 
ülkenin ortalaması 
yüzde 6,4'tü. AB'de 
açığın milli gelire 
oranı olarak 
Maastrich kriteri 
sağlayan sadece 3 
ülke vardı. Avrupa 
dışında da bunu 
sağlayan Türkiye 
vardı. Çünkü yüzde 
2,2 ile hakikaten 
önemli bir nokta
dayız. 2011 yılında 
lîTûinteîHcîcîı* oÇîyî* 
yüzde 1'e doğru 
çektik. Dolayısıyla 
Türkiye'nin kamu 
finansman dengeleri 
itibariyle temeli 
sağlam, iyi bir nok
tadayız” dedi.

EYLEM PLANI 
HAZIR
Bakan Şimşek, 
Türkiye'nin bir 
vergi reformuna 
ihtiyacı olduğunu 
belirterek, önümüz 
deki dönemde Gelir 
Vergisi Reformu ve 
Vergi Usul 
Kanunu'nun 
yeniden yazılacağını 
söyledi. Şimşek, 
kayıt dışı ile 
mücadele için yeni 
bir eylem planını 
hazırlayıp bitirdik

lerini belirterek, 
"Önümüzdeki 1-2 
hafta içerisinde 
ümit ediyorum ki 
Başbakanımızın 
genelgesiyle yayın
lanacak" dedi.

CARİ AÇIK 
DARALACAK 
Cari açıkta gelinen 
nokta itibariyle artık 
zirveyi bulduğu
muzu ifade eden 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
ekonominin daha 
makul bir seviyeye 
doğru yavaşlaması 
üzerine cari açığın 
daha da darala
cağını belirtti. 
Şimşek, "Cari açık 
bu yıl ulaşacağı 
milli gelirin yüzde 
9,5'i seviyesinden 
aşağı doğru inmeye 
başlayacak.
Yılsonunu, 
muhtemelen 
bugünkünden daha 
düşük bir düzeyde 
kapatacağız. 
Ama gelecek 
yıl da bu düzelme 

devam edecek" 
dedi. Türkiye'nin 
brüt kamu borç 
stokunun milli 
gelire oranının 
geçen sene yüzde 
42 civarındayken, 
bu sene muhteme
len yüzde 40'ın biraz 
altına inmiş ola
cağını kaydeden 
Şimşek, "Bizim için 
önemli olan, hem 
açığı hem de bor
cun milli gelire 
oranını aşağı doğru 
bir trendde tutmak. 
Her ne kadar çok iyi 
bir noktada olsak da 
bu konudaki 
çabamıza devam 
edeceğiz" dedi.

Kamyoncuların 
“Yol Arkadaşı” Goodyear’dan 

Sımsıcak Kampanya
Kamyoncunun “Yol Arkadaşı” Goodyear, 

yeni kampanyası ile lastik alan müşterilerine 
Kiğılı’dan yün kazak hediye ediyor.

110 yılı aşkın 
süredir dünyadaki 
en büyük lastik 
üreticilerinden olan 
Goodyear, yıllardır 
sürdürdüğü "Yol 
Arkadaşı” çalış
maları kapsamında 
kamyon kullanan 
müşterilerinin 
yanında olmaya 
devam ediyor. 
Goodyear, havaların 
soğumaya başladığı 
bu günlerde, 
kamyon ve otobüs 
sürücülerine, aldık
ları lastik karşılığın
da Kiğılı markasının 
Goodyear için özel 
olarak ürettiği 
kazaklardan hediye 
ediyor.

“Goodyear kamyon 
lastikleri Kiğılı yün 
kazak hediyeli...” 
Sürücülerin güven 
ve bağlılıkla kul
landıkları lastiklerin 
üretici firması 
Goodyear, soğuk 
kış aylarında yol 
arkadaşlarını 
düşünerek, 1 Ekim - 
30 Kasım 2011 tarih
leri arasında süre
cek olan kampa
nyasında 2 adet 
Goodyear marka ön 
aks veya çeker aks 
kamyon ya da oto
büs lastiği alan 
sürücülere Kiğılı 
marka yün kazak 
hediye ediyor. 
Goodyear lastik
lerinin, tüketicilerin 
ilk tercihleri arasın
da olduğunu vurgu
layan Goodyear 
Ticari Lastikler Ürün 
Müdürü Faruk Uslu 
“Bunun ardında 
yatan en önemli 
unsur; ürün ve 
teknoloji gelişi
minde uzun yıllara 
yayılan yatırım
larımız sonucu 
ulaştığımız kalite ve

fear kamyon lastikleri 
kazak hediyelik

sektöre sunduğugüvenilirliktir.
Goodyear olarak, bu 
kampanya ile dost
larımıza bize duy
dukları güven için 
teşekkür ediyoruz” 
dedi. Yaptıkları 
tüketici araştır
maları hakkında 
bilgi veren Uslu, 
“Ticari araç kul
lanan sürücülerin, 
araçlarında çok 
uzun zaman geçirip 
uzun kilometreler 
katettiklerini ortaya 
koyuyor. Tüketiciler 
kullandıkları lastik
lere birincil dere
cede önem veriyor. 
Ticari lastiklerde 
2000 yılı itibariyle 
uygulamaya 
başladığımız 
‘Kaplanabilirlik ye 
Kaplama Garantisi’ 
uygulamamızı Şubat 
2010 itibariyle . 
genişleterek müş
terilerimize, ürün ve 
hizmetlerimizden 
optimum seviyede 
faydalanma fırsatını 
sunuyoruz’’ dedi.

“Goodyear Nöbetçi 
Bayi, Kaptanlarımız 
İçin Türkiye’nin Her 
Yerinde...” 
Goodyear, yenilikçi 
ürünleriyle olduğu 
gibi, satış sonrası 
hizmet alanında da 

yenilikçi servislerle 
müşterisinin daima 
yanında... (212) 444 
5 YOL (444 5 965) 
numaralı Goodyear 
Destek Hattı’nı 
arayan kamyoncu
lar; ülkenin dört bir 
yanına dağılmış, 
uzman kadrolu 
Goodyear “Nöbetçi 
Bayilerinden 7/24 
hizmet alırken, 
Goodyear, kamyon
cuların yolda 
kalmadan yüklerini, 
kolayca ve 
zamanında ulaştır
malarına destek 
olur.
FleetFirst çatısı 
altında 7/24 servis 
hizmeti veren 
“ServiceLine 24h”, 
Türkiye dahil tüm 
Avrupa’da 
nakliyecilerin yolda 
kalma endişesi duy
madan çalışmaları
na imkan veriyor.
Bu hizmet ile 
Goodyear müşteri
leri stepnesiz çalış
ma imkanına sahip 
oluyor. Ayrıca, 
bireysel kamyoncu
lar için benzer bir 
servis, 7/24 hizmet 
veren TruckForce 
organizasyonu 
tarafından 
sunuluyor.

emliK Körfez www.gemliKkorffezgazetesi.cpm

http://www.gemliKkorffezgazetesi.cpm
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AYRINTI
Erhan İZGİ

“Cumhuriyet Tarihi Yalanları”
Yazının başlığı 

Sinan Meydan’ın 
yazdığı kitabın 
adından alınmıştır.

“Cumhuriyet 
Tarihi Yalanlan” 
2010‘da piyasaya 
çıkarıldı. İkinci 
cildi de 
günümüzde yani 
2011’de okuyucuy
la buluştu.
Sinan Meydan 

genç ve üretken 
bir tarihçi. 
Araştırmaları ve 
incelemeleriyle 
günümüze ışık 
tutuyor, yıllardır 
Atatürk’le ve 
cumhuriyetle ilgili 
ileri sürülen yalan
ları belgelerle etki
siz hale getiriyor.

Bazı gazetelerin 
köşelerinde hatta 
bazı sohbetlerde 
birileri sık sık şu 
yalanlan gündeme 
getiriyordu:
’’Kurtuluş 

Savaşının başla
masında 
Atatürk’ün her
hangi bir etkisi 
yoktur. Atatürk 
Kurtuluş 
Savaşı’na son
radan katılmıştır!
Vahdettin hain 

değil, kahra
mandır. Vatanı 
kurtarmak için 
tonlarca altını 
Mustafa Kemal’e 
verip Anadolu’ya 
gönderen 
Vahdettin’dir.

Kurtuluş Savaşı

önemsizdir.
Kurtuluş Savaşı 
antiemperyalist bir 
mücadele değildir! 
İngilizlerle savaşıl- 
mamıştır! Güney 
Anadolu’nun kur
tarılmasında 
Atatürk’ün hiçbir 
etkisi yoktur!

Çerkez Ethem 
hain değil kahra
mandır! I.İnönü 
Savaşı olmamıştır, 
sonradan uydurul
muştur!

Yazı ve dil devri
mi Türkiye’yi tari
hinden koparmış, 
insanları bir 
gecede cahil 
bırakmıştır!

Kitabın birinci 
cildinde Sinan

Meydan bu yalan
ları söyleyenlerin 
karşısına, yaptığı 
araştırmalardan 
elde ettiği bilgi ve 
belgelerle çıkıyor.

Bunların yalan 
olduğunu hiçbir 
tartışmaya mey
dan vermeyecek 
şekilde kanıtlıyor. 
Bunları söyleyen
lerin biraz onurları 
varsa utanırlar! 
Ama nerde!
Çehov: “Yalan 
kadar insanı alçal
tan bir şey yok
tur.” diyor. Onurlu 
insan yalan söyler 
mi?

Sinan Meydan 
“Cumhuriyet 
Tarihi Yalanları 2. 
“ cildinde yine 
tarihi yalanlara 
cevap vermeye 
devam ediyor.

Kürt sorununun 
Cumhuriyetle 
başladığını ileri 
sürenlere belgel
erle bir tokat gibi 
karşılık veriyor.

En çok gündeme 
getirilen “ Atatürk, 
Kürtlere özerklik 
sözü vermiştir,” 
yalanı. Bu yalanı 
Sinan Meydan 
belgelere daya
narak geçersiz 
kılmıştır.

Bunların dışında 
gündemde tutul
maya çalışılan 
yalanlar:
“Şeyh Sait 

isyanında İngiliz 
parmağı yoktur.”
“Said-i Nursi’nin 

ayrılıkçı Kürt 
hareketiyle ilişkisi 
yoktur.”
“Atatürk ve İsmet 

İnönü camileri 
kapatmıştır.”
“İsmet İnönü bir 

din düşmanıdır.”
“İnönü , paralar

dan Atatürk’ün 
fotoğrafını çıkarıp 
kendi fotoğrafını 
koymuştur.” Gibi 
tarihi yalanları 
Sinan Meydan bel
gelere dayanarak 
çürütmesini 
bilmiş, titiz bir tar

ihçidir.

Atatürk ve 
cumhuriyet yanlısı 
aydınların bu iki 
kitabı mutlaka 
okuması gerekir. 
Çünkü, Türkiye’de 
yaşayan madraba
zlara, Atatürk ve 
cumhuriyet düş
manlarına verile
cek yanıtlarınız 
olmalı. “Bilgi 
sahibi olmadan 
fikir sahibi olun
maz.” sözüne 
sadık kalarak 
kendimizi bilgiyle 
donatmak zorun
dayız.

Charle 
Spurgear’ın dediği 
gibi gerçek 
çizmelerini 
giyerken yalan 
dünyayı dolaşır, 
sözünü biraz 
genişleterek 
yalanı yılan diye 
düşünelim ve 
dünyayı dolaş
masına izin ver
meyip kafasını 
bilgi ve belgeyle 
ezelim

Bursa yeniden planlanıyor
Bursa’nın gele
ceğinin şekil- 
lendirileceği 
‘1/100000 Ölçekli . 
Bursa İl Çevre 
Düzeni Planı’ çalış
maları sürüyor. 
Kurum ve kuru
luşların, sivil toplum 
örgütlerinin ve 
meslek odaların 
temsilcilerinin 
katıldığı toplantılar
da, ‘Ticaret, hizmet 
ve turizm ile sanayi 
ve tarım’ konuları 
ele alındı.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’na 
göre ortaklaşa hazır
lanan ‘1/100000 
ölçekli Bursa İl 
Çevre Düzeni Planı’

çalışmaları, her kes
imden uzmanların 
katılımıyla devam 
ediyor. Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi’nde 
(Merinos AKKM)

gerçekleştirilen 
toplantılarda kurum 
ve kuruluşların, sivil 
toplum kuru
luşlarının ve meslek 
odaların temsilcileri, 
şeffaflık esasıyla

görüşlerini dile 
getiriyor. Sektörel ve 
tematik konuların 
ele alındığı toplan
tılarda, bu kez 
‘Ticaret, 
hizmet ve turizm ile

sanayi ve tarım’ 
konuları tüm yön
leriyle ele alındı. 
Katılımcıların konu
lar hakkında bilgiç

birikim ve önerilerini 
paylaştıkları toplan
tılar, Aralık sonuna 
kadar devam 
edecek.

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 

olan 11160400EX062705 no’lu 19.09.2011 tarihli 
beyanname kaybolmuştur. Hükümüzdür. 

BIEN SERAMİK SAN. VE TIC. A.Ş.

Gemlik Körfez
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Bursa'da, 24 sivil toplum toplum
Büyükşehir örgütünden 20 kuruluşlarından
Belediyesi, Kent kişinin ve 20 kamu belirlenecek
Konseyi, Valilik, kurumundan yak- kişilere yönelik
Engelliler Kültür laşık bin 100 kişinin olarak gerçekleşti
Sanat Derneği'nin kapasitesinin art- rilecek 5 günlük
(ENSADER) ortak- tırılmasım" hede- eğitici programın
lığında, Sosyal flediklerini söyledi. önemini vurguladı.
Politikalar Merkezi Avrupa Birliği ve Yaman, programı
Derneğinin Türkiye başarıyla tamam
(SOMER) koor Cumhuriyeti layan engelliler
dinasyonunda Hükümeti tarafından arasından belir
yürütülen "Engelsiz ortaklaşa finanse lenecek kişilerin
Olabilirsiniz" edilen projenin, kamu kuramlarına
projesi başladı. kamu hizmetlerinde yönelik gerçekleştir
Projeyle kamu engellilere fırsat ilecek eğitimlerde
hizmetlerinde eşitliğinin sağlan eğitimci olacağını
engellilere fırsat masını destekleye belirtti.
eşitliği sağlanması ceğini belirten Hazırlanacak
hedefleniyor. Keskin, "24 engelli eğitici el kitabı,
Avrupa Birliği derneğinden belir kitapçık ve kısa film
Sivil Diyaloğun lenecek 20 kişi, 20 gibi materyallerle de
Geliştirilmesi Hibe kamu kurumundan projenin destek
Programı kapsamın 987 personel ve 110 leneceğini ifade
daki proje, yönetici projemizin eden Yaman,
Bursa'daki engelli hedef kitlesidir. "Kamu kuramların
derneklerinin tem Projemiz 5 Nisan da çalışan
silcilerine anlatıldı. 2012 tarihinde personel ve üst
Bursa Kent Konseyi sona erecektir" düzey yöneticilerde
Genel Sekreteri diye konuştu. engellilere yönelik
Enes Battal Keskin, Proje Koordinatörü duyarlılık oluştur
projeyle, Mürüvvet Yaman, mak istiyoruz"
"Engellilik ve engelli engelliler alanında ifadesini
hakları konusunda çalışan sivil kullandı

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK TAN

SATIUK DAIBE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE

0 533 464 56 45

KflCIRIlMaYRCaK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

0 533 464 56 45

K6MPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 5*13 01 03

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROK6Rİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

ELEMAN ARANIYOR

Orhangazi Cd. Küçük Apt Satılık daire

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

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

MATBAADA 
ÇALIŞACAK ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama 
kampanyasına su tuketimwWJ 
önlenmesi için sız de Katılın . V *;

K.Kumla'da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik •

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel:5132474 Fax:5141021

KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Kredi kartı sahiplerine uyarı
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB), Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmelik hüküm
lerinde yer alan 
kredi kartı nakit 
avans kullanımı ve 
limit artırımı ile ilgili 
düzenlemeler 
hakkında bir duyu
ru y«T0tı. 
Duyuruda, Banka 
Kartları ve Kredi 
Kartları Hakkında 
Yönetmeliğin 22'nci 
maddesinde 
yapılan ve 17 
Haziran 2011 tari
hinde yürürlüğe 
giren düzenleme 
gereğince, bir 
takvim yılı 
içerisinde en fazla 
3 defa, dönem bor
cunun yüzde 
50'sinin altında 
ödeme yapılan

Auruna'da issizlik yüksek
Son yıllarda yüksek 
kamu borçlarıyla 
"borçlular ligi'*nde 
ilk sıralarda yer alan 
Avrupa ülkeleri, işsi
zlik oranlarıyla da 
dünyanın bir çok 
ülkesini geride 
bıraktı. Uluslararası 

^Para Fonu (IMF) ver- 
' ilerine göre, işsizlik 

oranı en yüksek 
olan ülkelerin ilk 5'i 
arasında 4 Avrupa

I ülkesi bulunuyor. 
Makedonya, 
dünyanın işsizlik 
oranı en yüksek 
olan ülkesi olarak 
başı çekiyor.

kredi kartlarının 
limitlerinin, dönem 
borcunun 
tamamının ödenme
sine kadar artırıla- 
mayacağına ve bu 
tür kartların nakit 
kullanımına 
kapatılacağı 
hatırlatıldı.
Söz konusu 
düzenlemenin,

Fon, Makedonya'nın 
yıl sonunda yüzde 
32,17 oranında işsiz 
nüfusa sahip ola
cağını tahmin edi 
yor. 2 milyon 59 bin 
kişilik nüfusla 
"küçük bir ülke" 
olan Makedonya 
daki işsizlik oranına 
bakıldığında 
işsizlerin sayısı 
658 bini buluyor. 
Makedonya'yı yüzde 
27, 60'lık işsizlik 
oranıyla Bosna- 
Hersek, yüzde 24, 
50 ile Güney Afrika, 
yüzde 20, 70'le 
Ispanya ve yüzde 

kart hamilinin aynı 
bankada birden 
fazla kredi kartının 
bulunması duru
munda, o bankada
ki tüm kredi kart
larını etkileyebile
ceğine dikkatin 
çekildiği açıklama
da şöyle denildi: 
'Son ekstre borcu
nun tamamının

20, 54 ile Sırbistan 
takip ediyor.
İşsizlik rakamlarıyla 
ilk 5 sırada öne 
çıkan Avrupa 
ülkeleri, ilk 10'da da 
kendini gösteriyor. 
Adeta borç batağın
da olan 
Yunanistan'da 
işsizlik oranının 
yıl sonunda yüzde 
16, 48'i bulacağı 
tahmin ediliyor. 
Yaklaşık 11 milyon 
nüfusa sahip olan 
ülkede bu oran, 1 
milyon 800 bin 
kişinin işsiz olduğu 
anlamına geliyor. 

ödenmesi duru
munda kartlar, 
nakit kullanımına 
ve limit artırımına 
tekrar açılacaktır. 
Dönem borcunun 
tamamının ödenme
sine kadar geçecek 
sürede, kredi kart
ları, mal ve hizmet 
alımına ilişkin har
camalarda kullanıl
maya devam 
edilebilecek olup, 
mal ve hizmet atım
larında uygulama 
değişikliği yapıl
mamıştır.
Kart hamillerinin 
nakit kullanım ve 
limit artırım 
taleplerinde 
sorun yaşama
maları için 
yukarıda belirtilen 
hususlara dikkat 
etmeleri gerekmek
tedir.”

Geçtiğimiz yıl 
işsizlik oranının 
yüzde 12, 45 
olduğu 
Yunanistan'da 
önümüzdeki 
yıl bu oranın 
yüzde 18, 48 
seviyelerine 
çıkacağı tahmin 
ediliyor.
Listede 6. 
sırada yer alan 
Yunanistan'ı yüzde 
16, 20 ile Gürcistan, 
yüzde 16, 05 ile 
Letonya, yüzde 15, 
50 ile Litvanya, 
yüzde 15, 33 ile de 
Iran izliyor

lüks otoya 
ÖTV darbesi

Motor silindir 
hacmi 1600-2000 
cc arasında ve 
2000 cc üzerinde 
olan araçlardaki 
Ötv artışının 
satışları olumsuz 
etkilemesi bek
leniyor.
Ötv'de yapılan yeni 
düzenlemelerle 
ilgili görüşleri 
sorulan firma yetk
ilileri, özellikle sıfır 
lüks otomobilde 
satışların durabile
ceğini, ikinci el 
otomobil 
satışlarında ise 
göreceli bir artış 
yaşanabileceğini 
belirtti.
Kol uman Ankara 
Genel Müdürü 
Tayfun Kazazoğlu, 
tam bir şok 
içerisinde olduk

T MM A “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

NÖBETÇİ ECZANE
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larını ve Ötv oran
larındaki artışın 
çok yüksek 
olduğunu ifade 
ederek, silindir 
hacmi 2000 cc 
olan araçlarda 
anahtar teslim fi 
yatlarının ortalama 
25 ile 50 bin avro 
artacağını söyledi. 
Düzenlemenin 
yürürlüğe giriş 
t arihi ile ilgili 
önceden bilgi 
sahibi olmadıkları 
için hazırlıksız 
yakalandıklarını 
anlatan 
Kazazoğlu, yeni 
düzenlemenin lüks 
otomobil satışlarını 
durma noktasına 
getirebileceğini, 
siparişlerin erte
lenebileceğini 
söyledi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 5-13 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. 613 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 OÖ
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

________DAĞITICILAR________

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

HASTANELER

E
I
t

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sag.Ocs* 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

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

E1
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

i1 Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET s13 30 33
Tuncey Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GESLİK’İN İLK GÜNLÜK »İTAIİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4091 

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

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

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

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yay ıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİISİHHHİI

■smsı 
KARADEDELEROLAYI 

Il.45-I4.l5-I8.l5-2O.3O 
ŞİRİNLER 

14,00-16,00>20,15 

MLII 
12,OO'I6.15'.I8.I5 

Rezervasyon
(Tel:5133321)
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Gemlik Sevr’i Sefa Tiyatro Topluluğu 
çalışmalarına yeniden haşlıyor

OĞUZ GUN

Gemlik Seyr'i Sefa 
Tiyatro Topluluğu 
uzun bir aradan 
sonra çalışmalarına 
yeniden başlıyor. 
Tamamı tiyatroya yıl
lardır gönül vermiş 
amatör oyuncular
dan oluşan ve 2009 
yılından beri 
Gemlik'te halka 
ücretsiz tiyatro 
oyunları sunan 
Gemlik Seyr'i Sefa 
Tiyatro Topluluğu, 
uzun bir aradan 
sonra daha güçlü 
kadrosuyla 
Gemlik halkının 
karşısına çıkmaya 
hazırlanıyor.
Çalışmalarına Tayfun 
Türkili'nin "Dokuz 
Canlı" adlı komedi 
oyunuyla devam 
eden ekip, provalara 
hafta sonu başlıyor.

Çalışmalarına 
Manastır Kültür 
Merkezi’nde devam 
edecek olan ekip, 
revizyon döneminde 
atölyelerine oyuncu
luk atölyesi ve film 
atölyesi de ekledi. 
Ekip, ilerleyen 
dönemlerde 
ücretsiz çocuk 
tiyatrosunu da 
açmayı planlıyor. 
Her geçen gün 
kadrosunda tiyatro 
ya gönül vermiş 
herkesi kabul eden 
ekip yeni katılan 
oyuncularla bilgileri
ni ve tecrübelerini 
paylaşıyor.

Seyr'i Sefa 
Kimdir ? 
2009 yılında Emel 
Öztin, Murat Öztin ve 
Oğuz Gün tarafından 
kurulmuş olan 
tiyatro topluluğudur.

Ik olarak Tayfun 
Türkili'nin "Naaş-ı 
Muhteremler adlı

oyunu ile Gemlikli 
tiyatro severlerle 
buluşan ekip

gördüğü ilginin 
karşılığı olarak 
Antov Çehov'un 
eseri "Sevgili 
Doktor"oyunu ile 
çalışmalarına devam 
etti.
Belediyeler arası 
kardeş tiyatro anlaş
ması ile Bursa ve 
çevresinde turnelere 
çıkan ekip, her gittiği 
ilçede Gemlik'i en iyi 
derecede temsil 
etmiştir. Geçen yıl 
ramazan ayında 
Geleneksel Türk 
Tiyatrosu'ndan 
"Karagöz ve Haci 
vat" sergileyen ekip 
büyük beğeni 
toplamıştır. 
Geçtiğimiz ay çalış
maları biten ve kadı
na şiddeti gözler 
önüne sermek için 
hazırladıkları "Bir 
Kadın Cinayeti 
Dahaf'adlı kısa film

leri Fox TVde 
yayınlandı. 
2011-2012 
eğitim döneminde 
okullarda çocuk 
oyunları projesi de 
hazırlayan ekip, 
talep eden okullarda 
Tiyatro express 
işbirliğiyle oyunlarını 
minik seyircilerle 
paylaşacak. 
Ekip tüm tiyatro 
severleri oyunlarına, 
tiyatroya gönül ver
miş, yıllardır içinde 
heves olan tiyatroda 
yer almak isteyen 
herkesi ekibine 
bekliyor..
Tiyatro ekibine 
katılmak için gemlik- 
seyrisefa@hotmail. 
com adresine mail 
atabilir ya da 
0 537 688 17 11 
nolu telefondan 
ulaşabilirsiniz.
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Kuvvet Macunları 
O Aromatik Bitkisel Sular 
• 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

Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
9 Tohumlar & Vitaminler

I -NURS
' LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

444 NURS
t V t t

444 6877

GEHlİKKÖllFEZOKMMIHÖai
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ömür] 
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ j
15 Ekim 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Cargillden 
eğitime destek
Cargill firması, ilçemiz Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu’na 
bilgisayar armağan etti. 5'de

Orhangazi Caddesi Sakinleri, Yolu Trafiğe Kapadılar

Vatandaşın baz istasyonu tepkisi
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi, Orhangazi 
Caddesi sakinleri, 
Karsak Cami ve 
Orhangazi Caddesi’n 
de bazı apartmanlara 
konan baz istasyon
ları kaldırılmayınca 
tepkilerini yolu trafi 
ğe kapatarak göster
diler. Oğuz Gün’ün 
haberi sayfa 2’de

Güne Bakış

Halk baz istasyonlarını 
istemiyor

Baz istasyonlarına tepkiler bitmiyor.
Dün de Orhangazi Caddesi’nde baz 

istasyonu isyanı vardı.
Halkımız baz istasyonlarına tepkili.
Yaşadığı alanda baz istasyonu iste 

miyor.
Ancak, bizi yönetenler buna duyar 

sız kalıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, baz istas 

yonları şirketleri ile anlaşma yaparak, 
milyon dolarlarca para alıp, camilerin 
minarelerine baz istasyonu kurduru 
yor. Devamı sayfa 4’de

MllMl BİBİİ İlil
İki özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada, şans eseri ölen olmadı, 1 kişi yaralandı

Gemlik Küçük 
Kumla Köyü 
arasında meydana 
gelen kazada, 
iki özel aracın 
çarpışması sonucu, 
bir kişi yarala
narak, hastaneye 
kaldırıldı.
Dün saat 13.oo 
sıralarında mey
dana gelen olayda, 
şans eseri ölen 
olmadı, araçlar 
kazayı maddi 
hasarlarla atlattı.
Haberi sayfa 4’de

Şehit 
aileleri 

narın »iiıiiniiş 
naoacalı

Şehit ailelerinin ge 
çen hafta yapmayı 
planladığı Şehitlere 
Saygı Yürüyüşü 
yarın yapılacak. 
Öğrenildiğine göre, 
saat H.oo’de İskele 
Meydanı Festival 
alanında biraraya 
gelindikten sonra, 
Atatürk Anıtında say 
gı duruşunda bulu 
nulacak, oradan da 
şehitliğe kadar yürü 
nerek, şehitlerin kab 
ri ziyaret edilecek.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Orhangazi Caddesi Sakinleri, Yolu Trafiğe Kapadılar

llaiaımasın mu istasyonu MisiGürhan ÇETİNKAYA

Akıl yolu...
“Evet, asıl kurtuluşa akıl yolu ile vara

biliriz. Bunun için de milli mücadelenin 
ikinci safhasını açmalıyız. Zor ve çetin 
bir yol.

Bağnazlıkla dar görüşlülükle, ön 
yargılarla, hurafelerle, iliklere işlemiş 
cahillikle, din tüccarları ile belki uyan
mamızı istemeyen dış güçlerle de 
mücadele edeceğiz.

Bunu göze almak, hepsi ile mücadele 
etmek, bu güzel toplumu bir daha 
hiçbir gücün sömüremeyeceği şekilde 
bilgi ve bilinçle donatmak zorundayız.

Dünya hızla gelişirken biz yerimizde 
sayarsak geleceğin akıllı nesilleri bizi 
affetmez.”

Bu sözler Atatürk’e ait.
Sanki bugünleri öngörmüş gibi gele

ceğe ışık tutan Ulu Önderin sapta
masının ne kadar arkasında dura
bilmişiz.
Atatürk’ün çok güvendiği gençlik 

O’nun kanla, canla, inançla kurduğu 
Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet 
Türkiyesi’ne sahip çıkabilmiş mi?

Öz değerlerini, ulusal kazanımlarını 
koruyabilmiş mi?

Er ya da geç akl-ı selimle düşünerek 
bu sorulara açık,dürüst anlaşılır ve net 
yanıtlar vermek zorunluluğu var.

Sorumluluk da gençlerin...
Gidilecek en doğru yol, başvurulacak 

en önemli kaynak bilim.
Bilime erişmenin tek yöntemi var.
O da araştırmak, çalışmak çok çalış

mak.
Çalışarak üretmek...
Üreterek güçlenmek.
Bilimle, kültürle, sanatla donanan 

ulusların ışığı hep parlıyor.
Geleceği de aydınlatıyor.
Türkiye kendisini sorgulamayan gele

ceği planlamayan “insan tipi”yle kabul 
etsek de etmesek de giderek etkisini 
artıran emperyalist kuşatmanın 
pençesinden kendisini kurtaramayacak.

Sevr’i kararlılıkla yırtıp Lozan’ı inançla 
dünyaya kabul ettiren bir ulusun başına 
bugün yaşananlardan ve yaşatılanlar
dan daha da kötüsü gelemezdi.

Onun için;
İnançlarımızdan ve ilkelerimizden 

ödün vermeden yaşamak zorundayız.
Ne bölücüye ne de dinsel motifleri 

yönetim biçimine yansıtanlara meydanı 
bırakmamak durumundayız.

Tarihsel geçmişimizden çıkaracağımız 
dersler bizim önümüzü açacak nitelikte.

Yeter ki çalışmasını bilelim.

KAŞCDC B€KL€M€K YOK

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

Tel : (0,224) 513 96 83 Fax : S13 3S 95

Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi, 
Orhangazi Caddesi 
sakinleri, Karsak 
Cami ve Orhangazi 
Caddesi’nde bazı 
apartmanlara konan 
baz istasyonları 
kaldırılmayınca tep* 
kilerini yolu ka 
pata ra k gösterdiler. 
Mahalle sakinleri, 
Diyanet İşler 
Başkanlığınca 
camilerin minarele 
rine koydurdukları 
baz istasyonjarın- 
dan sonra, 
Orhangazi 
Caddesi’nde bazı 
vatandaşların apart
man çatılarına yeni 
baz istasyonları koy
maları üzerine, 
bunların kaldırılması 
için çeşitli kez imza 
kampanyaları 
düzenlediler.
Toplanan imzaları 
ilgililer vermelerine 
karşın, baz istasyon
larının "Zararlı 
olmadığı" gerekçe
siyle, yıllardır 
kaldırılmaması yet
mezmiş gibi bir de 
bunlara Orhangazi 
Caddesi’nde bulu
nan 3. Oral 
Apartmanı çatısına 
iki adet daha yeni 
baz istas yonu 
kuruldu.

MAHALLELİ 
SOKAKTA 
Mahalleli bu durumu 
protesto etmek için 
dün öğleden sonra 
3. Oral Apartmanı 
önünde toplandı. 
Kısa bir süre yolu 
trafiğe kapatan 
kalabalık polisin ve 
mahalle muhtarı 
Enver Çelik’in 
girişimleriyle yol 
trafiğe açıldı. 
Mahalle sakinleri 
yaptıkları açıklama
da şunları söyledi: 
"Mahallemizde bulu
nan iki baz istas 
yonu sayısının 
dörte çıkarılmasını 
şiddetle kınıyoruz. 
İnegöl'deki baz istas 
yonlarının şehir dışı
na çıkarıldığını 
öğrendik. Biz de 
hepsinin kaldırıl
masını istiyoruz. 
Daha önce Karsak 
Cami üzerindeki baz 
istasyonunu kaldır
mak için ilgili 
Bakanlıklara ve 
Diyanet İşleri

Başkanlılğına dilek 
çe verdik. Karşılığın 
da baz istasyonla 
rının zararsız olduğu 
şeklinde cevap 
aldık. Bu baz istas 
yonunlarının kon
duğu binanın sahibi 
Havva Oral, 
Hollanda'da yaşıyor. 
Sadece yaz ayları 
Gemlik’e bir ay 
geliyor.
Geldiği zamanda ise 
sadece eşyalarını 
alıyor ve Kum saz' 
daki yazlığına gidi 
yor. Binada sekiz 
daire ve iki dükkan 
kirada. Kendisi 
oturmadığı için 
radyasyona 
maruz kalmıyor. 
Bu nedenle de baz 
istasyonları kurulma 
sına izin veriyor. 
Daha önce belediye 
‘ye defalarca 
başvurduk.
Ama Ulaştırma 
Bakanlığı'na başvu
runun cevabını 
aldık. Mahallemizde 
çok sayıda kalp 
ritmi bozukluğu ve 
kanser hastalığı 
taşıyan insan var. 
Artık bu soruna 
çare bulunsun. 
Baz istasyonu 
nedeniyle herkes 
evlerini satıyor, 
fakat alıcı bulamıyor. 
Baz istayonunun 
çevresinde beş adet 
satılık ve iki adet 
kiralık daire bulun

makta.” dediler.

KAYMAKAMLIĞA 
GİTTİLER 
Mahalle sakinlerin 
den seçilen bir 
grup temsilcisi 
Muhtar Enver 
Çelik’in önder 
liğinde Kaymakam' 
lığa gitti.
Gemlik Kaymakamı 
Bilal Çelik’in şehir 
dışında bulunması 
nedeniyle, 
Kaymakamlık Yazı

İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ile 
görüştüler.
Mahalle sakinlerini 
dinleyen İbrahim Ay, 
daha önce yapmış 
oldukları çalışmaları 
inceledi ve dilekçe 
lerini Ulaştırma 
Bakanlığı'na ilete
ceğini söyledi. 
Kaymakamlıktan 
ayrılan mahalle 
sakinleri 
mücadelelerinin 
devam edeceğini 
söylediler.
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Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Zeytinlerin Durumuyla İlgili Bilgiler verildi

M lllll Willi lllllllllll I1BIIİIIIİI
Oğuz GÜN

Zeytin ağaçlarının 
mevsimsel 
hastalıklarından 
olan “Zeytin halkalı 
Leke” hastalığı ile 
“Zeytin Sineği” 
hastalıklarıyla 
mücadele 
başlatıldı.
Gemlik İlçe Tarım 
Müdürü İbrahim 
Çetin ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü Ziraat 
Mühendislerinden 
Gürkan Kantar'dan 
aldığımız bilgilere 
göre, sonbahar 
döneminde 
yapılabilecek iki 
mücadele olduğu 
nu, bunların 
"Zeytin Halkalı 
Leke" diğeri ise 
"Zeytin Sineği" ile 
mücadele olduğu 
nu söylediler. 
Zeytin Halkalı Leke 

hastalığının 
ağaçlar da mantar 
hastalığı olduğunu 
söyleyen 
ilgililer, bu 
zararlıyla önlem 
amacıyla her yıl 
düzenli olarak bu 
dönemde ilaçlama 
yapılması gerek
tiğini hatırlattılar. 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin, 
zeytin sineği 
mücadelesinin 
kontrol çalış
malarında, zeytin
lerdeki vuruk 
oranının yüzde 1, 
veya 2 arasında 
olmasıyla ilaçlama 
ya başlanılacağını 
söyledi.
Bu yıl yapılan 
çalışmalar sonucu, 
zeytin sineği 
hastalık oranı 
ilaçlama seviyesin

de olmadığından, 
zeytin sineği ilaçla
ması yapmak 
gerekmediğini 
belirten Çetin, 
“Yapılan çalış
malarda "Sap Dibi" 
ve "Sap Mantarı" 
hastalığı da

saptanmadı.
Bu araştırmalar 
çerçevesinde 2011 
yılı ilaçlama planın 
duyuruları tamam
lanmıştır.
Dönemimizdeki 
yağışlı havanın 
uzun süre susuz 

kalmış zeytin 
ağaçlarında tane 
boylarının şişkin
liği için faydası 
bulunuyor.
Birkaç gün önce ve 
bu haftaki yağışlı 
havanın sürçmesi, 
zeytin açısından bir 
sorun yaratmıyor. 
Ancak, yağışlı uzun 
sür mesi zeytin
lerdeki mantari 
hastalıkların oluş
masına neden ola
bilir. İlkbahar ve 
Sonbahar aylarında 
olmak üzere man
tari hastalıklara 
karşı iki ilaçlama 
yapılmakta, ancak, 
hava durumunun 
dönem boyunca 
çok yağışlı 
gitmesiyle, araştır
malardaki mantari 
hastalık seviyeleri 
doğrultusunda alı

nacak yeni bir 
kararla ilaçlama 
duyurusu 
yapılabilir. 
İlçe Tarım 
Müdürlüğü 
genel zeytin 
hastalıklarında 
duyurularını tüm 
ilçeye yaparken 
bölgesel 
hastalıklardaki 
duyurularını 
sadece hastalığın 
görüldüğü 
çiftçilere yapıyor. 
Ocak, Şubat 
aylarındaki 
araştırmalarında 
"Zeytin Karakoşnil" 
hastalığı saptanır
sa, hastalığın 
bulunduğu 
bölgelerdeki 
çiftçilere gerekli 
duyurular 
yapılacaktır. ” 
dedi.

Şükrü Şenol İlköğretim Okulu’na bilgisayar armağan ettilerMWiı ane naili
Orhangazi 
ilçesi sınırları 
içinde bulunan 
Cargill firması, 
ilçemiz Şükrü 
Şenol ilköğretim 
Okulu’na 
bilgisayar 
armağan etti. 
Cargiil sosyal 
projeleri 
kapsamında, 
eğitime katkı 
olarak, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’nda 
kullanılmak 
üzere iki bilgisa
yar armağan etti. 
Cargill Fabrika 
Müdürü Cenan 
Celepçi ve 
Satınalma

Sorumlusu 
Hale Toker, okulu 
ziyaret ederek 
bilgisayarları 
teslim ettiler. 
2010-2011 
eğitim öğretim 
yılında da 
okullarına 
temizlik maddesi 
yardımında 
bulunduklarını 
söyleyen 
Okul Müdürü 
Mehmet Yavuz, 
Cargill firmasının 
okullarına 
destek olmasın
dan dolayı 
büyük mutluluk 
duyduklarını, 
belirterek 
teşekkür etti.

MesaMe yeni aelişme
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, gün 
ışığına göre mesai 
uygulamasına yöne 
lik, "Çalışma saat
lerinin değiştirilme
sine yönelik bakan
lık olarak bizim şu 
an için bir çalış
mamız söz konusu 
değildir" dedi. 
Bakan Çelik, Abant 
Kampı'na katılmak 
üzere bakanlıktan 
ayrılırken, soruları 
yanıtladı.
Bir gazetecinin 
sorusu üzerine 
Çelik, çalışma saat
leri ile ilgili gün
demlerinde böyle 
bir çalışma olmadı 
ğını söyledi. Çalış
ma saatlerinin 
kanunla düzen
lendiğini, değişiklik 
için kanunlarda 
düzenleme yapıl
ması gerektiğini 
belirten Bakan 
Çelik, şunları kay
detti: "Ülkemizde 
işçiler bakımından 
çalışma saatleriyle

ilgili kanun 4857 
sayılı İş Kanunu 
olup, bu kanunun 
63. maddesinde 
çalışma süresi 
haftada en çok 
45 saat olarak 
hüküm altına 
alınmıştır. Bu süre, 
iş yerlerinde haf
tanın çalışılan gün
lerine eşit bolüne 
rek uygulanır. Fazla 
çalışma söz konu 
su olursa denkleş 
tirme uygulanmak 
zorundadır.
Memurlarımızın 
çalışma saatleri ise 
657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunun 
çalışma saatleri 
başlıklı 99. mad
desinde düzenlen
miş olup, memur 
iarın haftalık çalış
ma süresi genel 
olarak 40 saattir. 
Çalışma saatlerinin 
değiştirilmesine 
yönelik bakanlık 
olarak bizim şu an 
için bir çalışmamız 
söz konusu 
değildir."

G o m I ■ K Kö rfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'ya dev kardeş
Doğu Kazakistan 
Bölgesi ile Bursa 
Valiliği arasında 
kardeşlik protokolü 
imzalandı.
Valilikte düzenlenen 
törende konuşan 
Doğu Kazakistan 
Bölge Valisi 
Berdybek Saparba 
yev, Türkiye'nin 
kendileri için önemli 
olduğu nu ifade 
ederek, "Türkiye 
bizim için çok 
mühim. Kardeş 
ülkeyiz. Bağımsızlı 
ğımızı ilk tanıyan 
ülke Türkiye'dir. 
Cumhurbaşkanımız 
da Türkiye'yi her 
zaman kardeş ülke 
olarak görüyor. Biz 
bu kardeşliği 
pekiştirmek için 
buraya geldik. 
Bursa'yı iyi tanı 
yoruz. Buradaki 
tarım ve sanayi 
sektörlerinin 
gelişmiş olduğunu 
biliyoruz. Bundan 
yararlanmak 
istiyoruz. İlk adım
ları burada atıyoruz. 
İmzalanan

protokol bunun 
garantisi olacak. 
Biz de sizi 
ülkemize davet 
ediyoruz. 
Kazaklarda bir 
atasözü vardır; 
'kardeşler bir biriyle 
temas etmezse, 
kardeşlik kaybolur'. 
Biz de bu kardeşliği 
devam ettireceğiz" 
dedi. Vali 
Şahabettin Harput 
ise, Kazakistan'ın 
Avrupa'da 
Rusya'dan sonra 
yüz ölçüm olarak 
ikinci büyük ülke 
olduğunu ifade 
ederek, "Kazakis 
tan, Türkiye'nin dört 
katı büyüklüğünde. 
Ancak nüfusu 4'te 
birimiz kadar. Doğu 
Kazakistan'ın 
nüfusu ise 1,5 mil 
yon. Yüz ölçümü

büyüklüğü ise 
Bursa'nın 25 katı. 
Bugün burada iş 
birliği protokolü 
imzalayacağız. 
Kardeşliğimizi ve 
dostluğumuzu eko 
nomik ve ticari iliş 
kilerle pekiştire
ceğiz. Karşılıklı 
sektörlerle iş birliği 
yapılacak" 
şeklinde konuştu. 
Kazakistan Cumhu 
riyeti Ankara 
Büyükelçisi 
Zhanseit Tuimeba 
yev ve Vali Yardım 
cısı Ahmet Hamdi 
Usta da ziyarette 
yer aldı. Konuşma 
ların ardından Vali 
Harput, Saparba 
yev'e İznik çinisi 
hediye etti. 
Saparbayev, 
bitkisel ilaçları Vali 
Harput'a hediye etti.

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIBSAT

MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 
TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 

(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 
119.000 TL

6 533 464 56 45

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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGRGC 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) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçihde)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

C/9

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANK0LARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN MHNIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

■IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIM
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

T ARLA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel:(0.224)51396 83 Fax:(0.224)513 3595
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Mali ağaçlan İM «İl a M
Harmancık’ta ağaç
tan düşen yaşlı bir 
adam hayatını 
kaybetti.
Nalbant köyünde 
çiftçilik yapan 
Mehmet Öztürk (68), 
Kocabağlar 
mevkiindeki tarlası
na çalışmaya gitti. 
Tarlasına zarar

Olaylı yıkımda jandarmaya saldıran 
şüphelilerden 5'1 tutuklandı
Bursa'da, dün kaçak 
binaların yıkılması 
sırasında jandar
maya saldırdıkları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 8 kişiden 5'i 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre

dün, Yıldırım 
Belediyesi tarafın
dan Vatan 
Mahallesi'ndeki 
kaçak binaların 
yıkımında, vatan
daşlarla görevliler 
arasında arbede

yaşandı. Taşlı sopalı 
kavga, jandarmanın 
araya girmesiyle 
engellendi. Çıkan 
olaylarda birçok jan
darma eri yaralandı. 
Olaylarla alakalı, 
"memura

Gaspçıyı Sabıkalılar 
Albümünden Teşhis Etti
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
yolda yürüdüğü sıra
da gaspa uğrayan 
genç kadın, zanlıyı 
sabıkalılar albümün
den teşhis etti. Polis 
tarafından yakalanan 
zanlı 'yağmaya 
(gasp) teşebbüs' 
suçundan adliyeye 
sevkedildi.
Esentepe Mahallesi 
Esentepe-Bağlarbaşı 
Metro İstasyonu 
karşısında yürüyen 
Gülşah H.G.'nin (33) 
arkasından gelen bir 
kişi, genç kadının 
omuzundaki çantayı 
almak istedi.

Genç kadının 
direnmesi üzerine 
Gülşah H.G.'ye 
yumruk atan zanlı, 
çantayı alarak 
kaçtı.
Bir süre sonra genç 
kadına ait çanta, 
olay yerine yakın bir 
sokakta bulundu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne müra
caat eden genç 
kadın, kendisini gas- 
peden zanlıyı 
sabıkalılar albümün
den teşhis etti. 
İsminin Hasan A. 
(35) olduğu belir
lenen zanlı adliyeye 
sevkedildi.

Bursa'da bir arat dereye uçtu
Bursa merkezde bir 
araç, sürücünün kon
trolünü kaybetmesi 
üzerine dereye uçtu. 
Aracın sürücüsü ve 
yanındaki bir kişi 
olay yerinden kaçtı. 
Alınan bilgilere göre, 
Merkez Yıldırım İlçesi 
Gökdere 
Bulvarından, Setbaşı 
istikametine gitmek 
isteyen 16 FD 426 
plakalı aracın

sürücüsü İ.B (29) 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybederek 3 
metre yükseklikten 
Gökdere deresine 
uçtu. Araç içerisinde
ki iki kişi, burnunun 
üzerinde duran 
araçtan kaçtı.
Polis ve 
ambulans ekipleri 
olay yerine 
geldiâindA 

hayatını kaybetti. 
Eve dönmeyen 
Öztürk'ü aramak 
için tarlaya giden 
yakınları yaşlı 
adamın cesediyle 
karşılaştı. Yakınları 
fenalık geçirirken, 
jandarma olayla 
ilgili soruşturma 

başlattı.

mukavemet ve mala 
zarar vermek" 
suçlarından adliyeye 
sevk edilen 8 kişi
den K.D. (25), E.D. 
(35), M.D. (19), S.D. 
(21) ve D.D. (24) 
tutuklandı.

'Emekli Maaş 
Farkını Alayım' 

Derken Dolandırıldı
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğı'nın emeklilerin 
maaş farklarıyla ilgili 
çalışmaları sür
erken, Bursa'da 
henüz kimliği belir
lenemeyen bir kişi, 
emekli vatandaşı 
'maaşını farklı ala
caksın' diyerek 
dolandırdı.
Merkez Nilüfer ilçesi 
Esentepe Mahallesi 
İstiklal Caddesi 
Esentepe Camii 
önünde meydana 
gelen olayda,

Yavuz Ç.'in (66) 
yanına gelen 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi, 
Yavuz Ç.'e, emeklilik 
maaş farklarını ala
bileceğini söyledi. 
İşlemlerin tamamlan
ması için Yavuz 
Ç.'den bin lira alan 
şüpheli kişi, 
kısa süre sonra 
kayboldu.
Dolandırıldığını 
anlayan Yavuz Ç., 
polise müracat etti. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı 

içerisinde kimseyi 
bulamadı.
Araçtakilerin dere 
yatağına uçan araç
tan çevreye fırlama 
ihtimaline karşı, polis 
çevrede küçük çaplı 
arama yaptı.
Yaklaşık yarım saat 
sonra olay yerine 
gelen İ.B, araç 
sürücüsü olduğunu 
ve kazadan sonra 
korkarak hastaneye

gittiğini, 
sonra da eve 
gittiğini söyledi. 
Araç çerisindeki bira 
şişeleri dikkatlerden 
kaçmadı. Polis 
ekipleri sürücünün 
ifadesine başvurmak 
üzere, I.B'yi Yıldırım 
Polis Merkezine 
götürdü.
Polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcahvural1933@hotrriail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Milli futbol takımı (!)....
Adamın yazlıkta kullandığı evi gibi 

sanki Türkiye...
Kışları Hollanda da, İngiltere’de 

geçiriyor, sıcak yüzünü gösterince’ 
geçiyordum uğradım!’ ...

misali Türkiye’de görünüyor. Ey 
Futbol federasyonu: baştan Hiddink'in 
eline düşer, imzayı basar, her dediğine 
‘evet’ dersen olacağı budür.

Milli takıma girenlerle, gidenlere Oğuz 
Çetin’in karar verdiği, kendisinin ise 
sadece önüne uzatılan listeyi tasdik- 
lediğini herkes biliyor.

Kısaca uyduruk bir iş.
Bu işleri sıradan bir insan olan bende . 

yaparım.
Hem de 4 milyon euro almadan 

bedavadan ..
(Ben de zaten bedava çalışmaya 

alıştırıldım.)
Milli takım oynadığı futboluyla da, Ne 

tadı var, ne de tuzu...
Daha iki gece önce Azerbaycan’ı 

yendik ( ! )..
Kim memnun kaldı bu maçtan ?..

Söyleyin...
Kaç kişi oynanan futbola ’geçer not’ 

verdi?
Herkes dua ederek bekledi /.’Almanya 

Belçika’yı çelmeleyecek, biz de 
Azerbaycan’ı yeneceğiz’.

Kimse kusura bakmasın; Başkasından 
koltuk beklemeyi, benim havlasam 
kabul etmiyor arkadaş... istemem..
Amiyane ifadeyle’ne yapayım ben 

böyle gerdeğe girmeyi!’
Gücüne, kuvvetine, kendi inahcına 

güveneceğine, el alemden medet umar 
hallere düşmek; acizlikten başka bir şey 
değil.

Guus Hiddink’in avucunun içine ‘say 
say bitmez’ dolarları ışınlayanlar, bir 
teknik adamı, Türk yardımcılarının 
elinde kepazeye çevirdiler..

Ülkenin milli takımının kaderi, yatağın
da uyurken oyuncu seçenlerin(î) insafı
na terketilti...

Oğuz Çetin, Engin İpekoğlu’ndan da 
bu kadar oluyor işte...
Almanya ile grupta kafa kafaya pyna- 

yarak, futbol onurumuzu koruyarak, 
hava atmak varken;

Ikına sıkına ,en iyi İkinciler arasına 
kaldık...

Bu da ’başarının yeni versiyonu’ kabul 
ediliyor bugün.

Okurlarım ; Ne günlere kaldık; güler 
misin, ağlar mısın

Sözün özü ’play-off’a kaldık ya’ 
masalıyla kimse kendini avutmasın.

Dünyanın en pahalı teknik adamıyla (4 
milyon euro), dünyanın en gülünç 
sonuçlarından birini aldık...

Lafı uzatmayalım ,gerçek budur, gerisi 
de hikayedir...

O bakımdan Hiddink dönemi, Türk fut
bolunda daha derin yaralar açılmadan 
bütün müştemilâtıyla sonlandırılmalıdır.

Sahi. Yerli Teknik direktörlerin 
çalıştırıcıların ve Şenol Güneş’in ne 
suçlı vardı arkadaşlar.

mailto:ozcahvural1933@hotrriail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Halk bâristasyonlarını istemiyor
Halk bilinçsizlikten mi baz istasyonla 

rını istemiyor.
Bu konuda doğru dürüst bilgilendiril 

meyen vatandaşın kafası karışık.
Baz istasyonlarının radyasyon yaydığı

na inanıyor.
Bu nedenle, zaten çok yaygın olan kan 

ser hastalığına yakalanmaktan korkuyor.
Apartmanın tepesine kat maliklerinden 

izin almadan konan baz istasyonu, komşu 
ların birbirleriyle kavgalı olmasına neden 
oluyor.

Baz istasyonunu binasının tepesine 
koyan bina sahibi, şirketlerden 10 bin lira 
ile 20 bin lira arasında para alıyor.

Dostluğu, komşuluğu, arkadaşlığı 
bitiren bir baz istasyonları halka karşı kon 
maya devam ediyor.

Belediyenin bugünkü yönetimi Orhan 
gazi Caddesi halkının dilekçelerini 
önemsememiş.

Topu Kaymakamlığa atmış.
Kaymakamlık da topu Ulaştırma Bakan 

lığına.
Peki, Fatih Mehmet Güler’in başkanlığı 

döneminde neden baz istasyonu koyamı 
yordu kimse çatısına?

Çünkü, Güler ve ekibi, baz istasyonu 
koyan bina sahibine, bina inşaatı proje 
sinde tadilat yapıp yapmadığını soruyor
du.

Binalara proje dışında eklenti yapıla
mayacağından, imar yasasına aykırılıktan, 
konan baz istasyonu söktürülüyordu.

Bunun birçok örneği var.
Gazetemizin eski sayılarında bunlarla 

ilgili birçok haber yazdığımı anımsıyorum.
Halk için çalıştığını söylen belediye, ne 

den halkın bu isteğini başından sağıyor?
Fatih Başkanın yaptığını neden yapmı 

yorlar.
Yapamazlar, işlerine gelmiyor.
Çünkü iktidarları kentlerin içine baz is 

tasyonu konmasında sakınca bulmuyor.
Halk tedirginmiş, önemli değil.
Onlar, oturdukları koltuklarında daha 

çok kalabilmek için, yeni açılacak dosya 
lar için dedektiflik yapıyorlar.

Savcılara durmadan dosya gönderiyor
lar.

Adam, bir süredir kafayı bizim bastığı 
mız 2010 yılı Belediye takvimlere iâkriiiŞ.

Savcılığa dosya göndermiş.
Göndersin, bizim verilmeyecek hesabın 

mız yok ama, kendisi ilçe başkanıyken al 
dığı devlet hastanelerinin matbaa işleri 
nin, Büyük Postane’nin işlerinin hesabını 
veremedi. Hala da veremiyor..

Defalarca yazdım çizdim. ' 
İlgilenecekler ilgilenmedi.
Önce sen doğru olacaksın ki, başkasın 

da doğruluk arayabilesin.
Gözümüz üzerinizde yaptıklarınız bizde 

halkımız için izlemeye devam ediyoruz.
Çocuk oyun grubu ihalesi neden erten- 

di açıklayabilir misiniz?

Mumla ulııom görii I memis to
İki özel aracın çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada, şans eseri ölen olmadı, 1 kişi yaralandı

Dün, Gemlik Küçük 
Kumla Köyü arasın
da meydana gelen 
kazada, iki özel 
aracın çarpışması 
sonucu, bir kişi 
yaralanarak, 
hastaneye kaldırıldı. 
Saat 13.oo sıraların
da Küçük Kumla 
Namtaş Sitesi 
mevkiinde 
Gemlik’ten Kumla 
yönüne giden 16 ZA 
467 plakalı araç ile 
Kumla’dan Gemlik 
yönüne gelen 16 J 
7709 plakalı özel 
araç dikkatsizlik 
nedeniyle çarpıştı. 
Aracın önünde 
‘Allah Korusun’ 
yazan 16 J 7709 
plakalı özel araç, 
karşı yönden gelen 
16 ZA 467 plakalı 
araca sol tarafından 
çarptı.
İki araçta büyük 
hasar görürken, 
araçlardan birinde 
bulunan adını 
öğrenemediğimiz bir 
şahıs yaralandı.
112 Acil Servis 
ambulansının olay 
yerine ulaşması 
sonuçu yaralı Mu 
ammer Ağım Gemlik

Adıma bastırmış olduğum Seri A 6501-6550 
numaralı kullanılmış fatura cildimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. MUSTAFA SAĞLAM

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

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

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

‘Gemlik Kötfez’ www.gemlikkorfezdazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezdazetesi.com
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8 milyon emekliye kademeli zam
Orta Vadeli 
Program’daki taah
hütler içerisinde 
emekliler arasındaki 
maaş uçurumunu 
giderecek düzenleme 
de yer aldı.
Programa göre 
kamuoyunda İntibak 
Yasası olarak bilinen 
sistem kademeli 
olarak hayata 
geçirilecek.
Orta Vadeli Prog 
ram’da (OVP) emekli 

| ler arasındaki maaş 
uçurumunun gide 
rilmesini öngören ve 
kamuoyunda İntibak 
Yasası olarak bilinen 
düzenleme de 
bulunuyor. Buna göre 
9 milyon emekli için 
adil bir intibak siste
mi kademeli olarak 
hayata geçecek.
Böylece emekliler 
arasındaki maaş uçu
rumu giderilecek. 
OVP’de yer alan di 
ğer düzenlemeler 
şöyle:

ÖZEL VE KAMUDAKİ 
İSRAF AZALTILACAK 
- Kamu ve özel ke 
simde israfı azalt- 

I maya yönelik poli
tikalar uygulanacak.

Altının tahtı sallanıyor

- İşgücü piyasasının 
esnekliğini ve 
işgücünün niteliğini 
yükseltecek düzen
lemeler hayata geçi 
rilecek, aktif işgücü 
politikalarıyla ekono
minin istihdam yarat
ma kapasitesi 
artırılacak.
- Sosyal yardım siste
minden işgücü 
piyasasına geçişleri 
kolaylaştıracak ve 
özendirecek çalış
malara hız verilecek.

İSTİHDAM 
TEŞVİKLERİNE 
YENİ DÜZEN
- Sağlık hizmetleri ve 
harcamalarında 
gereksiz ilaç ve 
hizmet kullanımını 
önlemek üzere ilaç ve 
tedavi harcamaları 

daha akılcı hale 
getirilecek.
- İstihdama ilişkin 
teşvik düzenlemeleri 
sade ve etkin yapıya 
kavuşturulacak.
YENİ HEDEF AFRİKA 
- İhracatta pazar 
çeşitliliğinin artırıl
ması amacıyla Afrika 
ülkeleri, Asya-Pasifik 
ve Latin Amerika ülke 
gruplarıyla ticaretin 
geliştirilmesine 
dönük adımlar atıla
cak.
YERLİ MALI 
KULLANANA 
TEŞVİK GELİYOR 
- Yurtiçi katma değer 
oranı yüksek ve 
kaliteli malları kullan
ma bilincinin gelişti 
rilmesine yönelik 
olarak etiketleme 
başta olmak üzere 

özendirici tedbirler 
alınacak.
- Kamu atımlarında 
yerli ürünlerin tercih 
edilmesi sağlanacak. 
- Bölünmüş yol 
yapımı çalışmalarına 
devam edilecek, 
bitümlü sıcak karışım 
kaplama yapım çalış
malarıyla karayolu 
standartları iyileşti 
rilecek, karayolları 
ağı ile kent içi ula 
şımda akıllı ulaşım 
sistemlerinin 
kullanımı yaygın
laştırılacak.
- Yenilikçi fikirlere ve 
Ar-Ge’ye dayalı 
katma değeri yüksek 
ürünlerin ticarileştir
ilmesi ve pazarlan- 
ması desteklenecek.

GELENEKSEL 
MESLEKLERE 
DESTEK VAR 
- Tekstil, hazır 
giyim, deri, seramik, 
cam, mobilya, 
kuyumculuk gibi 
geleneksel sektör
lerde özgün tasarım 
faaliyetleri özendirile
cek, ulusal ve ulus- 
Jacacafi'.nuKkr 
oluşturulması destek
lenecek.

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
enerjide 
özelleştirmelere 
devam edileceğini, 
termik santrallerin 
özel sektöre 
devredileceğini 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Ankara'da gerçek
leştirilen 'Türkiye 
Enerji Zirvesi'ne 
katıldı. Elektrik 
dağıtım ve üretim 
özelleştirmelerine 
de değinen 
Şimşek, dün 
itibarıyla elektrik 
dağıtım tesislerinin 
yüzde 46'sının özel 
sektöre devredil 
diğini söyledi.
Bazı bölgelerde de 
ihale sürecinin 
devam ettiğini 
anlatan Şimşek, 
"Ufak tefek finans
man sıkıntıları 
nedeniyle belki 
özelleştirmesi 

tamamlanamayan 
dağıtım bölgeleri 
olabilir. Bunlarla 
ilgili bir sıkıntı 
olursa çok hızlı bir 
şekilde ihalelere 
çıkacağız" dedi. 
Bakan Mehmet 
Şimşek, "Elektrik 
konusunda finans
man sıkıntısı olur
sa biz tekrar hızlı 
bir şekide ihalelere 
çıkacağız.
Önümüzdeki 1-2 yil 
içinde elektrik üre
tim özelleştirmeleri 
öngörüyoruz" 
diye konuştu.. 
'SİHİRLİ 
DEĞNEK YOK' 
Enerjiyi, 
önümüzdeki yıllar
da yapısal sorun 
alanı olarak 
gördüklerini kayd
eden Şimşek, 
özelleştirmeyi de 
yapısal çözüm 
olarak uygulamaya 
koyduklarını 
anlattı

Kredi derecelen 
dirme kuruluşu 
Standard & Po 
ors'un Ispanya’nın 
kredi notunu 
düşürmesinin 
ardından euronun 
dolar karşısında 
zayıflaması ile 
altın düşüşünü 
ikinci güne taşıdı. 
Külçe altının onsu 

yüzde 0.4 kadar ger
ileyerek 1,661.48 
dolara gerilerken 
Singapur'da ise 
yerel saatle 09.39'da 
1,666.49 dolardan 
işlem gördü. Aralık 
teslimli altın 
kontratının onsu 
yüzde 0.4 kadar 
gerileyerek 1,662.50 
dolar olurken

New York 
Comex'inde ise 
1,668.40 dolardan 
işlem gördü. 
"Yatırımcının alter
natif güvenli varlık
lara yönelmesi sebe
biyle güçlenen ABD 
doları ve ABD 30 yıl 
vadeli hükümet 
tahvillerine olan 
talebin artışı_______

altının fiyatını 
düşürüyor." 
diyen HSBC 

Secu rities USA 
İne analisti James 
Steel, "Altın fiyatları 
hisse senedi 
gibi riskli 
varlıklarla ardışık 
olarak hareket 
ediyor. " yorumunda 
bulundu.

NÖBETÇİ ECZANE
15 Ekim 2011 Cumartesi 

DEMİRİZ ECZANESİ 
16 Ekim 2011 Pazar 

SERİM ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 1İ°
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 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92.
İlçe Tarım Müd. 513 40 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
Yalovd (226) 811 13 23
İDO imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 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
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 5-14 80 88

TAKSİLER

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

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 Körfez
GEGLİK’İN İLKGÜNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4092

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

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

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

GÜLER AJANS
Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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ŞİRKLER 
11.3M5.I5.I9.I5

13.I547.I5-21.00
Rezervasyon 
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GEMLİK BELEDİYESPOR : 62 OGESED : 31

Lige galibiyetle başladı Kar Batıdan
Yurda Giriş

Bursa erkekler 
basketbol yerel 
liginde mücadele 
eden Gemlik 
Belediyespor 
Gençerkekler 
Basketbol takımı 
Gemlik Atatürk Spor 
Salonu’nda 
Orhangazi Gençlik 
Spor Eğitim Derneği 
ile karşılaştı.
Genç takım maça iyi 
başladı ve ilk peri 
yodu 18-8 önde 
bitirdi. Güzel oyu
nunu ikinci periyotta 
da devam ettiren 
gençler, ilk yarıyı 
34-20 önde 
tamamladı.
Üçüncü ve 
dördüncü periyod- 
larda da rahat bir 
oyun sergileyen 
Belediyesporlu bas- 
ketbolcular, maçtan 
da farklı bir skorla 
62-31 galip 
ayrıldılar. Maçta 
Evrim (9 sayı), 
Tolgahan (2 sayı), 
Toygan (4 sayı),

Mehmet (4 sayı), 
Hüseyin (3 sayı), 
Furkan (5 sayı), 
Osman, Burak 
Pehlevan (23 
sayı),Yiğit (12sayı) 
Atalay, Kasım 
Ahmet, Burak 
Bozkurt, ile oynadı. 
Basketbol şube 
sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “İlk maçta 
galip gelmekten 

dolayı mutluyuz. 
Sezona galibiyetle 
başlamamız 
oyuncularımın moti- 
vasyo nunu arttıra
cağına inanıyorum. 
Hedefimiz her 
zaman çocuk
larımıza basketbolü 
sevdirmek ve onları 
spor salonlarında 
görmektir.
18 Ekim Sah

günü Gemlik 
Atatürk
Spor Salonu’nda 
saat 18.30 da yıldız 
takımımız Bursa 
Kolejliler ile sezo
nun ilk resmi maçını 
oynayacaklar.
Tüm Gemlikli 
basketbolseverleri 
bizi desteklemeye 
maça davet ediyo
rum." dedi.

Yapacak
Trakya Bölgesi'nde 
pazartesi günü 
gecesi karla karışık 
yağmur ve kar 
bekleniyor.

Hafta sonu 
Balkanlar 
üzerinden gelecek 
soğuk yağışlı hava 
dalgasının yurdu 
etkisi altına 
alacağı tahmin 
ediliyor.
Hafta sonunda 
devam edecek 
yağışların 
pazartesi Edirne, 
Kırklareli, 
Tekirdağ, 
Çanakkale ile 
gece saatlerinde 
Balıkesir,

T MA

Bursa, Bilecik, 
Bolu ve 
Kütahya'nın 
yüksek kesim
lerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Karla 
karışık yağmur ve 
kar salı günü ise 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
Eskişehir ve 
Kütahya 
çevrelerinde etkili 
olacak.
Soğuk ve yağışlı 
hava ile birlikte 
hava sıcaklığının 
8 ile 10 derece 
arasında düşeceği 
tahmin ediliyor.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

B
I I

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER SİZLERİ BEKLİYOR

ite JauSw mm

Um f
v

fry‘imi.■
t | 
t■İt “ ♦i

DAVETİYE BİZİM İŞİMİZ
ajans

MATBAACILIK- RE^AMCIIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
5tüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK 

Tel : (0.224) 515 96 85
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'NURS*
S LOKMAN HEKİM
./______ ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
O Tohumlar & Vitaminler 

Kuvvet Macunlan 
Aromatik Bitkisel Sular 
Aromatik Bitkisel Yağlar

• Bal ve Pekmez Çeşitleri
O Zayıflama Setleri
* Bitkisel Tedavi Kürleri

.Tı

444 NURS t V t t 

444 6877
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : O 224 514 68 16

GEHUKWEZOKIffllUIUm
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
www.nurslokmanhekim.com CİM M AT İCİKl

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2-GEMLİK *inrlrtl İyi 11
55

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

Oriıangazi’ıle UR 
devrildi: 1 ölü

Orhangazi’de kontrolden çıka 
rak devrilen demir boru yüklü 
TIR'ın sürücüsü olay yerinde 
hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

Şehitlere Saygı miting ve yürüyüşünde PKK ve Öcalan’a lanet yağdı

Binlerce Gemlikli şehitler için yürüdü
Tutuklu ve Hükümlü Aile 
leri Federasyonu’nun 
Gemlik’te yapmak istediği 
Öcalan’a özgürlük yürüyü 
şüne tepki olarak düzenle
nen şehitlere saygı mitingi 
ve yürüyüşüne binlerce 
Gemlikli katıldı. Şehit a Hele 
ri, Öcalan’ın avukat ve 
yakınlarının Gemlik’ten İm 
rah’ya gitmesinin yasaklan
masını istedi. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şehitler için yürüyüş
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dernekle ri 

Federasyonu, PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın İmralı Adası’nda yakınlarıyla 
görüştürülmemesi, tutukluluk durumunun 
ev hapsine dönüştürülmesi, hatta serbest 
bırakılması için Gemlik’te bir yürüyüş 
düzenleme istemine BDP de destek ver
ince, Gemlik’in huzuru kaçmıştı.

Bursa Valisi Şahabettin Harput yürüyüşe 
izin vermemiş buna karşın geçen pazar 
günü gergin bir gün yaşanmıştı.

İlçemizde vatan korumasında PKK kur 
şunuyla daha 20-21 yaşında evlatlarını kay
betmiş şehit aileleri bu işten en bü yük 
tedirginliği duymuştu.

Onlarda, Öcalan ve PKK’yı telin için 
’Şehitlere Saygı’ yürüyüşü düzenleme 
kararı aldılar. Devamı sayfa 4’de

Orhanıazilller ŞMiülsehlr'e 
Mamul isirnıiıar

İHI

Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırlarını 
genişletmek için 
Ankara’da yasa 
tasarısı hazırlanma 
haberlerinin basın
da yer almasından 
sonra, konuyla iki

yıldır ilgilenen 
Orhangazi Güçbirli 
ği Platformu, yeni 
çalışmalara büyük 
tepki gösteriyor. 
Platform sözcüsü 
irfan Aydın, siyasi
lerin Orhangazi

halkını kandırdığını, 
Güçbirliği Platfor 
mu olarak olayın en 
ince ayrıntılarına 
kadar kamuoyunun 
gündemine taşıdık
larını söyledi.
Haberi sayfa 4’de

Lawalintiaki simi 
sabunu içen 
çotuk zehirlendi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde mey
dana gelen olayda, 3 yaşındaki 
çocuk lavabonun yanında bulunan 
sıvı sabunu içti. Küçük çocuk ailesi 
tarafından hastaneye kaldırılırken, 
midesinin yıkandığı öğrenildi. 3’de

şansını 
İli İHIİM

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Componentaspor 
ile Umurspor 
arasındaki zevkli 
ve heyecanlı 
geçen maçta 
gülen taraf rakibi
ni 2-1 yenen 
Componenta spor 
oldu. Orhanga 
zi’de yapılan 
karşılaşmada, 
Componenta saha 
da galip ayrıldı. 
Haberi sayfa 7’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Şehitlere Saygı miting ve yürüyüşünde PKK ve Öcalan’a lanet yağdı

Binlerce Gemlikli schiller için ııiiriMii

Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleri Federasyo 
nu’nun BDP’nin de 
desteği ile geç 
tiğimiz hafta ilçe 
mizde düzenlemek 
istediği yürüyüşün 
yasaklanmasının 
ardından, Şehit 
Aileleri’nin ertelenen 
“Şehitlere Saygı” 
mitinginde konuşan 
şehit aileleri temsil
cisi, İmralı Adası’nda 
hükümlü bulunan 
Abdullah Öcalan’ın 
ziyaretine gelenlerin 
Gemlik’ten adaya 
gidilmesinin yasak
lanmasını istedi. 
Dün, saat 14.oo de 
İskele Meydanı, 
Festival Alam’nda 
toplanan Şehit 
Aileleri ile Gemlik 
liler, ellerinde 
bayraklarla 
“Şehitlere Saygı” 
mitingine katıldılar. 
Mitinge, MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, MHP İlçe 
örgütü, Ülkü Ocak 
lan Derneği 
yöneticileri ve 
üyeleri, ADD temsil
cileri, Muhtarlar 
Derneği temsilcileri, 
Gaziler ve 
Muharipler Derneği 
yöneticileri ve vatan
daşlar katıldı.
Gemlikli şehitlerin 
posterlerinin 
taşındığı “Şehitlere 
Saygı” mitinginde 
konuşan şehit 
aileleri temsilcisi, 
yaptığı konuşmada, 
“Şu an öyle hisse 
diyorum ki, tüm 
şehitlerimiz de 
bizlerle beraber bu 
meydanda top
landılar.

Şehitlerimiz için 
burada bir yoklama 
yapalım.
Ezan susmaz, 
bayrak inmez, vatan 
bölünmez diyerek, 

bir gül bahçesine 
girercesine hakka 
yürüyenler selam 
size. ” dedi.
Konuşmacı, “Ülke 
nin bölünmez bütün

lüğü için şahadet 
şerbetini içen aziz 
şehitlerimizi 
rahmetle anmak, 
onlara olan sadakat 
borcumuzu ödemek 

için bugün burada 
toplanmış bulunu 
yoruz. Bölücübaşı, 
İmralı canisinin yan
daşlarının, güzel 
ilçemiz Gemlik’e ge 
lecekleri yönündeki 
beyanları şehit 
aileleri olarak bizleri 
ve tüm Gemlik 
halkını derinden 
yaraladı.
Bu şer ocaklarını 
Devletimiz devlet 
olma bilinci ile 
hareket ederek, 
gerekli dersi 
vermiş, Gemlik ve 
Gemliklileri bu 
çirkin oyuna alet 
etmemiştir....” dedi. 
“Ayrıca siyasi 
partilerimize de 
buradan seslenmek 
istiyoruz. Hiç kimse 
bizi siyasi çıkarları
na alet etmesin, 
bölücülere taviz 
vererek bizleri 
inciltmesin. ” dedi.

BİRLİĞİMİZİ 
BOZMAYALIM 
Daha sonra 
konuşan Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ise konuş
masında, Türk 
ulusunun birlik be 
beraberlikten ayrıl
mamasını istedi. 
Yılmaz, 
“Şehitlerimize sahip 
çıkmak zorundayız. 
Türkiye'nin terör 
belasından kurtul
ması gerekli. Türk 
milleti olarak birlik 
beraberlik içinde, 
siyasi kadrolarla 
birlikte terörün 
üzerine kararlılıkla 
gitmek zorundayız.” 
dedi.
MHP Bursa 
Miletvekili Necati 
Özensoy ise konuş

masında, “Mecliste 
PKK’nın uzantıları 
nın tavır sergileme 
leri yüreğimizi 
sızlatıyor.
Siyasi parti ayırmak- 
sızın meclis açıldığın 
da sınır ötesi yasa 
tasarısının çıkması 
için elimizden geleni 
yapacağız. ” dedi. 
Festival Alanında 
toplanan binlerce 
Gemlikli ellerinde 
bayraklarla Atatürk 
anıtına giderek 
saygı duruşunda 
bulundular.
Bu arada şehitler 
adına yapılan konuş
mada, Abdullah 
Öcalan’ın yakın
larının ve avukat
larının İmralı 
Adası’na Gemlik’ten 
gitmesinin yasaklan
masını istediler. 
“Gemlik zeytinin, 
barışın kentidir. 
Yalova'ya gitsiniler, 
Mudanya’ya gitsinler 
onları istemiyoruz." 
dedi.
Saygı duruşundan 
sonra binlerce 
Gemlikli “Şehitler 
Ölmez, vatan bölün
mez”, 
"Aponun piçleri 
yıldıramazlar biz
leri'', “Gemlik uyan 
şehidine sahip çık. ” 
“Gemlik PKK'ya 
mezar olacak” şek
linde sloğanlar 
eşliğinde Şehir Me 
zarlığındaki şehitliğe 
giderek şehit 
mezarlarına şehit 
aileleri çiçek koydu
lar. Solaksubaşı 
Cami imamı 
Süleyman Yedek’in 
kuran okuması ve 
duasından sonra 
kalabalık olaysız 
dağıldı.
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Orhangazi’de TIR devrildi: 1 ölü YazıYORUM
Orhangazi’de kon
trolden çıkarak devri 
len demir boru yüklü 
TIR'ın sürücüsü 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Yalova istikame 
tinden Orhangazi 
istikametine seyre
den Salim Korkmaz 
(54) idaresindeki 42 
IID 578 plakalı demir 
boru yüklü TIR, Sü 
pürgelik mevkisinde 
viraja girerken kont 
rolden çıkarak 
devrildi. Metrelerce 
sürüklenen TIR'ın 
sürücüsü Korkmaz 
olay yerinde hayatını 
kaybederken, yolcu 
koltuğunda oturan 
Musa Duman (28) 
ise kazayı hafif

Lavaboılaki sim sabunu içen çocuk zehirlenin
Bursa'da, lavaboda
ki sıvı sabunu içince 
zehirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Sürücü yolu şaşırınca otoparka düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde ters yola 
giren bir otomobilin 
çarptığı araç, 4 
metre yükseklikten 
otoparka düştü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Alanyurt'tan 
Ozdilek Köprülü 
Kavşağı üzerinden 
Bursa istikametine 
seyreden Zeynal 
Oğuzcan idaresinde
ki 16 PM 427 plakalı 
otomobil, yanlışlıkla 
Bursa'ya gidiş

Yaralı seııgilislBi hastanede Bıralıııı kaçtı
Bursa’da, yağış sebebiyle dorsesi kayan TIR’ın otomobile çarpması sonucu iki kişi 

yaralandı. Kaza sonrası bir genç kız, ağır yaralı sevgilisini bırakarak olay yerinden kaçtı.
Domaniç istikame 
tinden İnegöl 
yönüne gelmekte 
olan Sürücü Galip 
Çetin (44) yönetimin
deki 43 HA 404 çeki
ci ve 43 UV 316 
dorse plakalı TIR, 
Gündüzlü köyü yol 
ayrımı mevkiinde 
dorsesinin kayması 
sonucu İnegöl 
istikametinden gelen 
Yakup Ç. (23) 
idaresindeki 34 BJ 
9815 plakalı otomo
bile yandan çarptı.

sıyrıklarla atlattı. 112 
Acil Servis ambulan
sıyla Orhangazi Dev 
let Hastanesi'ne kal 
dırılan Duman'ın 
ayakta tedavi gördü 
ğü bildirildi. Kazayı 
gören vatandaşların 
ihbarı üzerinde olay 
yerine Yalova'dan 
jandarma ve polis 
ekiplerinin yanı sıra 
Orhangazi'den itfai 
ye ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kaza 
yerinde hayatını kay

Yıldırım ilçesi 
Bağlaraltı 
Mahallesindeki bir 
evde oturan 3 
yaşındaki Ö.P., 

yerine Bursa'dan 
geliş istikametine 
girdi. Ters yönde 
seyreden otomobil, 
şehir merkezine 
giden Numan 
Altınok yönetiminde

Çarpmanın etkisiyle 
şarampole yuvar
lanan otomobildeki 
sürücü ile yanında 
bulunan kız arkadaşı

yaralandı.
Olay yerine gelen 
İnegöl Belediyesi 
İtfaiye Arama 
Kurtarma ekibinin

beden Salim Kork 
maz'ın cenazesini 
TIR'dan çıkartmak 
isteyen ekipler, 
Korkmaz'ın kolunun 
TIR'ın altında kaldığı 
nı görünce vinç iste
di. Ekmek tek
nesinde yaşamını 
yitiren sürücünün 
cenazesi, 2,5 saat 
sonra vinç yardımı 
ile kaldırılan TIR'dan 
çıkartılarak Yalova 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.

lavabonun yanında 
bulunan sıvı 
sabunu içti.
Ailesinin hemen 
hastaneye kaldırdığı 

ki 16 F 8687 plakalı 
ticari araçla çarpıştı. 
Savrulan ticari araç, 
köprü üzerinden 
söktüğü kaldırım 
taşı ile birlikte yak
laşık 4 metre

Daha önce de çok 
sayıda trafik kaza
sının yaşandığı 
Süpürgelik mevkisin 
deki kazanın yağmur 
ve aşırı süratten 
meydana geldiği 
tahmin edilirken, 
TIR kaldırılana 
kadar trafik akışının 
tek şeritten sağ
landığı İstanbul- 
Bursa Karayolu'nda 
kilometrelerce 
araç kuyruğu 
oluştu. TIR'ın 
kaldırılması ve 
yolun temizlen
mesinin ardından 
trafik yaklaşık 
3 saat sonra nor
male döndü.
Kazayla ilgili soruş- 
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kavgamı edeceğiz!...

küçük çocuğun 
midesi yıkandı. 
Ö.P.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu bildirildi 

aşağıya uçtu. 
Otoparka düşen 
ticari aracın 
sürücüsü 
Numan Altınok 
(20) ile yanında 
bulunan Varol 

Durak (27) ve 16 PM 
427 plakalı özel oto
mobilin sürücüsü 
Zeynal Oğuzcan (36) 
şans eseri kazayı 
yara almadan atlat
tılar. Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

sıkıştığı yerden 
çıkardığı sürücü ile 
kız arkadaşı ambu
lansla İnegöl Devlet 
Hastanesi acil servi
sine kaldırıldı.
Sürücü ambulanstan 
indirilip acil servise 
götürülürken önde 
oturan kız arkadaşı 
araçtan inerek kayı
plara karıştı.
Ağır yaralı sürücü 
tedavi altına 
alınırken, olayla ilgili 
soruşturmanın 
sürdüğü bildirildi.

Ülkemiz adım adım bir savaşa ve son
rasında da bir iç çatışmaya surükleni 
yor.

Bakan Davutoglu, Suriye’deki iç 
karışıklığın Türkiye için bir tehdit oluş
turduğu durumda "Savaş” dahil olmak 
üzere her senaryoya hazırlıklı olduk
larını açıkça söyledi.

Bu gelişmeler üzerine Suriye Devlet 
Başkanı Esad;

"Bana, 'Türkiye ile ne oldu da böyle 
oldunuz’ diye soruyorlar.

Ben değişmedim. Türkiye Başbakan’ı 
değişti.

Bunu ona sorun. Benim kanaatim 
Türidye-Suriye dostluğunu

ÂBD istemedi. Ne Tunus, ne Libya, ne 
de Suriye’de dertleri demokrasi.
Asıl mesele kaynaklarımızı kontrol 

etmek.
Türkiye’den gelenler Obama’nın 

sözcüsü gibi davranıyorlar.
Oysa ABD’nin Şam’da zaten 

Büyükelçisi var.
Her adımı atarım ama din eksenli, 

şeriat partilerine izin vermem. 
..Türkiye’nin Müslüman Kardeşler 
Örgütünün hamisi gibi davranması bizi 
üzüyor” diye konuştu..

"Türkiye Başbakanı karpuz satıcısı 
gibi sürekli bağırıyor.

Bugünkü iletişim çağında, artık hiçbir 
şey gizli kalmıyor.

Siz başka türlü anlatsanız da, çeşitli 
kanallardan gelen aykırı sesler kafaları 
karıştırıyor.

Hele, suçlamalara resmi ağızlarca tat
min edici cevaplar verilmeyince, kimin 
doğru konuşmadığı çok çabuk ortaya 
çıkıyor.

Suriye Devlet Başkanı Esad, 
Başbakan Erdoğan’a Amerika’nın 
taşeronu olmak gibi çok ciddi bir suçla
ma yöneltti.

Elbette ki kimse buna inanmak iste
mez.

Madem ki çevremizdeki Müslüman 
Halkları korumak ve kollamak bizim 
işimizdi. niçin aynı korumayı Irak’ta 
yapmadık? ..
irak’ta katledilen milyona yakın insan, 

tecavüze uğrayan on binlerce kadın, 
evinden barkından olan milyonlarca 
insan Müslüman değil miydi?..

Madem ki Esad yönetimi Suriye 
halkını eziyor, ölçtürüyor, zulmediyor 
idi,

Başbakan Erdoğan tüm bunları bilme
den mi, Esad ile aylar önce kardeş 
oldu?..

Hangisi doğru, kardeşlik mi düşman
lık mı? ..
Çünkü ikisini de 3-4 ay ara ile biz 

Türkiye olarak yaptık.
Yazık...Dış Politikada bu kadar mı 

öngörüsüzuz?..
Bu sapmalar, bu ikili davranışlar 

Türkiye gibi binlerce yıllık devlet tec 
rübesine sahip bir ülkeye yakışmıyor.
Türk Milleti asırlardır bu topraklarda 

başı dik olarak yaşadı.
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük 

Atatürk’ün “Yurtta Barış- Dünyada 
Barış” ilkesini 88 yıl koruduk ta, şimdi 
hangi gerekçeyle komşularımızla boğaz 
boğaza kavga mı edeceğiz? ...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Orhangazi Güçbirliği Ptatformu gelişmeleri değerlendirdi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Şehitler için yürüyüş
Vali Harput’un 4 gün gösteri yasağı nede 

niyle ertelenen Şehitleri Saygı Yürüyüşü, dün 
yapıldı.

Ülkücü Gençlerin organizasyonda ön plan
da olması dikkat çekerken, Gemlik Ülkü 
Ocakları Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, 
Festival alanında 10 bin bayrak dağıttıklarını 
söyledi.

Meydanda 10 bin kişi yoktu ama, çok sayı
da bayrak vardı.

Konuşmaların yapıldığı platformdan topla 
nan kitleyi görmek için baktığımda Meydanda 
2 bin kişi kadar vardı.

Ama buradaki konuşmalar sonrası Şehitler 
Mezarlığına doğru yürüyüş başlayınca kala
balık giderek arttı.

Böyle bir yürüyüşün daha kalabalığı 
Cumhuriyet Bayramında geçtiğimiz yıllarda 
yapılmıştı.

0 yürüyüşteki kalabalık kadar olmasa da 5 
bin kişinin yürüdüğünü sanıyorum dün.

Tepkili yürüyüşte PKK’ya ve Öcalan’a 
seslenildi.

“Şehitler Ölmez, vatan bölünmez" gibi yıl
lardır kulaklarımın artık ezberlediği bu slo
ganın yanında, “İmrah APO’ya mezar olacak", 
“Gemlik uyuma şehidine sahip çık." “Apo’ 
nun piçleri, yıldıramaz bizleri." sık tekrarla 
nanlarıydı.

Yürüyüş sırasında şehit olan Gemlikli 
erlerin isimleri okunarak, hep birlikte "Bura 
da" diye bağrılarak, şehitlerini ölmediğini, 
aramızda olduğu anlatılmak isteniyordu.

Dikkatimi çeken bir olayda, Gemliklilerin 
şehitlerine evlerinin balkonlarından, kahve
hane önlerinde otururken ayağa kalkıp 
alkışlayanlardan da anlaşılıyordu.

Dün, Gemlik’te evlatlarını vatan için şehit 
eden analar babalar, çocuklarının ölmediğini 
bir kez daha gördüler.

Yürüyüşe katı lanlar tek vücut terörü lanet 
liyordu.

Atatürk Anıtı önündeki törende konuşan 
şehit kardeşi ise, Gemlik’ten İmrah’ya giden 
Öcalan’ın yakınlarını Gemlik’te görmek iste 
madiklerini söylediler.

Şehitler mezarlığına kadar akan bir sel gibi 
yürüyen genç, yaşlı, kadın, kız çoluk-çocuk 
tek yürek olmuşlardı.

Şehitlikte Süleyman Hoca’nın yanık sesiyle 
okuduğu kuran ve yaptığı dua bölgeye yankı
landı.

Dün, Gemlik’te vatan için canını veren şehi
dine sahip çıktı.

Daha da kalabalık olabilirdi.
Havanın soğukluğu bunda biraz etkili oldu.
Ama, hiç bir taşkınlığa neden olmadan, her 

kesimden insanın katıldığı güzel bir yürüyüş 
izledim dün.

Dün, şehit analan, babalarının kaybettikleri 
evlatlarının yaşadıklarını görmesi, onları bir 
nebze de olsa mutlu etti.

Orhangazililer Büyükşehir'e 
bağlanmak istemiyor

Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırlarını 
genişletmek için 
Ankara’da yasa 
tasarısı hazırlanma 
haberlerinin basında 
yer almasından 
sonra, konuyla iki 
yıldır ilgilenen 
Orhangazi Güçbirliği 
Platformu, yeni 
çalışmalara büyük 
tepki gösteriyor. 
Orhangazi Güçbirliği 
Yürütme Komisyo 
nu’nda bulunan 6 
Ekini 2011 günü, 
Şoförler Odası 
Başkanı Çelil Ceviz, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
Yahya Safran, 
Taşıyıcılar 
Kooperatifi Başkanı 
Hasan Bengül, 

Ziraat Odası 
Başkanı Hasan 
Cevizlidere, Üreğil 
Muhtarı Fahrettin 
Demiral, Orhangazi 
Gençliği Kültür ve 
Dayanışma Derneği 
Başkanı ve 
Orhangazi Güç 
Birliği Platform 
Sözcüsü İrfan Aydın, 
Orhangazi Ziraat 
Odası Toplantı salo
nunda toplanarak 
bugüne kadar 
konuyla ilgili olaraka 
Orhangazi halkının 
hassasiyetlerinin 
dikkate alınmadığını, 
Bursa’nın günde
minde böyle bir 
şeyin olmadığının 
kendilerine

memişti. Büyükşehir 
sınırlarının genişle
meyeceği, böyle bir 
çalışmanın olmadığı, 
Orhangazi'nin 
gereksiz yere sorun 
çıkardığını vs... oysâ 
iki yıl evvel de 
ortaya koyduğumuz 
gibi Ankara'da 
yapılan bir çalışmay
la tüm 
Büyükşehirlerin 
sınırları il sınırları 
yapılmak isteniyor.. ’ 
bilgisini kamuoyuyla 
paylaşmıştık. Bunun 
altında eyalet siste
mi yatıyor ve de bu 
onun ilk geçişidir.." 
dedi.
Orhangazilerinin 
Büyükşehir’e 
bağlanmaya geçit 
vermeyeceğini 
söyleyen Aydın, 
yapılanları siyasi 
ahlaksızlık olarak 
niteledi.

şehir Belediyesi, 
17 ilçeyi içine alacak 
şekilde gelişleme 
tallebinin Ankara'ya 
gönderildiğine şahit 
oluyoruz.
Dolayısıyla zaman 
bizi haklı çıkardı." 
denildi.

EYALET 
SİSTEMİNE 
HAZIRLIK 
Öte yandan Platform 
sözcüsü İrfan Aydın, 
siyasilerin 
Orhangazi halkını 
kandırdığını, 
Güçbirliği Platformu 
olarak olayın en 
ince ayrıntılarına 
kadar kamuoyunun 
gündemine taşıdık
larına dikkat çekerek 
şunları söyledi: 
“Siyasiler ve de 
basın mensupları 
bizleri yalanlamak
tan öteye geçe

bildirilmesine 
karşın, bugün 
gelinen noktada, 
Bursa’nın 17 
ilçesinin de Bursa 
Büyükşehir Beledi 

yesi’ne bağlanması 
için hazırlıklar 
yapıldığına dikkat 
çekilerek, genel 
seçimler öncesi 
belediye başkanları, 
oda ve kooperatifi 
başakanları ve 
siyasi parti temsilci
lerinin katıldığı bir 
toplantıda Devlet 
Bakanı Faruk 
Çelik’in davet 
edildiği hatırlatıla 
rak, “Bu toplantıda 
Bakan Çelik, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin sınırlarının 
genişletilmesi söz 
konusu bile olamay
acağını bize söyle 
mişti. Gelinen aşa
mada, Bursa Büyük
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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


17 Ekim 2011 Pazartesi Gemlik Karfez Sayfa 5

Gemlik te gezefc geceleri başladı
Gezek Gecesi’nde Türk Sanat Müziği Severler Doyasıya Eğlendi

Gemlik Körfez 
Gezeği, yeni sezo
nun ilk gecesinde 
Türk Sanat Müziği 
sevenleri coşturdu. 
Geçtiğimiz hafta 
Atamer Turistik 
Tesislerimde bir 
araya gelen Gemlik 
Körfez Gezeği dost
ları birlikte olmanın 
mutluluğunu yaşar 
ken, Türk Sanat 
Müziğine tutkularını 
gösterdiler.
Gemlik Sanat ve 
Kültür Derneği Sanat 
Müziği korosu 
tarafından oluşturu
lan Gemlik Körfez 
Gezeği geleneksel- 

/fıştirdikleri gezek 
gecelerini yaz ayları 
nedeniyle verdikleri 
aradan sonra 
yeniden düzenlediler 
Yeşil Bursa Gönül 
Dostları Gezeği’nin 
de konuk olarak 
katıldığı gecede 
konuşan Gemlik 
Körfez Gezeği 
Başkanı Fikri Danış, 
“Geleneksel gezek 
kültürümüzü gelecek 
kuşaklara aktarmak 
için Gemlik’te biz de 
gezek geleneğini 
sürdürüyoruz.
Gezeğimize katılarak 
bize destek veren 
tüm Türk Sanat Müzi 
ği severlere teşekkür 
ediyorum. ” dedi. 
Salonu dolduran 
gezek konukları, 
Saim ve arkadaşları 
eşliğinde gece 
boyunca solistlerin 
söylediği şarkılarla 
mest oldular.

Gemlik Körfez 
Gezeği’nin ilk gece 
sinde Ahmet Bağcı, 
Atatürk’ün sevdiği 
şarkıları seslendirir 
ken, Hasan Yıldırım, 
Yeşil Bursa Gönül 
Dostları Gezeği’nden 
Sevim Yurtgezen, 
Gezek Başkanı Fikri 
Danış, Abbas Aydın, 
Yalova Gezeği’nden 
Emel Hanım, 
Nurettin Canlı, 
Hayriye Gök, Ahmet 
Kaynatma, Remzi 
Çelikkaya, gece 
boyunca Turk Sanat 
Müziği’nin Seçkin 
eserlerini 
seslendirdiler. 
Geceye katılan 
Körfez Dostları 
Gezek konukları, 
Türk Sanat Müziği 
eşliğinde streslerini 
attılar. Gemlik Körfez 
Gezeği Başkanı Fikri 
Danış, bir sonraki 
Gezek’in 14 Kasım 
2011 Pazartesi günü 
Atamer Tesisleri’nde 
yapılacağını yapıla
cağını söyledi.
Danış, tüm Türk Sa 
nat Müziği severlerin 
gezeklerine katılaca 
ğım belirtti.
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Atatürk İlköğretim Ofcıılu
Aile Birliği seçimleri yanıldı
Atatürk İlköğretim 
Okulu Okul Aile 
Birliği ve denetleme 
kurulu yeni üyeleri
ni belirledi.
Atatürk İlköğretim 
Okulu’nda yapılan 
Okul Aile Birliği 
genel kurul toplan
tısında konuşan 
Okul Müdürü Ömer 
Çelik, velilerinden 
öğrencilerin daha 
başarılı olmaları için 
öğrenci velilerinin 
de yapılan çalış
malarda katkı sağla
ması gerektiğini 
söyledi.
Okul Aile Birliği 
yönetiminin bundan 
önce yaptığı çalış
malara teşekkür 
eden Çelik, yeni 
seçilecek üyelere de 
başarılar diledi. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı 
Abdurrahman 
Özkan’ın çalışma 
raporunu okumasın
dan sonra Denetim 
Kurulu Başkanı 
Ömer Çelenkoğlu 
da denetleme kurulu 
raporlarını okudu. 
Raporların 
görüşülerek aklan
masından sonra, 
2011-2012 eğitim 
öğretim yılı tahmini

bütçesi görüşülerek 
kabul edildi.
Ardından denetleme 
kurulu seçimlerine 
geçildi. Denetleme 
Kuruluna Ömer 
Çelenkoğlu, Turhan 
Yeşilyurt ve Adife 
Gültekin seçildiler. 
Daha sonra ise 
yönetim kurulu 
seçimleri yapıldı.

Yeni yönetim kuru
luna Omer Çelik 
(Müdür), Ömer 
Öksüz Müdür 
Yardımcısı), 
Abdurrahman 
Özkan (Sınıf Öğret
meni), Cemil 
Karahan, Nuray 
Şendil, Nazmi Siviç, 
Neslihan Şahin 
seçildiler.

Bursa Mehter Takımı.
flurupalıları mest etti
Bursa Mehter 
Takımı, Almanya'nın 
Essen şehri ile 
Avusturya'nın 
başkenti Viyana'da 
AvrupalIları mest 
etti.
Almanya'nın Essen 
şehrinde düzenle
nen Avrupa'nın en 
büyük kültür fuarı 
olan Multifestival 
2011 Türk Kültür 
Fuan'na geçen yıl 
olduğu gibi bu yıl 
da davet edilen 
Bursa Mehter 
Takımı, gönülleri 
fethederek yurda 
döndü. Mültifestival 
2011 Kültür Fuan'na 
yaklaşık 100 bin kişi 
katıldı. Açılış 
töreninde İstiklal 
Marşı ile Almanya 
Ulusal Marşı'nı da 
seslendiren Bursa 
Mehter Takımı, 
Türkler kadar 
Almanlardan da 
büyük alkış aldı. 
Bursa Mehter 
Takımı, Almanya 
daki program son
rası karayolu ile 
Avusturya'nın 
başkenti Viyana'ya 
geçti. 7-9 Ekim 2011 
tarihleri arasında 
İslam Kültür 
Merkezleri Birliği

tarafından bu yıl ilki 
düzenlenen Multi 
Kültür Festivali'ne 
katılan Bursa 
Mehter Takımı, ilk 
kez geldikleri 
Viyana'da büyük 
ilgiyle karşılandı. 
Festival süresince 
her gün iki kez 
sahne alan mehter- 
an takımı, ayakta 
alkışlandı.
Mehter Takımı 
Başkanı Mesut 
Özkeser, "Ecdadın 
daha önce iki defa 
kuşattığı fakat 
fethedemediği 
Viyana'da Bursa 
Mehter Takımı 
olarak gönülleri 
fethettik.

Ecdadımızın şehit 
oldukları bu toprak
larda duygusal 
anlar yaşadık ve 
yaşattık. Bize gös
terilen olağanüstü 
ilgi ve teveccühten 
de son derece 
memnunuz" dedi. 
Avrupa seferinden 
başarı ile dönen 
Bursa Mehter 
Takımı, ayağının 
tozu ile Çin'in 
Nanchang şehrinde 
20-28 Ekim 2011 tar
ihleri arasında 
düzenlenecek 
Askeri Bandolar 
Festivali'ne katılmak 
üzere Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne 
gidecek.

M gübreleri anili m zarar «ermeyecek
Bursa Valiliği, 
çevreyi tehdit eden 
tavuk gübrelerinin 
değerlendirilmesi 
için kolları sıvadı. 
Bursa'da 7 milyona 
yakın tavuk bulun
duğunu, asitli tavuk 
gübrelerinin çevreye 
zarar verdiğini kayd
eden Vali Şahabettin 
Harput, tavuk üreti
cileri ile birlikte 
Bursa Uludağ Doğal Gübre Üretim Pazarlama Sanayi

Ticaret şirketini kur
duklarını söyledi. 
Tavuk çiftliklerinin 
etrafındaki tavuk 
gübrelerinde bulu
nan zararlı mad
delerin ayrıştırılması 
içi harekete geçtik
lerini söyleyen 
Harput, 7/ Özel 
İdaresi'nin iştirakiyle 
20 tavuk işletmecisi 
vatandaşlarla şirket 
kurduk. Şirketimizin

asıl gayesi asit 
sebebiyle kullanıla
mayan tonlarca 
tavuk gübresinin 
çevreye zarar ver
mesini önlemeli. 
Vatandaşlara ceza 
yazmak çare değil. 
Yurt dışında bu 
konuda başarılı1 
örnekler gördük. 
Çevreyi tehdit eden 
zararlı gübrelerin 
alınıp işlenmesi,

zararlı maddelerden 
arındırılıp organik 
gübre haline getir
ilmesi lazım. Bu 
gübreler, piyasa fiy
atların nazaran çok 
daha ucuz bir şek
ilde çiftçimize verile
cek" dedi.
Harput, 5 milyon TL 
ile kurulan işlet
menin ilk planda 100 
bin ton gübre işleye
ceğini söyledi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFMB A “SUYUNU BOŞA 
■WX HARCAMA”

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

t Gemlik Körfez www.gçmlikkorfezgazetesi.com

ww.g%25c3%25a7mlikkorfezgazetesi.com


17 Ekim 2011 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

Componenla şansını iyi kullandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şampiyonluk 
mücadelesi veren 
Componentaspor ile 
Umurspor arasında
ki zevkli ve heyecan
lı geçen maçta gülen 
taraf rakibini 2-1 
yenen Componenta 
spor oldu.
U-17 yaş ligi 6. 
gurupta oynadıkları 
5 maçta yenilgi 
almayarak topladık
ları 15 puanla ilk 
iki sırada bulunan 
Componentaspor ile 
Umurspor arasında
ki gurup liderliği 
maçında gülen taraf 
Componentaspor 
oldu.
Maça hızlı başlayan 
Componenta henüz

6. dakikada 1-0 öne 
geçti. Köşe atışın
dan gelen topu 
kafayla kaleye 
gönderen Arda’nın 
topunu çıkarmak 
isteyen Muratcan 

kendi kalesine attığı 
golle Componenta 
öne geçti.
Golden sonra rakip 
kalede gol arayan 
Umurspor 28. 
dakikada beraberliği 

yakaladı. Kale 
önünde yaşanan 
karambolde topu 
önünde bulan Mert 
yakın mesafeden 
skoru 1-1 yaptı. 
42. dakikada

Componentaspor’da 
Emre fırsatı değer
lendiremeyince ilk 
yarı 1-1 sona erdi. 
İkinci yarıya daha iyi 
başlayan ve üst üste 
pozisyon bulan 
Componenta 55’de 
Serhat’ın golüyle bir 
kez daha öne geçti. 
Yakaladığı yüzde 
yüzlük gol pozisyon
larından 
Componentaspor 
sahadan 2-1 galip 
ayrılarak liderliğini 
korudu.

SAHA : Orhangazi 
Göl Tesisleri 
HAKEMLER : 
Engin Akar 7, 
Kasım Mutlu 7, 
Ömer Tuna 7,

COMPONENTAS
POR : Hayri 5, 
Örshan 6, Yasin 6, 
Arda 6, Ahmet 6, 
Serhat 6, Mehmet 5, 
Furkan 5, Emre 4, 
(Oğuzhan Göktürk 
4) Enes 6, Haluk 5, 
(Mücahit 4)

UMURSPOR : Ali 6, 
Berk 6, Onur 6, 
Faruk 6, Mustafa 6, 
Enes 6, Cankarabey 
4, (Talha 2) Mert 5, 
Muratcan 4, (Onur 4) 
Serdar 6, Recep 5,

GOLLER : Dk. 6. 
Muratcan k.k. Dk. 
55. Serhat, 
(Componentaspor) 
Dk. 28. Mert, 
(Umurspor)
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Kent Konseyinden 
hemşehri 

derneklerine çağrı
Bursa Kent 
Konseyi, hemşehri 
derneklerinin şehir 
için daha fazla 
fikir üretmesi ve 
projeler geliştirmesi 
için kent konseyi 
bünyesinde 
buluşmaya 
davet etti.
Bursa Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyesi ve Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu Temsilcisi M. 
Lütfi Taşçı, kentte 
faaliyet gösteren 
derneklerin bir 
araya gelmesi için 
çağrıda bulundu. 
Hemşehri 
Dayanışma 
Dernekleri Çalışma 
Grubu’nun, 
Bursa’daki 
hemşehri ve soydaş 
dernekleri arasında
ki iletişimin

güçlendirilmesi için 
çalıştığını hatırlatan 
Taşçı, "Dernekler 
Bursa Kent Konseyi 
çatışı altında 
buluşarak projeler 
üretebilir. Kent kim
liğini sahiplenme, 
Bursa ya aidiyet 
duygusunu yaşama, 
Bursa nın sosyal 
hayatındaki riskleri 
en aza indirme, 
kültürleri tanıştırma

ve kaynaştırma 
gibi konularda fikir 
üretilebilir.
Türkiye 'nin en 
başarılı ve örnek 
kent konseyinde ve 
çalışma grubunda 
buluşarak 
birbirimizi daha iyi 
tanıyabiliriz.
Kültürlerimizi ve 
Bursa kimliğini 
yayabilir, 
yaşatabiliriz” dedi.

Mac ide ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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
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İşle memurun 2012 maaş zammı
Hükümet, kamu 
çalışanlarına 2012'de 
ilk 6 ay yüzde 3, ikin
ci 6 ay yüzde 3 olmak 
üzere toplam yüzde 6 
zam verecek.
Gelecek yıl yüzde 5.2 
oranında enflasyon 
oranı hedefleyen 
Hükümet, enflasyon 
oranı hedefin 
üzerinde çıkarsa, 
2011 başında olduğu 
gibi 2 milyon 493 bin 
550 kamu çalışanına 
enflasyon farkı 
ödeyecek.
Hükümet, Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan'ın sürekli 
vurgu yaptığı 'mali 
disiplin* uygula

Küçük isletmelere rekor Kredi
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Hayati 
Yazıcı, "Küçük işlet
melere, esnaf ve 
sanatkarlara kul
landırılan kredi 
hacmi 3C Eylül 
2011'de, 5.2 milyar 
lirayı aşarak rekor 
bir rakama 
ulaşmıştır'* dedi. 
Bakan Hayati Yazıcı, 
Türkiye'nin bölgesel 
ve küresel ente
grasyonda merkezi 
bir rol oynadığını, 
tüm yolların kavşak 
noktasında yer 
aldığını,enerji, 
ticaret ve ulaştırma 
ağlarına sahip, 
stratejik önemi 
büyük bir ülke 
olduğunu ifade etti. 
Balkanlar, 
Karadeniz, Akdeniz 
Havzası, Kafkasya, 
Orta Asya ve

masının ilk adımını, 
memur maaş zam- 
mıyla atacak.
Otomobil, alkol, 
sigara ve cep telefon
larında Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV) artışı 
ile 'gelir artırıcı'

Ortadoğu bölgelerin 
deki son ekonomik 
ve politik gelişmele 
rin Türkiye'nin 
bölgedeki rolünü ve 
önemini daha açık 
biçimde ortaya koy
duğunu vurgulayan 
Bakan Yazıcı, 
"Türkiye, sergilediği 
performans ile son 
dönemde dünyanın 
en hızlı büyüme 
kaydeden ekonomi
leri içinde yer aldı" 
dedi.
Türkiye'nin 
ekonomik perfor
mansını geliştirerek 
devam ettirmesi ve 
artan bölgesel 
ticaret hacmine 
cevap verebilmesi 
için rekabetçi ve 
dinamik bir ulaşım 
altyapısının oluştu
rulması konusunun 
üzerinde önemle 

tedbir alan ekonomi 
yönetimi, harcama 
ayağında da 'mali 
disiplinden* taviz 
vermeyeceğinin ilk 
işaretini verdi.
Bilgiye göre, kamuda 
çalışan sözleşmeliler 

durulduğunu anla
tan, şunları kaydetti: 
"Bu süreç, şüphe
siz, hükümetler, ilgili 
bakanlıklar, üniver
siteler ve özel sek
tör temsilcileri ile 
kapsamlı bir işbir
liğini gerektirmekte
dir. Bu işbirliği 
sayesinde, sektörün 
gerçekleri göz 
önünde bulunduru
larak, serbestleşme 
sürecinin doğru 
yönetildiği, reka
betçi bir pazar 
yapısını zorlaştıran 
giriş engellerinin 
kaldırıldığı, ekono
minin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek, 
rekabetçi ve dinamik 
bir ulaştırma sek
törü yaratmaya 
yönelik ekonomi 
politikalarına ışık 
tutmak mümkün ola

dahil 2 milyon 493 
bin 550 memura, 
2012 Bütçesi'nde ilk 
6 ayda yüzde 3, ikinci 
6 ayda yüzde 3 olmak 
üzere yıllık yüzde 6 
maaş zammı verilme
si öngörüldü. Bu 
sayının içinde 322 
bin 146 sözleşmeli 
personel de bulunuy
or. Orta Vadeli 
Program'da(OVP) 
2012 sonunda yüzde 
5.2 olarak hedeflenen 
enflasyon oranı, 
hedefin üzerinde 
çıkarsa, Hükümet bu 
yılbaşında olduğu 
gibi memura enflas 
yon farkını ödeyecek.

bilecek." 
ORTAK TAŞIMA 
POLİTİKASI 
Yazıcı, Avrupa 
Birliği kurallarının 
temelinde ortak bir 
taşıma politikası 
izlenmesinin yer 
aldığına dikkat çek
erek, şöyle devam 
etti: "Avrupa Birli 
ği'ndeki gelişmelere 
uyum sağlanması 
bakımından önemli 
adımlardan birini 
Hükümetimiz döne
minde kanun
laştırılan 6102 sayılı 
Yeni Türk Ticaret 
Kanunu oluşturmak
tadır. Bu Kanun ile 
ticaret dünyasının 
tüm aktörlerinin 
ihtiyaçlarına, ilgili 
çevrelerin beklenti
lerine cevap verecek 
kurallara yer ver
meyi hedefledik.”

Döviz fiyatlarındaki 
artış ve olumsuz 
hava koşulları 
nedeniyle kuruye 
miş ürünlerinin 
fiyatları arttı.
Tüm Kuruyemiş 
Sanayici ve 
İşadamları Derneği 
(TÜKSİAD) 
Başkanı Hasan 
Hüseyin Karapınar, 
kuruyemiş olarak 
tüketilen gıda 
ürünlerinin 
Türkiye'de ağustos 
ayı sonu ve eylül 
ayında hasat 
edildiğini hatırlattı. 
Kuruyemiş fiyat
larının genellikle 
haşatın yapıldığı 
bu dönemde 
belirlendiğini 
ve gelecek hasat 
sezonuna kadar 
küçük değişimlere 
uğrayabildiğin! 
ifade eden 
Karapınar, 
bu yıl fiyatların 
şekillendiği 
hasat döneminde 
dövizin artması 
ve olumsuz hava 
koşulları 
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nedeniyle 
kuruyemiş 
fiyatlarının arttığını 
kaydetti.
Dövizdeki artışın 
hasat dönemine 
denk gelmesinin 
ithal ürünlerin, 
olumsuz hava 
koşullarının ise 
yerli ürünlerin 
fiyatını artırdığını 
belirten 
Karapınar, şu 
bilgileri verdi: 
"Bu üretim sezo
nunda özellikle 
fındık, kabak 
çekirdeği, antep 
fıstığı, leblebi, 
ceviz ve badem 
fiyatları arttı. 
Fiyat artışına döviz 
artışı ve olumsuz 
hava koşulları 
neden oldu. Ceviz 
ve badem gibi 
ürünler, iç üretim 
miktarı yeterli 
olmadığı için 
ithal ediliyor. 
Hasat döneminde 
dövizdeki artış 
nedeniyle bu 
ürünlerin fiyatı. 
zamlandı.

GEREKLİ TELEFONLAR

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 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

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

KAYMAKAMLIK

HASTANELER

TAKSİLER

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 50 88

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 3394

RESMİ DAİRELER

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

VAPUR - fEBİBOT ~

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

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

DENİZ OTOBÜSÜ

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
Erg az 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol S13 O1 O3

Gemlik Körfez
^^^GEMUirllHU^ÛNLÛKSİYTriGAZETESİ I

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4093 
FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Rezervasyon 
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İl Özel İMtn röe tlestelı
Bursa İl özel İdaresi 
tarafından temin 
edilen güreş 
malzemeleri, 
Gemlik Belediyesi İl 
Encümen üyeleri 
tarafından güreşe 
yeni başlayan 
sporculara dağıtıldı. 
AK Partili Gemlik İl 
Genel Meclis Üyeleri 
Ercan Barutçuoğlu, 
İbrahim Ada ve 
Ömer Aslan’ın 
katılımıyla Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Muharrem Sarı’nın 
odasında toplanan 
küçük güreşçilere 
CHP Belediye 
Meclis Üyesi 
Arzu Karataş’ta 
destek verdi.
İl Genel Meclis 
üyelerinin 
il özel İdaresi’nden 
temin ettikleri 
güreş malzemeleri 
içinde çanta, eşof
man, güreş

ayakkabısı, şort, 
tişört ve güreş 
mayosu bulunuyor. 
Gemlik 
Belediyespor 
bünyesinde yeni 
oluşturulan 
Güreş Takımı’nın 
Antrenörü Sevgin 
Güneş, haftanın 3 

günü çalışmaların 
sürdüğünü 
belirterek şu anda 
güreş branşında 60 
sporcu bulun
duğunu söyledi. 
Geleceğin güreşçi
lerinin yer alacağı 
bir takım oluştur
makta olduklarının 

altını çizen Antrenör 
Güneş, çalış
malarının karşılığını 
mutlaka alacaklarını 
belirterek, güreş 
malzemelerinin tem
ininde yardımcı olan 
İl Genel Meclisi 
üyelerine de 
teşekkür etti.

Uludağ’a ilk 
kar yağdı

Türkiye’nin 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da sezonun 
ilk karı yağdı. 
Meteoroloji 
yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 
gece yarısı kendini 
gösteren kar yağışı 
Oteller Bölgesi'ni 
beyaza bürüdü. 
Oteller Bölgesi'nde 
kar kalınlığının 
10 santimetre 
olduğu bildirildi. 
Kar yağışının gün 
boyu süreceğini 
tahmin ettiklerini 
belirten yetkililer, 
akşam saatlerinde 
kar yağışının 

etkisinin 
artmasını 
beklediklerini 
söylediler.
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer* 
lendirmelere göre, 
Türkiye'nin kuzey 
kesimlerinde aralık
larla sağanak ve 
gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
görülecek 
yağışların, akşam 
saatlerinden sonra 
Marmara'nın 
doğusu ile Batı 
Karadeniz kıyıların
da kuvvetli olması 
bekleniyor.

- «Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com I

GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İIİCİ 
KULAK BURUN BOĞAZ IKBBl: Od. Dr. Erbil imcin

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR
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Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK
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Sakat taklidi yapan 
dilenciyi zabıta 
ortaya çıkardı

Bursa'da, sol kolunu sararak 
sakat numarasıyla şehir merke 
zinde dilencilik yapan bir kişinin 
sahtekarlığı, zabıta ekipleri tara 
tından ortaya çıkartıldı. Syf 3 de

BUSKI esnaf ı bıktırdı İkinci zam
Orhangazi ve Ilıca Caddesi esnafı aylardır bitmeyen 

altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle zor günler yaşıyor.
Orhangazi Caddesi esnafı 
aylardır bitmeyen yol 
çalışmalan nedeniyle 
zor günler yaşıyor. 
Araç trafiğine de kapalı 
olan caddelerde bulunan 
esnaf, işyerlerine 
müşteri gelmediğinden 
yakınırken, bazı işyer
lerinin ise ödenemeyen 
faturalar nedeniyle 
elektriklerinin kesildiği 
belirtildi. Haberi 2’de

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2012 yılı yeniden 
değerleme oranını 
yüzde 10.2 
olarak açıkladı. 
Hükümetin 
geçtiğimiz hafta 
alkollü içki, sigara, 
telefon ve otomobil 
başta olmak üzere 
bir dizi ürüne yap
tığı vergi zam-

farının ardından 
yeni bir zam yağ
muru daha geliyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in, 
"Bunlar zam değil, 
güncelleme" 
diyerek zam Iite 
ratürüne yeni bir 
kavram eklediği 
"güncellemelerin" 
devamı da yola 
çıktı. Sayfa 9da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İstanbul otobanı..
Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihalesi 

yapılan İzmir İstanbul otobanı için 
düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz yıl Büyükşehir
Belediyesini hazırladığı 5 binlik plan
larda görülen bu yol, Gemlik 
Belediyesi tarafından da1000*likplan- 
tara çakıştmlmışb.

Her ne kadar bu planlar mevcut, Bele 
diye yönetimince durdurulmuş olsa da 
yol güzergahı değişmediğinden aynı 
yerden geçecek sanılıyordu.

Karayolları Kamulaştırma Şubesi ge 
çen yıl Cihattı Köyü halkını belediyede 
toplayıp, arazisinden yol geçecek olan
larla pazarlık yapmıştı.

Devamı sayfa 4’de

Pcyraz.Körfez'e 
His geçiremedi

Mudanyaspor ile Gemlikspor arasındaki 
maça yönetici olduğu konuşulan ve şeref 
tribünü olarak kullanılan bölümden inen 
bir kişinin Gemlikspor antrenörü İsmail 
Sanoğlu’na yumruk atması damgasını 
vurdu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 7’de

Sokağın bir bölümünün zeytinlik olması 
nedeniyle çıkmaz sokak gibi kullanılan 
sokağın kalan bölümünün de açılması
isteniyor. Haberi sayfa 5’de

avukatın blifosiinn sofular
Bursa'dabiravuketmbürosuna giren 
hırsızlar, delerek açtıktan çelik kasadan 
10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve
parayı alarak kayıplara karıştı. Sayfa 3 de

UlIâhıalJan şehitlere ette
Gemlik Ülkü Ocakları, şehitleri anma prog 
ramından sonra mevlüt okuttu. Sy 4’de

likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fimafibiH
Talkımla salkım...

“Sigara içme, alkolü azalt, Porsche kul
lanacağına Fiat kullan” Son yapılan özel tüke
tim vergisi “güncelleştirmelerine” açıklama... 
Başbakandan...

Dalga geçercesine...
Aslında dalga geçmiyor sahiden öyle 

düşünüyorlar.
Çünkü içindeki o...
Boşuna mı kırmızı alanlar oluşturuluyor...
Alkollü içki satan yerlere gerçekten de 

sokakları işgal ettikleri için mi ceza üstüne 
ceza kesiliyor..

Anadolu’da özlü bir deyiş vardır;
“Ele verir talkını kendi yutar salkımı” biçi

minde...
Sen...
Saltanatın verdiği nimetlerden sonuna dek 

yararlanacaksın...
Dört özel “cetin”(jet} varken beşincisini 

başbakanlık filosuna ekleyeceksin...
Kendini korutmak için (kimden korkuyor

san) koruma sayını surekıı artıracak. 'fcünmfâ 
araçlarının ise hem sayısını ço galtacak hem 
de modelini ve markasını yükselteceksin...

Sonra da “zam” dan etkilenecek olan açlık 
sınırındaki yurttaşlara haddini bil dirmek için 
saçma sapan tavsiyelerde bulunacaksın...

Yemezler...
Yemedikleri gibi ardından da sorarlar...
Tabi yemeyenler ve soranlar “yurttaşlık” 

bilincine erişmiş, birey kimliğini üzerinde 
taşıyan duyarlı olanlarıdır...

Ne sorarlar...
Örneğin; Ey başbakan;
Kendinize ve ailenize özel otan etkinliklere 

neden devletin aracı ile gidiyorsun?
Partinizin düzenlediği toplantılara katılırken 

neden araya devlet kuramlarına özgü bir iki 
açılış sıkıştırıyorsun?

Mercedes’in hem de en son modeline 
bineceğine neden yerli otomobilleri tercih 
etmiyorsun?

Koruma araçlarının modellerini neden yerli 
terden seçmiyorsun?

Malikanelerde oturacağına neden mütevazi 
bir apartman dairesinde oturmuyorsun?

Libya’da, Mısır’da, Tunus’ta yanında da bir 
yığın yandaşla arz-ı endam eyleyeceğine 
neden ülkenin güneydoğusunda “barış”a 
adımlar atmıyorsun?

Libya’ya çuvallarla paralar göndereceğine, 
ülkende neden yeni istihdam olanakları 
açmıyorsun?

Bir de, sanki 10 yıla yakın bir süredir ülkeyi 
yöneten sen değilmişsin gibi “cari açık var 
cari açık onu kapatmamız lazım” diye bas bas 
bağırıyorsun...

Cari açığı kapatmanın tek yöntemi özel 
tüketim vergisini arttırarak yurttaşın cebine 
kepçe sokmak mıdır?

Yoksa daha akıllı geçerli yollar mı vardır? 
Örneğin tarımsal üretimi arttırmak gibi... 
Örneğin yerli sanayi’yi teşvik ederek hem 

istihdamı arttırmak hem de ihracat potan
siyelini geliştirmek gibi...

Örneğin üç bir yanı denizlerle çevrili ülkede 
sadece kendi çocuğunun değil ülkenin deniz 
taşımacılığı ticaret hacmini de genişletmek 
gibi...

Devletin Cumhuriyet döneminde tüm yok
sulluk ve yoksunluklara karşın yaşama ge 
çirdiği ve 1950 yılına dek aslanlar gibi işlete 
rek ülke ekonomisine hem ekonomik hem de 
sosyal katkılar sağladığı “kamu kuruluşlarını” 
üç otuz paraya satmak yerine “adamakıllı” 
işletmek gibi...

Yine bir Anadolu deyişiyle sözümüzü bitire
lim; “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana 
davul zurna az”

Ama gün gelecek devran dönecek ayaklar 
baş olacak...

Orhangazi ve Ihça Caddesi esnafı aylardır bitmeyen 
altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle zor günler yaşıyor.
Oğuz GÜN

Orhangazi Caddesi 
esnafı aylardır bitme 
yen yol çalışmaları 
nedeniyle zor günler 
yaşıyor.
Orhangazi ve Ilıca 
Caddesi'nde 
Ağustos ayında 
başlayıp hala 
tamamlanmayan 
altyapı çalışmaları 
nedeniyle esnaf zor 
günler geçiriyor. 
BUSKİ tarafından 
ilçe genelinde 
başlatılan kanalı 
zasyon ve içme 
suyı hatları 
yenileme çalışmaları 
nın tamamlandığı 
Ilıca Caddesi ve 
Orhangazi 
Caddesi’nde, bordür 
döşeme, yaya 
kaldırımı ve yolların 
asfalt kaplanmaması 
nedeniyle, işyerleri 
güneşli havalarda 
tozdan, yağmurlu 
havalarda ise 
çamurdan kurtul
muyor.
Araç trafiğine de 
kapalı olan 
caddelerde bulunan 
esnaf, işyerlerine 
müşteri gelmediğin
den yakınıyor. 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
görüştüğümüz 
esnaflar, para kazan
maktan vazgeçtik
lerini, kira, elektrik 
ve su paralarını bile 
ödeyememekten 
şikayetçiler.
Cadde esnaflarından 
Yavuz Aydın;
"Ramazan ayından 
önce başlayıp hata 
bitirilemeyen yol 
çalışmaları 
nedeniyle çok zor 
günler yaşıyoruz. 
Müşteri istese de 
dükkana gelemiyor. 
Kaldınmlarda parke 
taşları, yollarda iş 
makinaları, yol 
kenarlarında park 
etmiş araçlar bir 
yana, bir de yoldan 
geçen araçlann 
saçtığı çamur, işleri 
içinden çıkılmaz 
hale getiriyor." dedi. 
Yine cadde esnafla 
rından Metin Sert 
ise, "Belediyemizin 
yaptığı çalışmaları 
takdir ediyoruz. 
Sonuçta bizim için 
bir çalışma var, 
aylardır süren bu

çalışmalar 
nedeniyle çok zor 
günler yaşıyoruz. 
Hava şartlan nede 
niyle genellikle 
çalışmalar aksıyor. 
Belediye’den 
Pazartesi günü ekip
lerin çalışmaya 
başlayacağı ve bir 
an önce çalışmaların 
tamamlanacağı 
bilgisini aldık. 
Artık bu halimize 
bir çözüm bulunsun. 
Cadde üzerinde 
çoğu dükkanın 
elektriği ödenmemiş 
faturaları 
yüzünden kesildi. 
Her gün esnafın 
durumu daha 
kötüye gidiyor. 
En azından çalışma 
lar bitene kadar 
cadde esnafına 
kurumlardan borçlar 
için kolaylık gösteri 
lirse, esnaflar 
kepenk kapatmaktan 
kurtulur." dedi.
Öte yandan, bir haf
tadır devam eden 
yağışlar nedeniyle

asfalt kaplanmayan 
yollarda, caddeler 
balçık yığınlarına 
döndü.
Caddeden geçen 
araçların saçtığı 
çamurlu su dükkan
ların pencerelerini, 
yoldan geçen vatan
daştan ve

diğer araçları çamur 
içinde bırakıyor.
Esnaflar, bir 
caddede çalışma 
bitmeden çevre 
sokaklarda da başka 
ekiplerle çalışma 
başlatılması sonucu 
trafiğin kilitlendiğine 
dikkat çektiler.
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YazıYORUM
Bursa'da, sol kolunu 
sararak sakat 
numarasıyla şehir 
merkezinde 
dilencilik yapan bir 
kişinin sahtekarlığı, 
zabıta ekipleri 
tarafından ortaya 
çıkartıldı.

Avukatın bürosunu soydular
Bursa'da bir 
avukatın bürosuna 
giren hırsızlar, 
delerek açtıkları 
çelik kasadan 
10 bin lira değerinde 
ziynet eşyası ve 
parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
üzerindeki Avukat 
Necati Yentürk'ün

Bursa'da otomobil takla attı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
bir otomobilin takla 
atması sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkesir 
istikametinden
Kütahya istikame
tine gitmekte olan 
Halil Korkmaz 
idaresindeki 10 Y

Taraftarların maç kavgası hastanede hini
Bursa'da iki takım 
taraftarı arasında 
çıkan kavga has
tanede bitti.
Olay, Nilüfer 
ilçesi Çamlıca 
Mahallesi'nde

Şehrin en işlek 
caddelerinden 
Uluyol ve Fomara 
caddeleri ile Kent 
Meydam'nda 
dilencilik yapan bir 
kişi, sahtekarlığı ile 
hayrete düşürdü. 
Zabıta ekipleri 

bürosunun dış 
kapısını levye ile 
açan hırsızlar, iş 
yerindeki dolabın 
içindeki çelik kasayı 
kısa sürede buldu. 
Uzun süre diğer 
çekmecelerde çelik 
kasanın anahtarını 
arayan hırsızlar, 
bulamayınca da 
kasayı açmaya karar 
verdi. Kilit 
bölümünü delerek 
kasayı açan

0637 plakalı otomo
bil, Harmancık- 
Tavşanlı karayolu
nun 15. kilome
tresinde mıcıra 
kapılarak takla attı. 
Kazada Tuğrul 
Aşık (23) ve Halil 
Korkmaz yaralandı. 
Araç içinde sıkışan 
sürücü Korkmaz, 
olay yerine gelen 

bulunan bir 
kafede meydana 
geldi. İddiaya göre, 
R.Ç. (27) ile isminin 
İsmail olduğu 
öğrenilen iki şahıs 
arasında maç 

tarafından alınan 
dilencinin, sakat 
olmamasına rağmen 
sol kolunu sargı 
bezleriyle sararak 
sakat numarası yap
tığı ortaya çıktı. 
Zabıtanın 'sakat 
numarası yapmaya 

hırsızlar, içindeki 10 
bin lira değerinde 
ziynet eşyası ve 
nakit parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Bugün sabah saat
lerinde yazıhaneyi 
açmaya gelen 
Avukat Yentürk'ün 
sekreteri Aslı 
Varmayan, gördüğü 
manzara karşısında 
şoke oldu. Hemen 
Avukat Yentürk'ü ve 
polisi arayan 

sağlık personeli ve 
yoldan geçen 
vatandaşlar 
tarafından güçlükle 
çıkarıldı.
Durumunun ciddi 
olduğu öğrenilen 
Korkmaz, Harmancık 
Devlet Hastanesi 
ambulansı ile 
Tavşanlı Mustafa 
Kalemli Devlet 

izledikleri sırada 
tartışma çıktı. 
Rakip takıma kötü 
söz söylenmesi 
yüzünden çıkan 
kavgada R.Ç. darp 
edildi. 

utanmıyor musun' 
şeklindeki sözleri 
karşısında 55 yaşın
daki D.K.'nın pişkin 
tavırları dikkat çekti. 
İnsanların dini 
duygularını sömüren 
D.K. hakkında işlem 
yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

Her şey yalan imiş!...

sekreter, durumu 
bildirdi. Olay yeri 
inceleme ekipleri, 
büronun giriş kapısı 
ve çelik kasadan 
parmak izi aldı.
Yaklaşık 3 kişi 
oldukları tahmin 
edilen hırsızların 
yakalanması için 
polis, çevredeki 
güvenlik kamer
alarını tek tek incele
di. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Tuğrul Aşık'ın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
Halil Korkmaz'ın 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi. 
Jandarma, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Yaralının alınan 
doktor raporunda 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenil 
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Yalaka gazetecilikle, Dürüst gazeteci
lik arasında dağlar kadar fark vardır...

Bizler dürüst gazeteciler sadece 
gerçeğin peşinde koşarız...

Gerçeği örtmeye çalışmayız...
Gerçeği değiştirmeye, eğip bükmeye 

gayret göstermeyiz...
Allah’ın bildiğini kuldan saklamak 

için, bin bir takla atmayız...
Bunlar bizlere yakışmaz...
Tersine o gerçeklerin üzerine gideriz...
Bazen hadi gitmedik, gidemedik diye

lim...
Dostlar araya girdi...
Arkadaş hatırıydı...
Çok sert yazıyorsun, başına iş aça

caksın,
Yaşın 78 bırak bunları doktor, 

başkalarını yazsın dendiğinde...
Böyle yaptığımızda bile, önüne 

geçemediğimiz bir vicdan sızısı içimizi 
kemirir... Kahrolurum..

Şimdi yerel gazetem Körfez’in 
penceresinden bakıyorum..

30 yıldır tanıdığım ve bağımsız 
sandığım Ulusal büyük gazetelerdeki 
gazetecilerin, köşe yazarlarının bir 
bölümünden yana ağır bir hayal kırık
lığı yaşıyorum...

Meğer göz göre göre olayları, “değişik 
yerinden allar pullar, millete başka türlü 
kakalamaya çalışırlarmış.../’ .
Gerçek” peşinde koşmak değil, 

“çıkar” peşinde koşmak küçüklüğüne 
düşüp, onların gazeteciliğinin düsturu 
olmuş...

Hak yemeğe başlamışlar...
Hem de kul hakkı..
Suçsuzu suçlu, suçluyu suçsuz gös

terip, paketleyip sunmaya başlamışlar...
Bu “Ergenekon “.Balyoz “ lafları AKP 

iktidarı, bana bunların hakiki yüzünü 
bütün çıplaklığıyla gösterdi.

Bunlar eğer, onca yıldır, yapıtlarını, 
yazılarını, belgesellerini ve haberlerini 
de böyle yapmışlar...

Sonra biz saflara, vatan -millet diyen
lere sunmuşlar..
“Vah bana...”
’’Yazık size...”
“Yalan mıydı biz mi aldandık?..
Yazık gençliğimize yazık...
Nasıl böyle iken yıprandık?..
Böyle mı sona erecekti?..
Böyle parça parça mı olacaktı?..
Bu kadar yalın mı yaşandı her şey?
Hem sana hem bana yazık...” 
(Sezen Aksu)

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, çatı 
kiremitlerini sökerek 
girdiği evin 
banyosundaki bakır 
kapları çalan kimliği 
belirsiz kişi, kayı

plara karıştı. Ev 
sahibinin müra
caatını değer
lendiren polis, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı.
Çekirge Mahallesi 2. 
Çilek Caddesi'nde 

ikamet eden 
Nazmiye S.(59)'nin 
evinin çatı katındaki 
kiremitleri yerinden 
söken kimliği henüz 
belirlenemeyen 
hırsızlık zanlısı, evin 
banyo bölümündeki 

bakır kapları çaldı. 
Gördüğü manzara 
karşısında büyük 
şaşkınlık yaşayan 
Nazmiye S., polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İstanbul otobanı..
İstanbul otobanının Bursa sınırlarından 

ge ceği hat belli.
Bu yol, İmar Planlarına çakıştırılırken, 

Bele diye Meclisi’nde de meclis üyeleri bilgi 
sahibi olmuştu.

Gemlik’ten otobana bağlantının biri Engü 
rücük Köyü’nde, diğeri ise Karsak Kavşağı’n 
dan sağlanıyordu.

Herkesten sır gibi saklanan bu güzer
gahın kamulaştırması başladığı için, değişik
lik olma yacağı sanılıyordu.

Ancak, sanıldığı gibi olmadı.
Planlar belli olunca, bir çok yerde halk 

ayaklandı.
Mustafakemalpaşa’nın yol güzergahı bu 

yüzden değiştirildi.
Gemlik'ten geçen bölümde yol verimli zey 

tinliklerin içinden geçiyor.
Bu planı her kim hazırlatmışsa, iyi hazır

latmış!
Yıllar önce Umurbey üzerlerinden Karsak 

Boğazı bağlantısı konuşulan yolun güzer
gahı ne hikmetse Kurtul Köyü üzerlerinden 
Engü rücük Köyü’nün verimli topraklarına 
indirildi.

Güleryüz Otomotiv’in çevresinde oluşan 
bir yonca ile Gemlikli otobana girecekti. 
Güzergah, tersane sırlılarındaki büyük site 
lerin arkasından, viyadükler üzerinden Umur 
bey sırtlarından geçip, Bağ-Kur Sanayi Sitesi 
arkasından, İmam Aslan Tesisleri üzerinden 
sonra, Gemlik Orhangazi asfaltından karşıya 
geçiyor, oradan da, Orhangazi Küçük Sanayi 
Sitesi üzerinden Orhangazi ye doğru gidiyor
du.

Gemlik’in mevcut yolunun hemen üzerle 
rinden geçecek 60 metrelik bir yolu anlamak 
mümkün değil.

Tamamen zeytinliklerden geçecek olan bu 
yol, binlerce zeytin ağacının kesilmesine yol 
açacak.

Bu yetmezmiş gibi, şimdi de ortalıkta do 
laşan konu, Engürücük Ovası ’ndan geçecek 
olan yolun, zeminin bozuk olduğu gerekçe- 
siy le, Gemlik’e doğru kaydırılmak istemesi 
gündemde.

Bir başka konu ise, Olay köşe yazarı 
Ahmet Emin Yılmaz’ın köşesinden 
öğrendiğimize göre, Engürücük Ovasındaki 
yonca girişin, Serbest Bölge civarına kay
dırılmak istenmesi ve gerekçeleri var.

Gemlikliler nedense, İstanbul Otobanının 
Gemlik güzergahı konusunda hiç tepki 
ortaya koymadı.

Ne Mimarlar Odası, ne Mühendisler 
Odası, ne Gemlik Belediyesi, ne Ziraat 
Odası, ne de diğer sivil toplum kuru
luşlarının sesi çıkmadı.

Şimdi işe yolun Serbest Bölgeye doğru 
kaydırma konusu gündeme gelince, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ne olu 
yor diye Sormaya başladı.

Haklı da.
Durup dururken, kimlerin yol üzerindeki 

arazileri kurtarma çabaları dönüyor ortada.
Gemlikliler Mustafakemalpaşahlar kadar 

olamıyor mu?

Mı mil İnli Mi»
istiklal Caddesi’nde 
ünlü markaların 
ayakkabılarını satan 
Gümüş Ayak 
Mağazası, marka 
ayakkabı alan müş
terilerine kontör 
hediye ediyor. 
Mağaza sahibi 
ismet Gümüş, 
“Mağazalarımızdan 
Levıs, Erke, Povitor, 
Nuni ayakkabı alan 
müşterilerimize 
Turkcell’den 29 lira 
karşılığı 50 dakika 
kontör armağan 
ediyoruz. Böyle bir 
uygulama ilçemizde 
ilk kez mağazamızda 
başlamıştır. 
Gemliklilerin bun
dan yararlanmalarını 
bekliyoruz." dedi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları, Gemlik 
şehit aileleri tarafın
dan gerçekleştirilen 
şehitlerimizi anma 
etkinliği sonrasında, 
Gemlik Çarşı 
Caminde Gemlikli 
şehitlerimizin 
vesilesi ile tüm 
şehitlerimizin 
ruhlarına mevlit

okuttular.
Mevlit sonrası açık
lama yapan Mehmet 
Emin Özcanbaz;
“Bu gün anmış 
olduğumuz bu vata 
na hizmeti geçen, 
günü geldiğinde 
canlarını feda et 
mekten çekinmeyen 
tüm şehitlerimizin 
ruhları şad mekan

ları cennet olsun. 
Bizler Terörün bir 
Türk-Kürt meselesi 
olmadığının farkın
dayız. Büyük fotoğra 
fı görüyoruz, bunlar 
bizim coğrafyamız 
da BOP planları 
yapan ve bunların 
Ülke içindeki 
taşeronlarının, 
araya nifak tohum

larıdır.
Türklük bir ırk 
meselesi değil, 
bir kültür ve 
medeniyet 
meselesidir.
Bizler Türk milleti 
olarak BOP adı 
verilen bu oyunların 
figüranları olmaya
cağız." şeklinde 
konuştu.

2002 yılında Marmara Üniversitesinden aldığım geçici 
mezuniyet belgesi kaybettim. Hükümsüzdür. 
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Açıkgöz Sokak ilgi bekliyor
Hisartepe Mahallesindeki Açıkgöz Sokağın bir bölümünün zeytinlik olması nedeniyle 

çıkmaz sokak gibi kullanılan sokağın kalan bölümünün de açılması isteniyor
Oğuz Gün

Yıllardır çıkmaz 
sokak olarak kul
lanılan Hisar Mahal 
leşi Açıkgöz Sokak, 
gerçek sokak ola
cağı günü bekliyor. 
Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
okula gidiş ve geliş
lerinde en çok 
Açıkgöz Sokağı kul
lanıyor.
Bu sokağın okula 
bağlanan bölümün 
de, yol ölmadığı için 
öğrenciler kestirme 
olan zeytinlik yolunu 
kullanıyorlar.
Öğrenci ve öğret
menlerin her 
mevsim kullandıkları 
bu yol, sokak 
sakinlerini olumsuz 
etkiliyor.
Yağışlı havalarda 
çamur haline gelen 
Açıkgöz Sokağın bir 
bölümü tüm sokağı 
kirletiyor.

Mahalle sakinleri, 
Belediyeye defalarca 
başvurduklarını, bu 
sokağın açılmasını 
ve diğer sokaklar

gibi parke veya 
asfalt kaplanmasını 
istiyorlar.
Belediye yetki 
tilerinin birçok kez

gelerek ölçümleme 
yaptıkları halde bir 
sonuç alamadıklarını 
söyleyen sokak 
sakinleri, kendi

sokaklarınında diğer 
sokaklar gibi temiz 
ve kullanılır olmasını 
beklediklerini 
söylediler.

meierei 
Yönetimlerde 

Çevre
Ele İlımlı

Bursa'da düzenle
nen 'Avrupa 
Birliği'nde Yerel 
Yönetimlerde 
Çevre Uygula 
maları' konulu 
konferans 
tamamlandı.
Konferans, Avrupa 
Birliği Bakanlığı 
"İllerimiz AB'ye 
Hazırlanıyor 
Programı" kap
samında, Bursa 
Valiliği ile Bursa 
il Özel Idaresi’nce 
ortaklaşa 
gerçekleştirildi, < 
"Avrupa Bütünleş 
me Sürecinde 
Etkinliklerle 
Bursa" projesi 
kapsamındaki 
hazırlanan, 
"Avrupa Birliği'nde 
Yerel Yönetimlerde 
Çevre Uygulama 
lan" konferansı. 4 
Valilik Çarşamba 
hizmet binasında 
gerçekleştirildi.
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Büyükşehir Şehir ve 
Mimari’ konulu f etoğraf

yarışması düzenledi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Daha 

Yaşanabilir bir kent için; Şehir ve Mimari Fotoğraf 
Yarışması’na eser teslim tarihinin 14 Kasım 2011 günü son 

olduğu belirtildi. Yarışmada birinci olan kişiye 3 bin, İkinciye 
2 bin, üçüncüye bin, mansiyonlara 500 er lira verilecek.

İssizlikte sürpriz takam
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, işsizlik oranı 
Temmuz ayında 
yüzde 9.1'e indi, 
beklentiler yüzde 
9.3 oranındaydı. 
Geçtiğimiz ay 
işsizlik oranı 
yüzde 9.2'ydi. 
İşsizlik oranı, 
Temmuz ayında 
yüzde 9.1 ile, 
Şubat 2005'ten bu

yana en düşük 
düzeye geriledi 
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
mevsimsellikten 
arındırılmış

işsizlik oranı 
Temmuz'da yüzde 
10.1'e indi, 
önceki ay bu 
oranı yüzde 
10.3'tü.

WSA 
iOyOksinIr 

i ltu»l««l

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Daha 
Yaşanabilir bir kent 
için; Şehir ve 
Mimari Fotoğraf 
Yarışması düzenle
di.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetkili 
leri, 1/100.000 ölçek
li İl Çevre Düzeni 
hazırlanma 
sürecinde her 
BursalI nın fikrini 
önemsedikleri belir
tildi.
Kentlinin nasıl bir 
Bursa hayal ettiğini, 
fotoğraf sanatının 
da dilini kullanarak 
ifade etmesi ve plan 
hazırlanma sürecine 
katılması için "Daha 
Yaşanabilir Bir Kent 
için, ŞEHİR ve 
MİMARİ" fotoğraf 
yarışması düzen
lendiği belirtilen 
açıklamada, yarış
ma sonucu elde 
edilecek fotoğraf ve 
önerilerin, plan 
yapıcılarına ışık 
tutacağı bildirildi.

Fotoğraf yarış
masının katılım 
koşulları ise şöyle : 
1) Yarışmaya katıla
cak eserler, yarış
manın içerik ve 
hedefine uygun 
olmalıdır.
2) Katılım her yarış
macı en fazla 5

ŞEHİR VE MİMARİ M FOTOĞRAF YMBŞMASI

DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN:
\li..

eserle sınır
landırılmıştır.
3) Yarışmacı, katılım 
formunda eser
lerinin isimlerini de 
belirtmek zorun
dadır.
4) Yarışmaya katıla
cak fotoğraflar bil
gisayar ortamında 
(dijital) jpg uzantılı 
teslim edilecek. 
Fotoğrafların 
çözünürlüğü 300 
dpi, ölçüsü bir 
kenarı minimum 
3000 pixel olacak. 
5) Yarışmaya katılım 
6 rakamdan oluşa
cak bir rumuz ile 
mümkündür. Her bir 
eserin adı, dosya 
adı ve sıra numarası 
katılım formunda 
yer alacak. Bilgileri 
içeren form ve 
fotoğrafların yer 
aldığı cd kapalı zarf 
içinde teslim edile
cek.
6) Yarışmaya, Seçici 
Kurul üyeleri dışın
da herkes katılabilir. 
7) Yarışmaya katıla
cak eserler, "Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi İmar ve Şehirci 
lik Daire Başkanlığı 
Proje Yönetim 
Merkezi / Merinos 
AKKM - Osmangazi 
Bursa" adresine 
gönderilecek.
8) Yarışmanın Seçici 
Kurul'u; Utku

Kaynar; Güven 
Aktaş, Nihat Küçük, 
Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu, Bayram 
Vardar, Murat Uşun; 
Işın Çubukçu, Ayşe 
Işık ve Fehim 
Ferik ten oluşmak
tadır. (Jüri en az 7 
kişiyle toplanabilir.) 
9) Ödüller:
* Birinciye 3000 TL
* İkinciye 2000 TL
* Üçüncüye 1000 TL 
* Mansiyonlar (2 
adet) 500 TL 
10) Yarışmaya 
katılan eserler 
arasından Seçici 
Kurul un uygun 
gördükleri, bir kitap
ta toplanacak.
11. Yarışmaya 
katılan eserler, 
idarenin belirleye
ceği yer ve tarihte 
sergilenecek.
Fotorağraflar sahip
lerine iade edilmez, 
idare konuyla ilgili 
yayınlarda 
kullanabilir. Eser 
sahiplerine, Seçici 
Kurul un belirlediği 
ödüllerin dışında 
ödeme yapılmaya
cak.
12. Yarışmada son 
eser teslim tarihi 14 
Kasım 2011 
Pazartesi günüdür. 
Sergi ve ödül töreni 
ise 23 - 24 Kasım 
2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir.

J0S1 kullanım haritası cıkanldı
TurkNet bölgelere 
göre ADSL kullanım 
haritasını çıkardı! 
TurkNet ADSL kul
lanım istatistiklerini 
yayınladı.
Türkiye’nin 7 böl
gesindeki ADSL kul
lanım oranlarında 
başı çeken şehirler 
(3 büyük şehir dışın 
da) Kocaeli, Trab 
zon, Antalya, Kon 
ya, Denizli, Gazian 
tep ve Erzurum 
oldu.
Türkiye'nin en güç 
lü bağımsız yeni ne 
sil Telekom opera 
törü TurkNet, üç 
büyük şehir dışında 
tüm bölgelerde 
ADSL kullanımının 
en çok tercih edil 
diği şehirleri açık
ladı. TurkNet'in veri
leri, Türkiye'de 
ADSL kullanımının 
demografik ve 
ekonomik etkenlere 
göre çeşitlilik gös
terdiğini ortaya 
koyuyor. 
Marmara'da İstan
bul'dan sonra en 
yüksek ADSL kul
lanım oranı Kocae 
li'nde TurkNet'in üç 
büyük şehir dışında 
bölgelere göre 
ADSL kullanım 
dağılımına bakıldı 
ğında, Marmara böl
gesinde Kocaeli'nin 
%26'lık oranla üstün 
lüğü göze çarpıyor. 
Çok sayıda sanayi 

ve ticaret merkezini 
içerisinde barındı 
ran Kocaeli’ni sıra 
sıyla Bursa (%21) 
ve Sakarya (%14) 
takip ediyor.

Turizmin etkisi 
Akdeniz bölgesinde 
nüfusu en büyük 
şehir Adana olması
na rağmen, ADSL 
kullanımında ilk 
sırayı turizmin ağır
lıklı önem teşkil 
ettiği bir ekonomiye 
ve çok sayıda turis
tik merkeze sahip 
olan Antalya alıyor. 
TurkNet'in verilerine 
göre %37 oranla 
ADSL kullanımının 
en fazla olduğu An 
talya'yı Adana (%22) 
ve Mersin (%16) 
izliyor. Konya, 
Denizli, Trabzon, 
Erzurum ve Gazian 
tep kendi bölgelerin 
de birinci Konya'nın 
ADSL kullanırımda 
%44'lük oranla ilk 
sırada yer aldığı İç 
Anadolu'da ikinci 
sırada Eskişehir 
(%22), üçüncü 
sırada ise Kayseri 
(%13) yer ahyör. 
Ege bölgesiniri bi 
rincisi ise Denizli 
(%27). Rakamlara 
göre bu şehri Mani 
sa (%21) ve Uşak 
(% 16) takip ediyor. 
TurkNet verilerine 
göre Karadeniz böl
gesinde en yoğun

ADSL kullanımına 
sahip şehir %18'le 
Trabzon. Bu şehri 
Samsun (%15) ve 
Zonguldak (%12) 
takip ediyor. 
Güneydoğu Anado 
lu bölgesinin ticaret 
ve sanayi bakımın
dan en gelişmiş 
şehri olan Gazian 
tep, kendi bölgesin 
de ADSL kullanımın 
da açık ara (%52) 
birinci. Bu şehri 
Diyarbakır (%19) ve 
Şanlıurfa (% 17) 
takip ediyor. Türki 
ye'nin doğu sınırına 
açılan bölgesinde 
ise ilk sırada Erzu 
rum (%23) yer ah 
yor. Erzurumu sıra 
sıyla Van (%21) ve 
Malatya (%16) takip 
ediyor. Servis sağla 
yıcılar tarafından 
tüketicilere sunulan 
rekabetçi kampa
nyalar geniş bant 
pazarının büyüme 
sindeki en büyük 
etken olarak göze 
çarpıyor. Özellikle 
2010 yılı 4. çeyreğin 
de başlayan ADSL 
taşıma süreci ile 
çok sayıda tüketici, 
piyasadaki en uy 
gun kampanyaları 
sunan TurkNet'e 
hizmetini taşıdı ve 
buna paralel olarak 
da TurkNet'in 
ADSL kullanıcı 
sayısı bü yük bir 
artış gösterdi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU boşa 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez igemlikkorfezigazetesi.com

igemlikkorfezigazetesi.com
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Poyraz, Körfez e diş geçiremedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Maçın büyük 
bölümünde futbol
cuların agresif ve 
sert futbol 
sergiledikleri ve iki 
kırmızı kartın çıktığı 
Mudanyaspor ile 
Gemlikspor arasın
daki maça yönetici 
olduğu konuşulan 
ve şeref tribünü 
olarak kullanılan 
bölümden inen bir 
kişinin Gemlikspor 
antrenörü İsmail 
Sarıoğlu’na yumruk 
atması damgasını 
vurdu.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
soyunma odalarına 
yönelen Gemlikspor 
hocasına polisin 
yanında yumruk atıl
ması güvenlik 
zafiyetini bir kez 
daha ortaya koydu. 
Maçın hakemi ile 
misafir takım 
kafilesini korumakla 
görevli polis güç
lerinin yanında yum
ruklama olayının 
yaşanması akıllara 
geçtiğimiz yıl yine 
Gemlikspor futbolcu 
kafilesinin Burgaz 
içinden geçerken 
taşlanmasj ve bir 
futbolcunun başın
dan yaralanması 
geliyor.

Maça iki takımda bir 
birlerini kontrol 
ederek başladıkları 
karşılaşmada ilk 
atakta Gemlikspor 
aradığı golü buldu. 
21. dakikada kale 
önündeki karam
bolde müdafaanın 
kafayla indirdiği 
topu önünde bulan 
Nazif kalabalık

arasından düzgün 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçirdi. Gelen 
golün sevincini 
yaşayamayan 
Gemlikspor bir daki
ka sonra 22. dakika
da Orkun’un golüne 
engel olamayınca 
Mudanyaspor 
eşitliği sağladı 1-1 
Beraberlik golünden 

sonra Gemlikspor 
kalesinde galibiyet 
arayan 
Mudanyaspor, 27. 
28. ve 31. dakikalar
da mutlak 3 gol 
pozisyonundan 
faydalanamadı.
Maçın 33. dakikasın
da Tuncay serbest 
vuruştan rakip ağları 
havalandırınca

Mudanyaspor ilk 
yarıyı 2-1 önde 
kapadı.
İkinci yarıya daha 
iyi futbol oynayarak 
başlayan kırmızı 
beyazlılar, 53. 
dakikada Oğuz’un 
kullandığı serbest 
vuruşta topa ayak 
koyan Arif’in golüyle 
beraberliği buldu. 
Zaman zaman sert 
hareketlerin 
yaşandığı maçta iki 
takımda öne geçmek 
için atak yaparken 
83. dakikada ikinci 
sarı kartını gören 
Oğuz kırmızı kart 
görünce Gemlikspor 
sahada 10 kişi kaldı. 
Kalan dakikalarda 
Mudanyaspor öne 
geçmek için atak 
yaparken müdafa 
asında açıklar ver
ince Gemlikspor 
tehlikeli olmaya 
başladı. Maçın bu 
skorla bitmesi bek
lenirken uzatma 
dakikalarında bu kez 
Mudanyaspor’da 
Cesur ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kaldı ve maç 
2-2 sona erdi.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
soyunma odalarına 
giden Gemlikspor 
teknik heyetine 
yapılan saldırı son

rasında antrenör 
İsmail Sarıoğlu ken
disine yumruk 
attığını öne süren ve 
yönetici olduğu 
belirtilen kişi 
hakkında şikayetçi 
oldu.

SAHA: Mudanya 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut 8, 
Ersan Yapça 6, 
Hasan Yıldırım 6,

MUDANYASPOR : 
Mehmet Hopaç 5, 
Mehmet Can 6, Emre 
5, Sezgin 5, Cesur 5, 
Sedat 5, Ali 4, 
((Melih 3) Yücel 5, 
Orkun 7, İsmail 6, 
Tuncay 6, (Murat 3)

GEMLİKSPOR : 
Ömer 6, Samet 6, 
Gaff ur 7, Adil 6, 
Yusuf 6, Oğuz 6, 
Burak Sesli 6, 
Nazif 6, (Ümit 5) Arif 
7, Serkan 6, (Cihat 
4) Metin 6, (İsmail 
Aşık 4) 
GOLLER : Dk. 21. 
Nazif, Dk. 53. Arif 
(Gemlikspor) Dk. 22. 
Orkun, Dk. 33. 
Tuncay, 
(Mudanyaspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 83. Oğuz, 
(Gemlikspor) 
Dk. 90+2 Cesur, 
(Mudanyaspor)
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Hava muhaleleti deniz
seferlerini aksattı

Hava muhalefeti 
sebebiyle 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
bazı hızlı feribot 
deniz seferleri 
iptal oldu.
İDO, aşırı yağış ve 
yoğun poyraz sebe
biyle gün içerisinde
ki Bandırma, 
Bursa, Armutlu, 
Yenikapı seferlerini 
iptal etti.
Edinilen bilgiye 
göre saat 15.30'daki 
Bursa-Yenikapı- 
Kadıköy, saat 
16.00'daki Avşa- 
Marmara/Yenikapı-

Bostancı, saat 
17.15'deki Bostancı- 
Yenikapı/Armutlu, 
saat 18.00'deki 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa, saat 
18.15'deki Armutlu- 
Yenikapı-Bostancı,

saat 18.30'daki 
Yenikapı-Bandırma, 
saat 21.30'daki 
Bandırma-Yenikapı 
hızlı feribot 
seferleri aşırı 
poyraz sebebiyle 
iptal edildi

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIBSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MEHMET HASAN EFE

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MATBAADA 
ÇALIŞACAK ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0224)51396 83 Fax:(0.224)513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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■■aaamıııııııı ıi/ı ikscim

İkinci zam dalgası geliyor!
Maliye Bakam 
Mehmet Şimşek, 2012 
yılı yeniden değer
leme oranını yüzde 
10.2 olarak açıkladı. 
Hükümetin geçtiğimiz 

t hafta alkollü içki, 
; sigara, telefon ve 
otomobil başta olmak 
üzere bir dizi ürüne 
yaptığı vergi zam
larının ardından yeni 
bir zam yağmuru 
daha geliyor.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in, 
"Bunlar zam değil, 
güncelleme" diyerek 
zam literatürüne yeni 
bir kavram eklediği 

[ ’’güncellemelerin" 
|| devamı da yola çıktı. 
| Şimşek, 2012 yılı 

yeniden değerleme 
oranını yüzde 10.2 

J olarak açıkladı. Bu 
' oran, aynı zamanda 

’güncelleme" denilen 
। zam oranını ifade 
| ediyor.

Bakanlar Kurulu'nun 
daha az ya da fazla 
artırma yetkisi kullan- 

i maması halinde 2012 
yılındaki tüm vergi, 

J harç ve cezalar bu 
oranda artacak.
Bakanlar Kurulu bu

। yetkiyi bu güne kadar 
j sadece 1 kez kul

landı. Böylece yıl
başından itibaren 
Motorlu Taşıt 
Vergileri, Veraset ve 
İntikal Vergileri, 
Damga Vergisi, 
qtrafi k cezalan, pas
aport harçları başta 
olmak üzere tüm 
harçlar, özel usulsü
zlük cezalan, idari ve 
adli para cezaları 
yüzde 10.2 oranında

| artacak.
Her yılın vergi, harç 
ve cezalan na uygu
lanacak yeniden 

| değerleme oranı, bu 

yılın Ekim ayında 
TÜİK tarafından açık
lanacak olan Üretici 
Fiyatları Genel 
Endeksi'nde (ÜFE) 
meydana gelen orta
lama fiyat artış oranı
na göre belirleniyor 
ve vergi, harç ve 
cezalar ile bazı maktu 
tutarların her yıl gün
cellenmesinde 
çarpan olarak kul
lanılıyor.
Bu meblağların 
yeniden değerleme 
oranında artırılmış 
tutarları Maliye 
tarafından genel 
tebliğlerle kamuoyu
na duyuruluyor ve 
yılbaşından itibaren 
yürürlüğe giriyor. 
2011 yılı için uygu
lanacak yeniden 
değerleme oranı 
yüzde 7.7 olarak 
belirlenmiş ve tüm 
sayılan vergi harç ve 
cezalar bu oranda 
artırılmıştı.
Vergi ve harçlarla 
ilgili kanunlarda, 
vergi, harç ve ceza 
tutarlarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranı kadar artması 
öngörülüyor. Ancak 
Bakanlar Kurulu'na 
belirli limitler içinde 
bu tutarlarda değişik
lik yapma yetkisi de 
tanınıyor, örneğin 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu’nda, 
"Her takvi m yılı 
başından geçerli 
olmak üzere önceki 
yılda uygulanan vergi 
miktarları, o yıl için 
yeniden değerleme 
oranında artırılır. 
Bakanlar Kurulu, 
yeniden değerleme 
oranının yüzde 
50 fazlasını 
geçmemek ve 
yüzde 20’sinden 

az olmamak üzere 
yeni oranlar tespit 
etmeye yetkilidir" 
hükmü yer alıyor. 
Ancak Bakanlar 
Kurulu, MTV için bu 
yetkiyi bir kez hariç 
hiç kullanmadı. 2009 
yılı yeniden değer
leme oranının yüzde 
2. 2 olarak belirlen
mesine rağmen 
Bakanlar Kurulu ken
disine verilen yetki 
çerçevesinde 2010'un 
vergi düzenlemeleri 
sırasında MTV'dekı 
artışı yüzde 3.3 
olarak belirlemişti. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, geçtiğimiz 
Perşembe sabahı 
vergi artışlarıyla 
getirilen yeni zamlar
la uyanan Türkiye’ydi, 
bu zamların 
gerekçesini açık
larken, 2012 yılı için 
belirlenen "yeniden 
değerleme oranım" 
da açıkladı.
Şimşek önce "Bunlar 
zam değil, gün
celleme" dedi ve 
ardından da şöyle 
konuştu: 
"Güncellemelerin 
hemen hemen 
tamamı üç aşağı beş 
yukarı yeniden değer
leme oranı para
lelinde veya altın
dadır. Yani bu basit 
bir şey, diyelim ki 
sigarayla ilgili 
hesaplarsanız yüzde 
9 civarında bir artış. 
Halbuki yeniden 
değerleme oranı 
biliyorsunuz 2012 
için yüzde 10.2.
Yeniden değerleme 
oranının biraz altında 
artış söz konusu. 
Zamanlamasının yıl
başında değil de 
şimdi olmasının 
sebebi de, stok 

yapılması." 
Yeniden değerleme 
oranının belirlendiği 
haliyle uygulanması 
durumunda, 1-3 yaş 
grubunda yer alan ve 
motor silindir hacmi 
1300 cm3’e kadar 
olan otomobillerin 
halen 436.2 TL olan 
MTV tutan, 480.7 
TL’ye çıkacak. Motor 
silindir hacmi 1301 
cm3 ile 1600 cm3 
arasındaki otomobil
lerin vergisi de 697.9 
liradan, 769 TL’ye 
yükselecek. Motor 
silindir hacmi 4001 
cm3 ve üstünde oto
mobili bulunanlar ise 
yeni yılda 15 bin 
821.5 TL yerine 
17 bin 435.3 TL 
vergi verecek.
Harçların da aynı 
oranda zam görme
siyle birlikte 
1 yıllık pasaport 
harcı 102.3 TL'den 
112.7 TL’ye çıkacak. 
B sınıfı sürücü 
belgesi harcı 252.36 
TL'den 278 TL’ye 
yükselecek. Silah 
taşıma vesikası bulu
nanlar her yıl için 
467.8 TL yerine 515.5 
TL harç ödeyecek, 
silah bulundurma 
vesika harcı da 
748.42 TL’den 824.75 
TL’ye yükselecek. 
Ehliyet için 252 TL 
yerine 278 TL 
ödenecek, 
ehliyetsiz araç 
kullanmanın cezası 
290 TL’den, 320 
TL’ye» alkollü otomo
bil kullanmanın ceza
sı ilk defasında 650 
TL’ye, ikinci defasın
da 814 TL’ye çıkacak. 
Kırmızı 
ışıkta geçen ise 140 
TL yerine 154 TL 
ödeyecek

UmMim

Türkiye İstatistik 
'■ Kurumu ve Türkiye 
! Cumhuriyet

Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi’nin Eylül ayı 
sonuçlan açıklandı 
Ağustos'ta 91,7 
olan endeks, Eylül 
ayında 93,7 
değerine yükseldi. 
Tüketici Güven 
Endeksindeki artış, 
tüketicilerin mev
cut ve gelecek 
dönem satın alma 
gücü, gelecek 
dönem genel 
ekonomik durum, 
gelecek dönem iş 
bulma olanakları 
ile mevcut döne- 
mrm dayanıklı tüke
tim malı satın 
almak için uygun
luğu durumlarına 
ait değerlendirme 
lerin iyileşmesin
den kaynaklanıyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
işbirliği ile

yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi’nin Eylül 
ayı sonuçlan 
açıklandı.
Anket ile tüketici
lerin kişisel mali 
durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut 
dönem değer
lendirmeleri ile 
gelecek dönem 
beklentileri 
ölçülüyor ve yakın 
gelecekte yapıl
ması planlanan 
harcamalanna 
ilişkin eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçlann- 
dan hesaplanan 
Tüketici Güven 
Endeksi 0-200 
aralığında değer 
alabiliyor. Tüketici 
Güven Endeksinin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser 
durum, 100’den 
küçük olması 
tüketici güveninde 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.
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ÖZER ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol__________ 513 G1 03

i İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

: Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155 
115®

513 10> 55
5>1'S 18 79
513 112 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 

' Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

51320 66
51345 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK ' Askerlik Şb. 513 10 57
ı Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.

I Emn iyet Müd.

51» 1® 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
rS-vAİ in win

51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
52485 86
513 10 92 
51310 45
513 77 73

ULAŞIM
(JZei IQ. MCI. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kar.beroğlu-Esadaş 

i Anıtur 
! Kamil Koç

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

HASTANELER
nam eğnim Mira. 10
İŞ-KUR 5137166

Devlet Hastanesi 
! Sahil Dev. Hast.

5>T7 34 00’ 
5T3 23 29 BELEDİYE

। Mer.Seğ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 

■ Uzmanlar Tıp Mrk.
543 HO1 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 >23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 
I Çınar Taksi 
Güven Taksi 

। Gemlik Taksi' 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 »7
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Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü'nün 
karatecileri, terfi 
sınavlarında kuşak 
atlamak için tüm 
hünerlerini sergiledi. 
Cumartesi günü 
saat 18:oo'de 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
kuşak terfi 
sınavlarında karate
ciler öğrendikleri 
taktik ve teknikleri 
gösterdiler.
Antrenör Murat 
Yaşar Önal;
“Sporcularımızın 
daha iyi bir birey 

haline gelmeleri için 
geniş bir bakış 
açısıyla yaklaşıp, 
gelişmelerini sağla
yarak, toplum ve 
spor camiası tarafin
dan benimsenen 
temel değerleri 
koruyan, gençlerim
ize daha başarılı 
olmaları için yeni 
ilkeler kazandırmak 
için, sporcularımıza 
teknik dersin yanın
da spor ahlakı, 
sporcu beslenmesi 
ve spor felsefe 
sinide antrenman
larımızda hepsini 

öğretmeye çalışı 
yoruz. Türkiye 
Karate Federasyo 
nu’nun sınav yönet
menliğine göre yılda 
üç kez terfi sınavı 
yapılmaktadır. 
(Şubat-Haziran- 
Ekim) Türkiye 
Karate Federasyo 
nu’nun faaliyet 
programında yer 
alan kuşak terfi 
sınavla rmda 
sporcular öğrendik
leri teknik ve taktik 
bilgileri sınavlarda 
sergileyerek başanlı 
olan sporcular bir

üst sınıfa (kemere) 
geçiyorlar” dedi. 
Onal, Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü 
olarak karate 
antremanlannı 
Sah-Perşembe- 
Çumartesi günleri 
İlçe Kapalı Spor 
Salonu’nda yaptık
larını ve 7. dönem 
kayıtlarının 
başladığını 
aynca ücretsiz 
olarak sporcu 
servisinin de 
hizmet verdiğini 
söyledi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
günden yapılan 
açıklamada, yurdun, 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın et 
kişi altına girdiği 
anımsatıldı.
Açıklamada, 
Marmara'nın güney
doğusu, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
kuzeybatı kesimleri, 
İç Anadolu'nun 
batısı ve kuzeyi, Batı 
Karadeniz’in iç ke 
simlerinde hafif, 
yüksek kesimlerde 
orta kuvvette, yarın 
ve 19 Ekim gecesi; 
Marmara'nın güney
doğusu, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
kuzeybatı ve kuzey
doğusu, İç Anadolu, 
Batı Karadeniz’in iç 
kesimlerinde hafif, 
yüksek kesimlerde 
orta kuvvette, 
19-20 Ekim gecesi; 
Ege'nin doğusu, 
Akdeniz’in 
kuzeybatı ve

kuzeydoğusu, İç 
Anadolu, Karade 
niz'in iç kesimleri. 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusunda 
hafif, yüksek kesim 
lerde orta kuvvette 
don olayı beklendiği 
kaydedildi.
Tarımsal faaliyetin 
sürdüğü bölgelerde 
hasat dönemindeki 
sebze, meyve üreti
cileri ile sera 
yetiştiricilerinin, 
gerekli tedbirleri 
almaları, 
yörelerindeki don 
durumu hakkında 
daha detaylı bilgi 
almak için en 
yakın meteoroloji I 
müdürlüklerine 
başvurmaları 
önerildi.
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Sakat taklidi yapan 
dilenciyi zabıta 
ortaya çıkardı

Bursa'da, sol kolunu sararak 
sakat numarasıyla şehir merke 
zinde dilencilik yapan bir kişinin 
sahtekarlığı, zabıta ekipleri tara 
tından ortaya çıkartıldı. Syf 3 de

BUSKI esnaf ı bıktırdı İkinci zam
Orhangazi ve Ilıca Caddesi esnafı aylardır bitmeyen 

altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle zor günler yaşıyor.
Orhangazi Caddesi esnafı 
aylardır bitmeyen yol 
çalışmalan nedeniyle 
zor günler yaşıyor. 
Araç trafiğine de kapalı 
olan caddelerde bulunan 
esnaf, işyerlerine 
müşteri gelmediğinden 
yakınırken, bazı işyer
lerinin ise ödenemeyen 
faturalar nedeniyle 
elektriklerinin kesildiği 
belirtildi. Haberi 2’de

Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
2012 yılı yeniden 
değerleme oranını 
yüzde 10.2 
olarak açıkladı. 
Hükümetin 
geçtiğimiz hafta 
alkollü içki, sigara, 
telefon ve otomobil 
başta olmak üzere 
bir dizi ürüne yap
tığı vergi zam-

farının ardından 
yeni bir zam yağ
muru daha geliyor. 
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in, 
"Bunlar zam değil, 
güncelleme" 
diyerek zam Iite 
ratürüne yeni bir 
kavram eklediği 
"güncellemelerin" 
devamı da yola 
çıktı. Sayfa 9da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İstanbul otobanı..
Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihalesi 

yapılan İzmir İstanbul otobanı için 
düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz yıl Büyükşehir
Belediyesini hazırladığı 5 binlik plan
larda görülen bu yol, Gemlik 
Belediyesi tarafından da1000*likplan- 
tara çakıştmlmışb.

Her ne kadar bu planlar mevcut, Bele 
diye yönetimince durdurulmuş olsa da 
yol güzergahı değişmediğinden aynı 
yerden geçecek sanılıyordu.

Karayolları Kamulaştırma Şubesi ge 
çen yıl Cihattı Köyü halkını belediyede 
toplayıp, arazisinden yol geçecek olan
larla pazarlık yapmıştı.

Devamı sayfa 4’de

Pcyraz.Körfez'e 
His geçiremedi

Mudanyaspor ile Gemlikspor arasındaki 
maça yönetici olduğu konuşulan ve şeref 
tribünü olarak kullanılan bölümden inen 
bir kişinin Gemlikspor antrenörü İsmail 
Sanoğlu’na yumruk atması damgasını 
vurdu. Seyfettin Şekersöz’ün haberi 7’de

Sokağın bir bölümünün zeytinlik olması 
nedeniyle çıkmaz sokak gibi kullanılan 
sokağın kalan bölümünün de açılması
isteniyor. Haberi sayfa 5’de

avukatın blifosiinn sofular
Bursa'dabiravuketmbürosuna giren 
hırsızlar, delerek açtıktan çelik kasadan 
10 bin lira değerinde ziynet eşyası ve
parayı alarak kayıplara karıştı. Sayfa 3 de

UlIâhıalJan şehitlere ette
Gemlik Ülkü Ocakları, şehitleri anma prog 
ramından sonra mevlüt okuttu. Sy 4’de

likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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fimafibiH
Talkımla salkım...

“Sigara içme, alkolü azalt, Porsche kul
lanacağına Fiat kullan” Son yapılan özel tüke
tim vergisi “güncelleştirmelerine” açıklama... 
Başbakandan...

Dalga geçercesine...
Aslında dalga geçmiyor sahiden öyle 

düşünüyorlar.
Çünkü içindeki o...
Boşuna mı kırmızı alanlar oluşturuluyor...
Alkollü içki satan yerlere gerçekten de 

sokakları işgal ettikleri için mi ceza üstüne 
ceza kesiliyor..

Anadolu’da özlü bir deyiş vardır;
“Ele verir talkını kendi yutar salkımı” biçi

minde...
Sen...
Saltanatın verdiği nimetlerden sonuna dek 

yararlanacaksın...
Dört özel “cetin”(jet} varken beşincisini 

başbakanlık filosuna ekleyeceksin...
Kendini korutmak için (kimden korkuyor

san) koruma sayını surekıı artıracak. 'fcünmfâ 
araçlarının ise hem sayısını ço galtacak hem 
de modelini ve markasını yükselteceksin...

Sonra da “zam” dan etkilenecek olan açlık 
sınırındaki yurttaşlara haddini bil dirmek için 
saçma sapan tavsiyelerde bulunacaksın...

Yemezler...
Yemedikleri gibi ardından da sorarlar...
Tabi yemeyenler ve soranlar “yurttaşlık” 

bilincine erişmiş, birey kimliğini üzerinde 
taşıyan duyarlı olanlarıdır...

Ne sorarlar...
Örneğin; Ey başbakan;
Kendinize ve ailenize özel otan etkinliklere 

neden devletin aracı ile gidiyorsun?
Partinizin düzenlediği toplantılara katılırken 

neden araya devlet kuramlarına özgü bir iki 
açılış sıkıştırıyorsun?

Mercedes’in hem de en son modeline 
bineceğine neden yerli otomobilleri tercih 
etmiyorsun?

Koruma araçlarının modellerini neden yerli 
terden seçmiyorsun?

Malikanelerde oturacağına neden mütevazi 
bir apartman dairesinde oturmuyorsun?

Libya’da, Mısır’da, Tunus’ta yanında da bir 
yığın yandaşla arz-ı endam eyleyeceğine 
neden ülkenin güneydoğusunda “barış”a 
adımlar atmıyorsun?

Libya’ya çuvallarla paralar göndereceğine, 
ülkende neden yeni istihdam olanakları 
açmıyorsun?

Bir de, sanki 10 yıla yakın bir süredir ülkeyi 
yöneten sen değilmişsin gibi “cari açık var 
cari açık onu kapatmamız lazım” diye bas bas 
bağırıyorsun...

Cari açığı kapatmanın tek yöntemi özel 
tüketim vergisini arttırarak yurttaşın cebine 
kepçe sokmak mıdır?

Yoksa daha akıllı geçerli yollar mı vardır? 
Örneğin tarımsal üretimi arttırmak gibi... 
Örneğin yerli sanayi’yi teşvik ederek hem 

istihdamı arttırmak hem de ihracat potan
siyelini geliştirmek gibi...

Örneğin üç bir yanı denizlerle çevrili ülkede 
sadece kendi çocuğunun değil ülkenin deniz 
taşımacılığı ticaret hacmini de genişletmek 
gibi...

Devletin Cumhuriyet döneminde tüm yok
sulluk ve yoksunluklara karşın yaşama ge 
çirdiği ve 1950 yılına dek aslanlar gibi işlete 
rek ülke ekonomisine hem ekonomik hem de 
sosyal katkılar sağladığı “kamu kuruluşlarını” 
üç otuz paraya satmak yerine “adamakıllı” 
işletmek gibi...

Yine bir Anadolu deyişiyle sözümüzü bitire
lim; “Anlayana sivrisinek saz, anlamayana 
davul zurna az”

Ama gün gelecek devran dönecek ayaklar 
baş olacak...

Orhangazi ve Ihça Caddesi esnafı aylardır bitmeyen 
altyapı ve yol çalışmaları nedeniyle zor günler yaşıyor.
Oğuz GÜN

Orhangazi Caddesi 
esnafı aylardır bitme 
yen yol çalışmaları 
nedeniyle zor günler 
yaşıyor.
Orhangazi ve Ilıca 
Caddesi'nde 
Ağustos ayında 
başlayıp hala 
tamamlanmayan 
altyapı çalışmaları 
nedeniyle esnaf zor 
günler geçiriyor. 
BUSKİ tarafından 
ilçe genelinde 
başlatılan kanalı 
zasyon ve içme 
suyı hatları 
yenileme çalışmaları 
nın tamamlandığı 
Ilıca Caddesi ve 
Orhangazi 
Caddesi’nde, bordür 
döşeme, yaya 
kaldırımı ve yolların 
asfalt kaplanmaması 
nedeniyle, işyerleri 
güneşli havalarda 
tozdan, yağmurlu 
havalarda ise 
çamurdan kurtul
muyor.
Araç trafiğine de 
kapalı olan 
caddelerde bulunan 
esnaf, işyerlerine 
müşteri gelmediğin
den yakınıyor. 
Orhangazi 
Caddesi’nde 
görüştüğümüz 
esnaflar, para kazan
maktan vazgeçtik
lerini, kira, elektrik 
ve su paralarını bile 
ödeyememekten 
şikayetçiler.
Cadde esnaflarından 
Yavuz Aydın;
"Ramazan ayından 
önce başlayıp hata 
bitirilemeyen yol 
çalışmaları 
nedeniyle çok zor 
günler yaşıyoruz. 
Müşteri istese de 
dükkana gelemiyor. 
Kaldınmlarda parke 
taşları, yollarda iş 
makinaları, yol 
kenarlarında park 
etmiş araçlar bir 
yana, bir de yoldan 
geçen araçlann 
saçtığı çamur, işleri 
içinden çıkılmaz 
hale getiriyor." dedi. 
Yine cadde esnafla 
rından Metin Sert 
ise, "Belediyemizin 
yaptığı çalışmaları 
takdir ediyoruz. 
Sonuçta bizim için 
bir çalışma var, 
aylardır süren bu

çalışmalar 
nedeniyle çok zor 
günler yaşıyoruz. 
Hava şartlan nede 
niyle genellikle 
çalışmalar aksıyor. 
Belediye’den 
Pazartesi günü ekip
lerin çalışmaya 
başlayacağı ve bir 
an önce çalışmaların 
tamamlanacağı 
bilgisini aldık. 
Artık bu halimize 
bir çözüm bulunsun. 
Cadde üzerinde 
çoğu dükkanın 
elektriği ödenmemiş 
faturaları 
yüzünden kesildi. 
Her gün esnafın 
durumu daha 
kötüye gidiyor. 
En azından çalışma 
lar bitene kadar 
cadde esnafına 
kurumlardan borçlar 
için kolaylık gösteri 
lirse, esnaflar 
kepenk kapatmaktan 
kurtulur." dedi.
Öte yandan, bir haf
tadır devam eden 
yağışlar nedeniyle

asfalt kaplanmayan 
yollarda, caddeler 
balçık yığınlarına 
döndü.
Caddeden geçen 
araçların saçtığı 
çamurlu su dükkan
ların pencerelerini, 
yoldan geçen vatan
daştan ve

diğer araçları çamur 
içinde bırakıyor.
Esnaflar, bir 
caddede çalışma 
bitmeden çevre 
sokaklarda da başka 
ekiplerle çalışma 
başlatılması sonucu 
trafiğin kilitlendiğine 
dikkat çektiler.
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YazıYORUM
Bursa'da, sol kolunu 
sararak sakat 
numarasıyla şehir 
merkezinde 
dilencilik yapan bir 
kişinin sahtekarlığı, 
zabıta ekipleri 
tarafından ortaya 
çıkartıldı.

Avukatın bürosunu soydular
Bursa'da bir 
avukatın bürosuna 
giren hırsızlar, 
delerek açtıkları 
çelik kasadan 
10 bin lira değerinde 
ziynet eşyası ve 
parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Sakarya Mahallesi 
üzerindeki Avukat 
Necati Yentürk'ün

Bursa'da otomobil takla attı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
bir otomobilin takla 
atması sonucu 2 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkesir 
istikametinden
Kütahya istikame
tine gitmekte olan 
Halil Korkmaz 
idaresindeki 10 Y

Taraftarların maç kavgası hastanede hini
Bursa'da iki takım 
taraftarı arasında 
çıkan kavga has
tanede bitti.
Olay, Nilüfer 
ilçesi Çamlıca 
Mahallesi'nde

Şehrin en işlek 
caddelerinden 
Uluyol ve Fomara 
caddeleri ile Kent 
Meydam'nda 
dilencilik yapan bir 
kişi, sahtekarlığı ile 
hayrete düşürdü. 
Zabıta ekipleri 

bürosunun dış 
kapısını levye ile 
açan hırsızlar, iş 
yerindeki dolabın 
içindeki çelik kasayı 
kısa sürede buldu. 
Uzun süre diğer 
çekmecelerde çelik 
kasanın anahtarını 
arayan hırsızlar, 
bulamayınca da 
kasayı açmaya karar 
verdi. Kilit 
bölümünü delerek 
kasayı açan

0637 plakalı otomo
bil, Harmancık- 
Tavşanlı karayolu
nun 15. kilome
tresinde mıcıra 
kapılarak takla attı. 
Kazada Tuğrul 
Aşık (23) ve Halil 
Korkmaz yaralandı. 
Araç içinde sıkışan 
sürücü Korkmaz, 
olay yerine gelen 

bulunan bir 
kafede meydana 
geldi. İddiaya göre, 
R.Ç. (27) ile isminin 
İsmail olduğu 
öğrenilen iki şahıs 
arasında maç 

tarafından alınan 
dilencinin, sakat 
olmamasına rağmen 
sol kolunu sargı 
bezleriyle sararak 
sakat numarası yap
tığı ortaya çıktı. 
Zabıtanın 'sakat 
numarası yapmaya 

hırsızlar, içindeki 10 
bin lira değerinde 
ziynet eşyası ve 
nakit parayı alarak 
kayıplara karıştı. 
Bugün sabah saat
lerinde yazıhaneyi 
açmaya gelen 
Avukat Yentürk'ün 
sekreteri Aslı 
Varmayan, gördüğü 
manzara karşısında 
şoke oldu. Hemen 
Avukat Yentürk'ü ve 
polisi arayan 

sağlık personeli ve 
yoldan geçen 
vatandaşlar 
tarafından güçlükle 
çıkarıldı.
Durumunun ciddi 
olduğu öğrenilen 
Korkmaz, Harmancık 
Devlet Hastanesi 
ambulansı ile 
Tavşanlı Mustafa 
Kalemli Devlet 

izledikleri sırada 
tartışma çıktı. 
Rakip takıma kötü 
söz söylenmesi 
yüzünden çıkan 
kavgada R.Ç. darp 
edildi. 

utanmıyor musun' 
şeklindeki sözleri 
karşısında 55 yaşın
daki D.K.'nın pişkin 
tavırları dikkat çekti. 
İnsanların dini 
duygularını sömüren 
D.K. hakkında işlem 
yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL 

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

Her şey yalan imiş!...

sekreter, durumu 
bildirdi. Olay yeri 
inceleme ekipleri, 
büronun giriş kapısı 
ve çelik kasadan 
parmak izi aldı.
Yaklaşık 3 kişi 
oldukları tahmin 
edilen hırsızların 
yakalanması için 
polis, çevredeki 
güvenlik kamer
alarını tek tek incele
di. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Tuğrul Aşık'ın 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken, 
Halil Korkmaz'ın 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi. 
Jandarma, kazayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Yaralının alınan 
doktor raporunda 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenil 
di. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı

Yalaka gazetecilikle, Dürüst gazeteci
lik arasında dağlar kadar fark vardır...

Bizler dürüst gazeteciler sadece 
gerçeğin peşinde koşarız...

Gerçeği örtmeye çalışmayız...
Gerçeği değiştirmeye, eğip bükmeye 

gayret göstermeyiz...
Allah’ın bildiğini kuldan saklamak 

için, bin bir takla atmayız...
Bunlar bizlere yakışmaz...
Tersine o gerçeklerin üzerine gideriz...
Bazen hadi gitmedik, gidemedik diye

lim...
Dostlar araya girdi...
Arkadaş hatırıydı...
Çok sert yazıyorsun, başına iş aça

caksın,
Yaşın 78 bırak bunları doktor, 

başkalarını yazsın dendiğinde...
Böyle yaptığımızda bile, önüne 

geçemediğimiz bir vicdan sızısı içimizi 
kemirir... Kahrolurum..

Şimdi yerel gazetem Körfez’in 
penceresinden bakıyorum..

30 yıldır tanıdığım ve bağımsız 
sandığım Ulusal büyük gazetelerdeki 
gazetecilerin, köşe yazarlarının bir 
bölümünden yana ağır bir hayal kırık
lığı yaşıyorum...

Meğer göz göre göre olayları, “değişik 
yerinden allar pullar, millete başka türlü 
kakalamaya çalışırlarmış.../’ .
Gerçek” peşinde koşmak değil, 

“çıkar” peşinde koşmak küçüklüğüne 
düşüp, onların gazeteciliğinin düsturu 
olmuş...

Hak yemeğe başlamışlar...
Hem de kul hakkı..
Suçsuzu suçlu, suçluyu suçsuz gös

terip, paketleyip sunmaya başlamışlar...
Bu “Ergenekon “.Balyoz “ lafları AKP 

iktidarı, bana bunların hakiki yüzünü 
bütün çıplaklığıyla gösterdi.

Bunlar eğer, onca yıldır, yapıtlarını, 
yazılarını, belgesellerini ve haberlerini 
de böyle yapmışlar...

Sonra biz saflara, vatan -millet diyen
lere sunmuşlar..
“Vah bana...”
’’Yazık size...”
“Yalan mıydı biz mi aldandık?..
Yazık gençliğimize yazık...
Nasıl böyle iken yıprandık?..
Böyle mı sona erecekti?..
Böyle parça parça mı olacaktı?..
Bu kadar yalın mı yaşandı her şey?
Hem sana hem bana yazık...” 
(Sezen Aksu)

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, çatı 
kiremitlerini sökerek 
girdiği evin 
banyosundaki bakır 
kapları çalan kimliği 
belirsiz kişi, kayı

plara karıştı. Ev 
sahibinin müra
caatını değer
lendiren polis, olay
la ilgili soruşturma 
başlattı.
Çekirge Mahallesi 2. 
Çilek Caddesi'nde 

ikamet eden 
Nazmiye S.(59)'nin 
evinin çatı katındaki 
kiremitleri yerinden 
söken kimliği henüz 
belirlenemeyen 
hırsızlık zanlısı, evin 
banyo bölümündeki 

bakır kapları çaldı. 
Gördüğü manzara 
karşısında büyük 
şaşkınlık yaşayan 
Nazmiye S., polise 
müracaat etti.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı

KAŞ€D€ B€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İstanbul otobanı..
İstanbul otobanının Bursa sınırlarından 

ge ceği hat belli.
Bu yol, İmar Planlarına çakıştırılırken, 

Bele diye Meclisi’nde de meclis üyeleri bilgi 
sahibi olmuştu.

Gemlik’ten otobana bağlantının biri Engü 
rücük Köyü’nde, diğeri ise Karsak Kavşağı’n 
dan sağlanıyordu.

Herkesten sır gibi saklanan bu güzer
gahın kamulaştırması başladığı için, değişik
lik olma yacağı sanılıyordu.

Ancak, sanıldığı gibi olmadı.
Planlar belli olunca, bir çok yerde halk 

ayaklandı.
Mustafakemalpaşa’nın yol güzergahı bu 

yüzden değiştirildi.
Gemlik'ten geçen bölümde yol verimli zey 

tinliklerin içinden geçiyor.
Bu planı her kim hazırlatmışsa, iyi hazır

latmış!
Yıllar önce Umurbey üzerlerinden Karsak 

Boğazı bağlantısı konuşulan yolun güzer
gahı ne hikmetse Kurtul Köyü üzerlerinden 
Engü rücük Köyü’nün verimli topraklarına 
indirildi.

Güleryüz Otomotiv’in çevresinde oluşan 
bir yonca ile Gemlikli otobana girecekti. 
Güzergah, tersane sırlılarındaki büyük site 
lerin arkasından, viyadükler üzerinden Umur 
bey sırtlarından geçip, Bağ-Kur Sanayi Sitesi 
arkasından, İmam Aslan Tesisleri üzerinden 
sonra, Gemlik Orhangazi asfaltından karşıya 
geçiyor, oradan da, Orhangazi Küçük Sanayi 
Sitesi üzerinden Orhangazi ye doğru gidiyor
du.

Gemlik’in mevcut yolunun hemen üzerle 
rinden geçecek 60 metrelik bir yolu anlamak 
mümkün değil.

Tamamen zeytinliklerden geçecek olan bu 
yol, binlerce zeytin ağacının kesilmesine yol 
açacak.

Bu yetmezmiş gibi, şimdi de ortalıkta do 
laşan konu, Engürücük Ovası ’ndan geçecek 
olan yolun, zeminin bozuk olduğu gerekçe- 
siy le, Gemlik’e doğru kaydırılmak istemesi 
gündemde.

Bir başka konu ise, Olay köşe yazarı 
Ahmet Emin Yılmaz’ın köşesinden 
öğrendiğimize göre, Engürücük Ovasındaki 
yonca girişin, Serbest Bölge civarına kay
dırılmak istenmesi ve gerekçeleri var.

Gemlikliler nedense, İstanbul Otobanının 
Gemlik güzergahı konusunda hiç tepki 
ortaya koymadı.

Ne Mimarlar Odası, ne Mühendisler 
Odası, ne Gemlik Belediyesi, ne Ziraat 
Odası, ne de diğer sivil toplum kuru
luşlarının sesi çıkmadı.

Şimdi işe yolun Serbest Bölgeye doğru 
kaydırma konusu gündeme gelince, Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, ne olu 
yor diye Sormaya başladı.

Haklı da.
Durup dururken, kimlerin yol üzerindeki 

arazileri kurtarma çabaları dönüyor ortada.
Gemlikliler Mustafakemalpaşahlar kadar 

olamıyor mu?

Mı mil İnli Mi»
istiklal Caddesi’nde 
ünlü markaların 
ayakkabılarını satan 
Gümüş Ayak 
Mağazası, marka 
ayakkabı alan müş
terilerine kontör 
hediye ediyor. 
Mağaza sahibi 
ismet Gümüş, 
“Mağazalarımızdan 
Levıs, Erke, Povitor, 
Nuni ayakkabı alan 
müşterilerimize 
Turkcell’den 29 lira 
karşılığı 50 dakika 
kontör armağan 
ediyoruz. Böyle bir 
uygulama ilçemizde 
ilk kez mağazamızda 
başlamıştır. 
Gemliklilerin bun
dan yararlanmalarını 
bekliyoruz." dedi.

Gemlik Ülkü 
Ocakları, Gemlik 
şehit aileleri tarafın
dan gerçekleştirilen 
şehitlerimizi anma 
etkinliği sonrasında, 
Gemlik Çarşı 
Caminde Gemlikli 
şehitlerimizin 
vesilesi ile tüm 
şehitlerimizin 
ruhlarına mevlit

okuttular.
Mevlit sonrası açık
lama yapan Mehmet 
Emin Özcanbaz;
“Bu gün anmış 
olduğumuz bu vata 
na hizmeti geçen, 
günü geldiğinde 
canlarını feda et 
mekten çekinmeyen 
tüm şehitlerimizin 
ruhları şad mekan

ları cennet olsun. 
Bizler Terörün bir 
Türk-Kürt meselesi 
olmadığının farkın
dayız. Büyük fotoğra 
fı görüyoruz, bunlar 
bizim coğrafyamız 
da BOP planları 
yapan ve bunların 
Ülke içindeki 
taşeronlarının, 
araya nifak tohum

larıdır.
Türklük bir ırk 
meselesi değil, 
bir kültür ve 
medeniyet 
meselesidir.
Bizler Türk milleti 
olarak BOP adı 
verilen bu oyunların 
figüranları olmaya
cağız." şeklinde 
konuştu.

2002 yılında Marmara Üniversitesinden aldığım geçici 
mezuniyet belgesi kaybettim. Hükümsüzdür. 
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Açıkgöz Sokak ilgi bekliyor
Hisartepe Mahallesindeki Açıkgöz Sokağın bir bölümünün zeytinlik olması nedeniyle 

çıkmaz sokak gibi kullanılan sokağın kalan bölümünün de açılması isteniyor
Oğuz Gün

Yıllardır çıkmaz 
sokak olarak kul
lanılan Hisar Mahal 
leşi Açıkgöz Sokak, 
gerçek sokak ola
cağı günü bekliyor. 
Borusan İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
okula gidiş ve geliş
lerinde en çok 
Açıkgöz Sokağı kul
lanıyor.
Bu sokağın okula 
bağlanan bölümün 
de, yol ölmadığı için 
öğrenciler kestirme 
olan zeytinlik yolunu 
kullanıyorlar.
Öğrenci ve öğret
menlerin her 
mevsim kullandıkları 
bu yol, sokak 
sakinlerini olumsuz 
etkiliyor.
Yağışlı havalarda 
çamur haline gelen 
Açıkgöz Sokağın bir 
bölümü tüm sokağı 
kirletiyor.

Mahalle sakinleri, 
Belediyeye defalarca 
başvurduklarını, bu 
sokağın açılmasını 
ve diğer sokaklar

gibi parke veya 
asfalt kaplanmasını 
istiyorlar.
Belediye yetki 
tilerinin birçok kez

gelerek ölçümleme 
yaptıkları halde bir 
sonuç alamadıklarını 
söyleyen sokak 
sakinleri, kendi

sokaklarınında diğer 
sokaklar gibi temiz 
ve kullanılır olmasını 
beklediklerini 
söylediler.

meierei 
Yönetimlerde 

Çevre
Ele İlımlı

Bursa'da düzenle
nen 'Avrupa 
Birliği'nde Yerel 
Yönetimlerde 
Çevre Uygula 
maları' konulu 
konferans 
tamamlandı.
Konferans, Avrupa 
Birliği Bakanlığı 
"İllerimiz AB'ye 
Hazırlanıyor 
Programı" kap
samında, Bursa 
Valiliği ile Bursa 
il Özel Idaresi’nce 
ortaklaşa 
gerçekleştirildi, < 
"Avrupa Bütünleş 
me Sürecinde 
Etkinliklerle 
Bursa" projesi 
kapsamındaki 
hazırlanan, 
"Avrupa Birliği'nde 
Yerel Yönetimlerde 
Çevre Uygulama 
lan" konferansı. 4 
Valilik Çarşamba 
hizmet binasında 
gerçekleştirildi.
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Büyükşehir Şehir ve 
Mimari’ konulu f etoğraf

yarışması düzenledi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Daha 

Yaşanabilir bir kent için; Şehir ve Mimari Fotoğraf 
Yarışması’na eser teslim tarihinin 14 Kasım 2011 günü son 

olduğu belirtildi. Yarışmada birinci olan kişiye 3 bin, İkinciye 
2 bin, üçüncüye bin, mansiyonlara 500 er lira verilecek.

İssizlikte sürpriz takam
Türkiye İstatistik 
Kurumu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, işsizlik oranı 
Temmuz ayında 
yüzde 9.1'e indi, 
beklentiler yüzde 
9.3 oranındaydı. 
Geçtiğimiz ay 
işsizlik oranı 
yüzde 9.2'ydi. 
İşsizlik oranı, 
Temmuz ayında 
yüzde 9.1 ile, 
Şubat 2005'ten bu

yana en düşük 
düzeye geriledi 
TÜİK'ten yapılan 
açıklamaya göre, 
mevsimsellikten 
arındırılmış

işsizlik oranı 
Temmuz'da yüzde 
10.1'e indi, 
önceki ay bu 
oranı yüzde 
10.3'tü.

WSA 
iOyOksinIr 

i ltu»l««l

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Daha 
Yaşanabilir bir kent 
için; Şehir ve 
Mimari Fotoğraf 
Yarışması düzenle
di.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi yetkili 
leri, 1/100.000 ölçek
li İl Çevre Düzeni 
hazırlanma 
sürecinde her 
BursalI nın fikrini 
önemsedikleri belir
tildi.
Kentlinin nasıl bir 
Bursa hayal ettiğini, 
fotoğraf sanatının 
da dilini kullanarak 
ifade etmesi ve plan 
hazırlanma sürecine 
katılması için "Daha 
Yaşanabilir Bir Kent 
için, ŞEHİR ve 
MİMARİ" fotoğraf 
yarışması düzen
lendiği belirtilen 
açıklamada, yarış
ma sonucu elde 
edilecek fotoğraf ve 
önerilerin, plan 
yapıcılarına ışık 
tutacağı bildirildi.

Fotoğraf yarış
masının katılım 
koşulları ise şöyle : 
1) Yarışmaya katıla
cak eserler, yarış
manın içerik ve 
hedefine uygun 
olmalıdır.
2) Katılım her yarış
macı en fazla 5

ŞEHİR VE MİMARİ M FOTOĞRAF YMBŞMASI

DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN:
\li..

eserle sınır
landırılmıştır.
3) Yarışmacı, katılım 
formunda eser
lerinin isimlerini de 
belirtmek zorun
dadır.
4) Yarışmaya katıla
cak fotoğraflar bil
gisayar ortamında 
(dijital) jpg uzantılı 
teslim edilecek. 
Fotoğrafların 
çözünürlüğü 300 
dpi, ölçüsü bir 
kenarı minimum 
3000 pixel olacak. 
5) Yarışmaya katılım 
6 rakamdan oluşa
cak bir rumuz ile 
mümkündür. Her bir 
eserin adı, dosya 
adı ve sıra numarası 
katılım formunda 
yer alacak. Bilgileri 
içeren form ve 
fotoğrafların yer 
aldığı cd kapalı zarf 
içinde teslim edile
cek.
6) Yarışmaya, Seçici 
Kurul üyeleri dışın
da herkes katılabilir. 
7) Yarışmaya katıla
cak eserler, "Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi İmar ve Şehirci 
lik Daire Başkanlığı 
Proje Yönetim 
Merkezi / Merinos 
AKKM - Osmangazi 
Bursa" adresine 
gönderilecek.
8) Yarışmanın Seçici 
Kurul'u; Utku

Kaynar; Güven 
Aktaş, Nihat Küçük, 
Prof. Dr. Handan 
Türkoğlu, Bayram 
Vardar, Murat Uşun; 
Işın Çubukçu, Ayşe 
Işık ve Fehim 
Ferik ten oluşmak
tadır. (Jüri en az 7 
kişiyle toplanabilir.) 
9) Ödüller:
* Birinciye 3000 TL
* İkinciye 2000 TL
* Üçüncüye 1000 TL 
* Mansiyonlar (2 
adet) 500 TL 
10) Yarışmaya 
katılan eserler 
arasından Seçici 
Kurul un uygun 
gördükleri, bir kitap
ta toplanacak.
11. Yarışmaya 
katılan eserler, 
idarenin belirleye
ceği yer ve tarihte 
sergilenecek.
Fotorağraflar sahip
lerine iade edilmez, 
idare konuyla ilgili 
yayınlarda 
kullanabilir. Eser 
sahiplerine, Seçici 
Kurul un belirlediği 
ödüllerin dışında 
ödeme yapılmaya
cak.
12. Yarışmada son 
eser teslim tarihi 14 
Kasım 2011 
Pazartesi günüdür. 
Sergi ve ödül töreni 
ise 23 - 24 Kasım 
2011 tarihlerinde 
gerçekleştirilecektir.

J0S1 kullanım haritası cıkanldı
TurkNet bölgelere 
göre ADSL kullanım 
haritasını çıkardı! 
TurkNet ADSL kul
lanım istatistiklerini 
yayınladı.
Türkiye’nin 7 böl
gesindeki ADSL kul
lanım oranlarında 
başı çeken şehirler 
(3 büyük şehir dışın 
da) Kocaeli, Trab 
zon, Antalya, Kon 
ya, Denizli, Gazian 
tep ve Erzurum 
oldu.
Türkiye'nin en güç 
lü bağımsız yeni ne 
sil Telekom opera 
törü TurkNet, üç 
büyük şehir dışında 
tüm bölgelerde 
ADSL kullanımının 
en çok tercih edil 
diği şehirleri açık
ladı. TurkNet'in veri
leri, Türkiye'de 
ADSL kullanımının 
demografik ve 
ekonomik etkenlere 
göre çeşitlilik gös
terdiğini ortaya 
koyuyor. 
Marmara'da İstan
bul'dan sonra en 
yüksek ADSL kul
lanım oranı Kocae 
li'nde TurkNet'in üç 
büyük şehir dışında 
bölgelere göre 
ADSL kullanım 
dağılımına bakıldı 
ğında, Marmara böl
gesinde Kocaeli'nin 
%26'lık oranla üstün 
lüğü göze çarpıyor. 
Çok sayıda sanayi 

ve ticaret merkezini 
içerisinde barındı 
ran Kocaeli’ni sıra 
sıyla Bursa (%21) 
ve Sakarya (%14) 
takip ediyor.

Turizmin etkisi 
Akdeniz bölgesinde 
nüfusu en büyük 
şehir Adana olması
na rağmen, ADSL 
kullanımında ilk 
sırayı turizmin ağır
lıklı önem teşkil 
ettiği bir ekonomiye 
ve çok sayıda turis
tik merkeze sahip 
olan Antalya alıyor. 
TurkNet'in verilerine 
göre %37 oranla 
ADSL kullanımının 
en fazla olduğu An 
talya'yı Adana (%22) 
ve Mersin (%16) 
izliyor. Konya, 
Denizli, Trabzon, 
Erzurum ve Gazian 
tep kendi bölgelerin 
de birinci Konya'nın 
ADSL kullanırımda 
%44'lük oranla ilk 
sırada yer aldığı İç 
Anadolu'da ikinci 
sırada Eskişehir 
(%22), üçüncü 
sırada ise Kayseri 
(%13) yer ahyör. 
Ege bölgesiniri bi 
rincisi ise Denizli 
(%27). Rakamlara 
göre bu şehri Mani 
sa (%21) ve Uşak 
(% 16) takip ediyor. 
TurkNet verilerine 
göre Karadeniz böl
gesinde en yoğun

ADSL kullanımına 
sahip şehir %18'le 
Trabzon. Bu şehri 
Samsun (%15) ve 
Zonguldak (%12) 
takip ediyor. 
Güneydoğu Anado 
lu bölgesinin ticaret 
ve sanayi bakımın
dan en gelişmiş 
şehri olan Gazian 
tep, kendi bölgesin 
de ADSL kullanımın 
da açık ara (%52) 
birinci. Bu şehri 
Diyarbakır (%19) ve 
Şanlıurfa (% 17) 
takip ediyor. Türki 
ye'nin doğu sınırına 
açılan bölgesinde 
ise ilk sırada Erzu 
rum (%23) yer ah 
yor. Erzurumu sıra 
sıyla Van (%21) ve 
Malatya (%16) takip 
ediyor. Servis sağla 
yıcılar tarafından 
tüketicilere sunulan 
rekabetçi kampa
nyalar geniş bant 
pazarının büyüme 
sindeki en büyük 
etken olarak göze 
çarpıyor. Özellikle 
2010 yılı 4. çeyreğin 
de başlayan ADSL 
taşıma süreci ile 
çok sayıda tüketici, 
piyasadaki en uy 
gun kampanyaları 
sunan TurkNet'e 
hizmetini taşıdı ve 
buna paralel olarak 
da TurkNet'in 
ADSL kullanıcı 
sayısı bü yük bir 
artış gösterdi

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU boşa 
HARCAMA”

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

Gemlik Körfez igemlikkorfezigazetesi.com

igemlikkorfezigazetesi.com
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Poyraz, Körfez e diş geçiremedi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Maçın büyük 
bölümünde futbol
cuların agresif ve 
sert futbol 
sergiledikleri ve iki 
kırmızı kartın çıktığı 
Mudanyaspor ile 
Gemlikspor arasın
daki maça yönetici 
olduğu konuşulan 
ve şeref tribünü 
olarak kullanılan 
bölümden inen bir 
kişinin Gemlikspor 
antrenörü İsmail 
Sarıoğlu’na yumruk 
atması damgasını 
vurdu.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
soyunma odalarına 
yönelen Gemlikspor 
hocasına polisin 
yanında yumruk atıl
ması güvenlik 
zafiyetini bir kez 
daha ortaya koydu. 
Maçın hakemi ile 
misafir takım 
kafilesini korumakla 
görevli polis güç
lerinin yanında yum
ruklama olayının 
yaşanması akıllara 
geçtiğimiz yıl yine 
Gemlikspor futbolcu 
kafilesinin Burgaz 
içinden geçerken 
taşlanmasj ve bir 
futbolcunun başın
dan yaralanması 
geliyor.

Maça iki takımda bir 
birlerini kontrol 
ederek başladıkları 
karşılaşmada ilk 
atakta Gemlikspor 
aradığı golü buldu. 
21. dakikada kale 
önündeki karam
bolde müdafaanın 
kafayla indirdiği 
topu önünde bulan 
Nazif kalabalık

arasından düzgün 
vuruşla takımını 1-0 
öne geçirdi. Gelen 
golün sevincini 
yaşayamayan 
Gemlikspor bir daki
ka sonra 22. dakika
da Orkun’un golüne 
engel olamayınca 
Mudanyaspor 
eşitliği sağladı 1-1 
Beraberlik golünden 

sonra Gemlikspor 
kalesinde galibiyet 
arayan 
Mudanyaspor, 27. 
28. ve 31. dakikalar
da mutlak 3 gol 
pozisyonundan 
faydalanamadı.
Maçın 33. dakikasın
da Tuncay serbest 
vuruştan rakip ağları 
havalandırınca

Mudanyaspor ilk 
yarıyı 2-1 önde 
kapadı.
İkinci yarıya daha 
iyi futbol oynayarak 
başlayan kırmızı 
beyazlılar, 53. 
dakikada Oğuz’un 
kullandığı serbest 
vuruşta topa ayak 
koyan Arif’in golüyle 
beraberliği buldu. 
Zaman zaman sert 
hareketlerin 
yaşandığı maçta iki 
takımda öne geçmek 
için atak yaparken 
83. dakikada ikinci 
sarı kartını gören 
Oğuz kırmızı kart 
görünce Gemlikspor 
sahada 10 kişi kaldı. 
Kalan dakikalarda 
Mudanyaspor öne 
geçmek için atak 
yaparken müdafa 
asında açıklar ver
ince Gemlikspor 
tehlikeli olmaya 
başladı. Maçın bu 
skorla bitmesi bek
lenirken uzatma 
dakikalarında bu kez 
Mudanyaspor’da 
Cesur ikinci sarıdan 
kırmızı kartla oyun 
dışında kaldı ve maç 
2-2 sona erdi.
Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
soyunma odalarına 
giden Gemlikspor 
teknik heyetine 
yapılan saldırı son

rasında antrenör 
İsmail Sarıoğlu ken
disine yumruk 
attığını öne süren ve 
yönetici olduğu 
belirtilen kişi 
hakkında şikayetçi 
oldu.

SAHA: Mudanya 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut 8, 
Ersan Yapça 6, 
Hasan Yıldırım 6,

MUDANYASPOR : 
Mehmet Hopaç 5, 
Mehmet Can 6, Emre 
5, Sezgin 5, Cesur 5, 
Sedat 5, Ali 4, 
((Melih 3) Yücel 5, 
Orkun 7, İsmail 6, 
Tuncay 6, (Murat 3)

GEMLİKSPOR : 
Ömer 6, Samet 6, 
Gaff ur 7, Adil 6, 
Yusuf 6, Oğuz 6, 
Burak Sesli 6, 
Nazif 6, (Ümit 5) Arif 
7, Serkan 6, (Cihat 
4) Metin 6, (İsmail 
Aşık 4) 
GOLLER : Dk. 21. 
Nazif, Dk. 53. Arif 
(Gemlikspor) Dk. 22. 
Orkun, Dk. 33. 
Tuncay, 
(Mudanyaspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 83. Oğuz, 
(Gemlikspor) 
Dk. 90+2 Cesur, 
(Mudanyaspor)
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Hava muhaleleti deniz
seferlerini aksattı

Hava muhalefeti 
sebebiyle 
İstanbul Deniz 
Otobüsleri'nin (İDO) 
bazı hızlı feribot 
deniz seferleri 
iptal oldu.
İDO, aşırı yağış ve 
yoğun poyraz sebe
biyle gün içerisinde
ki Bandırma, 
Bursa, Armutlu, 
Yenikapı seferlerini 
iptal etti.
Edinilen bilgiye 
göre saat 15.30'daki 
Bursa-Yenikapı- 
Kadıköy, saat 
16.00'daki Avşa- 
Marmara/Yenikapı-

Bostancı, saat 
17.15'deki Bostancı- 
Yenikapı/Armutlu, 
saat 18.00'deki 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa, saat 
18.15'deki Armutlu- 
Yenikapı-Bostancı,

saat 18.30'daki 
Yenikapı-Bandırma, 
saat 21.30'daki 
Bandırma-Yenikapı 
hızlı feribot 
seferleri aşırı 
poyraz sebebiyle 
iptal edildi

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIBSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MEHMET HASAN EFE

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

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

ELEMAN ARANIYOR

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

MATBAADA 
ÇALIŞACAK ÇIRAK 

ARANIYOR
Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel : 513 24 74 Fax: 51410 21

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

stiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0224)51396 83 Fax:(0.224)513 35 95

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


I S Ekim 2011 Salı Gemlik K Sayfa 9

■■aaamıııııııı ıi/ı ikscim

İkinci zam dalgası geliyor!
Maliye Bakam 
Mehmet Şimşek, 2012 
yılı yeniden değer
leme oranını yüzde 
10.2 olarak açıkladı. 
Hükümetin geçtiğimiz 

t hafta alkollü içki, 
; sigara, telefon ve 
otomobil başta olmak 
üzere bir dizi ürüne 
yaptığı vergi zam
larının ardından yeni 
bir zam yağmuru 
daha geliyor.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek'in, 
"Bunlar zam değil, 
güncelleme" diyerek 
zam literatürüne yeni 
bir kavram eklediği 

[ ’’güncellemelerin" 
|| devamı da yola çıktı. 
| Şimşek, 2012 yılı 

yeniden değerleme 
oranını yüzde 10.2 

J olarak açıkladı. Bu 
' oran, aynı zamanda 

’güncelleme" denilen 
। zam oranını ifade 
| ediyor.

Bakanlar Kurulu'nun 
daha az ya da fazla 
artırma yetkisi kullan- 

i maması halinde 2012 
yılındaki tüm vergi, 

J harç ve cezalar bu 
oranda artacak.
Bakanlar Kurulu bu

। yetkiyi bu güne kadar 
j sadece 1 kez kul

landı. Böylece yıl
başından itibaren 
Motorlu Taşıt 
Vergileri, Veraset ve 
İntikal Vergileri, 
Damga Vergisi, 
qtrafi k cezalan, pas
aport harçları başta 
olmak üzere tüm 
harçlar, özel usulsü
zlük cezalan, idari ve 
adli para cezaları 
yüzde 10.2 oranında

| artacak.
Her yılın vergi, harç 
ve cezalan na uygu
lanacak yeniden 

| değerleme oranı, bu 

yılın Ekim ayında 
TÜİK tarafından açık
lanacak olan Üretici 
Fiyatları Genel 
Endeksi'nde (ÜFE) 
meydana gelen orta
lama fiyat artış oranı
na göre belirleniyor 
ve vergi, harç ve 
cezalar ile bazı maktu 
tutarların her yıl gün
cellenmesinde 
çarpan olarak kul
lanılıyor.
Bu meblağların 
yeniden değerleme 
oranında artırılmış 
tutarları Maliye 
tarafından genel 
tebliğlerle kamuoyu
na duyuruluyor ve 
yılbaşından itibaren 
yürürlüğe giriyor. 
2011 yılı için uygu
lanacak yeniden 
değerleme oranı 
yüzde 7.7 olarak 
belirlenmiş ve tüm 
sayılan vergi harç ve 
cezalar bu oranda 
artırılmıştı.
Vergi ve harçlarla 
ilgili kanunlarda, 
vergi, harç ve ceza 
tutarlarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranı kadar artması 
öngörülüyor. Ancak 
Bakanlar Kurulu'na 
belirli limitler içinde 
bu tutarlarda değişik
lik yapma yetkisi de 
tanınıyor, örneğin 
Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu’nda, 
"Her takvi m yılı 
başından geçerli 
olmak üzere önceki 
yılda uygulanan vergi 
miktarları, o yıl için 
yeniden değerleme 
oranında artırılır. 
Bakanlar Kurulu, 
yeniden değerleme 
oranının yüzde 
50 fazlasını 
geçmemek ve 
yüzde 20’sinden 

az olmamak üzere 
yeni oranlar tespit 
etmeye yetkilidir" 
hükmü yer alıyor. 
Ancak Bakanlar 
Kurulu, MTV için bu 
yetkiyi bir kez hariç 
hiç kullanmadı. 2009 
yılı yeniden değer
leme oranının yüzde 
2. 2 olarak belirlen
mesine rağmen 
Bakanlar Kurulu ken
disine verilen yetki 
çerçevesinde 2010'un 
vergi düzenlemeleri 
sırasında MTV'dekı 
artışı yüzde 3.3 
olarak belirlemişti. 
Maliye Bakanı 
Şimşek, geçtiğimiz 
Perşembe sabahı 
vergi artışlarıyla 
getirilen yeni zamlar
la uyanan Türkiye’ydi, 
bu zamların 
gerekçesini açık
larken, 2012 yılı için 
belirlenen "yeniden 
değerleme oranım" 
da açıkladı.
Şimşek önce "Bunlar 
zam değil, gün
celleme" dedi ve 
ardından da şöyle 
konuştu: 
"Güncellemelerin 
hemen hemen 
tamamı üç aşağı beş 
yukarı yeniden değer
leme oranı para
lelinde veya altın
dadır. Yani bu basit 
bir şey, diyelim ki 
sigarayla ilgili 
hesaplarsanız yüzde 
9 civarında bir artış. 
Halbuki yeniden 
değerleme oranı 
biliyorsunuz 2012 
için yüzde 10.2.
Yeniden değerleme 
oranının biraz altında 
artış söz konusu. 
Zamanlamasının yıl
başında değil de 
şimdi olmasının 
sebebi de, stok 

yapılması." 
Yeniden değerleme 
oranının belirlendiği 
haliyle uygulanması 
durumunda, 1-3 yaş 
grubunda yer alan ve 
motor silindir hacmi 
1300 cm3’e kadar 
olan otomobillerin 
halen 436.2 TL olan 
MTV tutan, 480.7 
TL’ye çıkacak. Motor 
silindir hacmi 1301 
cm3 ile 1600 cm3 
arasındaki otomobil
lerin vergisi de 697.9 
liradan, 769 TL’ye 
yükselecek. Motor 
silindir hacmi 4001 
cm3 ve üstünde oto
mobili bulunanlar ise 
yeni yılda 15 bin 
821.5 TL yerine 
17 bin 435.3 TL 
vergi verecek.
Harçların da aynı 
oranda zam görme
siyle birlikte 
1 yıllık pasaport 
harcı 102.3 TL'den 
112.7 TL’ye çıkacak. 
B sınıfı sürücü 
belgesi harcı 252.36 
TL'den 278 TL’ye 
yükselecek. Silah 
taşıma vesikası bulu
nanlar her yıl için 
467.8 TL yerine 515.5 
TL harç ödeyecek, 
silah bulundurma 
vesika harcı da 
748.42 TL’den 824.75 
TL’ye yükselecek. 
Ehliyet için 252 TL 
yerine 278 TL 
ödenecek, 
ehliyetsiz araç 
kullanmanın cezası 
290 TL’den, 320 
TL’ye» alkollü otomo
bil kullanmanın ceza
sı ilk defasında 650 
TL’ye, ikinci defasın
da 814 TL’ye çıkacak. 
Kırmızı 
ışıkta geçen ise 140 
TL yerine 154 TL 
ödeyecek

UmMim

Türkiye İstatistik 
'■ Kurumu ve Türkiye 
! Cumhuriyet

Merkez Bankası 
işbirliği ile 
yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi’nin Eylül ayı 
sonuçlan açıklandı 
Ağustos'ta 91,7 
olan endeks, Eylül 
ayında 93,7 
değerine yükseldi. 
Tüketici Güven 
Endeksindeki artış, 
tüketicilerin mev
cut ve gelecek 
dönem satın alma 
gücü, gelecek 
dönem genel 
ekonomik durum, 
gelecek dönem iş 
bulma olanakları 
ile mevcut döne- 
mrm dayanıklı tüke
tim malı satın 
almak için uygun
luğu durumlarına 
ait değerlendirme 
lerin iyileşmesin
den kaynaklanıyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
işbirliği ile

yürütülen Aylık 
Tüketici Eğilim 
Anketi’nin Eylül 
ayı sonuçlan 
açıklandı.
Anket ile tüketici
lerin kişisel mali 
durumlarına ve 
genel ekonomiye 
ilişkin mevcut 
dönem değer
lendirmeleri ile 
gelecek dönem 
beklentileri 
ölçülüyor ve yakın 
gelecekte yapıl
ması planlanan 
harcamalanna 
ilişkin eğilimleri 
saptanıyor.
Anket sonuçlann- 
dan hesaplanan 
Tüketici Güven 
Endeksi 0-200 
aralığında değer 
alabiliyor. Tüketici 
Güven Endeksinin 
100'den büyük 
olması tüketici 
güveninde iyimser 
durum, 100’den 
küçük olması 
tüketici güveninde 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.

NÖBETÇİ ECZANE
18 Ekim 2011 Salı 

ÖZER ECZANESİ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol__________ 513 G1 03

i İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

: Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155 
115®

513 10> 55
5>1'S 18 79
513 112 06

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 

' Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane

51320 66
51345 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53

KAYMAKAMLIK ' Askerlik Şb. 513 10 57
ı Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.

I Emn iyet Müd.

51» 1® 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
rS-vAİ in win

51313 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
52485 86
513 10 92 
51310 45
513 77 73

ULAŞIM
(JZei IQ. MCI. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md.

METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kar.beroğlu-Esadaş 

i Anıtur 
! Kamil Koç

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

HASTANELER
nam eğnim Mira. 10
İŞ-KUR 5137166

Devlet Hastanesi 
! Sahil Dev. Hast.

5>T7 34 00’ 
5T3 23 29 BELEDİYE

। Mer.Seğ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 

■ Uzmanlar Tıp Mrk.
543 HO1 68
513 65 29
514 80 88

Santral
Başkanlık

513 45 21 >23
513 45 20
513 24 32
514 57 96TAKSİLER

Zabıta
BUSKİ

Körfez Taksi 
I Çınar Taksi 
Güven Taksi 

। Gemlik Taksi' 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 »7
513 32 40
513 23 24
517 33 94

: İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı Işf. Md.

'' Su Arıza

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

Yalnız 185
Akcan Petrol 9-H3 79
MAR-PET 513 3O 33

Bursa 
Mudanya 
Yenikapı 
Yai&va 
İDO İmam Asi 
Dinlenme Te s

256 77 84- 
544 36 60 

(212): 516 112 12 
(226) 811' 1323 

law
613 23 94

VAPUR - FERİROT
Yalova (226) 814 1 © 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 51312 95
Habaş 5131® 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni' Likit gaz 513 65 00
BPGaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIK 
YIL : 39 SAYI: 4094 

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
Matbaacıfık-Yayıncıhk-Rekfamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bay ram Gü n leri ve Pazar g ün leri y ay ı n la nmaz)

tUlllHlMN
MSİM 
■bh 

ııımımm 
şim 

HMMI5 
■o 

W.IMJI 
Rezervasyon 

(Tel:5l5332l)
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Gemlik Aktif Gençlik 
ve Spor Kulübü'nün 
karatecileri, terfi 
sınavlarında kuşak 
atlamak için tüm 
hünerlerini sergiledi. 
Cumartesi günü 
saat 18:oo'de 
Gemlik Kapalı Spor 
Salonu’nda yapılan 
kuşak terfi 
sınavlarında karate
ciler öğrendikleri 
taktik ve teknikleri 
gösterdiler.
Antrenör Murat 
Yaşar Önal;
“Sporcularımızın 
daha iyi bir birey 

haline gelmeleri için 
geniş bir bakış 
açısıyla yaklaşıp, 
gelişmelerini sağla
yarak, toplum ve 
spor camiası tarafin
dan benimsenen 
temel değerleri 
koruyan, gençlerim
ize daha başarılı 
olmaları için yeni 
ilkeler kazandırmak 
için, sporcularımıza 
teknik dersin yanın
da spor ahlakı, 
sporcu beslenmesi 
ve spor felsefe 
sinide antrenman
larımızda hepsini 

öğretmeye çalışı 
yoruz. Türkiye 
Karate Federasyo 
nu’nun sınav yönet
menliğine göre yılda 
üç kez terfi sınavı 
yapılmaktadır. 
(Şubat-Haziran- 
Ekim) Türkiye 
Karate Federasyo 
nu’nun faaliyet 
programında yer 
alan kuşak terfi 
sınavla rmda 
sporcular öğrendik
leri teknik ve taktik 
bilgileri sınavlarda 
sergileyerek başanlı 
olan sporcular bir

üst sınıfa (kemere) 
geçiyorlar” dedi. 
Onal, Gemlik 
Aktif Gençlik ve 
Spor Kulübü 
olarak karate 
antremanlannı 
Sah-Perşembe- 
Çumartesi günleri 
İlçe Kapalı Spor 
Salonu’nda yaptık
larını ve 7. dönem 
kayıtlarının 
başladığını 
aynca ücretsiz 
olarak sporcu 
servisinin de 
hizmet verdiğini 
söyledi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlü 
günden yapılan 
açıklamada, yurdun, 
Balkanlar üzerinden 
gelen soğuk ve 
yağışlı havanın et 
kişi altına girdiği 
anımsatıldı.
Açıklamada, 
Marmara'nın güney
doğusu, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
kuzeybatı kesimleri, 
İç Anadolu'nun 
batısı ve kuzeyi, Batı 
Karadeniz’in iç ke 
simlerinde hafif, 
yüksek kesimlerde 
orta kuvvette, yarın 
ve 19 Ekim gecesi; 
Marmara'nın güney
doğusu, Ege'nin 
doğusu, Akdeniz'in 
kuzeybatı ve kuzey
doğusu, İç Anadolu, 
Batı Karadeniz’in iç 
kesimlerinde hafif, 
yüksek kesimlerde 
orta kuvvette, 
19-20 Ekim gecesi; 
Ege'nin doğusu, 
Akdeniz’in 
kuzeybatı ve

kuzeydoğusu, İç 
Anadolu, Karade 
niz'in iç kesimleri. 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusunda 
hafif, yüksek kesim 
lerde orta kuvvette 
don olayı beklendiği 
kaydedildi.
Tarımsal faaliyetin 
sürdüğü bölgelerde 
hasat dönemindeki 
sebze, meyve üreti
cileri ile sera 
yetiştiricilerinin, 
gerekli tedbirleri 
almaları, 
yörelerindeki don 
durumu hakkında 
daha detaylı bilgi 
almak için en 
yakın meteoroloji I 
müdürlüklerine 
başvurmaları 
önerildi.
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SGK'nın bazı borçların yeniden 
yapılandırılması kapsamındaki 
kurum alacaklarına ilişkin üçün 
cü taksit ödeme yükümlülüğü 31 
Ekim 2011'de sona eriyor.

Haberi sayfa 6’da

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli ve 2 görevli hakkında savcılık soruşturma başlattı

Bu kez ‘kacak kamları yıktırmadın' davası
Gemlik Cumhuriyet Savcılığı Gemlik Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli, eski Fen İşleri 
Müdürleri İlyas Yüce ve Adnan Güler hakkında görevleri sırasın
da 134 adet kaçak inşaatı yıktırmadıkları ve inşaat sahiplerine 
çıkar sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Basın toplantısı düzenleyen CHP İlçe Başkanı Dursun Özbey ve 
Fatih Mehmet Güler, bu olayın bir ilk olduğunu, İçişleri 
Bakanlığı’nın Cumhuriyetin değil, AKP’nin Bakanı gibi 
davrandığını belirterek, “Bursa Osmangazi Belediyesi’nde 15 
bin konut kaçak olduğu halde haklarında Bakanlık soruşturma 
izni vermezken, bizlerin geri dönüşünü önlemek için sürekli 
dava açıyorlar” dedi. Kadri Güler’in haberi sayfa 5’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Gündemde seçim mi var?
Gemlik Belediyesi’nde başkanvekilliği 

konusunda yapılan seçimlerin yok sayıl
ması, yargı kararlarıyla ortaya çıktıkça, 
AKP gündem değiştirmeye çalışıyor.

Bursa 3. İdare Mahkemesi’nden sonra, 
2. ve 1. İdare Mahkemeleri de, değişik 
kararlarla, Gemlik Belediye Başkanvekil 
liği’nin görevini sürdüren Refik Yılmaz’ın 
seçildiği meclis toplantısının hukuksuz 
olduğunu, Yılmaz’ın da seçilmemiş 
sayılamayacağını altını kalın çizgilerle 
çizerek belirtti.

Buna karşın, içişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğü, mahkeme 
kararının hüküm bölümüne bakarak, 
gerekçelerini görmezlikten gelip, Yılmaz’ı 
koltukta oturtmayı sürdürüyor..

Devamı sayfa 4’de

Hayvan Pazarı 
Kurban Bayramına 

hazır

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan yeni 
Kurban Pazarı Satış Yerlerinde satış 
yapacak esnaflar tarafından hayvan ağılları 
yapılmaya başlandı. Haberi sayfa 2’de

Molosiklet 
kazasında yaralanan 
genç kurtarılamadı

Bursa'da, motosiklet kazasında 
yaralanan bir genç, tedavi gördüğü has
tanede hayatını kaybetti. 18 Eylül’de 18 
yaşındaki G.C.Ç. idaresindeki 16 R 1813 
plakalı motosiklet ile M.S.'nin kullandığı 
16 ZD 346 plakalı otomobil çarpışmıştı, 
ölüm kalım savaşı veren Ünal Şimşir 
kurtarılamadı. Haberi sayfa 3’de

Bursa'da kavşağa kontrolsüz girdiği belir
tilen 2 servis minibüsünün karıştığı kaza
da biri ağır 23 kişi yaralandı. Sayfa 3’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bektaşi fıkraları
Bektaşi çok yaman. Ne düşündüğünü 

saklar...Ne de sözünü sakınır... Aklına 
geleni denk düşürdüğü anda dışa vurur. 
Çekinmek nedir bilmez. Neden?

Çünkü yürekleri tertemizdir...
Kimseyle ilgili kötülük düşünmezler de 

ondan...
Düşünseler aşağıdaki fıkralar üretilir 

miydi?

Bektaşi ve Sofu...
Koyu sofu bir adamcağızla Bektaşi, bir 

başka kente gitmek üzere bir kervana 
katılırlar. Sofu, ikindi üzeri namaz kıla

cağını söyler. Bektaşi:
-Geç kalırsan kervanı kaçırırsın ; onun 

için sünneti bırak da yalnız farzı kılıver, 
diye öğüt verir.

Bektaşi'nin sözüne uyar adam. O gece 
bir yerde konaklarlar. Ertesi sabah sofu, 
Bektaşi'ye sitem eder;

-Dün bana sünneti kıldırmadın, gece 
rüyama Peygamber Efendimiz girdi.

Bektaşi adamın sözünü ağzına tıkar :
-Daha ne istiyorsun! Farzı da bırak 

rüyana bu kez Tanrı girsin!

Bir gün fazla tutmuş...
İkinci Mahmut,Yeniçeri ocağını kaldırdık

tan sonra, Alevi-Bektaşi kesimi üzerinde 
terör estirmiş, kimilerini öldürmüş, kimi
lerini ise sürdürmüştü.

İstanbul'da hiçbir Bektaşi ortaya çıkamaz 
olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan geçerken 
korkmadan, göğsünü gere gere dolaşan 
bir Bektaşi babası görmüş. Adamın rahat 
tavırları padişahı etkilemiş. Çağırtılmasın! 
buyurmuş. Baba gelince şöyle demiş:

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, gizlen
di.Sen burada yalnız başına ne dolaşıyor
sun?

Baba çekinmeden yanıtlamış:
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık bırak

tılar!

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
yeni Kurban Pazarı 
Satış Yerlerinde 
satış yapacak 
esnaflar tarafından 
hayvan ağılları 
yapılmaya başlandı. 
Daha önce dere 
boyunda dar bir 
alanda kurulan ve 
ihtiyaca cevap vere
meyen Kurban 
Pazarı bu yıl Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu’nun hemen 
arkasında dere 
kenarında DSİ’ye ait 
geniş alanda kuru
larak hizmet ver 
meye başladı.
Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri ekipleri 
tarafından alan

Ma sanası suni cim ıM

İyi rüyalar...
Mevlevi, Bektaşi ve Softa yemekten 

sonra ikram edilen bir tepsi baklava için 
rüyaya yatarlar. En hayırlı düşü gören 
baklavayı alacak. Öneri kabul edilir. Yatar, 
uyurlar. Sabah olunca Sofu :

-Ne düş gördünüz anlatın bakalım?, der. 
Mevlevi sikkesini başına geçirerek : 
-Hayırdır inşallah göklere çıktım, der.
Hoca da :
-Ben ise düşümde cennete gittim, der.
Bektaşi :
-Erenler, ben de gece birinizin göklere 

uçtuğunu, diğerinizin de cennette gezdiği
ni görünce, artık bunlar fani dünyaya dön
mezler diyerek kalkıp baklavayı temizle 
dim!, der.

GaıHrfıı
iEiılriı lu (9ııiısinsi tıuttll

ABONE OLDUNUZ MU?
UEDlMian

TM A ▲ “SUYUNU BOŞA İVİA H HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik’in Küçük 
Kumla Mahallesi’nde 
Açık Saha Suni Çim 
yapım işi 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanu 
nu’nun 19 uncu 
maddesine göre 
açık ihale usulü ile 
ihale edildi.
Halen toprak zemin 
olan ancak soyunma 
odaları ile yedek fut
bolcu kulübeleri 
hazır vaziyetteki 
sahanın suni çim ile 
kaplanacak olması 
sporseverler arasın
da memnunlukla 
karşılandı.
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
ve yaklaşık 
maliyetin 281.672,87 
krş. olan Kumla 
Suni Çim Saha 
yapım işi ihalesine 6 
firma katıldı.
Komisyon huzurun
da açılan teklif 
zarflarında 1- 
Mehmet Ali Güzel, 
247.000,00 lira.
2- Ören İnşaat, 
326.000,00 lira, 
3- Akpınar İnşaat, 
274.500,00 lira, 
4- Kaya Mühendis 
lik, 263.000,00 lira, 
5- Er Yapı İnşaat,

düzenleme çalış
maları tamamlanan 
Kurban Pazarında 
yaklaşık 150 yer 
ayrılırken bunlardan 
80’i kiralandı. 
Hayvan Pazarında

263.500,00 lira, 
6- Mühür Yapı 
Mimarlık, 242.000,00 
lira teklif verdiler.
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın göreve 
gelmesiyle birlikte 
ilçedeki spor 
sahalarının yenilen
mesi için başlattığı

Gemlik Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından tuvalet 
yapılırken su ve 
elektrik hizmeti de 
karşılandı.
Özel Aykent 

girişimler sonucu 
İlçe sahasının bozuk 
olan zemininin çim
leri değiştirilirken 
hemen yanında 
bulunan toprak 
sahanın da 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan suni çim olarak 
düzenlemesi

İlköğretim Okulu 
arkasından giriş 
yapılan hayvan 
Pazarında zabıta ve 
polis noktası da 
yapılırken çıkışı ise 
Anayoldan yapılıyor 

başlatıldı. 
Gemlik’te futbol 
oynanan tek saha 
olan Umurbey 
toprak sahasının da 
yapılmasından 
sonra Gemlik’te 
futbol sahası 
sıkıntısı büyük 
ölçüde giderilmiş 
olacak.
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Noiosiilet tazasnamraluıan aeıc itifianlamaiı
Bursa'da, motosiklet 
kazasında yaralanan 
bir genç, tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, 18 Eylül'de 
merkez Osmangazi 
ilçesi Veyselkarani 
Mahallesi 11 Eylül

Bulvarı üzerinde 
meydana gelen 
kazada,18 
yaşındaki G.C.Ç. 
idaresindeki 16 R 
1813 plakalı 
motosiklet ile 
M.S.'nin kullandığı 
16 ZD 346 plakalı 
otomobil çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü 
ile arkasında yolcu 
olarak bulunan 
arkadaşı Ünal Şimşir 
(16) yaralandı. 
Durumu ağır olan 
Şimşir, önce Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne,

oradan da Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Günlerdir 
ölüm kalım savaşı 
veren Ünal 
Şimşir 
kurtarılamadı. 
Savcılığın kazayla 
alakalı soruşturması 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Koruma rezaleti!....

YazıYORUM

lursa'da serins minibüsleri carmsn
Bursa'da kavşağa 
kontrolsüz girdiği 
belirtilen 2 servis 
minibüsünün 
karıştığı kazada 
biri ağır 23 kişi 
yaralandı.
Olay, Minareliçavuş 
Mahallesi Nilüfer 
Organize Sanayi 
Bölgesi Köknar 
Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 
Fabrikalara işçi 
taşıyan E.D. (51) 
idaresindeki 16 S 
5814 plakalı servis 

minibüsü ile Z7U. 
(45) idaresindeki 16 
E 8239 plakalı

minibüs kavşakta 
çarpıştı. Çarpmanın 
etkisiyle iki minibüs 
de savrulurarak 
kaldırıma çıktı.
Kazada servis 
minibüslerinin 
sürücüleri ile yolcu
lar Nevzat D., Halil

M., Abdullah C., 
Muhammet D.,

Hâşan K., Murat Ç., 
Nuh A., Vedat A., 
Ergin A., Ergün K., 
Mehmet G., Nurgül 
B., Engin B., Musa 
G., Nevzat K., 
Osman K., 
Ercan Ü., 
Rustem A, Halil D,.

Hasan K. ve Reşit K. 
yaralandı. Yaralılar

olay yerine sevk 
edilen çok sayıda 
112 ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi, 
Çekirge Devlet 
Hastanesi, 
Bursa Devlet 
Hastanesi ve 
çevrede bulunan 
özel hastanelere 
sevk edildi.
Yaralılardan 
Reşit K.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi.

Polis kazayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

Çatı onarırken canından oldu
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde, onarmak 
için çıktığı çatıdan 
düşen bir adam 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, 5 gün önce

Güllüce Köyü'nde 
meydana gelen 
olayda, onarmak 
için çatıya çıkan 
65 yaşındaki 
Hüseyin Günel 
dengesini kaybetti. 
Düşerek ağır

yaralanan Günel, 
ilçedeki devlet has
tanesinde yapılan 
müdahalenin ardın
dan durumunun ağır 
olması üzerine 
Bursa'ya sevk edildi. 
Günlerdir ölümle

pençeleşen Günel 
dün hayatını kaybet
ti. Yaşlı adamın 
ölümünün şüpheli 
bulunması üzerine 
cesedi, otopsi için 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı

Boıle dolandırıcdık görülmedi
Bursa'da, yetimler 
için yazma sattık
larını söyleyen iki 
kişi, girdikleri evin 
sahibinin altınlarını 
çaldı.
Olay, Osmangazi 
ilçesi Hamitler 
Mahallesi 1. Aktaş 
Caddesi üzerinde

meydana geldi. 
G.G. (22) isimli 
kadının evine gelen 
iki kişi, yetimler 
için yazma sattık
larını söyleyerek 
içeri girdi. Ev 
sahibesine, 
''Ailenizde sıkıntı 
var, evindeki

altınları çorabın 
içine koy, okuyalım" 
dedi. Bunun üzerine 
G.G. altınları 
çorabın içine koyup 
verdi. İçi altın dolu 
çorabı okuyup 
üfleyen iki kadın, 
"Bunu sakın açma, 
yoksa büyü bozu

lur" diyerek geri 
verdi. İki kadının 
evden ayrılması 
üzerine çorabı 
kontrol eden 
G.G. altınların 
yerinde olmadığını 
gördü. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Türkiye’de de, görevlerinden ayrıldık
tan sonra kimlere araç ve koruma ve 
rileceği bellidir.

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanlar), 
Başbakanlar, Dışişleri Bakanları, hak
larında Adli makamlarca “Koruma" 
kararı verilmiş Vali, Emniyet Müdürleri 
ve Devlet Görevlileri...

Bu kişiler, yasaların emrettiği ve 
güvenlik birimlerinin şekil-şart ve sayı
da araç ve görevli ile korunurlar.

Fakat bazı kendini bilmezler, anaların
dan “Bakan" doğduklarından görev
lerinden ayrıldıktan sonra da devletten 
araç ve koruma isterler.

Yetkililere çeşitli baskılar uygulayarak 
bu kanunsuz isteklerini de kabul ettirir
ler. Yaptıklarının suç olduğunu, kul
landıkları aracın babalarının değil mil
letin aracı olduğunu bilerek, utan
madan o araca binmeye devam eder
ler.

Bazı Genel Başkan Yardımcıları da, 
görevlerinin sadece kendi partileri ile 
sınırlı olduğunu unutup, devleti “Parti 
Devleti" olarak görürler ve kamu 
görevlilerine emir vermeyi kendilerine 
tanınmış bir .hak olarak görürler!..
Bu tiplerin her biri üç veya dört tane 

koruma ile dolaşırlar.
Ne, yaptıklarının suç olduğunu, ne de 

çok komik duruma düştüklerini göre
mezler.

Bu arsız tiplere çok kızarım ama, esas 
üzüntüm ve kızgınlığım yanlarına 
“Koruma" olarak aldıkları devlet 
memurlarına, bazen şoför, bazen çanta 
taşıyıcısı, telefon memuru, bazen de 
kapıcı muamelesi yapmalarınadır.

Kimi ayakkabısını bağlatır, kimi 
ayağını yıkatır, kiminde de Hanımın, 
çocuğun gezdiricisidir..

O zavallı korumacı çocuklar da ses
lerini çıkaramazlar, içlerinden neler 
söylediklerini çok iyi tahmin ede
ceğiniz sözleri mırıldanıp, hizmete 
devam ederler. Bu da biline..

Bu tiplerin sayısı hiç de azımsanacak 
kadar değildir.

Yüzlerce araç(benzini de devletten- 
yani milletten-yani sîzlerden) binlerce 
polis(maaşları devletten-yani milletten- 
yani sizlerden) bu beylere hizmet 
etmekteler. Yazıyı ağırda olsa şöyle 
bağlayalım;

Kim ki devletin-milletin aracını, 
devletin-milletin polisini usulsüz, 
kanunsuz, haksız bir şekilde kullanı 
yorsa, onlar korunacak adamlar değil, 
“yüzlerine tükürülecek" adamlardır.

Tacizciye 
suçüstü

Merinos'ta genç kızlara elle 
tacizde bulunduğu iddia edilen 
zanlı polisin uzun süren nöbeti 
sonunda yakalandı.
Merinos Mahallesi'nde bir hafta 
içinde kimliği belirsiz bir kişi 
tarafından elle tacize uğradıklarını

öne süren 16 ve 21 yaşındaki iki 
genç kız, polise başvurdu. İhbar 
üzerine harekete geçen İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Ahlak Masası ekipleri, 
söz konusu adreste gün boyunca 
'nöbet' tuttu.

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meme «e rahim kanseri tanıtıldı
Gündemde seçim mi var?

Başkanvekilliği konusunda ard arda 
gelen kararlar, birer hukuki sonuçtun

Dün akşam As Tv. de televizyon 
karşısına çıkan Refik Yılmaz, CHP’lileri 

; yargıyı yanıltmakla suçluyor.
“Düzmece evraklarla resmi makamlar 

yanıltılmıştır” diyor.
3. İdare Mahkemesi’ne sunulan kapı 

önü meclisi toplantısının evraklarının 
resmi olmadığını savunuyor.

Bu evraklar nasıl resmi olacak ki.
Koltuğa oturduktan sonra, 23. madde 

ye göre meclisi toplantıya çağıran Meclis 
2. Başkanvekilinin çağrısını dikkate al 
madilar ki.

Almadıkları gibi meclis salonunu bile 
açmadılar.

Mühür onların elindeydi.
CHP’liler bu evraklara belediye 

mühürünü, başlıklı kağıdını nasıl koya
caklardı?

Bunlar sağlıklı iddia olsaydı, 
mahkeme de savunmalarında dikkate 
alınırdı.

Ama, onlara göre mahkeme yanlış 
karar vermiştir.

AKP 10 yıl yönettiği Gemlik’te yerel se 
çimlerin kaybının hazımsızlığını üzer
lerinde atamıyor.

Yargılama aşaması sürerken, halkın 
oyuyla demokratik yollarla seçilenler, bu 
gün yerlerinden edildi.

Halktan alamadıkları oyla, şimdi 
koltukta oturuyorlar.

Bunu nasıl içlerine sindiriyorlar 
bilmem.

Gemlik’e hizmet yağıyormuş.
BUSKİ, siz koltukta olduğunuz için mi 

Gemlikte hizmet getiriyor.
O zaman getirmesin.
Mehmet Turgut döneminde siz 

Gemlikli yönetmiyor muydunuz?
Neden BUSKİ bu alt yapı hizmetlerini 

yapmaya o günlerde başlamadı?
Bunlar, BUSKİ’nin gecikmiş hizmetleri. 

Yapılanlar ise programlı hizmetlerdir.
Belediye başkanvekilliğine Refik 

Yılmaz geldi diye yapılmıyor bu 
hizmetler. Yapılması gereken 
hizmetlerdir.

Gemlik sular altında kaldığında, 
görevde kim vardı?

Kanalizasyon, su hizmetleri 
Büyükşehir hizmeti değil mi?

Isterşeniz hiç hizmet yapmayın.
Halk bunun hesabını sizden sorar.
Ama, göreve biz geldik, Gemlik’e 

hizmet akıyor palavrasıyla kimseyi 
kandıramazsınız.

Adliye önündeki bir kazıyı 4 aydır 
bitiremiyorsunuz. Her yer batık içinde, 
plansız ve düzensiz kazı yapılıyor.

Hangi sokağa girseniz yollar kapalı.
Şimdi koltuğun altlarından kayacağını 

anladıkları için, yeni bir strateji attılar 
ortaya.

Hodri meydan seçim!
Veya sandığa gidelim!
Önce hukukun gerekleri yerine getiril 

melidir.
Bir hukukçunun bunları söylemesi hu 

kuka saygısızlıktı?
Bu süreci yönlendiren, Gemlik’teki 

siyasiler değil. Bu iyi biline.
Sandık ise zamanı geldiğinde vatanda 

şın önüne konûr.
Vatandaş o gün tercihini yapar.
Diğerleri lağa luga. '

Gemlik Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Şubesi, Özdilek’te halkı bilgilendirdi

Gemlik Toplum 
Sağlığı Merkezi
Eğitim Şubesi 
hemşireleri Songül 
Gökdoğan ve Hatice 
Kudal tarafından 
Özdilek Alışveriş

Merkezi’nde açılan 
stand aracılığı ile 
Gemlik halkına 
meme kanseri, 
rahim ağzı kanseri, 
bağırsak kanseri ve 
kansersiz yaşam

hakkında bilgiler 
verildi. Halkın merak 
ettiği sorulara cevap 
veren hemşireler, 
beslenmenin sağlık 
açısından önemine 
değinerek kanserle

ilişkisi anlatıldı.
TC. Sağlık Bakanlığı 
Bursa İl Stantta, 
Sağlık Müdürlü 
ğü'nün hazırlamış 
olduğu broşürler 
halka dağıtıldı

Borsacılar Almanya’dan dönılii
Gemlik Ticaret 
Borsası yöneticileri 
Almanya’nın Köln 
şehrinde katıldıkları 
“Anuga Gıda 
Fuarı”ndan 
döndüler.
8-12 Ekim günlerin 
de düzenlenen 
“Anuga Gıda 
Fuarı’nda stand 
açarak Gemmlik 
çeytin ve zeytin 
yağım dünyaya 
tanıtmayı 
amaçladıklarını 
söyleyen Gemlik 
Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan 
Acar, “Tanıtım 
görevimizi 
başarı ile yaptık. 
Fuara Gemlik’ten 
40 işadamı katıldı. 
Fuarda incelemeler 
yaptılar. Buradan 
Hollanda’ya geçerek 
Roterdam’a gidi 
lerek Ticaret Odası 
ziyaret edildi. 
Ticaret Odası

Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Masası 
Başkanı Mr. Cor 
Bekker, Türkiye’nin 
gelecekte dünyanın 
yıldızı olacağını 
söyledi. İki ülke 
arasındaki ticaret 
hacminin daha da 
artacağını inandığın? 
söyleyen Mr.
Bekker, çalışmalar 
hakkında heyetimizi 
bilgilendirdi.” dedi.

Gemlik Vergi Dairesi 5870336186 nolu mükellefiyim.
Olivetti OL marka 2003 MT model 12003124 seri nolu yazar kasamın 

ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. ALİ ŞEN KÖSE
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Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Başkan Yardımcısı Özkan Ateşli ve 2 görevli hakkında savcılık soruşturma başlattı

Ilı kez kacak kapıları gıınamıı teı
Kadri GÜLER

İçişleri Bakanlığı’nın 
istemiyle, 
Danıştay’ın soruştur
ma açılmasına izin 
vermesi üzerine, 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Başkan Yardımcısı 
Özkan Ateşli, 
Belediye Fen İşleri 
eski Müdürü Adnan 
Güler ve eski Fen 
İşleri Müdür vekili 
İlyas Yüce hakkında, 
kaçak yapılan 134 
binayı yıktırmadıkları 
gerekçesiyle, Cum 
huriyet Savcılığı’nca 
soruşturma açıldı. 
Dün, Cumhuriyet 
Sâvcıhğı’na giden 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Özkan Ateşli soruş
turma konusu olan 
kaçak binaların 
neden yıktırılmadığı 
konusunda ifade 
verdiler.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP İlçe Başkanı 
Dursun Özbey ve 
Özkan Ateşli ile CHP 
ilçe binasında 
Savcılık ifadesinden 
sonra basın toplan
tısı düzenlediler.
Basın toplantısında 
konuşan Fatih 
Mehmet Güler, 
İçişleri Bakanlığı 
Müfettişlerince, 
2009 yılında göreve 
geldikten sonra, 
tespit ettikleri 134 
binanın Encümen 
kararı ile yıkılması 
kararı aldıklarını ve 
bunlardan 17 tanesi
ni yıktırdıklarını 
söyledi.
İçişleri Bakanlığı’nın 
encümen kararını 
uygulamayarak yıkıl
ması gereken kaçak 
yapıları yıkılmaması 
suretiyle kaçak yapı

sahiplerine menfaat 
sağladıkları için 
yargılanmaları istedi. 
Bunun üzerine İçiş
leri Bakanlığı, Güler 
ve Özkan Ateşli ile 
Belediye Fen İşleri 
görevlilerinin 
“yargılanmasında 
sakınca yoktur’ diye 
izin çıktı.
İçişleri Bakanlığı, 
Danıştay’a başvu
rarak, Güler, Ateşli 
ve diğerlerinin 
yargılanması için 
izin istedi.
Dosyayı inceleyen 
Danıştay Dairesi 
soruşturma açıl
masına karar verdi. 
Belediye Başkanı 
Güler, basın toplan
tısında yaptığı 
konuşmada şunları 
söyledi: 
‘‘Gemlik 
Belediyesi’nin tari
hinde bu konuda bir 
belediye başkanı 
hakkında dava 
açılıyor. Kararın ne 
kadar adil olduğunu 
halkımızın takdirine 
bırakıyorum.
Gemlik’in imar kirlili 
ği bizim zamanımız
da başlamadı. Biz 
düzeltmeye çalıştık. 
Ve kaçak yapılan 
tespit ettik.

Gemlik’te 7-8 bin 
kaçak yapı var. 
içişleri Bakanlığı’nın 
tespiti, adaletsiz, 
haksız uygulama 
içinde kaldığımızı 
gösteriyor.
Bakanlığın bu konu
da inceleme izni ve 
rerek dava konusu 
yapmasından ne 
amaçlanıyor?
Bunu kamuoyuna 
soruyorum.
Bugün Belediye Baş 
kanvekilliği koltu 
ğunda İçişleri 
Bakanlığı’nın 
oluru ile oturmalarını 
uzatmak için mi bu 
uygulamaya 
izin veriliyor?
Böyle bir uygulama 
normal demokrasi 
lerde olmaz.
Olsa olsa ileri 
demokrasilerde 
olur!’’ dedi.
16 Mart 2011 günü 
görevden alınmasın 
dan sonraki süreç ile 
önceki sürecin ayrı 
değerlendirilme 
sinin ve yorumlan
masının ne kadar 
adaletli olduğunun 
görüldüğünü 
söyleyen Güler, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
“İçişleri Bakanlığı 

bizden sonra 7 aylık 
dönemde acaba 
göreve gelenler, kaç 
kaçak yapı ile ilgili 
encümen kararını 
uyguladılar.
Kaç tanç binayı 
yıktılar?
Bunlarla ilgili olarak 
İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri' soruştur 
ma başlattı mı? 
Bakanlık bu konuda 
inceleme izni verdi 
mi? Dava açılması 
ile ilgili girişimleri 
oldu mu?
İçişleri Bakanlığı 
Türkiye Cumhuriyeti’ 
nin Bakanlığını 
temsil eder.
Bu Bakanlık, Bakan 
hk olmaktan çıkmış, 
AKP hükümetinin 
Bakanlığı olmuştur. 
Biz, yine de Adalete 
güveniyoruz.’’

KAÇ TANESİNİ 
YIKMIŞLAR 
Daha sonra söz alan 
CHP ilçe Başkanı 
Dursun Özbey, ise 
konuşmasında 
kaçak yapıları yıkım 
işinin yerel 
Belediyeler yanında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa 
Valiliği’nin de görev

leri arasında olduğu 
nu hatırlatarak şun
ları söyledi: 
“Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bursa’da 
kaçak kaç tane 
binayı yıkmıştır? 
Gemlik 
Belediyesi’nin CHP’li 
yöneticileri göreve 
gelince kaçak 
yapılar tespit etmiş, 
encümenden yıkım 
kararı çıkarmıştır. 
Bu karardan sonra 
da 17 bina 
yıkılmıştır. Kaçak 
yapılar büyük 
çoğunluğu Kumsaz 
Bölgesindedir. 
Bu bölge Gemlik 
Belediyesi’ne 
bağlanmadan önce 
yıkımlar Bayındırlık 
İl Müdürlüğü ve 
Valilikçe 
yapılmaktaydı. 
Buradaki yüzlerce 
kaçak binayı Valilik 
neden yıkamamıştır? 
Bursa Valiliğinin 
çözemediği bu 
önemli sorunu, Fatih 
Mehmet Güler 
göreve geldikten 
sonra kısa sürede 
çözmeye çalıştı. 
Önceki belediye 
başkanlarına açıl
mayan inceleme ve 
dava, muhalefet 
belediyesine açılı 
yor. Sorun siyasal- 
laşmıştır.” 
Dursun Özbey, ikti
darın diğer CHP’li 
belediyeler de bu tür 
soruşturmaları 
açtırdığını, CHP’li 
belediyelerin polisçe 
basıldığını, muhale
fete karşı korku 
imparatorluğu kurul
maya çalışıldığını 
söyledi.
özbey, Gemlik 
Belediyesi’yle ilgili 
iddiaların yargıya 
intikal ettiğini ve 
mahkemelerin

devam ettiğini de 
belirterek, “Ben 
Belediye Başkanımız 
ve arkadaşlarının 
suçsuzluğuna 
inanıyorum.
Mahkemelerde 
arkadaşlarımız 
aklanacaktır” dedi.,

130 BİN 
KAÇAK YAPI 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler 
daha sonra söz ala 
rak, Bursa Osman 
gazi Belediyesi sınır
lan içinde 130 bin 
kaçak yapının bulun
duğunu, AKP’li diğer 
Belediye sınırlarında 
binlerce kaçak yapı 
bulunduğuna dikkat 
çekerek, “İçişleri 
Bakanlığı’na 
soruyorum.
Neden bu belediye 
lerde, müfettiş 
raporlarına karşın 
inceleme ve soruş
turma açılması izni 
vermiyor sunuz? 
Ama, konu biz olun
ca 134 bina için 
inceleme izni veri 
yor sunuz? 
Asıl amaç, bizim 
geri dönüşümüzü 
engelle medir. 
Gemlik 
Belediyesi’nde 
benim görevden 
uzaklaştırılmamdan 
sonra yaşanan 
hukuksuzluklar ve 
fiili işgal, iki başkan- 
yardımcısının satın 
alınarak göreve 
getirilmesi ve bu 
yaşananlar, 
önce, Gemlik Bele 
diyesi’nde Bursa 1 
2. 3. İdare 
Mahkemelerinin 
verdiği kararlar, bu 
hukuksuzluğun 
ortaya koymakta dır 
Önce mahkemelerin 
kararlarını uygu
layın” dedi.
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MM B Mil» S6K borçluları dlkltat
Türkiye’nin yürüt
tüğü diplomatik 
girişimler sonucu 
alınan karar çerçe 
vesinde, PKK’nın 
kamplarının bulun
duğu alanlardaki 
köylerin boşaltıl
ması için çalışmalar 
başlatıldı.
Irak Bölgesel Kürt 
yönetimine yakın 
internet sitelerinde 
yer alan haberlere 
göre, PKK kamp 
larının bulunduğu 
alanlarda yaşayan 
sivillerin yerleşe
ceği 4 kampın inşa 
at çalışmalarına 
başlandı.
Kandil, Sidekan, 
Hakurk, Hınere, 
Pışde re bölgesinde 
yaşa yan siviller, 
Bölge sel Kürt 
Yönetimi tarafından 
yapılacak bu 4 
kampa yerleştirile
cek.

Win m M M
Bursa Kent Katı Atık 
Depolama Alam'nda 
oluşan metan gazın
dan üretilecek elek
trik TEİAŞ'a, ısı ise 
seralara verilecek. 
Bursa Kent Katı Atık 
Depolama Alam'nda 
oluşan metan 
gazının enerji kay
nağı olarak kullanıl
ması için yürütülen 
çalışmalar hız
landırıldı. "Sağlıklı, 
planlı ve çağdaş bir 
Bursa için 
sürdürülebilir 
çevre" ilkesiyle 
hareket eden 
Büyükşehir 
Belediyesi, Kent 
Katı Atık Depolama 
Alam'nda oluşan 
metan gazından 
enerji elde edilme
sine yönelik çalış

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

42 MİLYON 
DOLARA MAL 
OLACAK 
Bölgesel Kürt 
Yönetimi Başkanı 
Mesut Barzani’nin 
talimatı ile Kandil 
yakınlarında bulu
nan Pışdere ve 
Verte’ye 2, Side 
kan’a da 2 kampın 
yapılacağı belirtildi. 
Yapımına başlanan 
ve toplam 624 konu
tun bulunacağı 4 
kampın yaklaşık 42 
milyon dolara mal 
olacağı belirtildi.

malara hız verdi. 
Depolanmış katı atık 
içinde yatay kanal
larla birlikte dikey 
kuyular açılarak 
metan gazı toplama 
sistemleri oluşturul
maya başlanırken, 
saha içi inşasının 
ardından ana topla
ma sisteminin 
yapımına geçildi. 
Ana toplama siste
mindeki gaz jener
atörlere aktarılarak 

Bölgesel Kürt 
yönetiminin, yapımı
na başlanan söz 
konusu kampları, 
Türkiye ve İran’ın 
Türkiye- Irak, 
Irak- Iran sınırların
da PKK ve 
PJAK’ya yönelik 
gerçekleştirdiği 
hava ve kara 
operasyonlarında 
sivillerin zarar 
görmesini engelle
mek ve sivil 
kayıpların önüne 
geçmek için 
yaptığı belirtildi.

ısı ve elektrik 
enerjisi üretecek. 
Elektrik, Enerji 
Piyasası 
Düzenleme 
Kurulu (EPDK) 
tarafından düzen
lenecek üretim 
lisansını takiben 
oluşturulan nakil 
hattı üzerinden 
Türkiye Elektrik İle
tim A.Ş'ye (TEİAŞ) 
verilerek şebeke içi 
dağıtımı sağlanacak 

SGK'nın bazı 
borçların yeniden 
yapılandırılması 
kapsamındaki 
kurum alacaklarına 
ilişkin üçüncü taksit 
ödeme yüküm
lülüğü 31 Ekim 
2011'de sona eriyor. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumundan 
yapılan açıklamada, 
6111 sayılı Bazı 
Alacakların Yeniden 
Yapılandırılması ile 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
ve Diğer Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde 
Kararnamelerde

Saıtanicilete cenre cainsı
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çalı 
Sanayi Bölgesi’nin 
organize sanayi böl
gesi olmasını 
önemsediğini, 
ancak yapılacak 
çalışmalarda çevre 
temizliğine has
sasiyet gösterilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Çalı 
Sanayici İşadamları 
Derneği’nin 
(ÇASİAD) Holiday 
Inn Otel’de düzenle
nen organize sanayi 
bölgesi olma süreci 
konulu toplantısına 
katıldı. Başkan 
Altepe, ÇASİAD’ın 
güzel bir başlangıç 
yaptığını söyleye 
rek, Bursa’da 
organize sanayi 
anlamında önemli 
adımların atıldığını 
anlattı.
Bursa’nın sanayici
lerinin kentin gelişi
minde önemli 
görevler üstlendik
lerini ifade eden 
Başkan Altepe, “Bu 
ülkenin gerçek
leriyle en iyi sanayi
ciler karşı karşıya 
kalıyor. Onlar ham
maddeyi altın olarak 
alıyor, bakır olarak 

Değişiklik Yapılması 
Hakkındaki Kanun 
kapsamına giren 
borçları için taksitle 
ödeme başvurusun
da bulunmuş 
borçlularca, bir 
takvim yılı içinde üç 
taksidin yasal süre
si içinde tam olarak 
ödenmemesi 
halinde, ödenmeyen 
taksitler yönünden 
6111 sayılı Kanun 
hükümlerinden 
yararlanma hakkının 
sona ereceği belir
tildi. Açıklamada, 
şunlar kaydedildi: 
"Kurumumuz ala
caklarına (kira ala
cakları hariç) ilişkin

üretiyor. Bir yandan 
enerji üretirken bir 
yandan da var olan 
eksiklikleri sanayi
ciler yaşıyor.
Ülkenin röntgenini 
çekmek için başka 
bir yol aramaya 
gerek yok, hayatın 
içinde yaşayan 
sanayicilere bak
mak yeferIT” diye 
konuştu.

“Bursa, örnek 
bir şehir” 
Bursa’nın birçok 
özelliği barındıran 
avantajlı bir şehir 
olduğunu söyfeyen 
Başkan Alteper 
“Bursa, üretimde 
örnek bir şehirdir.
Marka firmalar; 
Bursa’da hızlıca 
yayılıyor. Bursa’nın 
gelişimi için daha 
çok şey yapmalıyız. 
Bursa, örnek ve her 
konuda önemij: bir 
şehir. Bizim üretici
lerimiz holdingjer 

üçüncü taksit 
ödeme yüküm
lülüğü 31 Ekim 2011 
tarihinde sona ere
ceğinden, ilk iki tak- 
sidini yasal süresi 
içinde tam olarak 
ödememiş olan 
borçluların (bu tak
sitleri yasal süresi 
dışında ödemiş 
olsalar dahi) 2011 
yılına ilişkin kalan 
taksitlerini yasal 
süresi içinde ve tam 
olarak ödememeleri 
halinde, 6111 sayılı 
Kanun uyarınca 
yapılmış olan 
yeniden yapılandır
ma hakkı kaybedile
cektir.” 

oluşturmuş. İlk 
organize sanayi böl
gesi de Bursa’da 
kurulmuş” dedi. 
Başkan Altepe, Çalı 
sanayi bölgesinin 
şehrin merkezine 
yakın olmasından 
dolayı avantajlı 
olduğunu ifade 
ederek, “Çalı sanayi 
bölgesinde aranan 
her türlü nitelik 
mevcut. Altyapıyla 
ilgili eksikleri 
tamamlanmış. Bu 
sürecin bir an önce 
tamamlanmasını ve 
Çalılı sanayicilerin 
de organize sanayi 
bölgesi avantajların
dan yararlan
malarını umuyorum. 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
her konuda sanayi
cilerimizin yanın
dayız. Çalılı sanayi
cilerimizin mutlu
luğu bizim de mut
luluğumuzdur” şek
linde konuştu.

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Dostluğun Değeri
Hayatımız boyun

ca çevremizde hep 
dostlarımızı 
görmek isteriz. 
Pek çok 
arkadaşımız vardır; 
ama onlar dost
larımızın yerini 
tutamazlar. 
Dostlarımızın 
hangi özellikleri 
bizi onlara bağlar, 
onlardan 
vazgeçilmez kılar?

Hani bir 
atasözümüz vardır: 
“Altın ateşte, insan 
mihnette belli 
olur.” der. Zor gün
lerimizde, sıkıntılı 
anlarımızda, yardı
ma ihtiyacımız 
olduğunda 
yanımızda bize 
Hızır gibi yetişen
lerdir gerçek dost
larımız. İyi 

günümüzde herkes 
bizim yanımızda, 
çevremizdedir; 
herkes
dostumuzdur.
Dostluk çaba 

ister, dürüstlük, 
içtenlik ve cömert
lik ister. Almaktan 
çok vermeyi gerek
tirir.

Korunmaya muh
taç kristal bir vazo
dur. istemeyerek 
de olsa kırılırsa 
onu yapıştırmak 
mümkün değildir. 
Kırılmaması için 
özen gösterilmesi 
gereklidir. 
Geçmişinizi şöyle 
bir düşünün bu 
gerçeği kim bilir 
kaç örnekle 
yaşadınız? Sütten 
ağzınız yandı; 
fakat yoğurdu 
üfleyerek yine de

yemediniz.

Ünlü düşünür 
Çiçero: “Dostluk 
toprak bir maşrapa 
gibidir, önemsiz bir 
nedenden birden
bire kırılır ve bir 
daha kullanıl- 
maz.”der. Kırılan, 
zedelenen, bozu
lan bir dostluğun 
tamiri de yoktur.
Zor bir dönemden 

geçtiğinizi 
düşünün.
Anımsayın “12 
Eylül” dönemini. 
Dost diye çevre 
nizde kimleri göre
bildiniz? Halk şairi 
ne diyor: “Hapis 
damlarına serdim 
postumu / 
Bilemedim düş
manımı dostumu.” 
İnsanın gerçek 
dostunu bilmesi 

için onu iyi bir 
sınavdan geçirme
si gerekir. İnsan 
ilişkilerimizde 
kendimizi farklı mı 
gösteriyoruz ki 
zaman zaman 
yanılgılara düşü 
yor sonra da 
üzülmekten 
kendimizi alamı 
yoruz? Şu gerçeği 
de kabullenmek 
zorundayız: 
“Düşenin dostu 
olmaz.” Atalarımız 
bin yılların deneyi
mini bu özlü 
sözle dile 
getirmemiş mi?

Yaşamınızda 
işleriniz iyi gitme
di, beklentileriniz 
gerçekleşmedi. 
Borçlarınızı ödeye
mez duruma 
düştünüz.
Alacaklılar kapıya 
dayandı. Dost diye 
bildikleriniz 
nerede? İşte bu 
durumda bazı dost 
bildikleriniz bile 
selamı sabahı 
kesmiştir. Halk 
şiirimizin şu örnek
leri konuyu ne 
güzel betimliyor: 

“Aziz dostlar 
şimdi çehresin 
eğer / Bizden 
çevrilmedik yüzler 
mi kaldı?” insan 
bir kez düşmeye 
görsün, bu durum 
onun çaresizliğini 
ve yalnızlığını 
yaşayacağı andır.

Hayat sevinç ve 
kederlerle iç içe 
olduğu için bizler 
bunları yaşamak 
zorundayız. 
Sıkıntıları, zorluk
ları, acıları 
yaşarken dost
larımızı yanımızda 
görmek isteriz. Bu 
nedenle de 
Bechstein:
“Dostu olmayan 

insan en yoksul 
insandır.” deme 
gereği duyar. 
Yoksul olmamak 
için dost edin- 
meliyiz;fakat 
Aristo:
“Dostlarım!

Dünyada hiç dost 
yoktur.” diye 
haykırmaktan ken
dini alamaz ve 
ardından ekler: 
“Çok dostu olanın 
hiç dostu yoktur.” 
Haydi gelin işin 

içinden çıkın 
şimdi. Dostumuz 
çok mu olsun 
yoksa az mı? Siz 
karar verin!

Şu ölümlü dünya
da ne yaparsak 
yapalım 
arkadaşlarımız da 
dostlarımızda az 
ya da çok olacak
tır. Onlar bizi 
yanıltsalar da yal
nız da bıraksalar 
biz yine onlardan 
vazgeçemeyiz.

Schiller: 
“Dostlarımızın 
azaldığı derecede 
ölüme yaklaşmışız 
demektir.” der. 
Bizler de dost
larımızı çoğalt
maya çalışarak 
yalnızlığa meydan 
vermeyelim. Ne 
yaparsak yapalım 
gerçek dostluğu 
Veysel’in 
dizelerinde ara 
yalım: “Dost dost 
diye nicesine 
sarıldım / Benim 
sadık yarim kara 
topraktır.” Bu 
dizelere ben bir 
şey ekleyemedim 
ya siz?
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Bursa'ya turist yağacak
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı Başkanı 
Bandar Fahad Al 
Fahaid, 57 İslam 
ülkesinden Türki 
ye'ye turist akını 
olacağını söyledi. 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı Başkanı 
Bandar Fahad Al 
Fahaid, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ile yaptığı toplantı
da, İslam Kalkınma 
Bankası tarafından 
desteklenen proje 
hakkında bilgi verdi. 
Vali Harput, Bursa 
için tarihi bir gün 
yaşandığını, imza
lanan protokolle 
Bursa'nın Araplar 
için 2013'te ana des- 
tinasyon merkezi 
ilan edildiğini ifade 
etti. Bursa'da 2012 
yılı Nisan ayında 
Türk ve Arap Turizm 
bakanlarının, gi 
rişimcilerin, işletme 
sahiplerinin, tur şir
ketlerinin katılacağı 
turizm zirvesi 
düzenleyeceklerini 
kaydeden Harput,

Arap ülkeleri ile 
Türkiye arasındaki 
turizm potansiyelin
in bu toplantı 
sayesinde daha da 
artacağını vurgu
ladı.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
imzalanan anlaş
madan büyük mem
nuniyet duyduğunu 
belirten Harput, 
önümüzdeki döne
min Arap ülkeleri ile 
Türkiye arasında 
turizm konusunda 
sıkı ilişkilere sahne 
olacağını söyledi. 
Arap Birliği Turizm 
Teşkilatı'na 
Kalkınma Ajansı 
vasıtasıyla ofis 
hazırladıklarını 
belirten Harput, 
"Kendilerinin ofisi 
hazır. Biz de 
Cidde'de bir ofis

açacağız.
Böylece Arap 
ülkeleri ile aramızda 
turizm ilişkileri 
artarak devam ede
cek. Sayın Al 
Fahaid, Bursa'ya 
sadece turizm 
yatırımları için 
gelmedi. Bursa'ya 
yapılabilecek diğer 
yatırımları da değer
lendirecek. Umarım 
ilişkiler iki ülke için 
hayırlı olur" diye 
konuştu. 
Anlaşmanın İslam 
Kalkınma Bankası 
tarafından da 
desteklendiğini 
hatırlatan Harput, 57 
üyesi bulunan bir 
kuruluşun turizm 
yatırımlarını teminat 
altına aldığını, bu 
ülkelerden Bursa ve 
Türkiye'ye turist 
yağacağını söyledi.

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KflCIRILMftYftCAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

K KOMPLE SATILIK 
S MARKET RAFLARI

VE RANK6LARI
S» BEYZA PETROL

Telefon: 513 Ol 03

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

MM'
■a——

ABONE 
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TEMAA
"SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik ■

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

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel:5132474 Fax:5141021

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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90 Mn memur alınacak
Yeni yılın bütçe 
detayları netleşti. 
2012 yılı bütçe gelir
leri 329,8 milyar lira, 
bütçe giderleri 350,9 
milyar lira olarak 
öngörüldü. Kamuya 
gelecek yıl 90 bin kişi 
alınacak.
Hükümetin hazır
ladığı 2012 bütçe 
sinin detayları belli 
oldu.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 2012 
yılı bütçe gelirlerinin 
329,8 milyar lira, 
bütçe giderlerinin 
350,9 milyar lira, faiz 
hariç giderler 300,6 
milyar lira, vergi 
gelirlerinin 277,7 mil
yar lira, bütçe açığı 
21,1 milyar lira, faiz 
dışı fazla 29,2 milyar 
lira olarak öngörül 
düğünü bildirdi. 
"2012 bütçesi ile isti
hdamı artırmayı, cari 
açığı azaltmayı, 
istikrarı güçlendir 
meyi ve mali disiplini 
sürdürmeyi hedefliy
oruz" diyen Şimşek 
sözlerini şöyle 
sürdürdü': "TUTZout 
çesine temel teşkil 
eden makroekonomik

varsayımların makul 
olduğunu düşünü 
yoruz. İstihdam 
maliyetlerini azaltmak 
için işveren priminde
ki 5 puanlık indirim 
uygulamasını sürdü 
receğiz.
İstihdam yükünü 
aşağı çekmek için 
bütçeye 5.5 milyar 
lira ödenek koyduk. 
Sosyal güvenliğe 
gelecek yıl bütçeden 
69 milyar liranın 
üzerinde transfer 
yapmayı düşünü 
yoruz. Yerel yönetim
lere çıelecek.vıl 27.6 
milyar lira aktarıl
masını öngörüyoruz. 

özelleştirmeden 
2011'de gelir beklen
timizin altında kaldı 
ama bu süreci devam 
ettireceğiz; 2012'de 
bütçeye 10.5 milyar 
TL gelir hedefliyoruz, 
özelleştirme gelir 
hedefi makul görün
mekle birlikte elbette 
piyasa şartlarına 
bağlı olacak."

KAMUYA 90 BİN KİŞİ 
Bakan Şimşek, 
kamuya brüt 90 bin 
kişi alınmasını 
öngördüklerini ifade 
etti.

TEMEL BÜTÇE

BÜYÜKLÜKLERİ 
Merkezi yönetim 
bütçe giderleri 350.9 
milyar lira, gelirler 
329.8 milyar lira 
öngörülüyor 
Bütçede faiz dışı 
giderler 300.6 milyar 
lira
Faiz giderleri 50.25 
milyar lira olacak 
Bütçe açığı 21.05 mil
yar lira öngörülüyor 
Bütçe 
açığının/GSYH'ya 
oranı 2012'de yüzde 
1.5 olacak 
Gelecek yıl bütçede 
FDF 29.2 milyar TL 
öngörülüyor

FDF/GSYH oranı 
2012'de yüzde 2 ola
cak
2012 bütçesinde gelir 
vergisi 53.8 milyar 
TL, kurumlar vergisi 
27.2 milyar TL 
öngörülüyor, ÖTV 
70.6 milyar TL 
öngörülüyor 
İthalde alınan KDV 
53.9 milyar TL, 
dahilde alınan KDV 
33.6 milyar TL, MTV 
6.7 milyar TL, BSMV 
4.5 milyar TL 
öngörülüyor

Emeklilere müjde!

Milyonlarca emek
li, AK Parti’den 12 
Haziran seçim
lerinden önce 
emeklilere söz 
verdiği intibak 
yasasının çıkart
masını bekliyor. 
Erdoğan, yasanın 
çıkartılması 
konusunda bizzat 
devreye girdi. 
AK Parti'nin 
Kızılcahamam'da 
düzenlenen 18. 
İstişare ve 
Değerlendirme 
Toplantısında 
beklenen müjde 
Başbakan 
Erdoğan'dan 
geldi.
Bakanlarla 
birlikte kampın 
son gününde 
milletvekillerinin 
sorularını yanıt

layan Erdoğan, 
emeklilerin 
intibak yasasının 
ne zaman çıkartıla
cağına ilişkin 
sorusu üzerine 
Bakan Faruk 
Çelik'e döndü ve 
"İntibak yasasını 
acilen getiren 
çıkartılım" dedi. 
Bu konudaki 
detayları ise 
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan anlattı. 
Babacan, "Bunun 
maliyeti var. 
Ancak bunu 
karşılayacağız. 4 
yıl içinde bütün 
emekliler intibak 
ettirilecek. 2014 
seçimlerinden 
önce emeklilerimiz 
hakkını alacak" 
dedi.

Kart horcu olanlar »anili! T MA ▲ “SUYUNU BOŞA 1İİF JLSKİ® HARCAMA” Hî *
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın MMr h

Bankalar artık 
sorunlu alacaklarını 
ihaleyle varlık 
yönetim 
şirketlerine satıyor. 
Türkiye'de yaklaşık 
5 milyon kredi ve 
kredi kartı borcu 
dosyası varlık 
şirketlerine 
devredildi.

Nedeni ise 
avukatlık mas
raflarından kurtul
mak... Varlık 
şirketleri, 
bankalardan ihale 
ile satın aldıkları 
borçları süresi ne 
kadar geçerse 
geçsin ya yapı
landırıyor ya da

borcun tamamını 
istiyor. Durumdan 
habersiz vatan
daşlar şirketlerden 
gelen borç talebini 
görünce soluğu 
savcılıkta alıyor.
'Biz tahsil 
edemedik siz 
uğraşın' diyen 
bankalar

2009 yılında 300 
bin, 2010 yılında 
1 milyon 300 bin, 
2011 yılı Eylül 
ayı itibarıyla 
da yaklaşık 5 mil 
yon kredi ve 
kredi kartı borcu 
varlık yönetim 
şirketlerine 
sattı.

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ONUR ECZANESİ
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 qq 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 941 VAPUR - FERİROT

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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
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

R 
E 
H 
B 
E 
R 
1

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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 50 88

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

TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 50 79
MAR-PET 513 310 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
Beyz^Petro^^^^^^^3<^>^

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4095 

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)

ısniımiii
m mi 

İfİGUME

HJ0-l5.l5.l9.l5
MffilER

I3.l5-I7.l5-21.OO
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MEM linüi vl^l

İ00 seterleri ipial edildi

Bursa’da düzenle
nen ‘1. Uluslararası 
Fotoğraf Festiva 
li’nin (Fotofest) 
Cumhuriyet 
Caddesi’ndeki 
coşkulu açılışının 
ardından Hanlar 
Bölgesi ve Merinos 
AKKM’de açılan 
sergiler vatandaşlar
dan büyük ilgi 
görüyor.
FotoFest kapsamın
da Bursa’ya gelen 
yerli ve yabancı 
fotoğraf sanatçıları 
ile fotoğraf tutkun
ları, Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM)

düzenlenen yemekte 
bir araya geldi.
Kahvaltı sonrasında 
Merinos AKKM fuar 
alanına geçen 
sanatseverler, 
fuayede sergilenen 
Mustafa Bilge 
Satkın’ın ‘Korku luk- 
lar’ fotoğraf sergisi 
ile Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar ve 
Yıldırım Gürses 
sergi salonlarındaki 
fotoğrafları inceledi. 
Tarihi Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi ile 
Merinos AKKM’de 
bulunan fotoğraf 
sergileri de 
büyük ilgi görüyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Bursa Kent Konseyi 
ve BUFSAD işbir- 
liğiyle düzenlenen 
Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Bursa Ticaret 
Borsası’nın ana 
sponsorluğunda, 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
(BTSO) destekleriyle 
hayata geçirilen 
festival kapsamında 
tüm sergiler beğeni 
topluyor.
Emirhan’da Nejat 
Çiftçi’nin, Fidan 
Han’da Randa Mirza, 
Serdar Bayburtlu,

Frederic Delangle ve 
Cihan Pocan’ın 
Geyve Han’da 
Vivian Maier’ın, 
Eski İpekhan’da Ken 
Light ve Jonathan 
Lewis’in, 
Kozahan’da Ozan 
Sağdıç ve Ergun 
Çağatay’ın, Pirinç 
Han’da Carolyn 
Drake, Rena Efendi, 
Kate Brooks ve 
Xenia 
Nikolskaya’nın ve 
Tuzhan’da da 
Maggie Steber’in 
fotoğrafları Bursah 
sanatseverlerin 
beğenisine 
sunuluyor.

İstanbul Deniz
Otobüsleri (İDO)

seferler iptal edildi. 
Dış Hat Deniz

A, Ş'nin bazı sefer
leri hava muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edildi.
İDO'nun internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
bugün hava 
muhalefeti 
nedeniyle iç batlar
daki Boğaz hattı, 
Avcılar seferleri ve 
Kabataş-Adalar- 
Bostancı hattındaki 
deniz otobüsü, 
Eskihisar ile 
Topçular araba 
vapuru hattındaki

Otobüsü ve Hızlı 
Feribot seferlerinde
ki iptaller de şöyle: 
"Saat 13.30'daki 
Yenikapı/Yalova, 
Yalova/Yenikapı 
seferleri, 14.00'deki 
Pendik/Yalova, 
Yalova/Pendik sefer 
leri, 15.00'deki 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa, 17.00'deki 
Kartal/Yalova, 
18.00'deki 
Bursa/Yenikapı, 
18.30'daki 
Yalova/Kartal 
/Bostancı"

fl GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : On. Dr. özgür İLİCİ 

KULAK BURUN BOĞAZ IKBB): Op. Dr. Erbil ATACAN
HASTA KABULÜN E BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK
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• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
* Tohumlar & Vitaminler
O Kuvvet Macunları
* Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar 

Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri

Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURSİ
•. t V t t î 

444 6877
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : 0 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEMLİKKfilIFEZOKUYUCULARIIUÖZa 

% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

X İH, > LOKMAN HEKİM 
' ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI'

“BİR ÖMÜRİ 
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
20 Ekim 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info®gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Merkezden 
Dolara Cifte 
Müdahale

Merkez Bankası, yarın da yüksek 
tutarlı döviz satım ihalesi açılabile
ceğini bildirdi. Haberi 9’da

Hakkari Çukurca ilçesinde karakola saldıran PKK’lı teröristler, büyük zaiat verdirdiler

Hain saldırıda 26 setıit II will
Cumhurbaşkanı Gül, “Bize bu acıyı çektirenler bunu misliyle ödeyecekler” dedi.

Hakkari'nin Çukur
ca İlçesi'nde 
merkezdeki 
güvenlik birimle 
riyle, sınırdaki 
askeri birliğe yöne
lik eş zamanlı PKK 

saldırısında şehit 
sayısı 24'e, yaralı 
sayısı da 18'e çıktı. 
Saldırıyı 200 kişilik 
PKK'lı grubu gece 
yarısı başlattı.
İlçe merkezindeki 

polis ve jandarma 
binalarıyla güven
lik noktalarına ağır 
silahlarla saldıran 
teröristler, dikkat
leri buraya çekti. 
Güvenlik güçleri

teröristlerin 
saldırısına anında 
karşılık verirken 
çatışmalar 
sabahın ilk ışıkları
na kadar sürdü. 
Haberi sayfa 5’de

filin Bakış
İstanbul Deniz Otobüsleri yönetimi halka açılma kararı aldı. 

İstanbul Bursa arası 5 saatten 2 saate inecek

İDO Gemlikte RO Rö
iskelesi kuracak

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

24 Şehit..
Geçtiğimiz Pazar günü, ilçemizde “Şehit 

lere Saygı” mitingi yapıldı.
Festival Alam’ndan-Şehitlik’e kadar yürü 

yüşü izledim.
Mezarlığa kadar yürüyen kitle, "Şehitler 

ölmez” diye bağırdılar.
Bu bağrışların sesi kulağımdan dinme 

den, dün Çukurca’dan 24 şehit haberi 
geldi.

Aynı günün sabahında ise, 5 polisimizin 
şehit haberi...

‘Türkiye şehitlerine ağlıyor’ başlıkları 
atılıyor manşetlere..

Ama, polisimizin, askerimizin ölüm 
haberleri bitmiyor.

Ölüm haberleri ard arda geliyor.
Hükümet halkı sağ duyuruya çağırıyor.

Devamı sayfa 4’de

İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO), 
yeni rotasını 
belirledi.
Özelleştirilmesinin 
üzerinden 4 ay 
geçen İDO'yu 2 mil
yar dolarlık bir şir
ket haline getirmeyi 
he deflediklerini 
söyle yen İDO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder 
Sezgi, "İDO'yu

2013 yılında 
halka arz etmeyi 
planlıyoruz. Ambarlı 
merkezli Ro-Ro pro
jesi ile, TIR, kam 

yon ve otobüsleri 
taşıyacağız. Körfez 
geçişi ile de rekabet 
edeceğiz " dedi.
Haberi sayfa 7’de

Ziynet 
eşyası çalıp 

kaçarken 
yolda Pir 

kişiyi 
bıçakladılar 
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
evden yaklaşık 10 
bin TL değerinde 
ziynet eşyası 
çaldıkları ve bir 
kişiyi yaraladıkları 
iddia edilen 3 zanlı 
yakalandı. Ev 
sahibinin haber 
vermesi üzerine 
hareket geçen 
emniyet ekipleri 
S.Y ve N.B'yi kısa 
sürede yakaladı. 
Haberi sayfa 3’de 

________________

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
info%25c2%25aegemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Çok duygusal milletiz 
vesselam

5’i polis 1 ’i çocuk 7 yurttaşımız daha 
mayınlı saldırıda yaşamını yitirdi... 10 
dolayında yurttaşımız da yaralı...
Zamlarsa sağanak yağmur gibi...

Ülke nüfusunun kaçta kaçının umurun
da...

Biz Türkler ilginç insanlarız.
Bir kere çok sabırlıyız.
Çok insanız.
Ulusal değerlerimize çok saygılıyız.
Cumhuriyeti,
Demokrasi’yi, 
Hukuk’u çok seviyoruz! 
Bir de Onuncu Yıl Marşı’nın bestesini... 
Bize yapılan kötülüklerden ise asla 

yılmıyoruz.
Hatta üzerine gidiyoruz.
Kanlı bıçaklı da olsak canımıza, malımıza 

da kastedilse çok hoşgörülüyüz...
Açlıktan... Aç 

kalmaktan...Yokluktan...Yoksul olmaktan 
hiç çekinmiyoruz..

Büyüklerimizin bize reva gördüklerine 
katlanıyoruz.

Onların her şeyin en iyisini bildiğine 
inanıyoruz.

Onlara kayıtsız koşulsuz güveniyoruz. 
Sormuyoruz...Sorgulamıyoruz..
Dünyanın en bozuk gelir dağılımına 

sahip ülkesi olur muyduk?
En yüksek vergi verenler sıralamasında 

ilk sırada yer ahr mıydık?
En pahalı benzini kullanır mıydık?

Benzini pahalı kullandığımız halde evden 
işe işten eve özel aracımıza kurulup bir 
başımıza gider miydik?

En pahalı telefon konuşmasını yapan 
ülke olabilir miydik?

Hatta pahalı konuştuğumuz için kar 
eden Türk Telekom’un satışına bu denli 
duyarsız kalır mıydık?

Bize resmen “zulüm” yapan,
Bizi “sadaka”ya alıştıran bir siyasal 

parti hala yüzde 50’ye yakın çoğunlukla 
iktidar koltuğunda oturabilir miydi?

Hatta daha da ötesi..
Valla biz böyleyiz işte...
Unutkanız...
Bağışlayıcıyız...
Sözün özü...
Biz Türkler...
Muhteşem Süleyman’ın muhteşem 

torunlarıyız...
Bize kimse bu duygularımızı unuttura

maz.
Unutma özürlü olsak bile...
İş vefaya gelince...
Önce;
İstanbul’da bozasıyla ünlü bir semt 

aklımıza gelir.
Ardından da leblebi ve tarçınla içme 

hayali kurarız.
Kurmasına da...
Nedense...
Bizi adam yerine koymayanlardan da 

asla vefamızı esirgemeyiz.
Şimdi anladınız mı biz neden çok ilgin

ciz?

Silil Mil Mili pli
23 Ekim Pazar günü 
Gemlik’te gerçek
leştirilen yürüyüşte 
verdiği destekten 
dolayı Gemlik’te 
ikamet eden Şehit 
Aileleri, Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 
ettiler.
Gemlik’te 12 şehit 
ailesinin bulun
duğunu söyleyen 
aile temsilcileri 
Başkanvekili 
Yılmaz’a dernek 
kurmak istediklerini 
ileterek, yardım iste
minde bulundular. 
Belediye Kanunu 
nun kendilerine 
verdiği yetki ile 
derneklere destek 
vermeye çalıştık

omb a mb m iim
Doğuştan yürüme 
özürlü 6 yaşındaki 
Beytullah Özçelik 
önümüzdeki yıl 
başlayacağı okuluna 
akülü tekerlekli san
dalye ile gidebilme 
nin sevincini yaşı 
yor.
Gemlik Belediyesi 
’nin temin ettiği 
akülü tekerlekli san
dalyeyi Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, annesi 
Emine ve babası 
Muhammet Özçelik’e 
teslim etti.
Yürüme engelli 
Beytullah Özçelik’i 
akü ile çalışan 
tekerlekli 
sandalyeye 
bindirilerek belediye 
koridorlarında 
gezdirildi.
Eşref Dinçer 
Mahallesi’nde

larını söyleyen 
Yılmaz, taleplerini 
diğer siyasi partiler
le de paylaşmaları 
gerektiğini hatır
latarak “Bu tür 
yardımları meclisi 
miz görüşerek kabul

etmektedir" dedi.
Yürüyüş öncesin

den itibaren kendi
lerine her konuda 
yardım ve destek 
olması nedeniyle 
teşekkür ziyaretinde 
bulunduklarını

belirten şehit aileleri 
temsilcileri 
amaçlarının 
aileleriyle birlikte 
toplanacakları 
dernek oluşturmak 
olduklarını 
kaydettiler.

ikamet eden baba 
Muhammet Özçelik, 
bir süre önce 
Gemlik 
Belediyesi’ne gele 
rek tekerlekli sandal 
ye isteminde bulun
duklarını belirterek, 
isteklerinin karşılan
masından son

derece mutlu 
olduğunu ifade etti. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, bu 
yıl okula başlaması 
gereken ancak 
tedavisi nedeniyle 
gelecek yıla ertele
nen Beytullah

Özçelik’e aldıkları 
akü ile çalışan 
tekerlekli sandalye 
sayesinde eğitime 
başlayacağı okuluna 
daha rahat gitme
sine destek ver
melerinin de kendi
lerini mutlu ettiğini 
kaydetti.

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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Bet eşyası çalıp kaçarken 
ııelıla tir kişiyi bıçakladılar

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com

YazıYORUM

www.milliyet/blog/özcan vural

Diyorlar ki ....

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir evden 
yaklaşık 10 bin TL 
değerinde ziynet 
eşyası çaldıkları ve 
bir kişiyi yaraladık
ları iddia edilen 3 
zanlı yakalandı. 
Geçen çarşamba 
gecesi Yunus Emre 
Mahallesi'nde bir 
apartmanın ikinci 
katına giren S.T.,

Kaçakıloğalgaz bomlıa nibi paıladı
Bursa'da bir evde 
meydana gelen 
doğalgaz patlaması 
mahalle sakinlerini 
sokağa döktü. 
Ev ve iş yerlerinin 
camları kırılırken, 
bomba patladığını 
zanneden vatan
daşlar olay yerine 
akın etti. Patlamanın 
meydana geldiği 
sokakta 2007 yılın
dan beri doğalgazın 
kaçak kullanıldığı 
iddia edildi.
Merkez Yıldırım ilçe
si Arabayatağı 
Mahallesi Muhtarlık 
Sokak'ta Hasan 
Duman'nın ikamet 
ettiği evde meydana 
gelen patlamada 
şans eseri yaralanan

lİIIM Milli Mı tlillllllllll Milli
Bursa'da bir binanın 
bodrum katında 
çıkan yangın paniğe 
neden oldu.
Evlerinden çıka
mayan vatandaşlar, 
yangının söndürül 
mesiyle rahat bir 
nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre 
merkez Nilüfer ilçesi 
Karaman Mahallesi 
Sevgi Sokak'ta bir 
apartmanın bodrum 
katında, gece saat 
02.00 sıralarında 
yangın çıktı. Yangını 
fark eden apartman 
sakini Ergün Batılı 
(45), itfaiye ekipler
ine haber verdikten 

N.B. ve S.Y., evdeki 
bilezik, altın ve 
fotoğraf makinelerini 
çalarak kayıplara 
karıştı. Ev sahibinin 
haber vermesi üzer
ine hareket geçen 
emniyet ekipleri S.Y 
ve N.B'yi kısa 
sürede yakaladı. 
N.B'nin üzerinde 
silah ele geçirildi. 
S.Y. ve N.B.

olmazken, çevredeki 
ev ve iş yerlerinde 
büyük çapta maddi 
hasar oluştu.
Sabah saat 08.00 
sıralarında evinde 
gaz kokusu 
olduğunu fark eden 
Hasan Duman 
annesiyle birlikte 
dışarı çıktıktan 5 
dakika sonra büyük 
bir patlama mey
dana geldi. Bomba 
patladığını zanneden 
vatandaşlar, sokak

sonra komşularını 
tek tek uyardı.
Yangın sebebiyle 
çıkan yoğun

dumanın etkisini 
azaltmak isteyen 
apartman sakinleri 
binanın terasına

çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından 
tutuklandı.
Diğer zanlı S.T. ise 
İstanbul Pendik'te 
ele geçirildi. Adam 
öldürmeye teşeb
büsten yargılandığı 
öğrenilen S.T.'nin 
üzerinde bıçak 
bulan polisler, yap
tıkları tahkikatta, 
zanlının hırsızlık 

lara döküldü. Ev 
sahibinin erken 
davranması can kay
bını önlerken, korku
dan kendilerini 
sokaklara atan 
vatandaşlar ise olan 
biteni anlamaya 
çalıştı. Patlamanın 
yaşandığı mahalleye 
gelen polis ekipleri 
de güvenlik önlem
leri alarak vatan
daşların olay yerine 
yaklaşmalarına izin 
vermedi.

yaptıktan sonra 
yaya olarak 
kaçarken, yolda 
karşılaştığı Hasan K. 
ile tartıştığı, çıkan 
kavgada Hasan K.'yi 
şahdamarından 
yaraladığı belirlendi. 
S.T. sorgusunun 
ardından sevk 
edildiği mahkeme 
tarafından tutuk
landı.

Güvenlik görevlileri 
herhangi bir aksak
lığın yaşanmaması 
için BURSAGAZ 
görevlilerine bilgi 
verdi. Olay yerine 
gelen doğalgaz 
görevlileri, sokak 
üzerinden geçen 
hattaki akımı kestj. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı 
ekipleri de tedbir 
amaçlı olay yerine 
geldi. Patlamanın 
yaşandığı evde 
bulunan kalorifer 
petekleri ile çiçek 
saksılarının sokakta 
bulunan bir aracın 
üzerine fırlaması ise 
patlamanın şiddetini 
gözler önüne serdi.

çıktı. Olay yerine 
gelen itfaiye ekip
leri, yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Depo olarak kul
lanılan bodrum katı 
tamamen kül olur 
ken, burada besle
nen bir sokak kedi 
sinin de yangında 
öldüğü tespit edil- 
di.Yangının tama
men söndürül mesi 
nin ardından bina 
dan çıkan vatandaş 
lar bir süre kendine 
gelemedi. Bina 
sakinlerini komşu
ları teselli ederken, 
olayla ilgili soruştur 
ma başlatıldı.

Toplumun büyük bölümü çıkarını 
düşünür.

Bunun için insanlar ilke ve kurallarını, 
onurlarını, vicdanlarını hiç sıkıntı çekme
den yok sayabiliyor.

Hele işi gücü yerinde, kazancı yolunda 
olan herkes, AKP hükümetinin başarılı 
olduğunu, ülkenin iyiye gittiğini, hatta 
bütün dünyada bir yıldız gibi parladığını 
söylüyor.

Şu gerçekler onları fazla ilgilendirmiyor: 
Silivri’de insanlar neyle suçlandıklarını 

bilmeden aylarca, yıllarca tutuklu olarak 
içerde yatıyorlar.

Savcılar tarafından hazırlanan iddiana 
meler somut delillere dayanmıyor.

Türkiye’de keyfi göz altılarla, sorgula
malarla insanlar tutuklanıyor.

Bütün bunlar hukuk devletinin işleme 
diğini. adil yargılamaların yapılamadığını 
ortaya koyuyor.

Kurumların hemen hepsi iktidarın deneti
minde.

Ne özerklikleri kaldı, ne de bağımsızlık
ları...

Basın özgürlüğü ortadan kalktı.
Gazete ve dergiler habercilik dahi yapa 

mıyorlar.
Görsel ve yazılı medyanın büyük bölümü 

iktidarın denetimine girdi.
İnsanlar birbirleriyle telefonla bile konuş

maya korkuyor.
Türkiye iktidarın iddia ettiği gibi demok 

rasiye doğru değil, otokrasiye doğru yol 
alıyor.

Bütün bu gerçekler Türkiye’nin iyi yolda 
olduğunu söyleyenlerin onurlarını, vicdan
larını hiç ama hiç etkilemiyor.

''Evet bunlar belki doğru ama olsun 
Türkiye iyi yolda" diyorlar.

Onlar için önemli olan çıkarlarının 
sürmesi.

Bakın yabancı basın, ne diyor:
"Erdoğan Arap ülkelerine yaptığı gezide 

önerdiği laik modeli Türkiye’de henüz sağ 
layamadı.”

Ama bu onursuzlar diyorlar ki; “Olsun. 
Türkiye iyi yolda.”

AKP yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan 
kendi belediyelerinin kılına dokunmazken, 
CHP’li belediyelere sık sık baskınlar 
düzenletiyor, insanlar gözaltına alınıyor, 
sorgulanıyor ve tutuklanıp cezaevlerine 
tıkılıyor.

Deniz Feneri yolsuzluğunu soruşturan 3 
savcı önce görevden alındı şimdi de 
başlarına çorap örülmeye çalışılıyor.

Yakında Deniz Feneri tutuklularının 
serbest bırakılacağı vedavanın örtbas 
edileceğine dair toplumda yaygın bir kanı 
var.

Bütün bunlara onların verdikleri yanıt 
yine aynı: “Olsun... Türkiye iyi yol da .” 
Sizler ne diyorsunuz ?..
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Güne Bakış

24 şehit

Zabıta Müdürlüğünde değişim
Eski Zabıta Müdürü Hilmi Demirel açtığı “Yürütmeyi Durdurma” kararını kazanınca 

Refik Yılmaz’ın Zabıta Müdürvekilliğine getirdiği Mehmet Kurşun, Ruhsat ve 
Küşat Müdürlüğüne verildi. Bu göreve ise Halit Seymen getirildi

Bir yanda, teröristlerle yurt dışında 
yapılan gizli görüşmeler, öte yanda İmralı- 
daki terörist başıyla yapılan flört..

Sonrasında, Anayasa değişikliği çalış 
malarının başlaması...

Demokrasinin sınırlarını geliştirmek, 
kurt halkının istemlerini yerine getirmek 
için uğraşmak!...

Hepsi boşuna.
Teröristin silah bırakmadığı yerde, 

barış konuşulmaz.
PKK, her ortamda "Ben güçlüyüm” 

diyor.
600 bin asker besleyen silahlı kuvvet 

lerimiz var.
5 bin PPK’lı ile yıllardır baş edemedik. 
Bu yüzden onları başımıza bela ettik. 
Demokratik Açılım dedik, Kürt Açılımı 

dedik, seçim öncesi silahlar sustu.
Neden sustu silahlar?
Kimin için sustu.
Şimdi neden susmuyor?
Kızgınlıkları bundan.
El A, İRA silahları bırakmış..
O zaman barış isteyenler, silahını 

bırakır.
Terör devam ettikçe barış gelmez.
Kürdün de, Türkün de ölümleri devam 

eder.
Teröre karşı topyekün savaşmak 

gerekir.
Terör artık dağda değil kentlerde.
Kentlerde, onbinlerce terörist ve sem 

pezitanı var.
Türkiye PKK ile savaşımda sınıfta 

kaldı.
Yılanın başj küçükken ezilmediği için o 

yılan bugün büyüdü.
Şimdi, sinsice gelip bizleri ısırıyor.
Biz ise, "Şehitler ölmez, vatan bölün

mez” diye bağırıyor.
Vatanın bir parçasının bölündüğünü 

bile görmüyoruz.
Her şehit haberiyle yürüklerimiz sizli 

yor.
Artık bu yürükleri sızlatmayacak 

önlemler alınmalı.
Bu görev hükümetindir.
Halkın yüzde 50’sinin oyunu alan ikti

dar, anaların ağlamasını önlemek zorun
dadır.

Önleyemezlerse sorumludurlar. 
Anaların ahım ve bedduasını alırlar.

Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürü 
yeniden değişti. 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın göreve 
başlamasından 
sonra Zabıta 
Müdürlüğü’nden alı
nan Hilmi Demirel, 
İdare Mahkemesi’ne 
dava açtı.
Hilmi Demirel’in 
görevden alınması 
üzerine bu göreve 
zabıta memurların
dan Mehmet Kurşun 
getirildi.
Eski Zabıta 
Müdürünün yürüt

meyi durdurma 
davasını kazan
masından sonra ise 
Zabıta Müdür vekili 
görevini yürüten 
Mehmet Kurşun bu 
görevden alınarak, 
Ruhsat ve Küşat 
Müdürlüğü vekilli 
ğine getirildiği 
öğrenildi.
Bu göreve ise, Halit 
Seymen getirildi.
Daha önce 
Kurşunlu’ya sürülen 
eski Zabıta Müdürü 
Hilmi Demirel’i ise 
Zabıta Amirliği 
görevi yapacağı 
öğrenildi.

Halit Seymen Gemlik Belediyesinin 
yeni Zabıta Müdürü oldu.

Tehlikeli bina yıkılıyor

Dünkü gazetemizin manşetinde ve 
yazımda biri büyük bir küçük hata yap
mışız.

Dün sabah gazeteye bakarken bunu 
fark ettim.

Manşetimiz, "Bu kez kaçak kapıları yık
tırmadın’ davası..

Aslında bir harf yanlış yazılmış.
Okurlarımızdan hiç tepki gelmedi.
Manşetin aslı, "Bu kez ‘kaçak yapıları 

yıktırmadın1 davası” idi.
Gözümüzden kaçmış.
Benim köşe yazımda ise, bir sözcük 

"sayılacağını" yerine "sayılamayacağı” 
şeklinde yazılarak anlam değişikliğine 
neden olmuş. Bunları düzeltiyorum.

içişleri Bakanlığı’nin CHP’li Gemlik 
Belediye yöneticelerine karşı tavrını da 
hayretle izliyorum:

10 yıllık AKP döneminde, Gemlik’in 
çevre yolunun ötesinde yüzlerce kaçak 
inşaaat yapıldı. Hangisini yıktılar.

O dönemin Belediye Başkanı hakkında 
dava açtılar mı?

İsminde, Adelet olan bir siyasi partinin 
bu denli adeletsiz oluşunu ilk kez tanık 
oluyoruz.

Kayhan Mahallesi, 
Bahçelievler ve 
Kalealtı Sokak’ta 
tehlike arzeden 
binalardan ikinci de 
yıkılıyor.
Geçtiğimiz yıl, 
yağan şiddetli yağ
murlardan sonra, 
Kalealtı Sokak’ta 
bulunan tarihi kale- 
duvarlarının üzerine 
inşaa edilen binalar
da kayma görülmesi 
üzerine, Büyükşehir 
Belediyesi, bu bina 
larda oturanları 
konutlarından çıka 
rarak, bir süre 
kiralarını ödemiş, 
tehlikeli olan binala 
rın yıkımı için karar 
almıştı.
Geçtiğimiz aylarda 
bu binalardan birini 
yıktıran Büyükşehir 
Belediyesi, dün de 
tehlike arz eden 
Bahçelievler Sokak 
ta bulunan 25 nolu

İSİM 
TASHİHİ

İSİM 
TASHİHİ

binanın yıkımına 
başlandı.
Dün devam eden 
yıkım nedeniyle za 
man zaman binanın 
bulunduğu sokak 
trafiğe kapatıldı. 
Mahalle muhtarı

Şükrü Beki, Büyük 
şehir Bele diyesi 
tarafından yıkılmak
ta olan 25 no'lu 
apartmandan başka 
yıkılacak bina nın 
bulunmadığı 
söyledi.

Mahalleli, yıkımdan 
sonra Gemlik 
Kalesi duvarlarının 
resterasyon 
çalışmalarının 
yapılacağını 
öğrendiklerini 
söyledi.

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/441 esas no, 
2011/572 karar nolu 22/09/2011 tarihli kararı ile 
‘KOÇİN’ OLAN SOYADINI ‘KOÇİNOĞLU’ olarak 
düzeltilmiştir. İlan olunur. YUSUF KOÇİNOĞLU

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/442 esas no, 
2011/573 karar nolu 22/09/2011 tarihli kararı ile 

‘KOÇİN’ OLAN SOYADIM ve şahsım ile birlikte eşim Fatma, 
çocuklarım ELif, Esma ve Buse’nin soyadı da ‘KOÇİNOĞLU’ 

olarak düzeltilmiştir. İlan olunur. TURAN KOÇİNOĞLU
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Hakkari Çukurca ilçesinde karakola saldıran PKK’lı teröristler, büyük zaiat verdirdiler

liiıısaiMıZBaiıiııiıııraiı
Cumhurbaşkanı Gül, “Bize bu acıyı çektirenler bunu misliyle ödeyecekler” dedi

Hakkari'nin Çukurca 
İlçesi'nde merkezde
ki güvenlik birimle 
riyle, sınırdaki askeri 
birliğe yönelik eş 
zamanlı PKK 
saldırısında şehit 
sayısı 24'e, yaralı 
sayısı da 18'e çıktı. 
Saldırıyı 200 kişilik 
PKK'lı grubu gece 
yarısı başlattı. İlçe 
merkezindeki polis 
ve jandarma 
binalarıyla güvenlik 
noktalarına ağır 
silahlarla saldıran 
teröristler, dikkatleri 
buraya çekti. Hemen 
ardından İlçe merke 
zine 15 kilometre 
uzaklıkta Işık Bölge 
si'nde, Çukurca 2T 
inci Sınır Jandarma 
Tugay Komutanlığı' 

na bağlı sınırın sıfır 
noktasındaki Keklik 
tepe Karakolu'na 
teröristler ağır 
silahlarla saldırdı. 
Güvenlik güçleri 
teröristlerin saldırısı
na anında karşılık 
verirken çatışmalar 
sabahın ilk ışıklarına 
kadar sürdü. Çukur
ca ilçe merkeziyle 
sınırın sıfır noktasın
daki çatışma bölge
sine takviye polis ve 
asker sevk edildi. 
Sınırda karakola 
saldıran teröristlerle 
çatışan askerlere 
destek için bölgeye 
kobra helikopterler 
sevk edildi.
İlk alınan bilgilere 
göre çatışmalarda, 
Kekliktepe'de 21, 
ilçe merkezinde de 3 
asker şehit düştü. 
Çatışmalarda 
yaralanan büyük

çoğunluğu asker 18 
güvenlik görevliside 
helikopterle başta 
Hakkari Asker Has 
tanesi olmak üzere 
bölgedeki hastane 
lere kaldırılarak teda 
viye alındı.

TÜRK ASKERÎ IRAK

Gece başlayan ve 
sabahın ilk ışıklarına 
kadar süren çatışma 
ların ardından Irak 
topraklarına kaç
maya çalışan kalaba 
lık PKK'h grubu, özel 
birlikler tarafından 
takibe alındı. Kaçan 
teröristlerle iki ayrı 
noktada sağlanan 
sıcak temasın ardın
dan da özel birlik
lerin bu iki noktadan 
sınırı geçerek Irak 
topraklarına girdik
leri belirtildi.

GİRİŞ-ÇIKIŞLAR 
KONTROL ALTINDA 
Gece başlayan ve 
sabahın ilk ışıklarına 
kadar süren çatış
maların ardandan 
Çukurca ilçe merke 
zine giriş ve çıkışlar 
da kontrol altına 
alındı. .

Bu arada en çok 
kayıpların olduğu 
Işıklı bölgesinde 
bulunan Kekliktepe 
ile yine sınırın sıfır 
noktasında bulunan 
Kazan vadisi ve 
Sabır Dağı böl
gelerinde de yoğun 
operasyon başlatıldı.

Köora neıiKopter- 
lerin havadan destek 
sağladığı operasyon 
özel birlikler tarafın
dan yürütülüyor.
PPK lı teröristlerin 
Çukurca’daki 
saldırısında 24 
askerimizin ölü 
haberi ülkede bomba 
etkisi yaptı.
Yurdun birçok 
yerinde halk sokak
lara dökülerek, Türk 
bayrakları altında 
buluştular. PKK’ya 
lanetlerin yağdırıldığı 
yürüyüşler düzen
lendi. Ölüm haber
lerinin gelmesi üzeri 
ne yurt dışındaki 
gezilerde olan 
bakanlar, gezilerini 
iptal edip yurda 
döndüler.
Kırgızistan’a gidecek 
olan başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan ise gezisini

M- «kil 

lif vlâİ'S

■e

İİMİI

erteledi.
Bakanlar Kurulu ise 
dün sabah erken 
saatlerde toplandı. 
Silahlı Kuvvetlerin 
komutanları ile MİT 
müsteşarı Başbakan 
Erdoğanla toplantı 
yaptılar.
Cumhurbaşkanı 

Aoaüıiân Gui'ıse 
yaptığı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Bize bu acıyı çek
tirenler bunu mis
liyle çekecektir. 
Silahla devlete savaş 
açarak bir yere 
varılamayacağını 
anlayacaklardır. 
Bunlara yataklık 
edenlerin de 
muhakkak ki 
derslerini çıkar
maları gerekir. 
Neticelere katlan
maları gerekir. 
Teröre karşı asla 
taviz vermeden 
sonuna kadar 
mücadele etmek de 
bizim kararımızdır. 
Tüm dünya bilmeli ki 
Türkiye bu terör 
karşısında hiçbir 
şekilde sarsılmaya
caktır ve sonuna 
kadar da bu işi 
bitirmek için elinden 

M W .

gelen her şeyi 
yapacaktır.” 
Türk silahlı Kuvvetle 
ri ise olaylardan 
sonra böygeye 
etakviye kuvvetleri 
gönderdi. Havadan 
va karadan Kuzey 
Irak sınırını aşan 
askeerlerimiz PKK 
yuvalarını vuruyor. 
Siyasi partilerin gru
pları da toplanarak 
PKK saldırısını 
görüştüler.
Bugün ise TBMM de 
Çukurca saldırısı 
konusunda genel 
görüşme yapılacak. 
Hakkari'nin ilçesi 
Çukurca’daki çatış
mada hayatını 
kaybeden 24 şehidin 
kimlikleri belli oldu. 
J.Üsteğmen Murat 
Bek (Yozgat), 
J. Kıdemli Başç.ş 
İbrahim Geçer 
(Konya), 
Piyade Astsubay 
Bilal Özcan 
(İstanbul), 
Piyade Uzm.ç Halil 
Özdoğru (Sinop), 
Piyade Uzm.ç 
Mustafa Aslan 
(Çorum), 
Piyade Uz.Onb. 
Reşit Ercan (Elazığ), 

Piyade Çavuş Koray 
Özel (Adana), 
Piyade Çavuş Yunus 
Yılmaz (Ankara), 
Piyade Çavuş Birol 
Elmas (Sakarya), 
Piyade Onb Mesut 
Cengiz (Hatay), 
Piyade Onb Mesut 
Kazanç (Erzurum), 
Piyade Önb Yavuz 
Çoban (Aksaray), 
Piyade Onb Fikret 
Özer (Samsun), 
Piyade Onb Hüseyin 
Güldal (Kocaeli), 
Piyade Onb Soner 
Ateşsaçan (Artvin), 
J. Er Eyüp 
Çolakoğlu (İstanbul), 
Piyade Er İdris Çam 
(Kahramanmaraş), 
Piyade Er Fevzi 
Kazak (Gaziantep), 
Piyade Er Mehmet 
Çetin (Aydın), 
Piyade Er Süleyman 
Kalkan (İsparta), 
Piyade Er Ahmet 
Tunçer (Bitlis), 
Piyade Er Mehmet 
Ağgedik (Elazığ), 
Piyade Er Ramazan 
Akın (Ağrı), 
Piyade Er Ufuk 
Bozkurt (KIrklareli) 
(Bir şehidin 
kimliği henüz belir
lenemedi)

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
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İİKSİI lilMli İlini M» Bursa Kent Konseyi’nden 
IMO'ya işbirliği ziyareti

Büyükşehir 
Belediyesi çalışan
larına ‘Stres 
Yönetimi ve Stresle 
Başa Çıkma’ 
konusunda bilgiler 
veren Kişisel 
Gelişim Uzmanı 
Tevfik Bıyıklı, doğru 
beslenme ve bol su 
tüketiminin stresi 
önemli ölçüde 
önlediğini söyledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yönetici ve persone
line yönelik gerçek
leştirilen eğitimde, 
‘Stres Yönetimi ve 
Stresle Başa Çıkma’ 
yöntemleri ele 
alındı. Büyükşehir 
Belediyesi İnsan 
Kaynakları ve 
Eğitim Daire 
Başkanlığı tarafın
dan yöneticilere ve 
personele yönelik 
gerçekleştirilen 
eğitimde, bu kez 
stres konusu 
masaya yatırıldı. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi

Hüdavendigar 
Salonu’nda iki otu
rumda gerçekleştir
ilen eğitime, 
Büyükşehir 
Belediyesi, BUSKİ 
ve bağlı şirketlerle 
Bursa Kent 
Konseyi’nde çalışan 
yönetici ve personel 
katıldı.
Katılımcılardan 
büyük ilgi gören 
seminerde, TSE 
İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nde 
görev yapan Kişisel 
Gelişim Uzmanı 
Tevfik Bıyıklı, stres 
konusunda çalış

malarını ve değer
lendirmelerini pay
laştı. Bıyıklı, 
katılımcıların 
sorularını da 
cevapladığı 
eğitimde, dozunda 
yaşanan stresin 
motivasyon 
sağladığına dikkati 
çekti. Aşırı stresin 
insan vücudunda 
çeşitli hastalıklara 
zemin hazırladığını 
da kaydeden Bıyıklı, 
doğru beslenmenin 
ve bol su tüketi
minin stresin önlen
mesinde önemli rol 
oynadığını söyledi.

Bursa Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, İnşaat 
Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şube 
Başkanı Necati 
Şahin’i ziyaret 
ederek fikir 
alışverişinde 
bulundu.
İMO Bursa Şubesi 
yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu 
ziyarette, Bursa 
Kent Konseyi 
Başkanı Mehmet 
Semih Pala, 
Türkiye’nin en 
güçlü, en aktif kent 
konseyi olarak 
kentte demokrasi 
platformu oluştur
duklarını söyledi. 
BursalIların kent 
konseyini ben
imsemesiyle 2 yılda 
2 bin etkinlik 
gerçekleştirildiğini 
belirten Pala, 
herkesin ve her kes
imin kendini kent 
konseyi bünyesinde

rahatça ifade ede
bildiğini kaydetti. 
Akademik meslek 
odalarıyla sürekli 
işbirliği halinde 
olduklarını ve buna 
devam edeceklerini 
belirten Pala, 
“Bursa Kent 
Konseyi, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi ile 
uyum içerisinde 
çalışan ancak 
bağımsız bir 
kurumdur. Yasalara 
göre akademik 
odalar Bursa Kent 
Konseyi’nin doğal 

üyesidir. Bu zamana 
kadar hızlı tren, 
stadyum, adliye, 
sağlık kompleksi, 
ikinci üniversite, 
1/100000 
ölçekli il çevre 
planı çahştayı gibi 
toplantılara 
akademik meslek 
odaların katkısı 
olmuştur” dedi. 
Pala, akademik 
meslek odalarıyla 
Bursa Kent 
Konseyi’nin işbir
liğinin artarak 
devam edeceğini 
söyledi;



20 Ekim 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 7

İstanbul Deniz Otobüsleri yönetimi halka açılma karan aldı. İstanbul Bursa arası 5 saatten 2 saate İnecek

İ DO Gemlik'te 10 BO iskelesi kuracak
İstanbul Deniz 
Otobüsleri (İDO), 
yeni rotasını belirle* 
di. Özelleştirilme 
sinin üzerinden 4 ay 
geçen İDO'yu 2 mil
yar dolarlık bir şirket 
haline getirmeyi he 
deflediklerini söyle 
yen İDO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Önder Sezgi, 
"İDO'yu 2013 yılında 
halka arz etmeyi 
planlıyoruz.
Ambarlı merkezli Ro- 
Ro projesi ile, TIR, 
kamyon ve otobüs
leri taşıyacağız.
Körfez geçişi ile de 
rekabet edeceğiz " 
dedi.
İstanbul'un deniz 
ulaşımına ve trafik 
sorununun çözümü 
ne katkıda bulunmak 
için 1987 yılında 
kurulan İDO, 4 ay 
önce, ihaleyle Tepe- 
Akfen- Souter-Sera

Ortak Girişim Gru 
bu'na 861 milyon do 
lara satıldı.
İDO Yönetim Kurulu 
Başkanı Önder Sez 
gi ve yöneticiler, 
Özelleştirme süre 
cinden sonra geçen 
100 günü ve gelecek 
hedeflerini anlattılar.

İDOBÜS İLE DENİZ 
VE KARA 
YOLCULUĞU 
İDO'yu devraldıktan 
sonra organizasyon 
yapısında düzen
lemeler yaptıklarını, 

daha önce yapılan 
sözleşmeleri iptal 
ederek yeni bir 
yapılanmaya gittik
lerini ve yolcu talep 
ve şikayetleri 
konusunda anket 
çalışmaları yaptık
larını ifade eden 
Önder Sezgi " 2012 
yılı bizim için önemli 
bir süreç olacak. 
Öncelikli olarak 
'Karayolu - Denizyo 
lu Hibrit Taşıma Mo 
deli* adını verdiğimiz 
İDOBÜS projesi 
uygulamaya geçire

ceğiz.
Bu kapsamda Kaba 
taş'tan Bursa Güzel 
yah'daki iskele ye 
450 kişi kapasiteli 5 
deniz otobüsüyle 
sabah saat 6'dan 
gece 24'e kadar saat 
başı seferler düzenle 
yeceğiz.
Uçakta olduğu gibi 
yolcular otobüse 
geçecek.
Tek bilet ile buradan 
Bursa, Balıkesir, 
Manisa ve İzmir gibi 
şehirlere, çift katlı 
lüks otobüslerle 

devam edecekler. 
Tek biletle Bursa'ya 
ulaşım 5 saatten, 2 
saate, İzmir'e olan 
ulaşım ise 8 saatten 
4-5 saatlere kadar 
inecek" dedi..

AMBARLI 
MERKEZLİ RO-RO 
SEFERLERİ 
BAŞLAYACAK 
İDO'nun Ambarlı 
merkezili Ro-Ro taşı
macılığına da 2012 
yılında başlayacağını 
ifade eden Önder 
Sezgi " Bu projenin 
İstanbul ayağını 
Ambarlı, Marmara' 
nın güneyindeki 
ayağını ise Bandır 
ma oluşturacak. 
Bursa - Gemlik ve 
Eskihisar'da Ro-Ro 
iskeleleri kuracağız. 
Ro-Ro taşımacılığı 
ile TIR ve kamyon 
şoförleri köprü yol
unda 6-7 saat direk

siyon sallamak yer
ine 2 saatte araçlarıy 
la gidebilecekler.
Ambarlı ile Eskihisar 
arasında İstanbul'u 
Anadolu yönünde de 
by-pass edip, trafiğe 
girmek istemeyenle 
rin ulaşımını da sağ 
layacağız.
Böylece İstanbul 
trafiğinden ağır 
tonajlı araçların 
bir bölümü 
çekilecek. Bu çalış
mayı önce Marmara* 
ya daha sonra ise 
diğer de nizlere taşı
mayı he defliyoruz'* 
diye konuştu.
Sezgi, "İzmit Körfez 
Geçişi Köprü Proje 
si'nin 2015 yılında 
tamamlanmasıyla 
Eskihisar- Topçular 
Arabalı Vapur İskele- 
si'nin kullanımının 
azalacağını düşün 
düklerini de 
sözlerine ekledi.

ben, terörü laneiledi. terörle Mi raıpıtı sorular sordu
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
Hakkâri’nin Çukurca 
ilçesinde meydana 
gelen, hain saldırıyı 
lanetledi. Özmen;
Bu alçak ve hain 

saldırıları gerçek
leşti renler Kürt 
kardeşlerimizin 
hakkını savunuyor 
olamazlar. Bunlar 
insanlıktan nasibi 
olmayan eli kanlı 
katillerdir. Ülkemizi 
kardeş kavgasına 
sürüklemek isteyen 
kiralık taşeronlardır. 
Bu alçak saldırıları 
gerçekleştirenleri 
bütün nefretimle lan
etliyorum” dedi. 
Sedat Özmen, 26 
askerimizin şehit 
olduğu 22 askeri 
mizin de yaralandığı 
hain saldırılarla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
şehit askerlerimize 
Cenab-ı Allah’tan 
rahmet, yaralı asker
lerimize de acil 
şifalar diledi.
Milletimize 
başsağlığı dileyen

Özmen şunları 
söyledi: 
“Bitlis’de 8 şehit, 
Hakkari’de 26 şehit. 
Bitlis’teki şehitleri 
mizden birisi henüz 
4 yaşında Hiranur 
isminde masum bir 
bebek. Diğeri 13 
yaşında henüz genç 
liğinin baharında 
masum bir evladı 
mız. Bu tablo terö 
rün ne kadar vahşile 
şebileceğinin en 
büyük kanıtı. Yüreği 
miz kan ağlarken 
bugün Hakkâri’den 
gelen 26 şehit 
haberi. Bu katliamın 
adı her dilde, her 
dinde, her görüşte 
şerefsizliktir. Bu 
saldırıyı yapanlar 
Kürt kardeşlerimizin 

hakkını savunuyor 
olamazlar. Bunlar 
ipleri dış güçlerin 
elinde bulunan kuk
lalardır, taşeronlar 
dır. İnsanlıktan en 
ufak bir nasibi olma 
yan eli kanlı 
katillerdir.”

BU SORULAR 
CEVAPLANMALI! 
PKK’nın dış güçler 
tarafından yönlendi 
rildiğine dikkat 
çeken Özmen, yaban 
cı istihbarat örgüt
lerinin bölgedeki 
faaliyetlerine dikkat 
çekti. Açıklamasında 
kamuoyunun merak 
ettiği bazı soruları 
da gündeme taşıyan 
Özmen şunları 
söyledi: 
“PKK bu silah ve 
mühimmata nasıl 
ulaşmaktadır?
Tırnak makasının 
geçirilemediği bu 
bölgeye, silahlar, 
mayınlar ve hatta 
füzeler nasıl ve 
hangi yollarla 
geçirilmektedir? 
Ülkemizi sırtından 

hançerleyen bu kirli 
organizasyonun 
içinde hangi ülkeler 
yer almaktadır? 
Bu ülkeler içinde 
Türkiye’ye müttefik
miş gibi görünen 
kaç ülke vardır? 
PKK’nın kullandığı 

silahlar hangi ülke 
menşelidir?
Yıllardır dost ve müt
tefikimiz ABD ile isti
hbarat paylaşımın
dan söz edilmekte
dir. Bu nasıl istih
barat paylaşımıdır ki, 
her gün bir karakolu
muz, hergün bir 
taburumuz kimsenin 
haberi olmadan 
hedef olabiliyor? 
Bazı kaynaklar 
bölgede 3 binin 
üzerinde yabancı 
istihbarat elemanın 
cirit attığını belirt
mektedir. Yine aynı 
kaynaklar K. Irak’ta 
kürt gibi giyinen ve 
Kürtlerden daha iyi 
Kürtçe konuşan bine 
yakın Mossad 
ajanından bahset
mektedir. Bu ajanlar 
ne tür faaliyetlerle

bulunmaktadır?
Tüm bu ve benzeri 
sorular artık açıkça 
ortaya konmalı ve bu 
karanlık organizasy
onun perde arkası 
cesurca deşifre 
edilmelidir.’’ diye 
konuştu.
Açıklamasında 
provakasyonlara 
karşı sağduyu 
çağrısında bulunan 
Sedat Özmen: 
“ Açıktırki bu 
saldırıların amacı 
ülkemizi bölmek, 
milletimizin arasına 
düşmanlık tohumları 
ekmektir. Bunun için 
Masum bebekleri 
bile hedef almaktan 
çekinmemektedir. 
Ancak bu kiralık 
taşeronlar ve onları 
kiralayan şer odak
ları bilmelidirler ki 
bu karanlık emeller
ine hiçbir zaman 
ulaşamayacaklardır. 
Çünkü Biz kürdüyle 
türküyle aynı şerefli 
milletin çocuklarıyız. 
Çanakkale’de, İstik
lal mücadelesinde el 
ele, omuz omuza, 

aynı toprak, aynı 
bayrak, aynı inanç 
için can verdik. 
Omuz omuza şehit 
düştük. Bu kardeş
lik, yeni yeşermeye 
başlamış bir filiz 
değil bin yıllık köklü 
bir çınardır. Bütün 
milletimize ve 
Gemlik halkına 
sesleniyorum. Gün 
her zamankinden 
fazla birlik olma 
günüdür. El ele, 
omuz omuza verme 
günüdür. İnanıyorum 
ki milletimiz sahip 
olduğu engin sağ
duyu ve tarihi 
tecrübesiyle bu 
karanlık oyuna 
gelmeyecektir.’’ diye 
konuştu.
Ancak her geçen 
gün artan terörist 
saldırıların teröre 
karşı alınan tedbir
lerin yetersizliğini 
ortaya koyduğunu 
söyleyen Özmen; 
mevcut politikalarla 
teröre çözüm bulu
namayacağının 
anlaşıldığını vurgu
ladı.
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İWlMllllİlMlil'imillll!l
Uludağ Üniversite- 
si'nde düzenlenen 
panele katılan İngil 
tere ve ABD'deki 
üniversitelerde 
danışman veteriner 
hekimlik yapan 
Prof.Dr. Haluk Anıl, 
Türkiye'nin canlı 
hayvan ithalatı, 
taşınması ve kesi
minde birçok 
sorunu bulun
duğunu söyledi. 
Prof.Dr. Anıl, kesim
lerin de yüzde 
60'ından fazlasının 
kayıt dışı olduğunu 
söyledi.
Avrupa Birliği 7'nci 
Çerçeve Programı 
kapsamında gerçek
leştirilen ve 
Türkiye'deki ev 
sahipliğini Atatürk 
Üniversitesi'nin 
gerçekleştirdiği, 
kısa adı AWARE 
olan, Hayvan Refahı 
Uygulama, Eğitim 
ve Araştırmalarının 
Geliştirilmesi'ni

amaçlayan proje, 
Uludağ Üniversite- 
si'de yapıldı.
Panelden konuşan, 
İngiltere ve 
Amerika'da Cardiff 
Üniversitesi'nde 
danışman veteriner 
hekimlik yapan 
Prof. Dr. Haluk Anıl, 
Türkiye ve dünyada 
helal kesim konu 
sunda birçok tartış
ma yaşandığını 
belirterek, Avru 
pa'da artan Müslü 
man nüfus nede 
niyle, helal kesimin 
öneminin arttığını 
söyledi. Helal etin 
büyük bir pazar 
oluşturduğunu 
belirten Prof.Dr. 
Anıl, Brezilya, Yeni 
Zelanda, Avustralya 
gibi ülkelerden 
Ortadoğu'ya ve 
Müslüman ülkelere 
et ihraç edildiğini 
söyledi. İngiltere'de 
1 ile 2 milyon ster
linlik bir helal et

pazarı oluştuğunu 
ifade eden Prof.Dr. 
Anıl, helal kesim 
koşullarının belir
lenmesi için çalış
malar 
yürütüldüğünü 
belirtti
Prof.Dr. Haluk Anıl, 
helal kesim serti
fikası veren kurum- 
ların çoğunun yetk
ili olmadan bu işi 
yaptığına dikkat 
çekti. Kesimin helal 
olması için hay
vanın canlı ve 
sağlıklı olması, 
öldürülmeyecek 
şekilde bayıltıldık
tan sonra, besmele 
çekilerek, kanı 
akıtılarak kesilmesi 
gibi şartlar 
olduğunu anlatan 
Prof.Dr. Anıl, 
hayvanın bayıltıl- 
ması konusunda 
hala birçok 
tartışmanın 
devam ettiğini 
kaydetti.

SATILIK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIBILMAYACAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 BROKGR'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 
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

K6NIPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANK0LARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

.................. .

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T BN o
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

KAŞEDE BEKLEMEK 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 0 5

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mrtıı Unlara dilli! Miidahale
Merkez Bankası, 
yarın da yüksek 
tutarlı döviz satım 
ihalesi açılabileceğini 
bildirdi.
Merkez Bankası'ndan 
yapılan açıklamada, 
21 Aralık 2010 tarihli, 
2011 Yılında Para ve 
Kur Politikası başlıklı 
basın duyurusunda, " 
Merkez Bankası 
geçmişte olduğu gibi 
önümüzdeki 
dönemde de döviz 
piyasasının sağlıklı 
çalışması ve döviz 
likiditesinin destek
lenmesi amacıyla, 
gerekli önlemleri 
imkanları ölçüsünde 
ve basiretli bir şek
ilde almaya devam 
edecektir. Bu 
çerçevede, döviz 
piyasasında derin
liğin kaybolmasına 
bağlı olarak sağlıksız

Altına Ispanya doııinni
Külçe altının onsu 
önce yüzde 0.4 
düşüşle 1,651.73 
doları gördükten 
sonra yüzde 0.4 
artışla Singapur'da 
yerel saat ile 9.25'te 
1,664.20 dolara 
yükseldi. New York 
Comex'te aralık tes- 
limli altının onsu 
yüzde 0.9 kadar tır
manarak 1,666.90 
dolara çıktı.
Avrupa'daki borç 
krizinin gittikçe 
daha da kötüleşe
ceği endişesi ile 
dolar, 6 para birimi 
karşısında yüzde 4 
değer kazanırken

fiyat oluşumları 
gözlendiğinde dalgalı 
döviz kuru rejimi ile 
çelişmeyecek şekilde 
döviz satım ihaleleri 
düzenlenebilecektir" 
denildiği hatırlatıldı. 
Merkez Bankası'nın 
finansal istikrarın 
fiyat istikrarının ön 
koşullarından biri 
olduğunun bilinciyle, 

altın geçtiğimiz iki 
ayda yüzde 10 
değer kaybetti.
"Altını güvenli 
liman olarak besle
meyi sürdüren 
temel etkenler hala 
daha ortadan kalk
madı." diyen 
Capital Economics 

ülke döviz 
piyasasının etkin bir 
şekilde çalışabilmesi 
için her zaman gerek
li önlemleri aldığı ve 
almaya da devam 
ettiğinin de söz 
konusu duyuruda 
belirtildiği ifade 
edilerek, şöyle 
denildi:
"4 Ağustos 2011 

küresel ekonomi 
şefi Julian Jessop, 
"Altının değeri her
hangi bir 
hükümetin ya da 
finans kurumunun 
kredibilitesine bağlı 
değil. Altın fiyatının 
ülkelerin borç 
krizilerine dair 

tarihli Para Politikası 
Kurulu toplantısında 
ise Kurul, önümüzde
ki dönemde 
gelişmelerin yakın
dan izlenmesi ve 
gerek duyulması 
halinde uygun 
görülecek araç ve 
yöntemlerle piyasaya 
döviz likiditesi 
sağlanması konusun
da mutabık kalmıştır. 
Aynı doğrultuda küre
sel gelişmeler göz 
önüne alınarak 5 
Ekim 2011 tarihinden 
itibaren gerekli 
görülen günlerde 
yüksek miktarlı döviz 
satım ihaleleri yoluy
la piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmaya 
başlanmıştır.
Bu çerçevede yarın 
da yüksek tutarlı 
döviz satım ihalesi 
açılabilecektir." 

endişelerle 2,000 
dolara doğru 
yürüme beklentisini 
sürdürüyoruz." 
yorumunda 
bulundu.
Moody's Yatırımcı 
Servisi Avrupa'nın 
borç krizinin 
Ispanya'nın 
büyüme 
görünümünü etk
ilediği gerekçesi ile 
2 basamak birden 
düşürdü. Böylece 
Moody's 
Ispanya'nın notunu 
2010 haziran ayın
dan beri 3 kez 
düşürmüş oldu.

TÜBİTAK, Bursa'va 
15 Yılda 331 

Million TL Destek 
Sanladı

Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araş 
tırma Kurumu 
(TÜBİTAK) Tekno 
loji ve Yenilik 
Destek Program 
lan Başkanlığı 
Başuzmanı 
Bayram Yılmaz, 
TÜBİTAK'ın 
1995-2010 yılları 
arasında Bursa'da 
580 projeye toplam 
331 milyon 21 bin 
Türk Lirası tutarın
da destek sağla 
dığını söyledi. 
TÜBİTAK'ın, özel 
sektöre yönelik 
'Araştırma, 
Teknoloji Geliştir 
me ve Yenilikçilik 
Destekleri' Uludağ 
İhracatçı Birlikleri 
(UİB)'nde düzenle
nen "TÜBİTAK
Hibe ve Destek 
Bilgilendirme 

I Semıneri'nde ele 
I alındı. Destekler 

T MA A “SUYUNU BOŞA 
W HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

NÖBETÇİ ECZANE
20 Ekim 2011 Perşembe 
SEVİNÇ SARAL ECZANESİ

için 391 firmadan 
toplam 938 proje 
başvurusunun 
olduğunu kayde
den Yılmaz, bu 
projelerin toplam 
tutarının ise 1 mil
yar 340 milyon 
Türk lirası 
değerinde 
olduğunu belirtti. 
TÜBİTAK'ın Özel 
Sektöre Yönelik 
Proje Esaslı 
Sanayi Destek 
Programlan'm 
anlatan, özel sek
tör firmalarının 
proje hazırlamada 
dikkat etmesi 
gereken hususlar 
hakkında bilgi 
veren Yılmaz, hibe 
şeklinde (geri 
ödemesiz) verilen 
destekler hakkında 
katılımcılar tarafın
dan yöneltilen 
soruları da yanıt
ladı.

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

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.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

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 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıe 45
IBeyza Petrol 513 <M_O3_11

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık .513 45 20
Zabıta 513 24 32
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
GEKLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4096 

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)

Mil İlin MI
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MW1W 
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ps 
1150-15.15.19.15 
■B 

13.I5-İÎ.1MI.00 
Rezervasyon 

(îel :513332i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'da Atatürk 
Anıtı önünde 
toplanan gençler, 
teröre lanet 
yağdırarak şehitlere 
sahip çıkılmasını 
istedi.
Bursa'da bir grup 
genç, Heykel'de 
toplanarak terörü 
lanetledi.
Atatürk Anıtı 
önünde Türk 
bayraklarıyla slogan 
atan gençlere 
vatandaşlar da 

destek verdi. 
"Şehitler ölmez, 
vatan bölünmez", 
"Bursa, şehitlere 
sahip çık" slogan
ları atan gençler, 
oturma eylemi 
yaptı. Gençlerin 
protestosuna 
destek veren vatan
daşlar ise, "Bu mil
let idamın geri 
gelmesini istiyor. 
Bu millet Abdullah 
Öcalan'ın kellesini 
istiyor. İçimiz yanı 

yor" diye 
tepki gösterdi. 
Türk bayraklarıyla 
teröre lanet 
yağdıran 
gençlere, yoldan 
araçlarıyla geçen 
vatandaşlar da 
korna çalarak 
destek verdi. 
Öte yandan 
BursalIların 
Altıparmakta 
toplanarak teröre 
karşı yürüyüş 
yapacağı öğrenildi 

Uludağ Üniversite
sine tahsis edilecek 
arsaya güzel sanat
lar fakültesi 
inşa edilecek.
Uludağ Üniversitesi 
Güzel Sanatlar 
Fakültesi'ne tahsis 
edilmesi planlanan 
Siteler Mahallesi 
Bursa- Mudanya 
Yolu ile Kanarya 
Caddesi arasında 
bulunan belediyeye 
ait arsayı, Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Kamil Dilek 
ve yardımcıları Prof. 
Dr. Saim Kılavuz, 
Prof. Dr. İrfan 
Karagöz? Prof. Dr. 
Müfit Parlak, 
Mudanya Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Yusuf 
Oğuzoğlu, Mudanya 
Kaymakamı Adem 
Öztürk ve Mudanya 
Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk 
yerinde inceledi. 
Rektör Prof. Dr.
Dilek'in uygun

gördüğü arsaya 
sponsorlar yardımı 
ile yeni güzel sanat
lar fakültesinin inşa 
edileceğini dile 
getiren Başkan 
Aktürk, "Tahsis aşa
masında olan 
mevzubahis arsanın 
resmi işlemleri 
başlatılmış olup 
fakültemize uygun 
yeni bir eğitim alanı 
oluşturacağız." dedi. 
Toplam 2 bin 533 
metrekarelik arsaya 
900 metrekare ek 
yapılarak yaklaşık 3 
bin 500 metrekarelik 

arsanın üniversiteye 
tahsis edileceğini 
belirten Aktürk, " 
Mudanya Belediyesi, 
Tekel Parkı'nın 
bulunduğu alan 
ile Hükümet Konağı. 
Kent Meydanı 
Projeleri ve 
belediye binası 
olarak proje
lendirilen toplam 
25 bin metrekare 
büyüklüğündeki 
projemiz yeni 
Üniversite binasının 
yapımı ile birlikte 
hayata geçirilecek
tir." diye konuştu.

‘Gemlik Körfez’ www.gem I i kkorf ezgazetes i .com

GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİĞİ 

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB) : Op. Dr. Erbil ATACAH
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING 81 SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

http://www.gem


O«*4* VNURS
■ LOKMAN HEKİM
/______ ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

O Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
9 Tohumlar & Vitaminler 

Kuvvet Macunları 
Aromatik Bitkisel Sular

• Aromatik Bitkisel Yağlar 
Bal ve Pekmez Çeşitleri

9 Zayıflama Setleri
9 Bitkisel Tedavi Kürleri <

.Tı

444 NURSi t V t t I 
444 6877 i

GEMLİK BAYİİ
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER

Tel : O 224 514 68 16
www.nurslokmanhekim.com

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEIILİKWEZOKI)WCUMOZEL
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”
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Malı olduruldu
Libya Ulusal Güvenlik Konseyi 
UGK yetkilileri, devrik lider 
Muammer Kaddafi'nin memleke 
ti Sirte'de öldürüldüğünü açık
ladı. NATO güçleri, içinde Kad 
dafi'nin de bulunduğu konvoya 
bir hava saldırısı düzenlediği 
bildirildi.

M salüııı Mı, binlerce iisi Man Mü
Hakkari’nin Çukurca 
ilçesinde PKK’nın düzen
lediği hain saldırı ile 24 
askeri mizin şehit edilmesi, 
18 askerimizin yaralan
ması, ilçemizde de büyük 
tepkilere neden oldu. 
Önceki akşam binlerce 
Gemlikli İstiklal 
Caddesinden Jandarma 
İlçe Bölük Komutanlığina 

yürüdü. Yürüyüş 
sırasında bir gurup gencin 
BDP ilçe binasının cam
larını kırdığı öğrenildi. 
İşçi Emeklileri Derneği, 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, CHP’liler ve 
Has Partililer basın 
açıklaması yaparak teröre 
lanet yağdırdı.
Haberi sayfa 5’de

filini Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

PKK saldırısı ülkeyi gerdi
PKK’lı teröristlerin Çukurca saldırısın 

da 24 askerimizi şehit etmesi ülkeyi 
gerdi.

Yurdun her köşesinde PKK saldırısı 
kınanıyor. Bu saldırıyı kınamak için 
binlerce Gemlikli yine yürüdü.

Jandarma Komutanlığından Gem 
iik'e yürüyenler PKK’ya lanetler 
okudu. Polis, bir taşkınlık olmaması 
için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Hatta, kalkanlı çelik kuvvet polisleri 
İstiklal Caddesi’nde bir mağazanın 
önüne adeta siper oldu.
Buna karşın biri, BDP ilçe binasına 

taşla saldırınca, camları kırıldı.
Devamı sayfa 4’de

HamMa sap ve

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlü ğü 
Hayvan Sağlığı ekipleri, 2011 sonbahar 
dönemi sığırlarda şap aşılamasına 
başladı. Kurbanlık büyükbaş hayvanların 
da aşılacağı öğrenildi. Haberi syf 2’de

Kent Müzesi 
diye yanılan üina 

kaderine terk edildi

Atatürk İlkokulu karşısında eski Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut döneminde Kent Müzesi 
yapılmak amacıyla restore edilen bina, kul- 
tanıtmayarak çürümeye terk edildi. Syf2’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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İMİ fcSİ İlil MİM İİM Mi lifli IİİIİİ
Oğuz GÜN

Halitpaşa Mahallesi 
Atatürk İlkokulu 
karşısında eski 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
döneminde Kent 
Müzesi 
yapılmak amacıyla 
restore edilen bina, 
açılışı yapılmadan 
kullanılmayarak 
çürümeye terk 
edildi.
2009 yerel seçimleri 
sonrası CHP’li 
belediye yönetimi 
tarafından teslim alı
nan tarihi bina, 
Bursa, İnegöl ve 
Karacabey’de 
yapılan Kent Müzesi 
benzeri müze haline 
getirilecekti.
İki buçuk yıldır kul
lanılmayı bekleyen, 

bina bir buçuk yıl 
Fatih Mehmet Güler 
döneminde, 8 aydır 
da Refik Yılmaz’ın 
belediye başkan- 
vekilliği döneminde 
kullanılmayarak, 
adeta çürümeye 
terk edildi.
Bir dönemler 
kullanılmadığı için 
madde bağım
lılarının uğrak yeri 
olan tarihi binanın 
bahçesine konan 
kamelya yıkılmıştı.

DUVARLARINA 
YAZI YAZDILAR 
Öte yandan, yeni 
binanın duvarları 
belirsiz kişilerce 
sprey boyalarla 
çeşitli yazılar 
yazılarak, tarihi 
binada görüntü 
kirliliği yaratıldı.

Sigara amini
İlçe Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Müdürlüğü Hayvan 
Sağlığı ekipleri, 2011 
sonbahar dönemi 
sığırlarda şap aşıla
masına başladı. 
Kurban Bayramı 
öncesi kurbanlık 
büyükbaş hayvan- 
laarın aşılacağını 
söyleyen yetkililer, 
hayvanların şap 
hastalığına yakalan
maması için önlem 
alacakları söylediler. 
Öte yandan, 
koyun ve keçilerde 
küpele çalış
malarının da devam 
ettiğini söyleyen ilçe 
Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, veba

aşılamasının daa 
sürdürüldüğünü 
belirttiler.
Küpesiz ve kayıtsız

hayvanların küpe- 
lenmesi çalış
malarının yürütüle
ceği açıklandı.

küçükbaş ve büyük
baş hayvan kalma 
yana kadar ilçe 
mizde bulunan tüm

iı c lig İm ı ıra 11
Sigaraya yapılan son zamla birlikte 
piyasada kaçak sigara satmak isteyen
lere polis göz açtırmıyor.
Merkez Yıldırım ilçesinde çeşitli mahal
lelere baskın düzenleyen polis ekipleri 
çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi. 
Zümrütevler Mahallesi Kurtbasan 
Caddesi ile Beyazıt Mahalleşi ,1. Kartal 
Caddesi'nde bulunan marketlere giden 
polis ekipleri, burada yaptıkları ararnalar 
da 350 paket değişik markalarda kaçak 
sigara ele geçirdi. Sigaraya yapılan sön 
zamla birlikte kaçak sigara satıcılarına 
göz açtırmayan polis ekipleri, kaçak sığa 
ra bulunduran, satan ye satmaya aracılık 
eden şahıslar hakkında işlenir yaptı

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Is dönüşü kamyonetin altında kaldı
Bursa Çevre 
Yolu'nda geçirdiği 
kazada ağır 
yaralanan genç 
adam, kendisine 
çarpan kamyonet 
sürücüsünün bulun
ması için adliyeye 
gelerek suç duyu
rusunda bulundu. 
Bir süredir işsiz olan 
ve 3 ay önce bir tek
stil fabrikasında 
çalışmaya başlayan 

■3 çocuk babası 
Cemil Cimcimoğlu

(38), gece 
vardiyasının ardın
dan eve gitmek 
üzere sabahleyin 
motosikletiyle yola 
çıktı. Cimcimoğlu, 
Çevre Yolu’nda seyir 
halindeyken, bir 
kamyonetin çarp
ması sonucu savru
larak ağır yaralandı. 
Kamyonet sürücüsü 
ise kaza yerinden 
aracıyla kaçtı. 
Tedavisinin ardın
dan, eşinin

yardımıyla koltuk 
değnekleri kulla
narak Bursa 
Adliyesi'ne gelen 
Cimcimoğlu, kazaya 
sebep olan 
sürücünün yakalan
ması için suç duyu
rusunda bulundu. 
Cimcimoğlu, "Beni 
bu hala getiren 
kamyonet 
sürücüsüne 
sesleniyorum. 
Adalete teslim ol" 
dedi.

Kaza sırasında sol 
bacağı ve sol kolu
nun kırıldığını 
söyleyen talihsiz 
adam, 
"Sürücü çarptığında 
yardım etse veya 
ambulans çağırsa 
beni daha çok mutlu 
ederdi. Vicdansız 
sürücünün yüzün
den perişan oldum. 
Çocuklarıma ve 
eşime şimdi kim 
bakacak" diye 
konuştu.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com

YazıYORUM

www.milliyet/blog/özcan vural

Pencereden giren hırsız saatleri calili
Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçesinde 
penceresinden 
girdiği evden 11 
adet kol saati ile 3 
adet kol çantasını

çalan zanlı 
kayıplara karıştı. 
Olay, Cumhuriyet 
Mahallesi Şehit 
Üsteğmen Mesut 
Beyazıt Caddesi'nde 
meydana geldi.

Samet D.'nin evine, 
pencereden giren 
kimliği henüz belir
lenemeyen kişi, 11 
adet çeşitli marka 
kol saati, 1 adet 
altın künye ve

3 adet bayan kol 
çantasını çaldı. 
Ev sahibi Samet 
D.'nin müracaatını 
değerlendiren 
polis, olayla ilgili 
inceleme başlattı.

Gelini ile ilişkisi olan akrabasını
öldüren kayınpedere 12,5 yıl hapis
Bursa'nın İnegöl 
İlçesi'nde, gelini 
Hasibe Uz ile ilişkisi 
olduğunu öne 
sürdüğü arkadaşı 50 
yaşındaki Ahmet 
Güven'i av tüfeği ile 
öldüren 66 yaşında
ki Muharrem Uz, 
12.5 yıl hapis ceza
sına çarptırıldı. 
İnegöl'e bağlı 
Cerrah Beldesi'nde, 
geçen yıl Nisan 
ayında, oğlu Sami 
Uz'un eşi Hasibe Uz 
ile ilişkisi olduğunu 
iddia ettiği akrabası 
3 çocuk babası 
Ahmet Güven'i av

tüfeği ile 5 el ateş 
edip öldürmek 
suçundan tutuklu 
bulunan Muharrem 
Uz ile tutuksuz 
yargılanan oğlu 
Sami Uz, akrabası 
Hüsamettin Uz ile 
Şükriye Taşkın'ın 
yargılanmaları 
tamamlandı.
Bursa 3'üncü 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
yargılanan 
Muharrem Uz, 
yöneltilen suçla
maları kabul etti.

Muharrem Uz, 
"Gelinim ile ilişkisi 
çok zorumuza gidi 
yordu. Utancımız 
dan, Cerrah Belde 
si'nden İnegöl'e 
taşınmayı 
düşündük. Paramız 
olmadığı için bunu 
yapamadık. Bu kez 
ona, 'Cerrah'ı terk 
et' diye haber 
yolladım, ciddiye 
almadı. Olay günü 
bahçeden dönerken 
karşımda gördüm. 

z Çıldırdım. Tüfek ile 
rastgele ateş ettim. 
Ne yaptığımı bilmi 
yorum. Pişmanım"

dedi. 'Cinayete 
azmettirmek' suçun
dan yargılanan Sami 
Uz ile 'Suç aletlerini 
saklamak' ile 
suçlanan 
Hüsamettin Uz ile 
Şükriye Taşkın da 
yöneltilen iddiaları 
kabul etmedi.
Duruşma sonunda 
mahkeme, suçunu 
kabul eden 
Muharrem Uz'a önce 
ömür boyu hapis 
cezası verdi. Tahrik 
ve sanığın iyi halini 
dikkate alan 
mahkeme bu cezayı 
12.5 yıla indirdi.

"Kavgayı ayırmak isterken" katil olmuştu
Bursa'nın Yıldırım 
ilçesinde trafik kaza
sının sonucunda 
çıkan kavgayı "ayır
mak isterken" kav
gaya dahil olan ve 
kazayı yapan iki kar 
deşe kalasla vurarak 
birinin ölümüne 
diğerinin ise yara 
lanmasına sebep 
olan tutuklu sanık, 7 
yıl 1 ay hapis ceza
sına çarptırıldı. 
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'ndeki 
karar duruşmasında, 
"adam öldürmek" ve 
"yaralamak"

suçlarında ömür 
boyu hapis istemiyle 
yargılanan tutuklu 
sanık Ahmet Çeliky- 
iğit (34) ile tutuksuz 
sanıklar Recep Atak 
(29) ve Samet 
Korkmaz (23), hazır 
bulundu. Tutuklu 
sanık Çelik yiğit, 
amacının kavgayı 
ayırmak olduğunu 
belirterek, "Asıl suç 
lu ölen ve ağabeyi 
dir. Biz, motosiklet 
sürücüsü ile araların 
daki kavgayı ayır
mak istedik. Haksız 
olduklarını söyledik.

Bu kez bize 
saldırdılar. Samet 
arabada oturdu, 
olaya karışmadı. Biz 
Recep ile birlikte 
kendimizi korumak 
için elimize geçirdi 
ğimiz kalaslarla 
kendilerine vurduk. 
Öldürmek gibi bir 
niyetimiz yoktu. 
Zaten yere düştük
lerini görünce, oto
mobile binip oradan 

' uzaklaştık.
Öldüğünü sonradan 
öğrendik. Çok piş
manım. Ancak, 
benim bir suçum

yok, ben ona vur- 
masaydım, o 
beni bıçaklayacaktı" 
dedi.
Duruşma sonunda 
mahkeme heyeti, 
tutuklu sanık Ahmet 
Çelikyiğit'e, "adam 
öldürmek" ve 
"yaralamak" 
suçlarından 7 yıl 1 
ay hapis cezası 
verdi. Sanıklardan 
Recep Atak'a 22 
gün, Samet 
Korkmaz'a ise 5 ay 
hapis cezası verildi. 
Atak ve Korkmaz'ın 
cezası ertelendi

Ağlamak zamanı değil!....
Acımız çok büyük.. 26 şehitimiz 70 mil 

yon yaralımız var..
Yüreğim sıkılıyor, zaman zaman gözlerim 

doluyor.. Ama..
Ağlamakla olmuyor.. Dürüstçe oturup biz 

ne yapıyoruz demeliyiz.
Bu bir Erdoğan tenkiti değildir. Böyle 

durumlarda iktidar -muhalefet olmaz.
Yalnız iktidarda kim olursa olsun 

sözümüz onadır. Ey iktidar...
Açılım yaptınız... Taviz paketinin ucunu 

açık bıraktınız...
Karşı taraf kendi paketini hazırladı..
İçine anadilde eğitim, öz savunma gücü, 

ayrı meclis, ayrı bayrak,
Türk’süz anayasa gibi maddeler doldur

du... Önünüze sürdü...
Siz bu önerileri seçimi kazanmak için, 

kabul eder gibi yaptınız..
Böylece terörün seçimleri etkilemesini 

önlediniz...
Ama seçimden sonra İmralı’da Öcalan’la 

yapılan gizli anlaşmalar sırasında verilen 
tavizlere sırt çevirdiniz..

Çünkü o fanatik paketi kabul etmek sizin 
sonunuzu getirebilirdi...

Karşı taraf bunun üzerine cezayı kan 
dökerek kesmeye başladı...

Siz misilleme olarak KCK operasyonları
na .Öcalan’a ziyaretleri kısıtladınız...

Karşı taraf da misilleme olarak sîzlere 
ağır bir ceza vermek istedi.

İki günde 32 şehitli dramın perde arkası 
bence böyle görünüyor...

Terörişt istediği tavizi alamadığı anda 
tetiğe yeniden basacaktır.

Açılım sürecinde iktidar çok uyarıldı..
Çok söylendi..

Terör örgütüyle müzakere değil 
mücadele edilir dendi.. Dinleyen olmadı..

Siyasi çıkarlar terörün indireceği darbel
erden öncelikli sayıldı.

Şimdi sakin ve metin olalım..Gerekenlere 
de saygı gösterelim.

Gaziler ve içi yanan yurttaşlar 
Başbakanlığın önüne koşuyor..

Halkın içini dökmesine imkân vermek 
yerine korumalar acılı yurttaşlara dayak 
atıyor... Onları yerlerde sürüklüyor..

Bir gazinin protez bacağını kırıyor...
Ey insafsızlar onlar savaşırken siz 

yatağınızda rahat uyuyorsunuz.
Hesap sorulacaktır, diyorsunuz, demek ki 

şimdiye kadar hesap sorulmadı.
Bundan sonra sorulacaksa, nasıl sorula

caktır?
Millet bunu bilmek istiyor.
Bunun arkasında olanlar açıkça söylen

melidir...Kem küm etme zamanı değil.
O kadar çok düşman edindik ki birkaç ay 

içinde...(Suriye -fran-israil)
Düşmanlar arasından gerçek faili bul

maya olanak yok...
Demek ki... Başı terörle belada olan bir 

ülke komşularıyla yok yere bozuşmamalı, 
gereksiz yere dalaşmamalı...

Hiç değilse bunu anlamış olsak!.. Siyaset 
kolay iş değil.

Bir de şu aklıma takıldı. Teröristler yol
lara mayın yerleştiriyor...

Polislerin zırhlı aracı geçerken mayın 
patlatılıyor, aracın içindeki 5 polis memuru 
şehit oluyor...

Adı üstünde “zırhlı araç” bu..
Bu zırh nasıl bir zırhtır...?
İhaleyi kim yapmıştır?.. Alınan araçlar 

gerekli testlerden geçmiş midir?
Bu toz duman arasında bu soruyu da 

sormak aklıma geldi..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

PKK saldırısı ülkeyi gerdi
Neyse ki başka olay yaşanmadı.
Bu topraklar üzerinde milyonlarca 

insanın barış içinde yaşamaması için 
hiçbir neden yokken, kürt halkının istem
lerini silah zoruyla kabul ettirmeye çalış
mak ve masum insanları öldürmek insan
lık suçudur.

Bu ülkede kürtlerin sorunları kadar, 
gürcülerin de, /azların da, abazaların da, 
türklerin de, pomaklarında sorunları var.

Ancak bu gruplardan hiçbiri kürtler 
gibi terör örgütü kurarak haklarını elde 
etmeye kalkmıyor.

Bu ülkede yaşayan gürcüler, kürtler 
gibi anadillerini, eğitimlerini, yaşadığı 
toprakları sorun yapıyorlar mı?

Demokrasilerde sorunların çözüleceği 
yer parlamentodur.

Kürt halkının temsilcileri, bu sorunları 
meclis kürsüsünde ve toplumun diğer 
katmanlarında barış ortamında çözmek 
zorundadır.

Bugün gelinen noktada, kürtlerin 
aidiyet sorunlarının çözümüne doğru çok 
ileri adımlar atıldı.

Toplumda uygun bir ortama yaratıldı.
Yapılacak sivil anayasada bu konuda 

yeni kazanımlar elde etmek mümkünken, 
kürk teröristler, Türk milletine ve devle
tine karşı silahla saldırıyor.

Terör örgütünün 30 yıldır sivil asker 
ayırt etmeden yürüttüğü bu saldırılara 
koca Türkiye Devleti sessiz kalamaz.

Ancak, bu durum ülkenin barış orta 
mini bozar.

Birliği’nden kalkan her konvoy, 
havalanan her askeri uçağın yaktığı yakıt 
bu ülkenin insanlarından alınan 
vergilerdir.

Gelişmesi az olan bölgelere harcana 
cak olan bu vergiler, kurşuna, bombaya, 
arkeri harcamalara ayrılıyor.

Bölge ve ülke kalkınması bundan olum 
suz ektileniyor.

İşte yine silahlı kuvvetlerimiz Kuzey 
Irak topraklarına girdiler.

Genel Kurmay, 15 bin Mehmetçiğin 
Kuzey Irak’ı karış karış aradığını açıkladı.

Gönlümüze su serpti.
Ama bu kaçıncı sınır ötesi harekat.
Sonuç nedir?
PKK teröristlerinin tümünün kafasını 

ezebiliyor musunuz?
Yoksa halkın gerginliği bittikten sonra 

yeniden şehitler verecek miyiz?
Dünkü Sözcü Gazetesinin manşeti 

geldi gözlerimin önüne.
"Bu kafayla giderseniz, şehitler de 

ölür, vatan da bölünür”
Türkiye bölgesinin en büyük 

devletiyse, tarihten gelen büyük bir 
mirasın sahibiyse PKK terörünü bitirmek 
zorundadır.

Bunu ne pahasına olursa olsun yap
mak zorundadır.

Eğer, Erdoğan iktidarı bunu başara
mazsa, halkın büyüyen kininin bir gün 
volkana dönüşmesini önleyemez.

O zaman sonuç ne olur bilinmez.

Ohl Mni ihalesine 10 İtişi lıaııiaı
Bu yıl yeni açılan Hisar Anadolu Lisesi’nin okul kantini dün aylığı 

4 bin 500 liradan ihale edildi. Okulda 200 öğrenci öğrenim görüyor.
Bu öğrenim yılı 
eğitim ve öğretime 
yeni açılan Hisar 
Anadolu Lisesi’nin 
kantin ihalesi 
yapıldı.
Dün, Hükümet 
Konağı’nda 
oluşturulan İhale 
Komisyonu önünde 
yapılan Hisar 
Anadolu Lisesi kan
tin ihalesine 10 kişi 
katılırken, ihale 
bedelinin yükselme
siyle bu sayı dörte 
kadar düştü. 
Muammen bedel

M, Mı IIİM «M illi"
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Osman Durdu, 
Gemlik Belediye 
başkan vekilliği 
süreci ile ilgili 
olarak yaptığı açıkla
mada, "Belediye bir 
dönem başkansız 
kalınca, bu durumu 
birileri ölçüsüzce, 
menfi bir şekilde 
fırsata dönüştür 
düler.” dedi.
Osman Durdu açık
lamasında, CHP 
yönetiminde savcılık 
soruşturması sonu
cu, CHP’li Belediye 
yöneticilerinin açığa 
alındığını, belirterek 
açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
"Belediye bir dönem 
Başkansız kalınca, 
bu durumu birileri 
ölçüsüzce, menfi bir 
şekilde fırsata 
dönüştürdüler.
Şimdilik mecliste 
fiilen seçilmiş ola
bilirsiniz. Bu 
durum siz de acele
cilik oluşturdu.

üzerinden açık 
arttırma ile yapalan 
ihalenin ilk etabında 
4 kişi ihaleden

ayrıldı.
Katılımcıların sıkı 
rekabeti ile süren 
ihale, aylık 4 bin 500

Ganimetten mal pay
laşır gibi bir hal olan 
durum, sizleri 
hukuken açmaza 
sokmuş. Görülüyor 
ki, kış sezonunda 
Gemlik’in caddeleri 
ve ara sokakları 
kazılarak, vatandaşa 
çalışıyoruz, hizmet 
yapıyoruz imajını 
vermek adına cadde 
ve ara sokaklarımız 
çamurdan yürünmez 
hale geldi. 
Gemlik’in bu duru
mu bize ‘filin 
tacizine’ uğrayan, 
zücaciye mağazasını 
anımsatmıştır.

Nerede ise her hafta 
televizyon program
larında, Gemlik halkı 
geleneksel hale 
gelen, komik hale 
dönüşen Belediye 
anonslarıyla rahat
sız edilerek fır
satçılıkların görü 
yorlar. Havanda su 
döverek kendilerini 
komik duruma 
düşürüyorlar.
Eski Belediye Baş 
kanı, kendi Belediye 
Yönetimi için ‘’hiçbir 
şey olmamıştır diye
mem” pişkinliğini 
ortaya koyarken, 
diğer Hukukçu 

liraya Cengiz Tatar 
da kaldı.
Bu yıl 200 öğrenci 
ile öğrenime 
başla yan Hisar 
Anadolu Lisesi’nin 
gelecek yıl 
öğrenci sayısı 
400‘e yükseleceği 
hedefleniyor. 
Sözleşmede 
yer alan bir 
madde ile gelecek 
yıl öğrenci 
sayısı 400'e 
çıktığı taktirde 
kira bedeli 9 bin lira 
olacak.

arkadaşlar da 
hukuk-guguk diye 
rek, mühür kimdey 
se Süleyman odur 
anlayışıyla hareket 
etmektedir.
Kaybeden Gemlik 
oluyor.
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gemlik’te yaptığı 
plansız ve acele ile 
gerçekleşen yerel 
seçim yatırımlarına, 
çeki düzen vermeli. 
Bu durumu 
Gemlik halkına 
izah etmeli.
Demokrasi ve 
Hukukun üstünlüğü 
gibi kutsal kavram
ları, ağzına sakız 
yapanlar, emaneti 
sahibine teslim 
etmeli ve sandık 
mekanizmasını 
harekete geçirmeli. 
Yani diyoruz ki; 
sandık ile gelen, 
sandık ile gitmeli. 
Gemlik Belediyesi 
bu kaostan çıkıp 
istikrara ererek, 
meşruiyet kazan
malı.”
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İlin Milin kınandı, tinler tisi sokaklara döküldü

Hakkari’nin Çukurca 
ilçesinde PKK’nın 
düzenlediği hain 
saldırı ile 24 askeri 
mizin şehit edilmesi, 
18 askerimizin 
yaralanması, ilçemiz 
de de büyük tepki 
l.ere neden oldu. 
Önceki akşam bin
lerce Gemlikli İstiklal 
Caddesi’nden 
Jandarma İlçe Bölük 
Komutanlığına 
yürüdü.

ADD’DEN KINAMA 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği İlçe Yönetim 
Kurulu saldırının 
duyulması ve şehit
lerin açıklanmasın
dan sonra topla
narak durumu değer
lendirdi.
ADD’den yapılan 
yazılı açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Hakkari’nin Çukur
ca ilçesinde askeri 
birliklerimize PKK 
saldırısı sonucu 24 
askerimiz şehit 
düşmüş, 18 askeri 
m iz yaralanmıştır. 
Ulusumuzun gururu 
Mehmetçiklere 
yapılan hain saldı 
rıyı kınıyor ve 
lanetli yoruz. Bütün 
sorumluları göreve 
davet ediyoruz. 
Ulusumuzun birlik 
ve beraberliğini kim
senin bozamaya
cağını beyan ediyor, 
şehitlerimizi rahmet 
yakınlarınına, Türk 
Silahlı Kuvvetlerine 
başsağlığı, yaralı 
askerlerimeze acil 
şifalar diliyoruz. ”

İŞÇİ 
EMEKLİLERİNDEN
KINAMA
Öte yandan, Türkiye 
İşçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanlığı’n 
dan yapılan açıkla
mada PKK kınandı. 
İşçi Emeklileri 
Derneği’nden 
yapılan yazılı açıkla

mada, “Bu bir kalkış
madır, tarihimizde 
örnekleri vardır ve 
neticeleri de bel
lidir. ” dendi.
İşçi Emeklileri 
Derneği’nden 
yapılan yazılı açıkla
mada da şu 
görüşlere yer verildi: 
“Vatanı vatan yapan, 
canları ve bayrağı 
bayrak yapan kan
larını feda eden 
evlatlarımızın manevi 
huzurunda saygıyla 
eğiliyoruz. Ne yazık 
ki tarihimiz bu gibi 
kalkışmaların örnek
leriyle doludur.
Ama ne mutlu ki her 
zaman gereken 
cevabı almışlardır. 
Bundan sonra da 
alacaklarından hiç 
şüphemiz yoktur. ” 
yazılı açıklamada, 
kimsenin bizlere 
insan hakları dersi 
vermeye kalkmaması 
da istenirken, “Vatan 
savunmasının millet 
güvenliğinin bedeli 
de yoktur. Hesap 
verilecek makam da 
yoktur. Meclis en 
kısa zamanda 
toplanmalı ve ciddi 
kararlar alınarak 
derhal uygulamaya 
geçilmelidir. 
Güvenlik kuvvetle 
rimiz sınır ötesi 
başlatmış olduğu 
operasyonlara ara 
vermeden 
sürdürmeli ve terör

yuvalarının tamamı 
temizlenene kadar 
kararlı bir şekilde 
mücadelenin 
sürdürülmesi tek 
temennimizdir” 
denildi.

CHP’LİLER 
BURSA DA 
TOPLANDI 
Ote yandan CHP 
Gemlik İlçe Örgütü, 
kadın, gençlik kolu 
üyeleri, Bursa il 
Başkanhğı’nın Bursa 
da düzenlediği kına
ma toplantısına 
katıldı. 
CHP Bursa il teşki
latı Hakkari'de 24 
askerimizi şehit 
eden bölücü terör 
örgütüne lanet 
yağdırdı.
CHP’liler teröre karşı 
birlik olma, hainlerin 
provokasyonlarına 
alet olmama mesajı 
verdi. CHP Bursa II 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, 24'ü

Mehmetçik, 5'i polis 
olmak üzere verilen 
şehitlerin ardından 
Türkiye'de bütün 
evlere ateş düştüğü 
nü, 76 milyon vatan
daşın derin bir acı 
ile karşı karşıya 
kaldığını söyledi. 
Vatanın bölünmez 
bütünlüğünü koru
mak için terörle mü 
cadelede üzerlerine 
düşeceğini yapacak
larını hatırlattı. 
Akdoğan, milli birlik 
ve beraberliğe karşı 
oluşan tehditlerle 
ortak mücadele 
etmek için platform 
oluşturulmasını iste
di. Akdoğan, 
"Bölücü terör ile 
mücadele Türki 
ye'nin varlığını 
ilgilendiren bir gele
cek meselesidir. Bu 
konunun her türlü 
parti anlayışı ve 
siyasi tartışmaların 
üstünde, milli 
dayanışma ruhu ve 

anlayışı ile ele alın
ması hepimiz için 
milli ve tarihi sorum
luluktur. Hiçbir dü 
şünce, hiçbir maze 
ret bundan kaçmayı 
meşru göstermeye
cektir" diye konuştu.

BÜYÜK YÜRÜYÜŞ 
Şehit haberlerinin 
yurda yayılması 
üzerine her il ve 
ilçede kınama 
yürüyüşleri düzen
lendi.
Gemlik’te de önceki 
akşam saat 18.oo 
sıralarında toplanan 
kalabalıklar 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı önünde 
toplanarak askere 
şükranlarını 
şunarken, PKK ve 
Öcalan aleyhine slo
ganlar atıldı.
Yürüyüşçüler 
buradan sloganlarla 
İstiklal Caddesi’ne 
yürüdüler.
Gemik’te yapılan 
kınama yürüyüşü 
nedeniyle, Bursa 
dan polis ilçemize 
takviye edildi. 
Kalkanh polisler, 
İstiklal 
Caddesi’ndeki Şaypa 
Mağazası önünde 
tek sıra halinde bir 
saldırıya karşı 
önlem aldılar.
Kalabalığın bir kısmı 
Ahmet Dural 
Meydanı’ndan sonra 
Askerlik Şubesi’ne

yürüdü.
Küçük bir grup ise 
İskele Meydanı’nda 
bulunan Festival 
alanına giderek 
burada protestolarını 
sürdürdü.
İlçe Emniyet Müdürü 
Kenan Kerdige’nin 
de gözetiminde polis 
herhangi bir taşkın
lık olmaması için 
geniş güvenlik 
önlemi aldı.

BDP İLÇE 
BİNASININ 
CAMLARI KIRILDI 
Gruptan kopan bir 
kısım gencin ise 
BDP’nin ilçe binasını 
taşlayarak camlarını 
kırdığı öğrenildi. 
Buradaki kalabalık, 
Festival alanı sah
nesinde ateş 
yakarak geç saatlere 
Kadar protestoları 
sürdürdüler.

HAS PARTİ’DEN 
KINAMA
Öte yandan, Has 
Partisi ilçe Başkanı 
lığı dün saat 11.oo 
de PTT önünde 
toplanarak basın 
bildirisi okudular. 
Bildiride, şu 
görüşlere yer vöeril- 
di: “18 Ekim Salı 
günü Bitlis Güroy 
mak’ta 19 Ekim 
Çarşamba günü de 
Hakkari Çukurca’da 
karşı karşıya 
kaldığımız saldırıları 
nefretle kınıyoruz. 
Bu saldırılar vahşet 
boyutundadır. 
Guroymak’ta şehit 
düşen polislerimiz 
ile Çukurca’da şehit 
olan askerlerimize 
ve vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet 
temenni ediyoruz. 
Yaralılarımıza acil 
şifalar temenni 
ederken, kaybet
tiğimiz polis, asker 
ve vatandaşlarımızın 
ailelerine ve mil
letimize sabırlar 
diliyoruz.”
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Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın 
‘marka kent’ olması 
amacıyla yapılan
ların eleştirildiğini 
ancak kimsenin 
proje üretmediğini 
söyleyerek, “Maze 
ret değil, hizmet 
üreteceğiz. Biz 
herkese “Projenizi 
getirin” diyoruz, 
fikrini soruyoruz. 
Yarış malar düzen
liyoruz, ödül veriy
oruz ama proje 
getiren yok” dedi. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Yıldırım Belediye 
Başkanı Özgen 
Keskin ve AK Parti 
İlçe Başkanı Hüdayi 
Yazıcı ile birlikte AK 
Parti Yıldırım 
mahalle temsilci
leriyle Hünkar 
Köşkü’nde bir araya 
geldi.
Başkan Altepe, 
Yıldırım’da bugüne 

kadar hissedilme 
yen güzelliklerin 
gün ışığına 
çıkarıldığını kayded
erek, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Yıldırım’da yapılan 
çalışmaları hakkın
da mahalle temsilci
lerini bilgilendirdi. 
“Türkiye, Doğu 
Avrupa’nın yıldızı” 
Son yıllarda işini 
halk adına, gerçek
ten inanarak ve 
başararak yapan, 
her seçimde halkın 
onayını alan bir 
hükümetin görev 
başında olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, Hakkari’de 
yaşanan terör olay
larını kınayarak, 
“Türkiye, Doğu 
Avrupa’nın yıldızı, 
Asya ile Avrupa 
arasında güzel bir 
köprü oldu. Herkes 
Türkiye ile işbirliği 
yapmak istiyor ve 
tabii bunu çeke
meyenler var. Tüm 

bu şer güçler 
Türkiye’nin huzu
runu bozmak için 
ellerinden geleni 
yapıyor. Terör, uzun 
yıllardır süren bir 
konu. Başbakan’ın 
işi kolay değil, en 
ufak bir sıkıntıda o 
suçlanıyor. Oysa o 
oraya her hizmeti 
yaptı. İnşallah bu 
sıkıntıların da 
sonuna geliyoruz, 
çünkü ciddi tedbir
ler alındı, alınıyor. 
Bundan kurtulunca 
Türkiye’yi kimse 
tutamayacak. Az 
kaldı, şehitlere 
Allah’tan rahmet 
diliyorum. Ulusun 
başı sağolsun” diye 
konuştu.
Başkan Altepe, 
Yıldırım’da 10 yıl, 
Büyükşehir’de de 
18 yıldır meclis 
üyeliği yaptığını 
hatırlatarak, ilçenin 
her sokağını gezen 
ve bilen bir yönetici 
olduğunu söyledi.

Türkiye, Avrupa 
otomobil satışları 
sıralamasında 2011 
Eylül ayında 8. sıra
da yer aldı. 
Otomotiv 
Distribütörleri 
Derneği (ODD) veri
lerine göre, AB (27) 
ve EFTA ülkeleri 
toplamında otomo
bil pazarı 2011 yılı 
Eylül ayında, geçen 
yılın aynı ayına 
kıyasla yüzde 1 
artışla 1 milyon 269 
bin 646 adet sevi 
yesinde gerçekleşti. 
2011 yılı şubat ayın
da ve mayıs ayında 
da artış gösteren 
Avrupa otomobil 
pazarı, ağustos 
ayından sonra eylül 
ayında da yine 
büyüme gösterdi. 
AB (27) ve EFTA 
ülkeleri toplamına 
göre 2011 Eylül 
ayında geçen 
senenin aynı ayına 
göre en sert düşüş 
yüzde 35,3 ile İrlan
da'da gerçek

leşirken, ardından 
yüzde 33,8 ile 
Portekiz ve yüzde 
9,6 ile Polonya'da 
görüldü.
Daralma yaşayan . 
diğer ülkeler arasın
da İtalya, Slovakya, 
Slovenya, Hollanda, 
Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan yer aldı.
2011 Eylül ayında 
geçen yılın aynı 
ayına göre 
satışlarını en çok 
artıran ilk üç pazar 
sırasıyla; İzlanda 
yüzde 157,3, 
Letonya yüzde 77,3 
ve Litvanya yüzde 
65,3 oranıyla yer 
aldı.
Avrupa (AB27

EFTA) otomobil 
satışları 2011 yılı 
Ocak-Eylül döne
minde bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 0,8 dar
alarak 10 milyon 
461 bin 138 adete 
geriledi.
Daralma yaşayan 
diğer ülkeler arasın
da İtalya, Romanya, 
Polonya, İngiltere, 
Lüksemburg ve 
Slovenya yer aldı. 
2011 yılı Ocak-Eylül 
döneminde en yük
sek artış sırasıyla; 
Litvanya (yüzde 
86,9), Estonya 
(yüzde 81,9) ve 
Letonya'da (yüzde 
76,4) gerçekleşti.
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Bölgemizde bol yakalanan hamsi balığı, 10 liradan dün 7 liraya indi.

Balık fiyatları düştü
Oğuz GÜN

Havaların ısınması 
balıkseverlerin 
yü zünü güldürdü. 
Hava koşullarının 
günlük olarak et 
kilediği balık 
fiyatları, soğuk 
havanın yerini 
sıcak ve güneşli 
havalara bırakması 
nedeniyle normal 
düzeye indi.
Gemlikli balıkçılar
dan aldığımız 
bilgilere göre, balık 
fiyatları normal 
düzeyde seyrediyor. 

Önümüzdeki gün
lerde de hava 
sıcaklığının artması 
balıkseverlerin daha 
çok güldüreceğe 
benzi yor.
Salı günü 10 liradan 
satılan hamsi balığı, 
dün, 7 liradan alıcı 
buldu.
Diğer balık 
fiyatlarıda şöyle: 
Palamut 25 liradan 
20 liraya, istavrit 10 
liradan 7 liraya, 
sardalya 8 liradan 
5 liraya ve çinekop 
35 liradan 25 liraya 
düştü.

Şehit Cemal İlköğretim 
Okulu Başkanın seçti

Şehit Cemal İlköğre
tim Okulu’nda 
Çarşamba günü 
yapılan seçimler 
sonucu okul başkan 
ve başkan yardım
cısı belli oldu. 
Başkan adayları 
olarak 8. Sınıflardan 
Ezgi Karakaçan, 
İlayda Küçük ve Elif 
Gün, 7. Sınıflardan 
ise İzzet Gül ve Esra 
Sakin’in yarıştığı 
seçimlere; başkan 
yardımcısı adayları 
olarak da 5. sınıflar
dan Feyza Nur 
Külekçi ve Büşra 
Elif Beyaz katıldılar. 
Seçim döneminde 
arkadaşlarına biz
den yapamayacak
larımızı istemeyin

diyen adaylar 
sınıfları tek tek 
gezerek projelerini 
arkadaşlarına anlat
tılar. Seçim kurulu 
başkanlığını Müdür 
Yardımcısı Soner 
Karasu ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni 
Özlem Biçer’in yap
tığı ve büyük bir 

coşku içinde geçen 
seçimlerde toplam 
507 öğrenci oy kul
landı. Seçimler 
sonunda Ezgi 
Karakaçan 208 oy 
olarak okul başkanı, 
Feyza Nur Külek 
çi’de 226 oy alarak 
okul başkan yardım
cısı seçildiler.

Cumhuriyet İlköğretim

BADEP kursları başladı
Okulunda

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda Halk 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce 6-11 
yaş gurubunda 
çocuğu olan 
babalara yönelik 
Baba Destek Eğitim 
Kursu başlatıldı. 
AÇEV tarafından 
formatörlük eğiti
minden geçtikten 
sonra ilçemizde ilk 
defa açılan kursu, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdürü 
Adnan Uluğ verdi. 
Kursa başvuran 
babalarla 13 haftalık 
bir eğitim 

süresince; Babaya 
destek vererek 
çocuğun çok yönlü 
gelişimine katkıda 
bulunmayı 
hedefleyen bilimsel 
bir eğitim programı 
gerçekleştirilecek. 
İlk oturumu, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’nda 
gerçekleşen prog 
ramda babalara sıra 
sıyla: Aile Tutumları, 
Dinleme ve 
Anlatma, Demokra 
tik İlişki ve Empati, 
Olumlu Davranış 
Geliştirme, Sosyal 
ve Duygusal

Gelişim, Zihinsel 
Gelişim, Okul- 
Arkadaşlar ve Baba, 
Bedensel ve Cinsel 
Gelişim, Çocukla 
Zaman Geçirmek ve 
Oyun, Yaşam 
Zorlukları ve Baba, 
Çocuğun 
Sorumluluk 
Kazanması, Sağlıklı 
Cinsel Yaşam konu
ları ile iki defada 
Anne oturumu 
düzenlenecektir.Kur 
s sonunda katılımcı 
babalara Halk 
Eğitim Merkezi 
tarafından kurs 
belgesi verilecek.

‘Gerkı I i l< Körfez’ www.gemlikkorf^zgazetesi.com

zgazetesi.com
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Türkiye ralli 
şampiyonası’ nın 6. 
Ayağı olan 36. Yeşil 
bursa rallisi bu yıl 
önemli bir ralliciyi 
ağırlıyor.
*Ege Rallisi Genel 
Klasman İkincisi, 
*ERC Bosphorus 
Rally Genel 
Klasman Birincisi, 
*Via/Port İstanbul 
Rallisi Genel 
Klasman Birincisi, 
*Ford Otosan 
Kocaeli Rallisi 
Genel Klasman 
Birincisi
*Eskişehir rallisi 
genel klasman birin
cisi
... Ve Türkiye'nin en 
eski rallisi olan 40. 
Boğaziçi Rallisi'ni 

birinci bitirerek 
1999 yılından bu 
yana şampiyonluğu 
kazanan ilk Türk 
pilot, olarak tarihe 
geçen Castrol Ford 
Team Türkiye pilotu 
YAĞIZ AVCI ile 
start alacak.
YAĞIZ AVCI ‘nın 

zaman sponsoru 
-aynı zamanda 
Dünya Ralli 
Şampiyonasının da 
resmi sponsoru 
olan EDOX -WRC, 
Türkiye’deki ayağı 
MEY SAAT -EDOX 
Firma sahibi Fatih 
Yaman’da YAMAN 
‘da Yağız Avcı’ya 
‘ya destek için 
Bursa ‘da olacak . 
36 ‘Cl YEŞİL

BURSA RALLİSİ 
PROGRAMI: 
START:
23 EKİM PAZAR 
2011 
08 : 00
HOLİDAY INN 
RALLİNİN FİNİŞİ : 
23 EKİM PAZAR 
2011 16:45
HOLİDAY INN

YAĞIZ AVCI BASIN 
AÇIKLAMASI VE 
RÖP.: 23 EKİM 
PAZAR 2011 16:45 
-17 :00 ARASI 
FORD CASTROL 
SERVİS ALANI .

ÖDÜL TÖRENİ : 
23 EKİM PAZAR 
2011 17:15
HOLIDAY INN

SATIUK DAİRE
MANASTIR’DA 
DENİZE SIFIR 

3+1 160 M2 SATILIK DAİRE 
87.000 TL 

0 533 464 56 45

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT
MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 

TEK DAİRE FİYATINA 2 DAİRE 
(2. KAT VE ZEMİN KAT) 3+1 160 M2 

119.000 TL

6 533 464 56 45
Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

Timi fi “suyunu boşa 
ijl HARCAMA”

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

111 ■■ "" .. "M —— ■ 

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

K6NIPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

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) 
Manastırda 800 m2 imarlı arsa)

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

EEEMAN ABANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

Gemlik Körfez

ABONE
OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

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

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İlaca yüzde 10 indirim geliyor
Bu yıl ilaca 15,6 mil
yar TL bütçe ayıran 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), ilaç 
masraflarının bu 
rakamın çok üzerine 
çıkması üzerine 
tasarruf tedbiri aldı. 
Zaman gazetesinin 
haberine göre fir
malara 15,6 milyar TL 
ödemeyi planlayan 
SGK. daha kışın 
başında ilaç mas
raflarının 16,6 milyar 
TL'yi bulması üzerine 
ilaç fiyatlarında 
indirim istedi. Bunun 
üzerine kuruma, 1,6 
milyar TL indirim 
yapıldı. İndirim, 
sigortalı ve emekli 
vatandaşın cebine de

WiiilwiilaiiMiiliWiiiWli
Piyasaların 2011 yıl- 
sonu enflasyon 
beklentisi bir önce
ki döneme göre 0 
Piyasaların 2011 yıl- 
sonu enflasyon 
beklentisi bir önce
ki döneme göre 
0.55 puan artarak 
yüzde 8.01'e yük
seldi. Piyasaların 
yılsonu cari açık 
beklentisi bir önce
ki döneme göre 
422.5 milyon Dolar 
azalışla 72 milyar 
649.4 milyon dolara 
geriledi. 
Ekonomideki cari 
yılsonu büyüme 
beklentisi 0.3 puan 
artışla yüzde 6.7 
düzeyinde tahmin 
edildi.
Merkez Bankası,

yansıyacak. 
Önümüzdeki gün
lerde gerçekleşecek 
indirimlerle 
eczanelerde satış 
fiyatı 10 TL ve üzeri 
olan ilaçlara

Mali ve reel sek
tördeki karar 
alıcılarla her ay iki 
kez gerçekleştirdiği 
Beklenti Anketi'nin 
Ekim ayı 2. Dönem 
sonucunu açıkladı. 
Buna göre, Ekim 
ayı enflasyon bek
lentilerinin ağırlıklı 
ortalaması bir 
önceki döneme 
göre 0.31 puan 
artarak yüzde 
1.69'a çıktı. Gelecek 
ayın enflasyon bek
lentisi bir önceki 
döneme göre 0.09 
puan artışla yüzde 
0.96 düzeyinde tah
min edildi. İki ay 
sonrasının enflas 
yon beklentisi 0.01 
puan artarak yüzde 
0.56'ya yükseldi. 

ortalama yüzde 9,5 
ila yüzde 10 oranında 
indirim yapılacak. 
Örneğin daha önce 
100 TLlik bir ilacın 
yüzde 20'sini 20 TL 
olarak ödeyen

Yılsonu yıllık TÜFE 
beklentisi bir önce
ki döneme göre 
0.55 puan artarak 
yüzde 3.01 olarak 
tahmin edildi. 12 ay 
sonrasının yıllık 
enflasyon beklen
tisi 0.06 puan 
artışla yüzde 6.84 
düzeyine çıkarken, 
24 ay sonrasının 
enflasyon beklen
tisi 0.03 puan aza
lışla yüzde 6.28 
düzeyine geriledi. 
Gelecek 3. ayın 
vadesine 6 ay ya da 
6 aya yakın bir süre 
kalmış Iskontolu 
Devlet İç 
Borçlanma 
Senetlerinin ikincil 
piyasa yıllık bileşik 
faiz oranı beklentisi 

sigortalı, indirimle 
90 TL olan ilacın 
yüzde 20’sini ödeye
cek. İlaç firmalarının 
iskontoyu sadece 
SGK'ya yaptığı için 
kendi parasıyla ilaç 
alan vatandaş 
indirimden yararlana
mayacak. İndirimde 
aynca bu zamana 
kadar Avrupa'daki 
referans ülke fiyat
larına tabi olmayan 
20 yıl üzeri ilaçlar da 
katılacak. Bu kap
samdaki yaklaşık 800 
ilacın fiyatı 
Avrupa'daki en düşük 
referans ülkenin ilaç 
fiyatının önce yüzde 
80'ine sonra da yüzde 
60rına çekilecek

0.20 puan artışla 
yüzde 8'e yükseldi. 
Gelecek 12. ayın 
vadesine 6 ay 
ya da 6 aya yakın 
bir süre kalmış 
Iskontolu Devlet İç 
Borçlanma 
Senetlerinin ikincil 
piyasa yıllık bileşik 
faiz oranı beklentisi 
0.14 puan artışla 
yüzde 8.16 olurken, 
gelecek 12. ayın 
vadesine 5 yıl ya da 
5 yıla yakın bir süre 
kalmış Sabit Faizli 
TL Cinsi Devlet 
Tahvillerinin ikincil 
piyasa yıllık bileşik 
faiz oranı beklentisi 
0.12 puan artışla 
yüzde 8.95 
düzeyinde tahmin 
edildi.

Tüketici Kredileri 
«e Kredi Kartları 
Tutarı 210 Milyar 

Lira Oldu
Mevduat 
bankalarının tüketi
ci kredileri ve 
bireysel kredi kart
lan kullanım tutan, 
14 Ekim 2011 tarihi 
itibarıyla 210 mil
yar 96 milyon 667 
bin lira oldu. 
Mevduat 
bankalarınrn tüketi
ci kredileri ve 
bireysel kredi kart
ları kullanım tutan, 
14 Ekim 2011 tarihi 
itibarıyla 210 mil
yar 96 milyon 667 
bin lira oldu. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
toplam tutarda bir 
haftada 1 milyar 96 
milyon 803 bin 
liralık artış mey
dana geldi. 
Tüketici kredileri 
de 1 haftada 769,4 
milyon lirahk 
artışla, 157 milyar 
402.2 milyon 

T MA 1 “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Sııymv Boşa Harcama'" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikk0rfezga2etesi.com
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liradan 158 milyar 
171,6 milyon liraya 
yükseldi. Bunun 68 
milyar 563,9 mily
on lirası konut, 6 
milyar 422,9 mily
on lirası taşıt, 83 
milyar 184,9 mily
on lirası diğer 
kredilerden oluştu. 
Aynı dönemde, 
bireysel kredi kartı 
kullanım tutarı ise 
327,4 milyon liralık 
artışta, 51 milyar 
597,6 milyon 
liradan 51 milyar 
925 milyon liraya 
çıktı. TL cinsinden 
bireysel kredi kartı 
kullanım tutarı da 
51 milyar 859,7 
milyon lira olarak 
hesaplandı. Bunun 
24 milyar liralık 
kısmı taksitli, 27,8 
milyar liralık kısmı 
da taksitsrz kredi 
kartı kullanımından 
oluştu. 

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

i 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 5^3 45 93
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 1:3 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

1 Bursa 256 77 84
1 Mudanya 544 30 60
' Yenikapı (212) 516 12 12
1 Yalova (226)811 13 23

İDO İmam Aslan 
। Dinlenme Tes. 613 23 94

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
; Esklhisar (262) 655 60 31

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

। rS-sol İri A/!rl g 4 Q 4C A7
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM uzeı 10. MCI. 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

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 2929
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 2325
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
Gomlik Taksi 513 23 24
Manautır Taksi 517 33 94

Akcan Petrol 5O 79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Dtogaz 513 15 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
•CNLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASI 6AZIT8Sİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI: 4097 

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

Sorumlu Yaz* 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)

hMiİhiM
M®. 

MMrrara 
TRDIBLAJ 

IIMW 
1W20.I5 

wv' ŞİRİNLER
B.15-1115-1730

Rezervasyon 
(îd: 513 33 21)
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İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafın
dan ilk ve ortaöğre
tim okulları arası 
resim, şiir ve kom
pozisyon yarışması 
düzenlendi. 
İlköğretim okulu 
birinci kademe 
öğrencileri arası 
resim yarışması 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Salonu’nda 
yapıldı.
İlçemizdeki tüm 
okulların katıldığı 
resim yarışmasında 
öğrenciler yetenek
lerini komisyon 
üyelerinin huzurun
da sergiledi. 
Komisyon 
Başkanlığını İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan 
İnan’ın yaptığı 
komisyon Gemlik 
Lisesi Resim öğret
meni Gülşah İslam, 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Resim Öğret
meni Kemal Rafet 
Akay ve Kız Teknik 
ve Meslek Lisesi El 
sanatları Öğretmeni

Ülya Erşan’dan 
oluştu. Birbirinden 
güzel eserlerin 
ortaya konulduğu 
resimlerde korniş

yazmada birbir- 
leriyle yarışacaklar. 
Cumhuriyetimizin 
öneminin 
kavratılması

I. KADEME RESİM 
YARIŞMASI 
SONUÇLARI 
İLÇE BİRİNCİSİ : 
MUBERRA BURAK

yonun derece
lendirmede zor
landıkları görüldü. 
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 88.yılı 
etkinlikleri çerçeve 
sinde İlköğretim II. 
kademe öğrencileri 
şiir yazma 25 Ekim 
2001 günü, 
Ortaöğretim öğren
cileri de aynı gün 
kompozisyon 

ve ülkemize 
kazandırdıklarını 
öğrencilerimize ben 
imsetilmeşi 
amaçlanan yarışma 
ödülleri ise 29 Ekim 
törenlerinde İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik tarafından 
öğrencilere 
verilecek.
İLKÖĞRETİM 
OKULLARI

GROOPAMA SİGORTA 1 

ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BORUSAN 
İLKÖĞRETİM 
OKULU
İLÇE İKİNCİSİ : 
BERFİN AĞDEMİR 
ÖZEL AYKENT 
İLKÖĞRETİM 
OKULU
İLÇE ÜÇÜNCÜSÜ : 
NURCAN ÇAKMAK 
ŞEHİT ETEM YAŞAR 
İLKÖĞRETİM
OKULU

Şirketimizin halen meşgul olduğu 
sigorta muamelelerinin tedvirinde 
T.C. BURSA 3. NOTERLİĞİ’nce tas
dikli 17.10.2011 tarih, 22695 sayımı 
Umumi Vekaletnamedeki yetkiler 
haiz olmak üzere YANGIN (Ekili ve 
dikili tüm tarım ürünlerinde yangın 
ve yangına ek verilebilecek tüm 
teminatlar hariç), NAKLİYAT (Te* ne 
Dahil), KAZA, MÜHENDİSLİK sıg 
talan branşlarında alacağı tekliflerin s 
poliçelerini tanzim ve imzaya DOLU, 
HAYVAN HASTALIK Sigorta 
branşlarında alacağı teklifleri 
Şirkete intikale, Şirketçe tanzim ” 
edilecek poliçeleri sigorta ettiren
lere vermeye, Yangın, Nakliyat, 
Kaza, Mühendislik, Dolu ve Hayvan 
sigortaları branşında ücret tutar
larını tahsile, Hastalık branşında ise 
ilk primleri veya primin tamamını 
tahsile, vukua gelecek bilcümle 
hasarları Şirkete duyurmaya mezun 
olmak suretiyle ÜÇKARDEŞLER 
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD.ŞTİ. 
nin GEMLİK/BURSA acenteliğine 
tayin olunduğu ilan olunur.

uı oÜ GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÜZ doktoru : On. ör. Özgür İÜCİ 

KULAK BURUK BOĞAZ IKBB]: Op. Dr. Erhil ATACAN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR İ ESTETİK BÖLÜMÜ; ’ 

LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 
KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamldlye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK
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• Bitkisel Tablet & Kapsüller
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• Kuvvet Macunları
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Memura 10 
kuruş fazla 
mesai artışı
1 lira 25 kuruş olan saat başı 
fazla çalışma ücreti, yeni yılda 
1 lira 35 kuruşa yükselecek. 
Memura 10 kuruşluk fazla 
mesai artışı yapılacak. 7’de

II

Mı mtticisi liııı Him Karsak Deresi nin
önü açılıyor

Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
Başkanı Hulusi Bayrak, “Ortağımıza, Marmara 
birlik’in fiyatları üzerinde fiyat vereceğiz” dedi

Bölgemizde zeytin hasat 
mevsiminin yaklaşması 
üzerine zeytin üreticileri 
Marmarabirlik’in barem 
fiyatlarını açıklanmasını 
bekliyor. S. S. Katırlı 
Köyü Tarımsal Kalkınma

Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, Ürünün 
rekoltesinin yüksek 
olması nedeniyle bu yıl 
barem üzerinde daha 
duyarlı olacağız.” dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin üreticilerinin fiyat 
beklentisi üzerine

Zeytinde hasat mevsimi giderek yak
laşıyor.

Zeytin üreticisinde de acaba taban 
ve tavan fiyatlar ne olacak beklentisi 
var.
Marmara Bölgesi’nde zeytin fiyatları 

nın tek belirleyicisi Marmarabirlik’tir.
Marmarabirlik fiyat belirlerken, İlçe 

Tarım Müdürlüklerine, Ziraat Odalarına 
yazılar yazarak bilgi istiyor.

Aslında fiyatları piyasa belirliyor.
Ama çok büyük miktarda zeytin alan 

Marmarabirlik alım politikasında elin
deki zeytini de düşünerek yapıyor.

Devamı sayfa 4’de

700 ton kömürün
300 tonu dağılımı

Gemlik Kaymakamlığı Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma Vakfı, yoksul vatan
daşlarımızın kış aylarını rahat geçirmesi 
için yaptığı kömür yardımlarına devam 
ederken, 700 ton kömürün, 300 tondan 
fazlasını ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı
açıklandı. Haberi sayfa 5’ de

İlçe girişinde bulunan Karsak Deresi’nin 
denizle birleştiği yerde yaptırılan dolgu 
yıkılıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yıktırıldığı öğrenilen Karsak 
Deresi dolgusu ile dalgaların dere içine 
girmesi önleniyordu. Karsak Deresi’nin 
getirdiği topraklar dere önünde bulunan 
dolgunun engeline takılarak, dere ağzını 
sürekli kapatması üzerine dolgunun 
kaldırıldığı öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

Türk Metal Sendikası ndan
şehitlere metlin

Türk Metal Sendikası Gemlik Şubesi, 
Hakkari Çukurca’da ve çeşitli bölgelerde 
PKK’nın saldırılarıyla yaşamını yitiren 
şehitler için mevlüt okuttu. Haberi syf 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

Karsak Deresinin önü açılıp
Onlar güneşe gömüldüler...

Bağımsızlığımız ve toprak bütün
lüğümüz uğruna göğe yükselen tüm 
şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyo
rum...

Onlar güneşe gömüldüler... 
Jandarma Üsteğmen Murat Bek 
Jandarma Kıdemli Başçavuş İbrahim 

Geçer
Piyade Astsubay Bilal Özcan
Piyade Uzman Çavuş Halil Özdoğru 
Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan 
Piyade Uzman Onbaşı Reşit Ercan 
Piyade Çavuş Koray Özel 
Piyade Çavuş Yunus Yılmaz 
Piyade Çavuş Birol Elmas 
Piyade Onbâşı Mesut Cengiz 
Piyade Onbaşı Mesut Kazanç 
Piyade Onbaşı Yavuz Çoban 
Piyade Onbaşı Fikret Özer 
Piyade Onbaşı Hüseyin Güldal 
Piyade Onbaşı Soner Ateşsaçan 
Jandarma Er Eyüp Çolakoğlu 
Piyade Er İdris Çam 
Piyade Er Fevzi Kazak
Piyade Er Mehmet Çetin 
Piyade Er Süleyman Kalkan 
Piyade Er Ahmet Tunçer 
Piyade Er Mehmet Ağgedik 
Piyade Er Ramazan Akın 
Piyade Er Ufuk Bozkurt 
Bağımsızlığımız ve toprak bütün

lüğümüz uğruna göğe yükselen tüm 
şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyo
rum...

MIW ABONE OLDUNUZ MU?
ttııiriı in Muta ilmi utmıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TM* “SUYUNU BOŞA
■■ IWiX HARCAMA”

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

İlçe girişinde bulu
nan Karsak 
Deresi’nin denizle 
birleştiği yerde 
yaptırılan dolgu 
yıkılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yıktırıldığı 
öğrenilen Karsak 
Deresi dolgusu 
ile dalgaların dere 
içine girmesi 
önleniyordu. 
Karsak Deresi’nin 
getirdiği topraklar 
dere önünde bulu
nan dolgunun enge
line takılarak, dere 
ağzını sürekli kapat
ması üzerine dolgu
nun kaldırıldığı 
öğrenildi.

TEKNE SAHİPLERİ 
İSYANDA 
Karsak Deresi’nin 
mendireğinin 
iç kısmına küçük 
sandallarını 
bağlayan tekne 
sahipleri, 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
mendirek dol
gusunu yıkmasına 
tepkililer.
Kendileri ile 
görüştüğümüz 
tekne sahipleri, 
dere ağzında 
60 a yakın küçük 
teknenin bağ
landığını, burada 
bulunan amatör 
balıkçıların 
teknelerini koyacak 
başka yer bulunma
ması nedeniyle zor 
durumda kalacak

larını söylediler. 
Tekne sahipleri, 
dolgu mendireğinin 
yıkılmasından 
sonra, dere ağzının 
dalgalara açık kala
cağını, lodos, 
karayel ve poyraz 
olduğu zaman dal
gaların sahildeki 
topağı derenin içine 
dolduracağını 
söylediler. 
Teknelerinin çeke
cekleri liman 
kalmadığını 
iddia eden küçük 
tekne sahipleri,

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
küçük tekne 
sahiplerini de

düşünerek, 
kendilerine barınak 
yapmalarını 
istediler.

Karayollaıînılan Çevre Yolu na platform
Karayolları 
Bursa Bölge 
Müdürlüğü 
tarafından Çevre 
Yolu’na dikilecek 
demir platform 
ile yol levhaları 
dikileceği öğrenildi. 
Orhangazi 
Caddesi’nin 
girişinden ÖZdilek 
kavşağına doğru 
giden Çevre 
Yolu’ndaki 
Yaysat Bayi önüne 
getirilen demir 
platform günlerdir

yerine yerleşmeyi 
bekliyor.
Platformun 
dikilmesinden 
sonra, üzerine yol 
levhalarının 
konacağını 
söyleyen ilgililer, 
Manastır yönünden 
gelen sürücülerin 
Bursa ve Yalova 
yönüne kolaylıkla 
dönebilmeleri ve 
hata yapmamaları 
için platformun 
konacağını 
söyledi.
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üluslararası ceieJen milyonluk nurcun YazıYORUM
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
Bilişim Şube ekip
leri, vatandaşların 
kredi kartı bilgilerini 
ele geçirip ulus
lararası soygun 
yapan 30 kişiyi 
yakaladı.
8 ilde eş zamanlı 
yapılan operasyon
da yakalanan zan
lıların Türkiye'nin 
yanı sıra Avrupa ve 
Uzak Doğu 
ülkelerinde 500'ün 
üzerinde insandan 
milyonlarca liralık 
vurgun yaptığı belir
lendi.
Gelen ihbarları 
değerlendiren Bursa 
polisi, uluslararası 
bir vurgun çetesini 
ortaya çıkardı.
Çetenin liderliğini 
üstlendiği iddia 
edilen Ozan M.'nin 
(27) bu iş için yurt 
dışında eğitim aldığı 
belirtildi. Çetenin, 
alışveriş merkez

Kendini asmak isteyen şahıs 
ipin kopması sonucu yaralandı
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
kendini asarak inti
har etmek isteyen 
bir şahıs, ipin kop
ması sonucu yere 
düşerek yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Harmancık

iintllrtlilMiilttwItrlHi'iniitmili
Bursa'da güvenlik 
güçleri, okul 
önlerinde öğren
cilere satmak için 
Diyarbakır'dan 90 
kilo esrar getirten 4 
kişiyi gözaltına aldı. 
Çuval dolusu esrarı 
narkotik köpeği Alfa 
buldu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Narkotik 
Büro amirliği, bir 
ihbar üzerine 90 kilo 
esrar ele geçirdi.
Şehir girişinde dur

lerinde pos cihazı 
aracılığıyla kredi 
kartı bilgilerini elde 
ettiği belirlendi. 
Zanlıların, kredi kartı 
bilgilerini kopyala
mak için çok sayıda 
iş yeri ile ortak 
çalıştığı tespit edildi. 
Kredi kartı 
ekstrelerine bakan 
Türkiye'deki vatan
daşlar, kendi kredi 
kartları ile yurt 
dışında internet 
üzerinden alışveriş 
yapıldığım gördü. 
Bunun üzerine 
kendilerine gelen 
ihbarları dikkate 
alan güvenlik güç
leri, operasyona 
başlamak için 
düğmeye bastı. Çete 
lideri olduğu iddia 
edilen Ozan M., 
İzmir'den yurt dışına

Merkez 
Mahallesi'nde 
ikamet eden yeni 
evli H.S. (27), eşiyle 
tartıştıktan sonra 
intihar etmek için 
evin tavanına 
bağladığı ipi boy
nuna geçirdi. İpin 

durulan bir pikapta 90 kilo esrar ele
Diyarbakır'dan geçirildi. Esrarın
çuvallarla getirilen yaklaşık 220 bin TL

kaçmak isterken 
yakalandı. Şahıslara 
yönelik başlatılan eş 
zamanlı operasyon
da, İstanbul'dan 12, 
Bursa'dan 9 kişi 
olmak üzere İzmir, 
İsparta, Eskişehir, 
Denizli, Sakarya, 
Gaziantep 
illerinden 3'ü kadın 
toplam 30 kişi 
gözaltına alındı. 
Şahıslarla birlikte 3 
adet kart kopyalama 
cihazı ele geçirildi.

SAHTE 
İNTERNET 
SİTELERİ 
KURDULAR 
Çete üyelerinin yurt 
dışındaki bazı kişil
erle de bağlantılı 
oldukları ortaya 
çıktı. Kurdukları 
sahte alışveriş 

kopmasıyla birlikte 
düşüp kafasını yere 
çarpan H.S., aldığı 
sert darbe sonucu 
bayıldı. Yakınları 
tarafından 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan H.S. 

sitelerinde ucuz mal 
satan çetenin, bu 
sitelerden kredi kartı 
ile alışveriş yapan 
insanlara yüzde 
20'ye varan indirim 
vadettiği öğrenildi. 
Çetenin, alışveriş 
yapanların kredi 
kartı numaralarını, 
kartın son kullanma 
tarihini, arka 
yüzünde bulunan 3 
haneli güvenlik 
numarasını ve 
şifresini kopyaladığı 
bildirildi.
Çetenin bu bilgileri 
yurt dışındaki 
şebeke üyelerine 
gönderdiği, onların 
verdiği yabancı 
kredi kartı bilgilerini 
ise Türkiye'de kulla
narak dolandırıcılık 
yaptığı öğrenildi. 
Çetenin ayrıca bazı 
iş yerlerine eleman
larını yerleştirip 
bu yerlerden 
alışveriş yapan 
vatandaşların kredi > 
kartı bilgilerini de. 
kopyaladığı açık
landı.

hastanede kontrol 
altına alındı.
Şahsın yakınları 
Harmancık Devlet 
Hastanesi'ne akın 
ederken, ilçe 
emniyet amirliği 
ekipleri olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

değerinde olduğu 
öğrenildi. Narkotik 
köpeği Alfa'nın bul
duğu çuval dolusu 
esrara el konu
lurken, uyuşturucu
nun okul 
çevrelerinde öğren
cilere satılacağı ileri 
sürüldü. Olayla 
alakalı 4 kişi gözaltı
na alındı. Zanlılar 
Gürsel M. (25), 
Selami N.
(20), Hüseyin A.(34) 
ile Emrah A.(25), 
"uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan" 
adliyeye sevk edildi.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 

www.milliyet/blog/özcan vural 

İşin özü budur!....
Türkiye’nin yapacağı demokratikleşme 

çalışmaları terör örgütünün umurunda 
bile değildir.

Bu da zaten milleti uyutmaktan başka 
şeyde değildir.

Onun işi destekçilerinden aldığı tali
mat gereği, Türkiye’yi can alarak, 
yakarak, yıkarak sıkıştırmak ve bölün
memizi sağlayacak bir anayasa yapıl
masını gerçekleştirmek ve “Büyük 
Kürdistan” temelinin atılmasını sağla
maktır.
Türkiye’de milli hassasiyetleri yüksek 

bir hükümet olsa, Türk’ürr nefesini 
dünyanın bir ucunda olsalar bile düş
manlarının ensesinde de tepesinde de 
hissettirir. . •

Fakat AKP bunu yapamıyor, 
Amerika’nın dümen suyunda gidiyor..

Barzani ile karşılıklı oturup, saz çalıp 
türkü söylenirse bu olmaz.

Başımıza bela edenlerle dost olmayı 
seçen bu hükümet, terör olayını önleye
mez.,halk nazarında güç duruma düşer.

Bu kalleş saldırının olmasından 
itibaren, AKP yalakası köşe yazarları, 
televizyon görevlileri hedef saptırmaya, 

AKP İktidarını aklamaya yönelik çalış
maları hemen başlattılar.
Bir insanın, iktidara yağ çekmek 

uğruna ne kadar küçülebileceğinin 
örneğini görmenin üzüntüsünü 
yaşadım...

Ey halkım şunları bil ; Kuzey Irak’ta 
“Patron" Amerika’dır.

Orada ki herkes Amerika’nın ele
manıdır.

Kuzey Irak’ta Amerika’dan onay 
almayan sinek bile uçamaz...

Hain Barzani’ye gelince; Babası Molla 
Mustafa Barzani’den beri

Kuzey Irak’ta en büyük silahlı güç 
onun emrindedir ve Yahudi-Kürdü olan 
Barzani ailesi müptezel Türk düş
manıdır.

Bu hislerini ise şimdilik hem PKK’yı 
destekleyerek, hem de Kuzey Irak’taki 
Türkmen kardeşlerimizi katlederek tat
min etmektedir. Kuzey Irak’taki PKK ve 
Türkiye’deki Kürtçü-Bölücü hareketin 
önderleri( BDP ve yandaşları) 
Amerika’dan sonra ikinci patron olarak 
Barzani’yi bilirler ve her sözünü emir 
olarak kabul ederler...

Bir Devlet, gerektiğinde caydırıcı 
gücünü kullanabiliyor ve haklı olarak 
intikamını alabiliyorsa “Büyük Devlet" 
olabilir.
“One minitu" demekle bu olmaz. Onlar 

ucuz gösterilerdir..
Devleti yöneten siyasi iktidar, bizdeki 

terör olayında olduğu gibi, bizzat 
terörün koruyucularıyla beraber olursa 
o devlet, “şamar oğlanına" döner. AKP 
İktidarının yanlışı budur ve 9 yıldır bu 
yanlışta inatla ısrar etmektedir...

Ülkemizin terör olayının en kısa ve öz 
anlatımı budur.

SW ABONEOLDUNUZMU?
uıılriı lu cinli sinil cuınıl ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış

Katırh Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak, “Ortağımıza, Marmarabirlik’in 

fiyatları üzerinde fiyat vereceğiz” dedi

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin üreticilerinin fiyat
beklentisi üzerine

Geçtiğimiz yıl içinde zeytin üreticisinin 
girdilerinde yüksek artışlar yaşandı.

Gübre, ilaç ve mazot ile işçilik bir yıl 
önceye göre arttı.

Zeytin üreticisine bu artışlar dikkat 
almadan verilecek barem fiyatları, üretici 
nin daha da yoksullaşmasına neden olur.

57. hükümet döneminde 157 milyar lira 
devlet bankalarına borcu olan 
Marmarabirlik’in bu borçları, İMF’nin de 
istemiyle silindi.

Sıfır borçla ortaklarından zeytin alan 
Birlik’in, bugün borç batağında olduğunu 
duyuyorum.

Marmarabirlik piyasa koşullarına göre 
satış politikasını yürütmek zorundadır.

Satamadığı zeytin elinde kalırsa, veya 
aldığı zeytini satamazsa maliyetleri yük
selir.

Sözün kısası Marmarabirlik ortak
larının durumunu bilerek onların emek
lerini gözeterek fiyat politikası belirleme 
lidir.

Bu böyle olmazsa gelecekte Marma 
rabirlik çözülür.

Zeytin üreticisi, bu kez tüccarın insafı
na kalır ki o zaman bu felaket olur.

İlçemiz sınırlarında 1980 li yıllarda 
kurulan Katırh Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi, ortaklarından aldığı zeytini 
en iyi şekilde değerlendiriyor.

Zeytin üretimindeki kaliteyi hiç boz
madığı için malını da diğerlerinden daha 
yüksek satıyor. ♦

Bu kooperatifin bugünlere gelmesinde 
Kooparatif Başkanı Hulusi Bayrak’ın 
büyük emekleri var.

Katırh Kooperatifi bölgemizde önemli 
bir markadır.

Katırh Kooperatifi kadar mal alan tüc
car belki yoktur.

Bu örnek kooperatif, peşin ahm yaptığı 
glb'ı, Marmarabirlik fiyatlarından daha 
yüksek baremde ürün alıyor.

Bu yıl 500 ton zeytin almayı bekledik
lerini söyleyen Kooperatif Başkanı Hulusi 
Bayrak, “Yalnız kendi ortaklarımızdan 
mal alıyoruz. Boş olan havuzlarımız 
oranında ürün alıyoruz. Hazırlıklarımızı 
tamamladık. Bu yıl 500 ton zeytin almayı 
düşünüyoruz.

Mahsûl bol olduğu için geçen yıl ki 
baremimizin altında da ahm yaparak 
ortağımızı mağdur etmeyeceğiz” diyor.

Bölge köylümüzün tek geliri zeytin
dendir.

Bu nedenle her gün bankalara borç 
batağına batan üreticiyi kurtaracak tek 
kurum Marmarabirlik olduğuna göre, bir- 
rik barem fiyatını belirlerken üreticisini 
kollamahdır.

Bölgemizde zeytin 
hasat mevsiminin 
yaklaşması üzerine 
zeytin üreticileri 
Marmarabirlik’in 
barem fiyatlarını 
açıklanmasını 
bekliyor.
Geçtiğimiz hasat yılı 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi, zeytin 
alımlarında tavan 
fiyatı 5,10 lira olarak 
belirlemişti.
Bu yıl zeytin 
ürününün 
rekoltesinin yüksek 
olduğunu söyleyen 
üreticiler, zeytinin 
kararmaya 
başladığını, 
havaların uygun 
gitmesi halinde 
geçtiğimiz yıllarda 
olduğu gibi erken 
haşatın söz konusu 
olabileceğini 
söylediler.

YÜKSEK FİYAT 
Zeytin üreticisi 
Marmarabirlik’in 
geçtiğimiz yıl barem 
fiyatlarından daha 
yüksel fiyat bek
lediklerini belirtirken 
şunları söyledi: 
‘‘Bir yıl içinde 
gübre, mazot ve ilaç 
fiyatlarına gelen 
artış ortadadır.

Bordo hareliler sınırı geçti
Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
tarafından Irak'ın 
kuzeyine 
düzenlenen 
kara harekatına 
Türkiye'nin 
en seçkin 
birlikleri katılıyor. 
Önceki gün 
Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
24 askerin PKK'lı 
teröristler tarafından 
şehit edilmesi üzer

Bunlar göz önüne 
alınarak fiyat 
belirlenmelidir.
Bu temel girdilerimiz 
yanında, işçi ücret
leri, budama ücret
leri de artacaktır.
Marmarabirlik bölge- 
genin ve Türkiye’nin 
en büyük alıcısıdır. 
Ortaklarını düşün
mek zorundadır.” 
dedi.
Öte yandan, 
Marmarabirlik’ten 
sonra ilçemizin 
önemli kalkınma 

ine Irak'ın kuzeyine 
kara harekatı 
başlatıldı. Terörle 
mücadelede yıllardır 
büyük deneyimi 
bulunan Kayseri 1. 
Komando Tugayı, 
Bolu 2. Komando 
Tugayı, Siirt 3. 
Komando Tugayı, 
Tunceli 4. Komando 
Tugayı, Hakkari 5. 
Komando Tugayı 
(Dağ Komando 
Okulu), Jandarma 

kooperatiflerinden 
olan S.S. Katırh 
Köyü Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi Başkanı 
Hulusi Bayrak ise 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
kooperatif ortakları
na, bu yıl da 
Marmarabirlik’in 
verdiği barem fiyat
larının üzerinde 
fiyat vereceklerini 
söyledi.
Bayrak, şöyle 
konuştu:

Özel Harekat Tugayı, 
Jandarma Komando 
Taburları ile Özel 
Kuvvetler 
Komutanlığı (bordo 
bereliler) ekipleri, 
sınırı geçti.
Komando tugay
larının tamamı 
subay, astsubay ve 
uzman çavuşlardan 
oluşuyor. Sadece 
topçu birliklerin 
arasında er, çavuş 
ve onbaşılar

“Marmarabirlik böl
genin fiyat poli
tikasını belirliyor. 
Ancak, ortaklarının 
eline hemen para 
geçmediği gibi, 
kesintilerden sonra 
paralarını alıyorlar. 
Biz, Marmarabirlik ’in 
tavan fiyatının 
üzerinde fiyat 
vererek ortağımız
dan zeytin alıyoruz. 
Kesintimiz yok. 
Ortaklarımızdan 
aldığımız zeytinin 
parasını peşin 
ödüyoruz.
Bu nedenle, 
ortağımız hemen 
gelecek yıl için 
hazırlıklarına 
başlıyor. 
Borçlarını 
ödüyor.
Ayrıca yıl içinde de 
kooperatifimizden 
vereceği ürüne 
karşılık avans, 
gübre parası, ilaç 
parası alıyor.
Bu yıl da 500 tonluk 
ahm için hazırlıklar 
yapıyoruz.
Ortaklarımızı mağ
dur etmeyeceğiz. 
Ürünün rekoltesinin 
yüksek olması 
nedeniyle bu yıl 
barem üzerinde 
daha duyarlı ola
cağız.” dedi.

bulunuyor. 
Komando 
taburlarında 250-300 
civarında personel 
bulunuyor. Özel 
Kuvvetlerin taburun
da ise 80 kişi, 
Jandarma Özel 
Harekat taburlarında 
ise 150 kişi görev 
yapıyor. Tahmini 
askeri personel 
sayısının 5-7 bin 
arasında olduğu 
belirtiliyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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700 ton kömürün 300 tonu dağıtıldı
Gemlik 
Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı, yoksul 
vatandaşlarımızın 
kış aylarını rahat 
geçirmesi için 
yaptığı kömür 
yardımlarına 
hız kesmeden 
devam ediyor.
Yapılan başvuruları 
değerlendiren 
vakıf yetkilileri, 
ihtiyaç sahiplerine 
kömür dağıtmak 

götürmek için 
aralıksız çalışıyor. 
Kömür dağıtımını, 
ihale ile alan bir 
taşımacılık firması 
yapıyor.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı ilçemize 
dağıtılmak üzere 
6 Ekim 2011 günü 
getirilen 700 ton 
kömürün, 300 ton
dan fazlasını 
ihtiyaç sahiplerine 
dağıtırken, 
dağıtımların 

havaların 
ısınmasıyla 
hız kazandığı 
belirtildi.
Gemlik’te Sosyal 
Yardıımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
tarafından 
bin 600 ton 
kömür getirtilerek, 
muhtaç olan 
ailelere 500 ve 
biner kiloluk 
partiler ha inde 
eve teslim edilmek 
suretiyle 
dağıtılacak.

HiliMİMhiMliOCİ
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şubesi, Hakkari 
Çukurca’da ve 
çeşitli bölgelerde 
PKK’nın saldırılarıy
la yaşamını 
yitiren şehitler için 
mevlüt okuttu.
Türk Metal 
Sendikası Gemlik 
Şube Başkanı Kemal 
Durmaz, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Geçtiğimiz gün
lerde Hakkari Çukur
ca’da 5 koldan 
saldırıda bulunan 
PKK’lı teröristlerin 
şehit ettiği askerle 
rimiz ile bir gün

Otoyol güzergahına tepki
Oto yolun müteahhit 
firma ve Karayolları 
Genel Müdürlü 
ğü'nce hazırlanan 
yeni geçiş güzer
gahının resmi 
makamlara açıklama 
ve danışma yapıl
madan eylül ayında 
kamuoyuna sunul
duğunu söyleyen 
Bursa Oto Yol 
Platformu temsilci
leri, "Sulama saha 
lan, zeytinlikler ve 
birinci sınıf tarım 
arazilerinden geçen 
bu güzergah, Bursa 
için tam bir felaket
tir. Biz oto yola 
değil, güzergaha 
karşıyız" dediler. 
Bursa-İzmir oto yol
unun güzergahına

önce şehit olan 
polislerimizin ve 
sivil vatandaşlarımız 
ile daha önce de 
hayatlarını vatanları

için kaybeden 
kahraman evlat
larımızın ruhuna 
bağışlanmak için 
Merkez Solaksubaşı

Caminde ikindi 
namazından sonra 
mevlüt okuttuk. 
Allah kabul etsin” 
dedi.

tepkiler devam 
ediyor. Bursa Aka 
demik Odalar Birliği 
(BAOB) ve Bursa 
Otoyol Platformu 
nun temsilcileri, 
Bursa-İzmir oto yolu 
geçiş güzergahında 
yapılan değişiklikleri 
masaya yatırdı. 
BAOB Dönem Söz 
cüsü Mesut Topçu, 
akademik odaların 
başkan ve temsilci
lerinin yanı sıra 
Mustafakemalpaşa 
Belediyesi, İl Genel 
Meclisi, Nilüfer Kent 
Konseyi, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Karaca 
bey Ziraat Odası, 
Yeşil Bursam 
Derneği, Mustafa 

kemalpaşa Ziraat 
Odası, DOĞADER, 
Mustafakemalpaşa 
Ticaret Borsası, 
Mustafakemalpaşa 
Organize Sanayi 
Bölgesi, Mustafake 
malpaşahlar 
Derneği, Mustafake 
malpaşa Çevre 
Koruma Derneği, 
Mustafakemalpaşa 
Kültür ve Sanat 
Derneği ile Muşta 
fakemalpaşa Ticaret 
ve Sanayi Odası'n 
dan yetkililerin de 
hazır bulunduğu 
toplantı, BAOB 
Yerleşkesi'nde 
yapıldı. Toplantıda 
ilk olarak söz alan 
BSMMMO Başkanı 
ve BAOB Dönem

Sözcüsü Mesut 
Topçu, Bursa'yı 
ilgilendiren 'Bursa- 
İzmir oto yolunun 
geçiş güzergahı gibi 
önemli bir konuya 
ilgisiz kalmayarak 
toplantıya katılan- 
lara teşekkür etti. 
Akademik odaların 
temsilcileri olarak, 
Burşa'yı ilgilendiren 
konulara karşı 
duyarsız kalmadık
larını dile getiren 
Mesut Topçu, ilgili 
platformlarda 
bileşenler olarak 
görüş ve düşünce 
lerini kamuoyu ile 
paylaştıklarının 
altını çizerek, sözü 
toplantıya iştirak 
edenlere bıraktı.

IİİMİ İM ili
iiıısııııı Bili alıl»

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm 
hizmet birimlerini 
bir çatıda toplaya
cak olan yeni 
belediye binasının 
temeli atılıyor. 
Ankara Caddesi 
üzerinde eski sebze 
halinin bulunduğu 
alana yapıfacak 
olan Büyükşehir 
Belediye binasının 
temel atma töreni, 
23 Ekim Pazar günü 
saat 12.00’da 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın katılımıyla 
gerçekleştirilecek. 
Vali Ahmet Vefik 
Paşa döneminde, 
1879 yılında yap- > 
tınlan tarihi binada 
hizmet veren 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin, eski sebze 
halinin bulunduğu 
alana yaptıracağı 
hizmet binası, 
teknolojik yatırım
larla kendi enerjisi
ni üretecek. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin yeni 
hizmet binası 
sayesinde kentin 
farklı noktalarındaki 
birimleri tek çatı 
altına toplanırken, 

yeni bina aynı 
zamanda kullanıla
cak teknoloji 
sayesinde de 
dikkati çekiyor. 
Isınmanın doğalgaz 
sistemiyle 
sağlanacağı binada 
three jenerasyon 
sistemi sayesinde 
döğafgazG ’<-? 
trik elde edücv«x. •' 
Binada tüketilecek 
elektriğin yüzde 
50’si bu sistem 
sayesinde üretile
cek. BursalIları 
temel atma törenine 
davet eden Büyük 
şehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir 
Belediyesi birim
lerinin şehrin 
değişik noktaların
da yer aldığını 
ifade ederek, 
“Birimler arasındaki 
uzaklık, çalış
maların verimini 
etkilemektedir. Aynı 
zamanda büyükşe
hir ve ilgili birimler
le işi olan vatan
daşlarımız zor 
durumda kalıyordu. 
Belediye hizmet
lerinin yaşamı 
kolaylaştırması 
gerekiyor.” dedi.
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usniü imi imü M'ia AB Yerel YflneMmlerde Çevre 
llvnulamaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, çağdaş 
Bursa'nın oluşu
munda kenti demir 
ağlarla öreceklerini 
belirterek, 
Cumhuriyet Cadde 
si'nden Davutkadı'ya 
uzanacak nostaljik 
tramvay hattını 
KurbanBayramı'na 
kadar bitirmeyi 
hedeflediklerini 
söyledi.
BursaRay hafif raylı 
sistemi yaklaşık 32 
kilometrelik güzer
gaha ulaştırarak 
şehrin doğusu ile 
batısını birleştiren 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki nos
taljik tramvay hattını 
Davutkadı'ya 
ulaştıracak çalış
malarına hızla 
devam ediyor.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, kentin ara

arterlerine rahat 
ulaşımı hedefleyen 
nostaljik tramvay 
hattı inşaat çalış
malarını yerinde 
inceledi. İncirli 
Caddesi üzerinde 
devam eden çalış
malarla ilgili BURU- 
LAŞ Genel Müdürü 
Levent Fidansoy'dan 
bilgiler alan Başkan 
Altepe, hat üzerinde 
ulaşımı sağlayacak 
rayların döşenme
sine hızla devam 

edildiğini kaydetti. 
Bursa'yı demir 
ağlarla örmenin 
kararlılığı içerisinde 
olduklarını belirten 
Başkan Altepe, 
"Şehiriçi ulaşımı 
rahatlatmaya yönelik 
çalışmalarımız 
sürüyor.
Yaşamaktan keyif 
duyulan, ulaşım 
sorununun olmadığı 
bir Bursa, en önde 
gelen hedeflerimiz 
arasında bulunuyor.

Bunun için 
kentiçi ulaşımda 
yararlanılabilecek 
en etkin 
yöntemlerden biri 
olan tramvay hattı 
projesine büyük 
önem veriyoruz. 
Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki tram
vay hattını, 
Davutkadı'da bulu
nan Dökümhane 
Hamamı'nın önüne 
kadar uzatıyoruz" 
dedi.
Cumhuriyet 
Caddesi'ndeki 1,5 
kilometrelik tramvay 
hattının ikinci 
etabında 
Davutkadı'ya 
uzanacak hattın 2,5 
kilometreden oluşa
cağını söyleyen 
Başkan Altepe, 
çalışmaları hızla 
devam eden nos
taljik tramvayın, 
Kurban Bayramı'na 
yetiştirilmesini 
hedeflediklerini 
belirtti.

Avrupa Birliği Ba 
kanlığı'nın 'İllerimiz 
AB'ye Hazırlanıyor 
Programı* kap
samında, Bursa 
Valiliği ile Bursa İl 
Özel Idaresi'nin 
ortaklaşa hazır
ladığı 'Avrupa 
Bütünleşme 
Sürecinde Etkinlik 
lerle Bursa' projesi 
devam ediyor.
Proje kapsamında 
yürütülen faaliyet 
lerden, 'Avrupa 
Birliği'nde Yerel 
Yönetimlerde Çevre 
Uygulamaları' 
konulu konferans, 
valilik Çarşamba 
hizmet binasında, 
Vali Yardımcısı 
Ahmet Kurt başkan 
lığında gerçek
leştirildi. Türkiye 
Belediyeler Birliği 
Çevre Eski Danış 
manı Dr. Haluk 
Doğu tarafından 
verilen konferansa, 
kaymakamlar, bele 
diye başkanları, il 
genel meclis 
üyeleri, ilçe özel 

idare müdürleri, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarındaki 
idareciler, çevre ile 
ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının tem
silcileri katıldı.
İl Özel İdaresi Ge 
nel Sekreter Vekili 
Müfit Aydın, toplan
tıda yaptığı konuş
mada, 2009 yılında 
İl Özel İdaresi bün 
yesinde AB bürosu 
oluşturularak süre 
ce başladıklarını 
aktardı. Müfit Ay 
dm, 2011 yılına ka 
dar 80 kız, 80 
erkek olmak üzere 
toplam 160 öğren
ciye hazır lık eğiti
mi verildiğini söyle
di. Aydın, 2011 
yılında da 10 proje
den 6 tanesi nin 
hayata geçirildiğini 
vurguladı. Aydın, 4 
tane sinin de hazır
lık safhala rının bit
tiğini, müracaat
ların yapıldığı nı, 
onları da sonuç
landıracaklarını 
dile getirdi.

Macide ÖZALP
TRAFİK, KASK0, 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 BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

... ....... .

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TIPKI A A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Geiii ik Körfez Gazetesi! www.gemlikk^rfezgazetesi.com

rfezgazetesi.com
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Zam maaşlara ne zaman yansıyacat?
Emekli aylıklarının 
ne şekilde artırıla
cağı kanunla 
düzenlenmiş bir 
konu. Buna göre 
SSK ve Bağ-Kur 
emekli aylıkları 
gerçekleşen 
enflasyona göre 
artırılıyor.
Bunun dışında 
ekstra artış yapıla
bilmesi için ayrı bir 
yasal düzenleme ya 
pılması gerekiyor. 
Bugün'ün haberine 
göre, yapılması 
planlanan intibak 
zammı da rutin dışı 
bir zam olacağın
dan, bunun da 
kanunla veya 
Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) 
ile yapılması lazım. 
Mevcut Bakanlar 
Kurulu'nun KHK 
çıkarma yetkisi 3 
Kasım'a kadar 
devam ediyor. 
Dolayısıyla bu tari
he kadar intibak 
düzenlemesi için 
KHK çıkarılabilir ya 
da düzenlemenin 
TBMM tarafından 
yapılması tercih 
edilip, kanun 
tasarısı olarak

Memura 10 kunıs Ma mesai af tısı

Meclis'e şevki 
sağlanabilir. 
Zammın KHK ile 
verilmesi halinde 
emekliler önümüz 
deki kasım ayı 
itibariyle zamlı 
maaşlarını almaya 
başlayabilirler. 
Şunu da belirtelim 
ki intibak zammına 
ilişkin kaynak 2012 
yılı bütçesine 
konuldu. Yani bu 
senenin bütçesinde 
intibak kaynağı 
yok. Dolayısıyla 
intibak zammının 
emekli aylıklarına 
2012/Ocak ayı 
itibariyle yansıtıl
ması en kuvvetli 
ihtimal.
ZAMLAR BİR KAÇ 
YILA YAYILACAK 
Hükümet kanadın
dan yapılan açıkla

malara bakılırsa, 
intibak sorunu tek 
seferlik bir zam 
yerine, zamana 
yayılmış zamlarla 
çözülecek. Tespit 
edilen hedef 
kitlenin maaşları, 
birkaç yıl üst üste 
artırılacak.
Böylelikle maaşlar 
arasındaki dengesi 
zlik, orta vadede 
giderilmeye 
çalışılacak. Ancak 
emekli aylıklarının 
artırılmasında milli 
gelir artışı dikkate 
alınmazsa, bu 
yapılan zamlar da 
makası daraltmaya 
cak.
Emeklilere milli 
gelir artışından pay 
verilmesine karşı 
çıkanların bir tezi 
var. Diyorlar ki, 

emekliler üretim 
sürecinden çek
ildikleri için milli 
gelir artışından pay 
verilmemesi 
gerekir. Evet, 
emeklilerimizin 
bugün için üretim 
sürecine bir 
katkıları bulunmuy
or. Ancak bugün 
kullanmakta 
olduğumuz üretim 
faktörleri -özellikle 
emek ve sermaye- 
dünün çalışanları 
durumundaki 
emeklilerin 
mirasıdır.
Çimeğin bu sene 
emekli olan kişinin 
(profesör, öğret
men, kasap, çiftçi, 
mimar, işveren) 
hayatı boyunca 
ürettiği katma 
değer, gelecek 
yıllarda da üretim 
sürecinde kullanıl
maya devam 
edecek.
Şu halde 
emeklilerin de milli 
gelirden az-çok pay 

<fiİTrdy<r devcTıTT 
etmeleri, intibak 
tartışmasına da en 
kesin çözüm ola
caktır.

Akaryakıta tavan 
fiyat resti

Motorin ve benzin 
fiyatlarının AB 
ülkelerinin üzerine 
çıkmasıyla EPDK, 
tarihi bir kararla 
akaryakıtta katkılı 
ürünlere tavan 
fiyat getirdi. 
Akaryakıtta son 
gelen zamlarla 
benzinin litre fiyatı 
4.5 TL, motorinin 
ise 4 TL sınırına 
dayandı. Fiyatları 
incelemeye alan 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu (EPDK) 
ise "Fiyat oluşum
larınız AB ülkeleri 
nin üzerin de.
Tavan fiyat uygula
ma yetkim var" 
diyerek, akaryakıt 
çılara rest çekti. 
Kurul tarihi bir 
karara imza atarak, 
motorin ve benzine 
katılan, performan
sı artırdığı öne 
sürülen ancak 15- 
20 kuruşa varan 
oranlarda fiyat t 
artışı getiren yakıta 
yasak getirerek, 
"26 Ekim'e kadar 
fiyatları düzen
leyin. Aradaki fiyat 
farkını kaldırın" 
dedi.

Son olarak pa 
zartesi günü moto 
rine 13 kuruş zam 
la gündeme gelen 
akaryakıt fiyatları
na EPDK ayarı 
yapıldı. EPDK dün, 
akaryakıt sek
töründe en yüksek 
satışı yapan 8 akar 
yakıt dağıtım şirke
tine gönderdiği 
yazıda motorin ve 
benzinde fiyat 
oluşumlarının, 
Akdeniz havzasın
daki Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerden 
fazla olduğunu 
belirtti. Yazıda 
eylül ayında ilan 
edilen son bir aylık 
verilere göre söz 
konusu ülkelerdeki 
ortalama kâr mar
jlarının motorin ve 
benzinde 38 kuruş 
olduğu da vurgu
landı. Fiyatların 
yakın takipte 
olduğu uyarısını 
yapan kurum yargı 
kararları ile teyit 
edilmek üzere 
akaryakıtta tavan 
fiyat uygulamaya 
yetkili olduğunu da 
şirketletç hatır
latarak gözdağı 
verildi.

NÖBETÇİ ECZANE
1 lira 25 kuruş olan 
saat başı fazla 
çalışma ücreti, yeni 
yılda 1 lira 35 
kuruşa yükselecek. 
Memura 10 
kuruşluk fazla 
mesai artışı 
yapılacak.

Bu yıl 1 lira 25 
kuruş olan saat 
başı fazla çalışma 
ücreti, yeni yılda 1 
lira 35 kuruşa 
yükselecek. 
Özel kalem person
eli ile makam şoför
leri ise saat başına 

1,33 lira yerine 1,43 
lira fazla mesai ala
cak. Yeni yılda yur
tiçi gündelikleri de 
5,6 ile yüzde 6,9 
arasında zam 
yapılacak.
2012 yurtiçi günde
lik olarak TBMM

Başkanı ve 
Başbakan'a 48,5 
lira, Genelkurmay 
Başkanı, Bakanlar 
ve milletvekillerine 
43,50 lira, en alt 
kademedeki memu 
ra ise 27 lira 
ödenecek.

22 Ekim 2011 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ 

23 Ekim 2011 Pazar 
BAYER ECZANESİ

1

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 5^3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 613 01 03

।

»

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Takel 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YIL : 39 SAYI : 4098

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)

ımküııuilniü
WS SİNEMASI 

BABA! PENTOM 
IR DUBLAJ

I8>1O,I5 
ŞİRİNLER 

13.15-15.15-17.30

Rezervasyon 
(Tel: 5133321)
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Giiciinısporluhasketciler 
başarılarını sürdürüyor lıM'ıtsamasıM

Gemlik Gücümspor 
küçük erkekler bas
ketbol takımı, Bursa 
il basketbol liginde 
çıktığı iki karşılaş
mada da rakiplerini 
dize getirdi.
Gemlik Gücümspor 
Kulübü Başkanı 
Tugan 
Büyükbaşaran, 
geçtiğimiz 
hafta Bursa’da 
karşılaştıkları Elit

Akademispor 
Küçük Erkekler 
Takımını, 35-100 
gibi farklı bir skorla 
yendiklerini 
belirterek, “Liğin 
başında yaptığımız 
iki karşılaşmada 
iki galibiyet aldık. 
Gücümspor bu gali
biyetlerle gurubun
da liderliğe oturdu" 
dedi.
Bursa İl Basketbol

Liği Küçük 
erkekler C 
gurubunda 
mücadele eden 
Gücümsporlu bas- 
ketçiler gurubunda 
Mustafakemalpaşa 
Çimenspor, Elit 
Akademispor, 
İnegölspor, Yünes 
Spor Kulübü, 
Nilüfer Eğitim 
Kurumlan ile 
mücadele edecek. 

Özdilek Alışveriş 
Mağazaları zinciri, 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
“Cumhuriyeti 
Renklerle Anlatın!” 
adlı resim yarışması 
düzenledi.
Özdilekln her 
mağazasının bulun
duğu bölgede ayrı 
ayrı açılan resim 
yarışmalarına 6-13 
yaş gurubu çocuk
lar katılabiliyor. 
Özdilek Gemlik 
Müşteri Danışmanı 
Arzu Dayanışlı, yap
tığı açıklamada, 
Cumhuriyetimizin 
88. yıldönümü 
nedeniyle bu yıl da 
Cumhuriyeti rekler- 
le anlatın adlı resim 
yarışması düzen
lediklerini, 
Gemlik’ten de bu yıl 
yarışmaya yoğun 
katılım olacağını

MSI”-...... .
& ■ ■ ®ı...... . ■ ■■ ..«I

Cumhuriyet'! 
renklerle anlatın!

S" ; î fis». gnâv şı&cijBîisfii . OmSwI «4*1»
ÇWSfİİİ3İ®Ş> SffijMilliiu HıSSiŞŞ'î 'SiîH'ıtiü» “3 M Aiiİ'Şıka'.;■>

düşündüklerini, 
yarışmaya katılmak 
isteyenlerin ayrıntılı 
bilgileri Özdilek 
AVMlerden alabile
cekleri gibi 
444 44 16 nolu 
Müşteri Danışma 
Hattı’ndan da ve 
www.ozdilek.com.tr 
internet adresinden 

de geniş bilgi 
edinebileceklerini 
söyledi.
Yarışmada dereceye 
giren öğrencilerden 
birinciye 750, İkin
ciye 500, üçüncüye 
250 lira ödül ve 
mansiyonlara çeşitli 
armağanlar verile
cek.

B GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİĞİ 

KUL AK BURUN BOÖAZ (KBB): Od. Dr. Erhil ATACAK
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING İl SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK

http://www.ozdilek.com.tr


Her türlü şifalı bitki 
4D Bitkisel Tablet & Kapsüller 
• Bitki Çayları
O Tohumlar & Vitaminler
<P Kuvvet Macunları
O* Aromatik Bitkisel Sular 
4B Aromatik Bitkisel Yağlar 
& Bal ve Pekmez Çeşitleri 
• Zayıflama Setleri 
41 Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURSi 
t V v t 

444 6877 i
GEMLİK BAYİİ 

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 
Tel : 0 224 514 68 16 

www.nurslokmanhekim.com 
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

NURS' t tll LOKMAN HEKİM 
. ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMLİKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM
KUPONU

BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM

UYGULANACAKTIR

“bİr ömür]
SIHHAT İÇİN”

24 t.kim 2011 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Düğünlere davetli 
Bibi girip tıırsızlık 

yapan çete 
suçüstü çökertildi 
Bursa'da, düğünlere davetli gibi 
gidip, 5 yaşındaki kızlarına çan 
ta hırsızlığı yaptıran çete polise 
suçüstü yakalandı. Sayfa 3’de

Dün saat 13.oo sıralarında merkezi 
Van’ın Tabanlı Köyü olan 7,2 büyük
lüğündeki depremde yüzlerce bina 
yıkıldı. İğdır’dan Hakkari’ye, Van’dan 
Şanlıurfa’ya kadar bütün yerleşim 
merkezlerinde hissedilen depremde, 
yıkılan binaların altında kaç kişinin 
kaldığı konusunda net bir rakam ortaya 
çıkmadı. Deprem en çok Erciş’te yıkım
lara neden olurken, Van Merkez ve 
Bitlis’te de çok sayıda binanın yıkılması

üzerine kurtarma ekipleri ve vatandaş 
lar enkaz altında kurtarma çalışmalarını 
sürdürüyor. Başbakan ve Bakanlar, dün 
akşam saatlerinde Van’a hareket eder
lerken, Kandilli Rasathanesi Müdürü 
Mustafa Erdik, depremde binin üzerinde 
insanın yaşamını kaybetmiş olabileceği
ni açıkladı. Deprem, bütün ülkede üzün
tüye neden oldu. Gazetemiz yayına 
hazırlandığı sırada kurtarma çalışmaları 
devam ediyordu. Devamı sayfa 7’de

Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Deprem
Deprem bu kez Van ve çevresini 

vurdu.
Kandilli Rasathanesi tarafından 

yapılan açıklamada, depremin şiddeti 
7.2 ama, Van - Erciş arasında 8, kırsal 
bölgelerde 9’a kadar varacağı bildiril
di.

Depremin yaşandığı bölgedeki yapı 
tarzı düşünülürse kayıp oranı yüksek 
olmalı.

Yine Kandilli Rasathanesi Müdürü 
nün yaptığı açııklamada, depremin şid
deti gözönüne alınarak 800 ile bin 
kişinin ölmüş olacağını sandığını 
söyledi. Şu anda saat 18.oo‘e geliyor.

Devamı sayfa 4’de

Çukurca’da 26 askerimizin şehit edilmesin
den sonra, yurdun her köşesinde düzenle
nen PKK’yı kınama yürüyüşleri, dün ilçemiz 
de bir kez daha düzenlendi. _________

Facebook üzerinden yapılan yürüyüş 
çağrıları üzerine, dün saat 16.oo sıralarında 
yüzlerce kişi İskele Meydanı Festival 
Alam’nda toplandılar. Haberi sayfa 4’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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12 M Mağduro İletişimci 
Salcılığa sac duyurusunda hulundu

Son 9 ayda açılan 
şirket sayısı yüzde 
7.9 artarken, 
kapanan şirket 
sayısı ise yüzde 
17 arttı.
Kurulan şirket 
sayısı yılın ilk 9 
ayında geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 7.9 
artarak 41 bin 129’a 
yükseldi. Kapanan 
şirket sayısı ise 
yüzde 17 artarak 9 
bin 685’e çıktı.
Eylül ayında 
Gümüşhane, 
Bayburt, Kırıkkale 
ve Kilis’te şirket 
kuruluşu gerçek

j KAŞ€D€ fi€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 
FİYATLARLA GÜN İÇİNDE

TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

leşmedi.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Eylül ayına 
ait kurulan ve 
kapanan şirket ista
tistiklerini açıkladı. 
Kurulan şirket 
sayısı Eylül ayında 
3 bin 630 oldu.
Eylülde kurulan 
kooperatif sayısı 
49 olurken, 
kurulan gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısı bin 994 oldu. 
Eylül ayında 
kapanan gerçek 
kişi ticari işletme 
sayısı ise bin 821 
oldu.

12 Eylül askeri 
darbesinden sonra, 
15 Ağustos 1980 
tarihinde, bir gece 
yarısı evi basılarak 
gözaltına alınan 
Gemlik Lisesi 1. 
sınıf öğrencisi 
Turgut Ünver, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
ile götürüldüğü 
Gölcük Askeri Ceza 
ve Tutukevinde, 
kendine uygulanan 
işkenceleri yapan, 
psikolojik baskı 
uygulayan 
görevlilerin ceza
landırılması için 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
suç duyurusunda 
bulundu.
Anayasa’da yapılan 
değişiklikten sonra, 
12 Eylül’ü gerçek
leştiren komutan
ların yargılanma 
larının yolunun açıl
ması üzerine, 
kendisine yapılan 
işkencelerle ilgili üç 
sayfalık bir suç- 
duyurusu dilekçesi 
hazırlayan Turgut 
Ünver, geçtiğimiz 
cuma günü, 12 Mart 
1980 darbesinden 
sonra, evinin polis 
ve askerler tarafın
dan basıldığını, 
hiçbir gerekçe gös

Unver, Adliye 
önünde 

12 Eylül yöneti
minin kendine 

işkence yap
masından dolayı 

Cumhuriyet 
Savcılığına suç 

duyurusunda 
bulunurken 
görülüyor.

terilmeden gözleri 
bağlanarak 
götürüldüğünü 
araç içinde ve 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü’nde, 
günlerce akıl almaz 
şiddet ve işkenceye 
tabi tutulduğunu, 
cinsel organına 
elektrik verildiğini, 
bir buzdolabına 
çıplak kapatıldığını, 
daha sonra sevk 
edildiği Gölcük 
Askeri Ceza ve 
tutukevinde de, 
askerler ile gardi 

yanlar tarafından 
acımasız işkenceler 
gördüğünü, bir çok 
kez bu işkencelere 
dayanamayarak 
intihar etmek iste
diğini düşündü 
ğünü belirtti.
Turgut Ünver, şuç 
duyurusu dilekçe 
sine şunları yazdı: 
‘‘Ben eğitim düzeyi
mi yükselterek 
daha güzel, daha 
iyi bir gelecek 
hazırlamak için 
Gemlik Lisesi’nde 
İngilizce, Fen,

Matematik eğitimi 
seçmişken, unutul
ması imkansız bir 
mağduriyet 
yaşadım. Kendime 
olan güvenim, 
dönemin yönetici
leri tarafından dış
landığım ve engel
lendiğim için 
sarsıldığından, ne 
kendime, ne de 
aileme yeterli ola
madım.
Bu insanlık suçunu 
işleyenler hakkında 
gerekli olan yargıla
manın yapılarak, 
adaletin yerine 
getirilmesi ve 
mağduriyetimin 
giderilmesi, maddi 
manevi haklarımın 
tarafıma verilmesi 
için bu şahıslardan 
şikayetçiyim. ” 
dedi.
Turgut Ünver’in 
şikayetçi olduğu ve 
kendine akıl almaz 
işkenceler uygu
layan kişiler arasın
da, eski Gemlik İlçe 
Emniyet Amiri, 
daha sonra Bursa 
Birinci Şube 
Müdürü olan, 
geçtiğimiz dönem 
ise MHP eski 
Gaziantep Milletveki 
Hasan Özdemir de 
bulunuyor.

Wail Calgon illi, çamaşır makinası kazandı
Osmaniye Mahallesi’nde oturan Ayşe Şahin, Şaypa 
İstiklal Caddesi Mağazasında Calgon kampanyasına 

katıldı, Vestel çamaşır makinası kazandı
Calgon firmasının 
açtığı Hediye Yağmu ru 
Kampanyasında, İstik
lal Caddesi Şaypa 
Alışveriş 
Mağazası’ndan aldı ğı 
bir Calgon ürünü ile 
katıldığı ikramiye çekil
işinden çamaşır maki- 
nası kazanan Ayşe 
Şahin, Şaypa mağaza 
yetkililerine teşekkür 

etti. Osmaniye 
Mahallesi İspir Sokak 
Vadet Apartmanı 2. 
katında oturan Ayşe 
Şahin, geçtiğimiz aylar
da Calgon’un ikramiye 
çekilişine aldığı bir cal- 
gon ürünü ile katıldı. 
Yapılan çekilişte 
talihli ev kadınına 
Vestel Marka çama şır 
makinası çıktı.

Önceki gün, İstiklal 
Caddesi Şaypa 
Mağazası’ndan çamaşır 
makinasını teslim alan 
Ayşe Şahin ve eşi, 
mağaza sorumlularına 
teşekkür etti.
Şaypa Temsilcileri de 
mağazalarından 
alışveriş yaptığı için 
talihli müşterilerini kut
ladılar.
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mu ette sucıisiiı çökertildi
E . sa'da, düğünlere 
:;s'/etli gibi gidip, 
z. «aşındaki kızlarına 
;;5iıta hırsızlığı yap- 
\ran çete polise 
*. .çüstü yakalandı. 
E binilen bilgiye 
;cre, Yıldırım'daki 

* düğün salonuna 
lüvetli gibi giden 
i neanne D.A., kızı 
* A, damadı H.K. 
* i 5 yaşındaki 
« zları çantaları 
ikibe aldı. 5 yaşın

daki çocuk bir da

vetlinin çantasını 
alıp kaçmak isterken 
kendilerini takip 
eden polisler tarafın
dan suçüstü yaka
landı. Gözaltına alı

nan üç kişinin 
Atıcılar Sağlık Ocağı 
yanındaki bir otomo
bilden laptop ile 
Görükle'deki bir 
kafeden çanta

çaldığı da iddia edil 
di. Sorgulamaları 
tamamlanan üç kişi 
sevk edildikleri 
mahkemece 
tutuklandı.

Arkadaşını döner bıçağı ile yaraladı
Bursa'da bir 
şahıs, otoparkta 
tartıştığı 
arkadaşını döner 
bıçağıyla yaraladı. 
Edinilen bilgiye

göre olay, Soğanlı 
Mahal leşi Hayribey 
çiftliği otoparkında 
meydana geldi. F.A 
(29) isimli şahıs, 
arka daşı E.A ile

tartışmaya başladı 
Tartışma büyüyüp 
kavgaya dönüşür 
ken E.A, arkadaşı 
F.A'ya döner bıça 
ğıyla saldırdı.

Yaralanan F.A. 
hastaneye 
kaldırılırken, 
olis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

İş kazasında parmağı koptu
Bursa'nın
Karacabey ilçesinde 
meydana gelen iş 
kazasında bir kişinin 
parmağı koptu.
Edinilen bilgiye 
göre, ilçeye bağlı

Tavşanlı Mahallesi 
Bandırma 
Caddesi üzerinde 
bulunan bir 
fabrikada çalışan 
Ş.K (32) isimli 
şahsın parmağı

koptu. Arkadaşları 
tarafından 
Karacabey Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Ş.K 
buraya yapılan 
müdahalenin ardın

dan plastik 
cerrahi hekimince 
ameliyat edildi. 
Emniyet ekipleri 
fabrikadaki iş kazası 
hakkında soruştur
ma başlattı.

Yangımla 2 ctcmK aumanılan zebirlenıli
Bursa'da bir evde 
çıkan yangında 2 
çocuk dumandan 
zehirlendi 
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbahklı 
Mahallesi Şafak

Caddesi üzerinde 
bulunan Coşkun 
Ö.'ye ait evde 
yangın çıktı. 
Çıkış sebebi 
bilinmeyen yangında 
B.Ö (2) ve E.Ö (1)

adlı çocuklar 
dumandan etk
ilenerek zehirlendi. 
Yangın güçlükle 
söndürülürken, 
dumandan etkilenen 
çocuklar hastaneye

kaldırıldı.
Çocukların 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
bildirilirken, 
yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor.

Silah alii liendisini polise ihbar etti
Bursa'da bir kişi, 
silah aldıktan bir 
süre sonra polisi 
arayarak kendini 
ihbar etti.
Edinilen bilgiye 
göre, S.K (29) isimli

şahıs, 2 bin 500 
liraya Baretta 
marka silah satın 
aldı. Bir süre sonra 
pişman olan S.K, 
155 polis merkezini 
arayarak kendisini

ihbar etti. İhbarda 
bulunan vatandaşın 
evine gelen emniyet 
yetkililerine
S.K bir adet 
Baretta marka silah 
ile 11 adet fişeği

teslim etti.
Şahsın pişman 
olduğu için kendini 
ihbar ettiği öğre
nilirken olayla 
ilgili tahkikata 
başlandı.

Sayfa 3

YazıYORUM
W0W Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmall.çom 
www.milliyet/blog/özcan vural

Mehmetçik Vakfı...
Son senelerde televizyonlarda veya radyolar

da şu haber başlığını duyarsınız..
Bu kara haber halka şöyle duyurulur;
“Kırsalda yapılan çatışmada dört er veya iki 

astsubay veya bir üsteğmen şehit düşmüştür.” 
(son 26 asker şehit, 30 dan fazla yaralı)

Bu kahraman insanların evlerine sanki bir 
bomba düşmüş gibi olur..

Aile, anneler - babalar - kardeşler yıkılır..
Dünyaları kararır..

Evli ise eşi ve çocukları için babaları artık 
yoktur..

Ailenin bu genç, vatan görevi yapan bu 
kahraman evladı, vatanı vatandaşları için 
dövüşmüş, şehit olmuştur..

Sonra, şehit cenazeleri merasimlerle kaldırılır, 
Al bayrağa sarılmış tabutlar, bando eşliğin 

de, merasim kıtaları arasında şehitliğe 
götürülür..

Kasaba halkı “Şehitler ölmez, vatan bölün
mez' â'ıye bağırır..

Şehrin ileri gelenleri, komutanlarda oradadır..
Bakarsınız üç -dört gün sonra bir şehit 

haberi daha duyurulur...
Halkımız yine “Şehitler ölmez, vatan bölün

mez” diye yemin eder..
Gazetelerde verilmiş şehit haberlerini okur

sunuz..
“VEFAT: uzman çavuş Kahraman Yiğit falan 

gün şehit olmuştur.
Silah arkadaşımızı kaybetmiş olmanın üzün

tüsü içindeyiz.
Kederli ailesine, silah arkadaşlarına 

başsağlığı dileriz..”
Sonra ne oluyor, ey benim halkım, sonra ne 

oluyor?... *i'
İşte burası çok ateşin düştüğü yer.
Burada dur ve düşün...
Onlar bu vatan için ölen kahramanların 

aileleri -eşi -çocukları ne oluyor diye 
düşünüyor mu sun ?

Şimdi düşün, hem de iyi düşün.
Nasıl geçinecekler, çocuklar nasıl okuyacak?.
Tamam arkadaşım bağırdın, çağırdın ama o 

orada kaldı..
Asıl mühim olan görevine devam etmen, işi 

orada bırakmamandan.
Ya da gaziler....
Genç yaşta bir uzvunu kaybetmiş, elden 

ayaktan düşmüş, o genç insanlar, bu vatanın 
has evlatları nasıl yaşıyorlar?...

Devlet ve Silahlı kuvvetler elbette şehidin 
ailesine, gazisine sahip çıkar..

Ama yeter mi diye düşünmek gerekir...
Ne yapsak yetmez, yetmez...
İşte “Mehmetçik Vakfı” bunun için kurulmuş

tur.
Kurban bağışlarınızı bunun için kabul eder. 

Vakfın en büyük gelirlerinden biridir..
Dini ve sağlık şartlarına uygun olarak kesile

cek kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde 
ki Şehit ve Gazi ailelerine dağıtılıyor, büyük 
bölümü ise ekonomik olarak değerlendiriliy
or...

Ben ve ailem “Silahlı kuvvetler Mehmetçik 
Vakfı” na her sene olduğu gibi bu sene “460 
tl”olan bedeli banka ile kolayca gönderdik, 
içimize huzur doldu..

Allah kabul etsin.. Bu kahramanlar sayesinde 
vatanımda rahat uyuyorsam, şu yaptığım iş 
çok küçük bir boynumun borcu dur. Helal 
olsun..

Ziraat Bankası - Halk bankası - İş bankası - 
Oyak bank -Finansbank

Bu bence kutsal bağış için 4 Kasım 2011 son 
gündür. Bu da biline..

Bankaların dışında internet üzerinden bağış 
yapmak için www.mehmetçikorg.tr..

Bu benim vicdani bir duyurumdur..
Sizler nasıl düşünürsünüz bilemem..
Ama ben vicdanı rahat olarak, bu şehit 

ailelerin yüzüne bakabilirim.
Sizleri bilemem....

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


Sayfa 424 Ekim 2011 Pazartesi Gemlik Körfez

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Deprem...
Deprem saat 13.30 sıralarında oldu.
Aradan geçen zamanda kurtarma 

çalışmaları mahalli imkanlarla yapıldığı 
anlaşılıyor.

Ama yıkılan binalar arasında bir 
öğrenci yurdunun bulunması beni ürküt
tü. Dün tatil günü olduğu için öğrenciler 
yurtta bulunuyor olabilirler.

Dileriz depremin can kaybı büyük 
olmaz.

Türkiye, deprem kuşağı ortasında olan 
bir ülke.

Doğu Anadolu fay hattı Van, Bitlis böl
gesinden geçiyor.

Ülkemizde 7 şiddeti ve üzerindeki dep 
remler binaların yıkılmasına neden olu 
yor.

Bu Batı’da ve Japonya’da ise yapıların 
teknik olarak depreme dayanıklı olarak 
yapılması can kayıplarının çok az olması
na neden oluyor.

Son yaşanan büyük depremlerinden 
biri 1999 yılında Adapazarı, Gölcük, 
Yalova hattından geçen Kuzey Anadolu 
fay hattının geçtiği bölgede 10 binlerce 
insan yıkılan binaların altında kalarak can 
verdi.

Bu acıyı bizlerde bölgemizde yaşadık.
Günlerce evlerimize giremedik.
Çadırlarda yaşadık.
Gölcük depreminden sonra gördük ki 

bizim inşaatlarımız teknik olarak çok 
hatalı yapılmış.

Müteahhitler, projelerin dışında keyif 
lerine göre yaptıkları inşaatlar ölümlere 
neden oluyor.

Deprem sonrası inşaat standartlarına 
yeni esaslar getirildi.

Yeni yönetmelikler çıkarıldı.
Yapı denetim kuruluşları kuruldu.
Sanırım bu kuruluşlar yönetmeliklere 

uygun yapılar inşa ettiriyorlar ve denetli 
yorlarsa, yeni yapıların depremlerde yıkıl
ması eskisi kadar kolay olmayacak.

Gemlik birinci derece deprem kuşağın
da bulunuyor.

Kuzey Anadolu fay hattının Adapazarı, 
İznik, Gemlik hattı, ilçemizden geçiyor.

Orhangazi Bursa karayolu, fayın geç 
tiği hattır.

İlçe içinden geçen bir kaç kırık var.
İmar planları yapılırken, jeolojik bulgu

larla bu kırıklar şehir planlarına işlendi.
Fay hatlarının belli uzaklığında inşaat 

yapmak yasak olduğundan planlara 
işlendi.

Van depremi, bize bir kez daha tedbirli 
olmamızı hatırlattı.

Depreme karşı önce sağlıklı yapılarda 
oturmak, eski yapıların depremselliğini 
ölçtürmek, gerektiğinde binaların güçlen 
dirilmesini yapmak gerekiyor.

Depremden korkmak yerine deprem ile 
yaşamayı öğrenmek zorundayız.

Bu da depreme karşı her an hazırlıklı 
olmaktan geçer.

Kaçımızın evinde deprem çantası var.
Biz, 12 yıl önce yaşadığımız büyük 

depremi çoktan unuttuk.

II

Selıiilere saygı için yiif iiduler
Çukurca’da 26 
askerimizin şehit 
edilmesinden sonra, 
yurdun her 
köşesinde düzenle
nen PKK’yı kınama 
yürüyüşleri, dün 
ilçemizde bir kez 
daha düzenlendi. 
Facebook üzerinden 
yapılan yürüyüş 
çağrıları üzerine, 
dün saat 16.oo 
sıralarında yüzlerce 
kişi İskele Meydanı 
Festival Alanı nda 
toplandılar.
Kadınların ve çocuk
ların yoğun ilgi gös
terdiği kalabalık 
sloganlar eşliğinde 
Lise Caddesi’nden 
Askerlik Şubesi’ne 
gitti.
Yaklaşık bin kişinin 
katıldığı yürüyüşte, 
yol boyunca “Şehit 
ler Ölmez vatan 
bölünmez’’ “İmrah 
Apo’ya mezar ola
cak” şeklinde slo
ganlar attıldı.
Askerlik Şubesi’nde 
görevli bir subaya 
Türk Bayrağı 
armağan eden, 
yürüyüşçülerin 
temsilcisi, "Türk 
Askerine minnet
tarız. Hepimiz 
askeriz” dedi.
Daha sonra 
yürüyüşçüler, 
Şehitliğe giderek bir 
dakikalık saygı

duruşunda bulundu
lar. Buradan Ahmet 
Dural Meydanı’na 
gelen yürüyüşçüler, 
ellerinde bayraklarla 
İstiklal Caddesi’n 
den Emin Dalkıran 
Kordonu’na geçe 
rek, İskele Meydanı 
na yürüdüler.

stiklal Marşı 
okuyan kalabalık

daha sonra 
sessizce dağıldı.

1

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM
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İlçemizdeki baz istasyonları.,..
Baz istasyonları, 

insanların korkulu 
rüyası.

Kanser denen 
ölümcül hastalığa 
sebep olduğu 
yaygın kanı.

Bu doğrultuda 
yapılan ilmi çalış
malar, vatandaşın 
endişelerini doğru
lar nitelikte.

Yurdun çoğu 
yöresinde vatan
daşların tepkileri 
sonucu şehirlerin 
merkezi yerlerine 
konular baz 
istasyonları 
belediyelerce ve de 
kimi mahkeme 
kararları ile 
kaldırılmış bir 
durumda.

Gemlik’te 
merkezi yerlerde 
kurulan baz istasy

onlarından nasibini 
almış.

Apartman 
çatılarına, cami 
minarelerine kurul
muş baz istasyon
larından halk tedir
gin.

Özellikle Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
sakinleri kaldırıl
ması için büyük 
uğraş veriyor.

Dilekçelerle ilgili 
mercilere zarar
larını kanıtlayıcı 
belgelerle baş 
vuruyor. Bugüne 
kadar bir sonuç 
alamıyor.

Geçenlerde Dr. 
Ziya Kaya 
Mahallesi sakinleri 
topluca İstiklal 
Caddesi’ni bu yolla 
bir kez daha 
uyarmayı amaçlar.

Hanımefendi 
Avrupa’da yaşıyor. 
Yazları bir uğrayıp 
eşyalarını alıyor, 
tatilini yazlığında 
geçiriyor. 
Oturmadığı apart
manın çatısı para 
başka makinası 
onun için.

Kiraladığı 
dairede insanlar 
korku, stres içinde 
yaşasın umurunda 
değil.

Paralar gelsin, 
cep dolsun.

Ayıptır, günahtır. 
Daimi ikametgahın 
olsa tepene baz 
istasyonu kondurur 
musun? 
Davranışından eşin, 
kardeşim rahmetli 
Mustafa’nın ruhu 
da rahatsızdır inan 
ki.

Diyanete ne 
demeli, minareleri 
kiralıyor iletişim 
şirketlerine.

Sanki ticari bir 
müessese. 
Katrilyonlara sakip 
Diyanet Vakfı.

Camiler, ibadet 
haneler Diyanet 
Vakfı’nın tasarru
funda.

O camiler halkın 
bağışları ile yapılı 
yor.

Vatandaş cami 
inşa ediyor.

Diyanet Vakfı’na 
devrediyor.

İmam ve 
kayyumlar için loj
manlar, caminin 
olası giderleri için 
gelir getirici 
dükkanları bağıştı 
yor.

Vakıf, gelirleri 

topluyor. 
Kasasından kuruş 
çıkmıyor. Temizliği, 
aydınlatılması, 
boyası, badanası, 
olabilecek tamir v.s. 
giderlerini yine de 
halk ödüyor.

Peki, Diyanet 
Vakfı, elde ettiği 
gelirlerle ne yapı 
yor? Kasası katril 
yonlarla dolu.

O, paralar mutla
ka bankalarda 
faizde.

Faiz ise dinimize 
haram. Hakikaten 
Diyanet Vakfı 
paraları nerede kul
lanıyor?

Katrilyonlar nasıl 
birikiyor?

Neden atıl tutu
luyor?

Toplum yararına 
niye kullanılmıyor?

Kullanılsa, 
birikim olur mu? 
Merak ediyorum, 
inanıyorum ki; 
benim gibi milyon
larca vatandaşımız 
da merak ediyor. 
Biri açıklasa.

Sayın Vakıf 
yöneticileri, İbrahim 
Karsak Cami 

evimin otuz metre 
ilerisinde.

Ben de o cami 
de ibadet ediyo
rum. Beni, konu, 
komşu siz para 
kazanasınız diye 
tedirgin etme ye, 
sağlığımla oyna
maya ne hakkınız 
var?

Din, insanın ruh 
ve beden sağlığının 
yegane ilacıdır.

Sizler ise insanın 
beden ve ruh 
sağlığına zarar 
verecek bir uygula
manın nasıl aleti 
olabiliyor sunuz? 
Söktürün minarel
erdeki baz istasy
onlarını.

Sizler ticari 
müesseseler değil 
siniz?

Amacımız 
sosyal. Muhatabınız 
insanoğlu.
Göreviniz insana 
hizmet.

Beden ve ruh 
sağlıklı bir toplum 
yaratmak ve koru
mak.

Üzmeyin, hasta 
etmeyin insanları...
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KurbanlıK alacaklara iyi hater
Kurbanlıklarda 
büyükbaş hayvan
ların fiyatının geçen 
yıla göre yüzde 20, 
küçükbaşlar ise 
yüzde 30'a varan 
oranlarda düştüğü 
bildirildi.
Kurban Bayramı'na 
yaklaşık üç hafta 
kala büyük ve küçük 
baş kurbanlıklar, 
hayvan pazarlarına 
getirilmeye başlandı. 
Bursa'daki Yıldırım 
Belediyesi ve Bursa 
Kasaplar Odası 
tarafından kurulan 
İsabey Hayvan 
Pazarı, son günlerde 
özellikle doğu illerin 
den gelen yetiştirici
lerin gelmeye başla
masıyla yoğun gün
ler yaşıyor.
Ardahan'dan gelen 
üretici liter Yılmaz, 
yem maliyetleri art
masına rağmen kur
banlık fiyatlarının 
geçen yıla göre 
düştüğünü söyledi.

I Yılmaz, babasıyla 
birlikte Bursa'ya 22 
büyükbaş hayvan 

I getirdiklerini

belirterek, satılması 
durumunda daha 
fazla getirebileceğini 
kaydetti.
Bu yıl hayvan sayı 
sında sıkıntı olmadı 
ğını ifade eden 
Yılmaz, "Hayvanımız 
çok ama ithalat 
yüzünden üreticiler 
mağdur oluyor.
Yetiştiriciler de 
tüketicilerin önemli 
bölümü de yurt 
dışından hayvan 
istemiyor" dedi. 
Gürsoy Koçak da 
Bursa'ya umutla 
geldiklerini dile 
getirerek, yaklaşık 
30 hayvanını sat
mayı planladığını 
anlattı. Koçak, bu yıl 
kurbanlıkların ucuz 
laması nedeniyle 
daha fazla satıla

cağını umduğunu 
bildirdi.
Küçükbaş hayvan
ları bulunan Mehmet 
Gezici de Bursa'nın 
dağ ilçelerindeki 
üreticilerden aldığı 
küçükbaş hayvanları 
pazarda satacağını 
söyledi.
Küçükbaş fiyat
larının büyükbaşa 
oranla daha fazla 
düştüğünü dile 
getiren Gezici, bu yıl 
kurbanlık almanın 
zor olmayacağını 
ifade etti.
-Yüzde 30'a varan 
ucuzlama- 
Bursa Kasaplar 
Odası Başkanı 
Muhsin Yılmaz da 
Bursa'nın ve böl
genin en modern 
hayvan pazarı olan

İsabey Hayvan 
Pazan'nda bu yıl 7 
bin büyükbaş, 20 
bin de küçükbaş 
kurbanlık satıla
cağını söyledi. 
Kırmızı et fiyatlarının 
geçen yıla göre 
düşmesinin kurban
lık fiyatlarını da 
indirdiğini vurgu
layan Yılmaz, şunları 
kaydetti: 
"Büyükbaşlarda 
fiyat düşüşü yüzde 
20!lere kadar ulaşı 
yor. Geçen yıl 5 bin 
lira olan bir dana, bu 
yıl 4 bin liraya alın
abiliyor. Yani geçen 
yıl 5 bin liraya alıp 
kişi başına danaya 
bin 250 lira ödeyen 
4 kişi, bu kurbanlığa 
bu yıl biner lira ver
erek sahip olabile
cek. Küçükbaşlarda 
fiyat düşüşü ise 
yüzde 30'Lara 
dayandı. Geçen yıl 
15 kilogramlık 
küçükbaş 500-600 
liraya alıcı bulurken 
bu yıl 25 kiloluk 
olanı 600-650 liradan 
satışa sunuldu."

Havalar, mevsim 
normallerimle 

seyredecek
Hava sıcaklığında 
yurt genelinde 
önemli bir değişik
lik beklenmiyor, 
mevsim normalleri 
civarında seyrede
cek Hava sıcak
lığında yurt 
genelinde önemli 
bir değişiklik bek
lenmiyor, mevsim 
normalleri civarın
da seyredecek. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
son verilerine 
göre, yurdun 
kuzey kesimlerinin 
parçalı ve çok 
bulutlu, Orta ve 
Doğu Karadeniz 
kıyıları ile Sinop, 
İnebolu, Kocaeli, 
KIrklareli, Edirne ve 

İstanbul'un 
Anadolu Yakası'nın 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, diğer yer
lerin az bulutlu ve 
açık geçmesi 
bekleniyor. Sabah 
ve gece saatlerinde 
Marmara'nın 
güneydoğusu ile 
Kütahya, 
Afyonkarahisar ve 
Bolu çevrelerinde 
yer yer sis 
görülmesi 
bekleniyor.
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu yönlerden 
hafif, arasıra orta 
kuvvette, 
Marmara'da yer yer 
kuvvetlice (30-50 
Km/S) esecek.

Olta balıkçıları, kıyılara atılan ağlar nedeniyle, balıkların yaşam alanının daraldığı iddia ediyor.

Olta balıkçılığı azalıyor
Oguz GÖN

Gemlik denizinde 
geçtiğimiz yıldan 
beri tüm önlemlere 
karşın yapılan 
kaçak avcılık ve sığ 
sularda dip ağlarla 
avlanma, Gemlik 
Körfez’i kıyılarında 
yumurtla yan balık
ların neslini 
tüketiyor.
Alınan onca önlem 
ve verilen cezalara 
karşın, kaçak 
olarak avlanan 
balıkçılar, vatan
daşın tepkisine 
neden oluyor.
İskele Meydam’nda 
geçen yıl olta atacak 
yer bulamayan 
kıyı balıkçıları, 
şimdilerde üç beş 
kişi ile olta atıyor.

BALIKÇILAR 
ŞİKAYETÇİ 
Gemlik'te yirmi yıldır 
olta balıkçılığı yap
tığını söyleyen 
Ahmet Kandemir: 
"Geçen yıl ki balık 
çeşitlerinin bu 
yıl milyonda 
biri bile yok.

Halen kaçak avlan
ma ve dip ağları en 
büyük sorunumuz. 
Eğer böyle giderse, 
bir daha ki yıl çocuk
larına ne yedirecek
ler merak ediyorum. 
Artık kimse kıyıdan 
olta balıkçılığı 
yapamıyor.

Kıyılarda atılan ağlar 
yüzünden ne balık
ların yaşam alanı, 
ne de üreme alanı 
kaldı. Bu soruna 
çare bulunmazsa 
körfez de var olan 
balık da çok yakında 
bitecek." dedi.

DENİZ KİRLİLİĞİ sürekli temizleme-
ARTTI
Öte yandan, rüzgarlı 
havayla birlikte j- 
deniz kıyısı çöplüğe 
dönüştü.
Kayaların üzerinden 
dalgalarla sahile 
savrulan çöpler, 
belediye ekiplerinin 

siyle toplanıyor. 
Bütün gün deniz 
kıyısını süpüren 
temizlik işçileri: 
"Denize bu kadar 
çöp atanların ne 
kadar medeni insan 
lar olduğunu merak 
ediyoruz." dedi.

‘Gemiile Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa, yeni helediye binasına kavuşuyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin tüm 
birimlerini bir çatıda 
toplayacak olan yeni 
belediye binasının 
temeli, Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın katıldığı 
törenle atıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, yeni belediye 
binasının 1,5 yıl 
içinde tamam
lanacağını söyledi. 
Ankara Caddesi 
üzerinde eski sebze 
halinin bulunduğu 
alana yapılacak olan 
Büyükşehir Belediye 
binasının temeli, 
Başbakan 
Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın katıldığı 
görkemli bir törenle 
atıldı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
için tarihi bir gün

yaşandığını 
belirterek, "1879 
yılında Vali Ahmet 
Vefik Paşa tarafın
dan yapılan tarihi 
binadan sonra ilk 
kez Bursa’da tüm 
hizmet birimlerinin 
bir arada olacağı 
belediye binasının 
temelini, Bursa’nın 
kalbinde, eski sebze 
halinin oldu bölgede 
atıyoruz. Burada çok 

anımız var. Çevre 
mahallelere sıkıntı 
veren eski hali 
kaldırıp belediye 
binasını gerçek
leştirmeyi 
meclislerde çok 
konuşmuştuk. 
Bugün temeli atılan 
ve Bursa’ya yakışa
cak belediye binası 
en geç 1,5 yıl içinde 
hizmete açılacak" 
dedi.

“Hizmetlerimiz 
tarihe geçecek” 
Bu projenin çok 
önemli olduğunu 
söyleyen Başkan 
Altepe, "Bu eseri 
gerçekleş tirmek 
önemliydi. Bu eserin 
Bursa’ya kazandırıl
ması da bu iktidara 
nasip oldu. Bursa’yı 
seviyoruz ve eserler 
vermeye gayret 
ediyoruz. Tüm 

mahallelerde yeni 
anıtsal yapıların ka 
zandırılması çok 
onur veriyor. İnşal
lah bu hizmetler tari
he geçmiş olacak. 
Bursa’nın ulaşılabilir 
bir kent olması için 
çalışmaları sürdü 
rüyoruz” dedi. 
Başkan Altepe, 
metro çalışmaların
dan Bursa’ya 
kazandırılan en 
önemli anıtlardan 
olan stadyuma, 250 
bin metrekarelik 
Zafer Parkı projesin
den bilim ve 
teknoloji merkezine 
kadar her alanda 
dünyanın en iyi 
yapılarının taranarak 
projeler üretildiğini 
anlattı. Bursa’da 
her alanda ilçe 
belediyeleri, kurum 
ve kuruluşlarla ortak 
çalışmalar 

yapıldığını kaydeden 
Başkan Altepe, 
"Bursa’nın yaşan
abilir çağdaş bir 
kent olması 
konusunda elimiz
den geleni yapıy
oruz. Her zaman 
yanımızda olan 
halkımızın mutlu 
olmasını istiyoruz. 
Bu temelle de 
Bursa’daki bir 
özlemi daha gerçek
leştiriyoruz. 
Avrupa’daki tüm 
belediye binalarını 
taradıktan sonra 
projelendir diğimiz 
ve Bursa’ya yakışan 
güzel bir belediye 
binasını da ana 
cadde üzerinde, 
Ankara-Izmir 
Yolu’nda yapıyoruz. 
Şehre renk katan, 
vizyon katan bir 
bina olacak” şek
linde konuştu.

Han'da 12 lii deprem
TÜYAP, İstanbul, 
Bursa, Konya, 
Adana ve 
Diyarbakır’dan 
sonra Kayseri'deki 
ilk fuarı olan KMOB 
2011 ile başlıyor 
TÜYAP, İstanbul, 
Bursa, Konya, 
Adana ve 
Diyarbakır'dan 
sonra Kayseri'deki 
ilk fuarı olan KMOB 
2011 ile başlıyor. 
TÜYAP Kayseri 
fuarları öncelikli 
olarak mobilya fuarı 
ile perdeyi açıyor. 
TÜYAP'ın yaptığı 
açıklamaya göre 
KMOB 2011 Mobilya 
Fuan'na, başta İstik
bal, Bellona, Mondi, 
Kilim, Bensimo, 
Simge, Mobiland, 
Ergül, Ladin, 
Aldora, Andaç 
olmak üzere 3 ayrı 
salonda 150 
firma ve firma 
temsilciliği 
katılacak.

Yurtdışından da 
katılımın olacağı 
fuar; Mısır, 
Gürcistan, 
Ermenistan,

Azerbaycan, İran bürolar ve ilgili
Rusya, Ukrayna, 
Irak, Suriye, Ürdün, 
Fas, Libya, Alman 
ya, Bulgaristan, 
Yunanistan,

yayınlarla ilgili 
model ve ürünler 
sunulacak.
KMOB 2011 Mobilya 
Fuarı, Kayseri

Makedonya, 
Kosova, Hırvatistan, 
Slovenya, Bosna 
Hersek, Lübnan,
Kırgızistan 
ülkelerinden 
gelecek ahm heyet
lerini ağırlayacak. 
Tüyap A.Ş tarafın
dan Kayseri'de 
gerçekleştirilecek 
fuarda ev-çocuk 
mobilyaları, 
aksesuarlar, deko
rasyon üniteleri, 
mutfak ve banyo 
mobilyaları, mimari

Sanayi Odası, 
Kayseri Ticaret 
Odası, Kayseri
Esnaf ve
Sanatkarlar 
Odaları Birliği 
ve Kayseri 
Marangozlar, 
Mobilyacılar ve 
Döşemeciler 
Odası desteği ve 
KOSGEB işbirliği ile 
26-30 ekim tarihleri 
arasında Kayseri 
Dünya Ticaret 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek.

Van'da merkez üssü 
Tabanlı köyü olan 
7.2 büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldi. Kent 
merkezinde 7 katlı 
bir bina çöktü, 
vatandaşlar enkaz 
altında kaldı.
Şehirde haberleşme 
kesildi. Kazım 
Karabekir 
Caddesi'nde bulu
nan 7 katil binanın 
çökmesi sonucu 
bazı vatandaşlar 
enkaz altında kaldı. 
Ölü sayısının bine 
yakın olabileceği 
tahmin ediliyor. 
İtfaiye ekipleri 
enkaz altındaki 
vatandaşları kurtar
maya çalışıyor.
Deprem sonrasında 
Erciş'te bazı 
binaların çöktüğü 
çok sayıda yaralı 
olduğu ve enkaz 
altında kalanların

bulunduğu öğrenil- dan artçı depremler
di. Depremin ardın- sürüyor.

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğümden almış 

olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. CELALETTİN ÖLMEZ
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Yabancı mindisler Merinos AH( Ulaşıma hiiyiikşehlr neşteri
Tekstil üzerine 
eğitim görmek 
üzere Bursa'ya 
gelen yabancı 
tekstil mühendis
leri, Atatürk 
Kongre Kültür 
Merkezi'ni (Merinos 
AKKM) gezdi. 
Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) Bursa 
Test ve Analiz 
Laboratuarında 
(BUTAL) tekstil 
eğitim gören yerli 
ve yabancı tekstil 
mühendisleri, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan işletilen ve 
yönetilen Merinos 
AKKM'yi gezdi. 
Bangladeş, 
Hindistan, Burma, 
Mısır, Türkiye, 
Ukrayna ve 
Moldovalı tekstil 
mühendisleri, 
yetkililerden tesis

hakkında bilgi 
aldı.
Osmangazi, 
Orhangazi, 
Hüdavendigar, 
Yıldırım Bayezid ve 
seminer salonları ile 
fuar alanını gezen 
mühendisler, 
Bursa'yı ve Merinos 
AKKM'yi çok 

beğendiklerini 
söyledi. Ziyaretin 
sonunda yerli ve 
yabancı 
mühendislere, 
Merinos AKKM ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ni 
tanıtan İngilizce 
kitap seti hediye 
edildi.

Şehiriçi ulaşımı 
rahatlatan projelere 
ağırlık veren 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
laşım planında 
yer almasına 
rağmen yıllardır 
açılmayan 
yolları bir bir 
açıyor.
20 yıldır gündemde 
olmasına rağmen 
bir türlü hizmete 
açılmayan 
Davutkadı - 
Teleferik Dağ yol
unu ulaşıma 
açmaya hazırlandık
larını belirten 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, yol 
inşaatının 
sürdüğünü 
söyledi. Yolun 
Davutkadı - 
Teleferik arasındaki 
ulaşımı rahatlata
cağını belirten 
Başkan Altepe, 
"Kamulaştırma 
çalışmalarının 
başladığı yol güzer
gahını en kısa

zamanda 
ulaşıma açmayı 
hedefliyoruz. 
Bu yol hizmete 
girdiğinde, 
Davutkadı ile 
Teleferik arasında 
ulaşımda rahatlama 
olacağını 
umuyoruz.
Ulaşım planında 
olup da 

uygulamaya 
geçmeyen yolları 
açarak şehiriçi 
ulaşımı rahatlatmak 
istiyoruz" 
diye konuştu. 
Altepe, mahalle 
sakinlerine 
çalışmalar sırasında 
gösterdikleri 
anlayıştan dolayı 
teşekkür etti.

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 BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

T MA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA"

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

Gemlik Körfez Gazetesi : www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Darphane isçileri we cılııııor Bu yıl kadınlar 
daha çok iş buldu

Hazine Müsteşar 
lığına bağlı Darpha 
ne ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğünde 
çalışan 220 işçi 
greve çıkıyor, 
bilgiye göre, 
Darphane işçi
lerinin örgütlü 
olduğu Basın-lş'in 
yaklaşık 10 aydır 

* kamu işveren 
sendikası ile yürüt
tüğü toplu iş 
görüşmesi müza 
kerelerinde anlaş
ma sağlanamadı. 
Bunun üzerine 
Basın-İş grev kararı 
aldı. Sendika, grev 
kararını 25 Ekim 
Salı günü iş yerine 
asacak.
Konuya ilişkin bilgi 
veren Basın-İş Ge 
nel Başkanı Yakup 
Akkaya, Darphane 
işçilerinin ücret
lerinin günün 
koşullarına ve 
Darphane'nin kar
lılığına göre çok 
düşük olduğunu 
söyledi. Çalışan

Bu hafta piyasalar kritik
Küresel piyasalar 
için önümüzdeki 
hafta kritik önem 
taşıyor. Önümüzde
ki hafta döviz ve 
faiz oranlarında 
yine dalgalanmanın 
yoğun olacağını 
söyleyebiliriz.
Geçen hafta 
başından bu yana 
piyasalar 
AB zirvesi ve 3 
Kasım’daki G20

ların, altın ve 
kıymetli evrak 
basımında 
çalıştığını ama 
ürettiğinin 
karşılığını ala
madığını savunan 
Akkaya, işverenin, 
hükümet ile Türk-lş 
arasında yapılan 
protokol anlaşması 
çerçevesinin dışına 
çıkamayacaklarını 
bildirdiğini kaydet
ti. Akkaya, şöyle 
devam etti: 
"Bizim niyetimiz 
illa ki greve çıkmak 
değil. Biz, hakkımız 
olanı istiyoruz.

toplantısına odak
lanmış durumda. 
Avrupa Kurtarma 
Fonu’na (EFSF) 
ilişkin yaklaşımlar, 
Yunanistan’nın 
borç sorununa 
çözüm ve Avrupa 
bankacılık sistem
lerine destek konu
ları tartışmaların 
odağında. Bu 
konudaki asıl 
görüşmeler Fransa 

Darphane işçisi 
zam istemiyor, 
maaşlarının gün- 
cellenmesini 
istiyor. Bunun için 
işverenle tekrar 
görüşmeye hazırız. 
Grev kararını 
asmadan önce 
tekrar işverenle 
görüşmek için ran
devu talep ettik. 
Ancak anlaşmaya 
varamazsak, grev 
kararını astıktan 
sonra 60 gün 
içinde, 6 gün önce
den haber vererek 
greve gideceğiz 
ama 60 gum'uk 

ve Almanya arasın
da sürmekte. Başta 
iki ülkenin anlaştığı 
haberleri piyasaları 
olumlu etkilerken, 
şu anda aralarında 
görüş ayırdıkları 
olduğu ve Pazar 
günkü zirveden 
birşey beklen
memesi gerektiği, 
liderlerin Çarşamba 
günü tekrar 
toplanacağı 

süreyi sonuna 
kadar kullanmayı 
düşünmüyoruz." 
Akkaya, Darphane 
çalışanlarının 23 
Haziran 1988 yılın
da greve gittiğini 
ve bu grevin 18 
Ekim 1988'de 
sonlandırıldığını 
anlattı. Grev 
sürecinde 
hükümetin bozuk 
para bastırmak 
için Meksika 
Darphanesi ile 
anlaştığını ifade 
eden Akkaya, 
"1988’de 
Darphane'deki grev 
döneminde 
hükümet bozuk 
paraları Meksika 
Darphanesinde 
bastırmıştı.
Uluslararası örgüt
lerin araya girme
siyle Meksikah 
işçiler de bize 
destek için iş bırak
mıştı. Bunun ardın
dan anlaşmaya 
varılmış ve grev 
sona ermişti" diye 

açıklandı. 
Cumartesi 
akşamı Merkel ve 
Sarkozy’nin tekrar 
bir araya gelmeleri 
bekleniyor.
Tabii bu çelişkili 
yaklaşım ve 
açıklamalar 
haftanın son günü 
itibariyle 
piyasalardaki dal
galanmanın sürme
sine yol açtı.

Ekonomik krizin 
etkilerinin azal
masıyla, İŞKUR'a 
kayıtlı işsiz sayı 
sında gerileme 
yaşanırken, yılın 
ilk 7 ayında işe 
yerleştirilen kadın 
sayısı geçen yılın 
aynı dönemine 
göre yüzde 85,8 
arttı. Söz konusu 
dönemde, 54 bin 
627 kadın işe yer
leştirildi.
İŞKUR istatistik
lerinden derlediği 
bilgilere göre, 
ocak-temmuz 
döneminde İŞKUR 
aracılığıyla 211 bin 
577 kişi işe yer
leştirildi. İşe yer
leştirmeler geçen 
yılın aynı dönem
ine göre yüzde 73 
oranında artarken, 
özellikle kadınlar
da ve normal işe 
yerleştirmelerdeki 
yüzde 80'in 
üzerindeki artış 
oranları dikkati 
çekti.
İşe yerleştirilen
lerin yüzde 26'sını 
kadınlar oluştu
rurken, ilk 7 ayda 
işe yerleştirilen 
kadın sayısı geçen 
yılın aynı dönem
ine göre yüzde 
85,8 artarak, 54 bin 
627 oldu. Geçen 
yılın aynı döne
minde bu sayı 29 

NÖBETÇİ ECZANE
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bin 408 kişiydi. 
İşe yerleştirilen 
erkek sayısında da 
yüzde 68,8 artış 
yaşanırken, 156 
bin 950 erkek söz 
konusu dönemde 
iş buldu. Geçen yıl 
ocak-temmuz 
döneminde işe 
yerleştirilen erkek 
sayısı 92 bin 970 
kişiydi. İşe yer
leştirilen özürlü
lerin sayısında da 
yüzde 25,6'lık artış 
yaşandı ve ilk 7 
ayda 24 bin 698 
özürlü işe yer
leştirildi.
Söz konusu 
dönemde, 
156 eski hükümlü 
de İŞKUR 
aracılığıyla iş 
buldu.
-İŞKUR'a kayıtlı 
işsiz sayısı 
azaldı- 
İŞKUR'a kayıtlı 
işsiz sayısında da 
yüzde 6,9'luk ger
ileme görüldü. 
Temmuz sonu 
itibariyle 1 milyon 
783 bin 67 işgücü, 
1 milyon 546 bin 
526 işsiz bulunu 
yor. Geçen yılın 
aynı döneminde 
kayıtlı işgücü 
rakamı 1 milyon 
842 bin 877, kayıtlı 
işsiz sayısı da 1 
milyon 660 bin 871 
kişiydi

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mü d. 513 10 28 __________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm . 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 0163

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________514 17 00

HASTANELER

E
I

1
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 30 88

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

■
TAKSİLER

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

Akcan Petrol 513 1O 7O
MAR-PET 5*13 30 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İNİLK GÜNLÜK SİYASİ SAZETCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4099 
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)

mlıHııııMil
«SİMASI 

BABAMTOMİ 
TRDUBLAJ 

IIMMOO- 
i8.mo.is 

ŞİRİNLER 
13.15- 15.15-17.J0 

Rezervasyon
(Tel:5l3332l)
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Gemlikspor tutulmuyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İnegöl 
deplasmanında 
Kurtuluşspor’u 
Adil’intek golüyle 
avlayan Kırmızı- 
Beyazlılar, evine 
altın değerinde 3 
puanla dönerek 
büyük coşku yaşadı. 
Süper Amatör 
ig B Grubunda üst 
sıralardan kopmak 
istemeyen 
Gemlikspor, 
İnegöl deplasmanın
da henüz galibiyeti 
bulunmayan 
Kurtuluşspor’u 
1-0 mağlup etti. 
İki takımında 
ilk yarıda vasat 
bir futbol ortaya 
koyduğu 
mücadelenin 
37.dakikada 
Önder’in pasında 
Canpolat’ın golü 
orta hakem tarafın
dan ofsayt gerekçe
siyle geçersiz saydı. 
İkinci yarıda 
daha atak bir 
oyun ortaya koyan 
Gemlikspor,

64.dakikada orta 
sahadan serbest 
vuruş kullanan 
Adil’in attığı golle 
1-0 öne geçti.
7O.dakikada 
Gemlikspor’da 
rakibine faul yapan 
Arif, ikinci sarıdan 
kırmızı kart görünce 
takımını sahada 10 
kişi bıraktı.
Kalan dakikalarda 
Gemlikspor, 
oyun kontrolünü 
elinde

bulundurarak zorlu 
deplasmandan evine 
altın değerinde 3 
puanla döndü.

HAKEMLER:
Bilal Gölen**, 
Cengiz Korucu**, 
Ogün Denktaş**

KURTULUŞ:
Sadet **, Serkan **, 
Fatih**, Yusuf**, 
Muhsin**, Önder**, 
Çetin**(Dk.8O Rahmi) 
Hakan**(Dk.7O

Fettah*) Canpolat**, 
Anıl* (Dk.55 Tanju **) 
GEMLİKSPOR: 
Orçun ***, Samet **, 
Garrur **(Dk.52 
Cihat**) Adil***, 
Yusuf**, Ümit**, 
Burak **(Dk.85 
Murat) Nazif**, Arif* 
Metin *(Dk.6O 
Berkant*) İsmail**

GOL: Dk.64 Adil 
KIRMIZI KART:
Dk.70 Arif 
(Gemlikspor)

3 GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİCİ 

KULAK BURUN BOÖAZ LKBBl: Op. Dr Erbil ATACAN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK



& Her türlü şifalı bitki 
Bitkisel Tablet & Kapsüller 
Bitki Çayları

BM Tohumlar & Vitaminler 
Kuvvet Macunları

9 Aromatik Bitkisel Sular
& Aromatik Bitkisel Yağlar
MD Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
® Bitkisel Tedavi Kürleri <

444 NURSI 
t V t t.

444 68771
GEMLİK BAYİİ

Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER
Tel : 0 224 514 68 16

www.nurslokmanhekim.com
CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

LOKMAN HEKİM
ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

GEMUK MEZ MMIUÖZEI 
% 10 İNDİRİM 

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

“BİR ÖMÜR 
SIHHAT İÇİN”
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Gemlik Yelken 
Kulübü Türkiye 
Şampiyonasına 

katılıyor
Bursa Temsilcisi Gemlik Yelken 
Kulübü, sekiz sporcusu ile Tür 
kiye Şampiyonası’na katılıyor.

Haberi sayfa 10’da

Halk Eğitim 
Merkezi, Avcılık 

Kursu açıyor
Gemlik Kızılay Van'da yaşanan deprem felaketi İçin 

kuru gıda maddesi toplamaya başladı.
Toplanan yardımlar, kamyonlarla Van’a ulaştırılacak

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi’nde mey
dana gelen deprem 
felaketine gıda 

yardımı kampanyası 
başlattı. Kızılay Der 
neği Gemlik Şube 
Başkanı Gökhan 
Özler, yardım etmek 
isteyen vatandaş 
larımızın, Orhangazi 

Caddesi üzerinde 
bulunan Kızılay 
Gemlik Şubesi’ne 
kuru erzak ve uzun 
süre kullanılabilir
liğini koruyan 
gıda malzemelerini 

gönderilmek için 
bırakabileceklerini 
ve Halk Bankası’nda 
bulunan hesaba 
para yatırılabileceği- 
ni söyledi.
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Halk Eğtim 
Merkezi açtığı 
kurslara bir yenisi
ni daha ekledi.
Avcılar Derneği ile 
birlikte başlatılan 
çalışma kapsamın
da Halk Eğitim 
Merkezi bünyesin 
de Avcılık 
kursu açılıyor.
Haberi sayfa 5’de

Gnne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Depremin ardından
Van depreminin acılarının sarılması

na devam ediyor.
Hükümet ve muhalefet tam kadro 

deprem bölgesinde...
Enkaz altında kalan vatandaşların 

kurtarılması zaman geçtikçe zorlaşı 
yor.

Ama, yine de mucizeler yaşanıyor.
Televizyon ekranlarında umutla 

bekleyenleri ve umutları yıkılanları 
izlerken üzülüyoruz.

Depremin bir kader olmadığını bun 
ca deneyimden sonra anladığımız 
halde, yine aynı hataları yapmaya 
devam ediyoruz.

 Devamı sayfa 4’de

Enkaz altında ölü sarısı arayor
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı, saat 17.00 
itibariyle depremde 
ölü sayısının 279, 
yaralı sayısının bin 
300, yıkı lan bina 
sayısının 2 bin 262 
olduğunu açıkladı. 
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi 
BaşkanhğTnın konuyla 
ilgili açıklaması şöyle: 
"48 il ve 39 kurumdan 
arama kurtarma, 
sağlık ve ilk yardım 
personeli ile ekipman
ları, 11 Türk Hava 
Yolları, 16 askeri ve 1 
adet özel kargo uçağı 
olmak üzere toplam 28 
adet uçak ve araçlarla 
hava ve kara dan böl

geye sevk edilmiştir. 
20 kişilik bir teknik 
heyet Van'a intikal 
etmiştir. Ayrıca, çeşitli 
illerden 200 teknik 
personel görev 
lendirilmiştir. 3 adet 
askeri kargo uçağı da 
personel ve malzeme 
transferi yapmak 
üzere, Ankara-Van 
arasında ulaşım zinciri 

oluşturulmuştur. 24 
Ekim Pazartesi sabahı 
Kızılay tarafından 
hazır lanan 11 ton 
ağırlığında kahvaltılık 
malzeme gönder
ilmiştir. Bölgeye 
toplam 3 bin 071 ara 
ma-kurtarma perso 
neli, 718 sağlık per
soneli, 12 arama 
köpeği, 496 iş makine

si ve araç, 7'si hava 
ambulansı olmak 
üzere 116 ambulans, 
33 jeneratör, 95 seyyar 
tuvalet, 8 bin 964 
çadır, 25 bin 229 bat
taniye, bin 120 gıda 
paketi, 10 bin 064 gıda 
kolisi, 21 seyyar mut
fak, 2 bin 619 mutfak 
seti, 4 bin 132 katalitik 
soba, 425 uyku tulu
mu, 1 mobil fırın ve 
500 kumanya 
gönderilmiştir." 
Öte yandan, Milli 
Eğitim Bakanlığı 
depremde 3’ü Van 
kent merkezinde 19’u 
Erciş’te olmak üzere 
toplam 22 öğretmenin 
enkaz altında öldüğü 
nü açıkladı.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Biz adam olacağız...
Ne günlere geldik.
Ortalık saçmalıklardan geçilmiyor...
Özellikle iktidar başının ve ona kayıt

sız koşulsuz bağlı olanların uygula
maları akıllara ziyan.

Hangi birini saymalı ki...
Biri çıkıyor “hapislerde gazetecilik 

faaliyetleri nedeniyle tutuklu gazeteci 
yok” diyor.

Diğeri “toplumu kucaklayacağız, 
teröre karşı bir ve birlik olmalıyız” 
söylemleri havada uçuşurken kendi
sine muhalefet eden gazete ve televiz 
yon muhabir, yazar ve yöneticilerini 
düzenlediği basın bilgilendirme toplan
tısına çağırmıyor.

Neresinden bakarsan bak açıklanacak 
yanı yok bu davranış biçimlerinin...

Belki sosyo-patik hezeyandan kay
naklanan psikolojik davranış bozukluk
ları olarak açıklanabilir, (ne demekse)

Ona da uzmanları karar verebilir 
ancak.

Biz ise olani biteni hayret ve şaşkın
lıkla izliyor ve şaşkınlıktan küçük dilim
izi yutmak üzereyiz.

Kim bilir belki de amaç insanların 
küçük dillerini yutturarak konuş
malarını engellemektir ki, ortada 
dolaşan birkaç ayrık otu da temi
zlensin.

Çünkü;
Ne medyada, 
Ne iş dünyasında, 
Ne sivil toplum örgütlerinde, 
Ne hukukta, 
Kısacası hiçbir zeminden “çatlak ses” 

çıkması istenmiyor.
Ki,
Çıkaranların nerede ve hangi koşullar 

içinde oldukları biliniyor.
Ya hücrede,
Ya sistemin dışında, 
Ya da sürgünde... 
İlk seçimlerde “demokrasinin gücün

den” yararlanarak iktidara gelenler 
şimdi ise güçleriyle oluşturdukları 
demokrasi sayesinde toplumsal yapıyı 
ve tüm sistemi yeniden dizayn ediyor
lar.

Tabii ki;
Kendilerinden korkan, özgüven yok

sunu mahluklar sayesinde...
Televizyonlarda,
Gazete kıyı köşelerinde salya sümük 

methiye dökenler değirmene sırtlandık
tan mataralarla su taşıyorlar.

Ama tarih menfaat sakalarının sadece 
günü kurtardıklarını ve taşıdıkları suda 
boğulduğunu yazıyor.

Demek ki...
Bu ülkede yaşayan her bir insanın 

üzerinde bulundukları coğrafyanın 
değerini bilmesi, 

dünya fotoğrafında neler olduğunu 
çok net görmesi gerekiyor.

Farkında olamamak silah ve ilaç tacir
lerine kanlı ve hastalıklı dolarlar taşı
maktan başka hiçbir şeye yaramıyor.

Farkına varamayanın adı kimliği, 
unvanı ne olursa olsun...

Min* town Win
Gemlik Kızılay Van'da yaşanan deprem felaketi İçin 

kuru gıda maddesi toplamaya başladı.
Toplanan yardımlar, kamyonlarla Van’a ulaştırılacak

Oğuz GÜN

Türkiye Kızılay 
Derneği Gemlik 
Şubesi Güneydoğu 
Anadolu 
Bölgesi’nde mey
dana gelen deprem 
felaketine gıda 
yardımı kampanyası 
başlattı.

KIZILAYIM 
YARDIMLARI 
DEVAM EDİYOR 
Van'da yaşanan 
7,2'lik depremde 
enkazların kaldırıl
ması ile ölü 
sayısında artışlar 
görülüyor.
Kızılay Genel 
Merkezi’nden 
bölgeye 3500 çadır, 
5500 battaniye 
sevk edildiği açık
landı.
Deprem felaketinin

IİB telin «■ lllttll Hllw
Umurbey 
Mahallesi’nin 
Yalova yoluna inen 
alternatif kestirme 
yolunda yağmur 
suları için oluk 
yapımına başlandı. 
Geçtiğimiz yaz 
aylarında 
başlanan ve kısa 
zamanda kilitli 
parke taşı ile 
kaplanan 6.5 metre 
eninde ve 1500 
metre uzunluktaki 
yolda tamamlanan 
çalışmaların ardın
dan yol kenarlarına 
yapılan yağmur 
suyu oluk çalış
malarını denetleyen 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Umurbey’de 
oturan ancak 
Yalova istikametine 
gidecek olan vatan
daşların yolun

acıları sarılmaya 
çalışırken, 
Gemlik Kızılay'ı da 
deprem bölgesine 
yardım göndermek 
için bir kampanya 
başlattı. 
Kampanya da top 
lanan yardımlar 
kamyonlar ile Van'a 
gönderilecek. 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şube Başka 
m Gökhan Özer, 
depremzedelere 
yardım etmek 
isteyen vatandaş 
larımızın, Orhangazi 
Caddesi üzerinde 
bulunan Kızılay 
Gemlik Şubesi’ne 
kuru erzak ve uzun 
süre kullanılabilir
liğim koruyan 
gıda malzemelerini 
gönderilmek için 
bırakabileceklerini 
söyledi.

bozuk olması 
nedeniyle daha 
önce kullanamadık
larına dikkat 
çekerek, “Bundan 
sonra Umurbey’in 
Yalova yoluna direk 

Özer, gıda maize 
mesi alınması için 
bağış makbuzu 
karşılığında, ya da 
Gemlik Halk 
Bankası 
Şubesindeki Gemlik 
Kızılay Derneği’nin 
TR 73 0001 2009 
2800 0016 0000 65 
İban Numarasına 
bağışta bulunabile
ceklerini belirtti. 
Gökhan Özler, 
Kızılay Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
yaptığı çalışmalar 
hakkında da bilgi 
verdi.
Özer, "2010 
yılında 35 çocuk 
sünnet ettirdik. 
Ramazan ayında 
16 bin kişiye sıcak 
yemek dağıttık. 
140 aileye erzak 
ve 90 çocuğa kır
tasiye yardımında 

bağlanan ikinci bir 
yolu oldu.
Yağmurlu havalarda 
akacak suların yol 
zeminini bozma
ması için de 
kenarlarına beton

bulunduk.
Gerek yeni 
binamızın yapılışın
da gerek yaptığımız 
yardımlarda bize 
maddi ve manevi 
desteği olan 
kurum, kuruluş 
ve kişilere 
binlerce kez 
teşekkür ediyoruz. 
Herkesten Allah 
razı olsun.
Biz, Kızılay Gemlik 
Şubesi olarak, mağ
dur insanlarla, zen
gin insanlar arasın
da bir köprüyüz. 
Her türlü yardımı 
kabul ediyor ve 
dağıtıyoruz.
Van depremi için de 
yardımınızı bekliyo 
ruz. Atalarımızın 
dediği gibi 
"Ne verirsek 
elimizle, o gelir 
bizimle." dedi.

oluk yapıyoruz” 
açıklamasını yaptı. 
Başkanvekili 
Yılmaz, çalışmaların 
en kısa zamanda 
bitirileceğini 
duyurdu.
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hııiıılıılılıUm milimi itliıhfcr
Ormandan 
topladıkları mantarı 
ediler, hastanelik 
oldular.
Bursa'da ormandan 
topladıkları mantarı

yiyen 3 kişi 
zehirlendi 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Nilüfer ilçesi Üçevler 
Mahallesi'nde

oturan N.G. (30), 
H.Ç. (59) ve A.A. 
(32), ormandan 
topladıkları mantarı 
pişirip yiyence 
zehirlendi.

Mide bulantısı 
şikayeti üzerine has 
taneye kaldırılan 3 
kişinin sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com

YazıYORUM

www.milliyet/blog/özcan vural

Ülkemin has evlatları....

A I ■ ■ ■ ■■■ ■■ II II II II B I ■ ■

3 kısının olıımuııe «m olan yanlı sımcme laftlme
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, yağmur 
yüzünden meydana 
gelen trafik kazasın
da, durakta 
bekleyen 2 askerle 
birlikte kendi eşinin 
de ölümüne sebep 
olmakla suçlanan 
sürücü mahkemede 
gözyaşlarına boğul
du. Kazanın eşinin 
müdahalesi yüzün
den olduğunu 
ağlaya ağlaya anla
tan sürücü ilk duruş 
mada tahliye edildi. 
4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde "tak
sirle birden fazla

kişinin ölümüne 
sebebiyet vermek" 
suçundan 15 yıla 
kadar hapsi istenen 
tutuklu sanık M.M. 
(60) ilk defa hakim 
karşısına çıktı. 4 ay 
önce, kullandığı ara 
cm takla atması net
icesinde meydana 
gelen trafik kazasın
da, durakta bekle 
yen Bilal Yücel ve 
Atilla Gültekin'in 
şehit olması ve araç
ta bulunan eşinin de 
ölümüne sebep 
olmakla suçlanan 
M.M., ifadesini 
gözyaşları içinde

verdi. Mersin'den 
eşiyle birlikte Bur 
sa'da oturan oğlu
nun yanına geldik
lerini anlatan M.M., 
"Eşim böbrek ve 
yüksek tansiyon 
hastasıydı. Eskişe 
hir'e gelene kadar 
en az 5 kere mola 
verdik. Molalarda da 
en az yarım saat 
duruyorduk. Eski 
şehir'den İnegöl'e 
kadar mola yerme
den geldik. İnegöl'e 
girdiğimizde yağmur 
yağmaya başlamıştı. 
Ben 70-80 km hızla 
gidiyordum. Aracım

ticari bir kamyonetti. 
Yavaşlamak için 
frene bastım.
Yağmurun etkisiyle 
araç kaymaya 
başladı. Kayma 
esnasında yânımda 
oturan eşim tedirgin 
oldu. Bağırmaya 
başladı ve bana 
temasta bulundu. 
Direksiyon 
hakimiyetimi kaybet
tim. Yol kenarında 
bulunan beton 
çeşmeye çarptım ve 
araç takla atmaya 
başladı. Ondan son
rasını hatırlamıyo
rum” dedi

Marketten sigaraları çaldılar
Bursa'daki bir mar
kete giren hırsızlar, 
para yerine 440 lira 
değerinde sigara 
çaldı. Edinilen bil

giye göre, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
Konak Mahallesi 
Kır Caddesi 
üzerindeki bir

markete giren 
hırsızlar, 440 lira 
değerinde sigarayla 
kayıplara karıştı. 
Polis, kasadaki

paralar yerine 
sigara çalan hırsız 
ların yakalanması 
için soruşturma 
başlattı

teıa mUmuMİ tahsis tunsun d ıhla
Bursa'daki bir 
ızgara şalonuna 
giren hırsızlar, 
bahşiş kutusunu 
çalarak kayıplara 
karıştı.

Edinilen bilgiye 
göre olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Konak 
Mahallesi üzerindeki 
bir ızgara salonunda 
meydana geldi.

İş yerinin camını 
kırarak içeri giren 
hırsızlar, bahşiş 
kutusunu çalarak 
kaçtı. Olay, sabah 
dükkanını açmaya

gelen S.Y.'nin (40) 
polise müracaatı 
üzerine ortaya çıktı. 
Ekipler, olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

Yankesiciler fazla mesai yapıyor
Mudanya’nın pazar 
yerinde 4 kişinin 
cüzdanı çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kapalı pazar

yerinde alışverişe 
çıkan K.Ü. (78), Y.D.
(61) S.K. (50) ve 
A.B.'nin (57) cüzdan
ları çalındı. Şahıslar

polise müracaat 
ederken, bilhassa 
yaşlıları tercih eden 
yankesicinin aynı 
kişi olabileceği

üzerinde duran 
ekipler, zanlının 
yakalanması 
için soruşturma 
başlattı.

Kurhanlık koçu çaldılar
Bursa'da bir 
vatandaşın 
kurban bayramı için 
aldığı koçu çalındı. 
Yıldırım ilçesine

bağlı Şirinevler 
Mahallesi Dağgülü 
Sokağı'nda oturan 
bir evin bahçesine 
giren hırsız ya da

hırsızlar, kurbanlık 
hayvanı çaldı 
Kurban bayramında 
kesmek için aldığı 
koçun çalındığını

gören S.M. (66) 
durumu polise 
bildirdi. Ekipler, 
olayla alakalı soruş 
turma başlattı.

Herkes bu günlerde, her yerde bunu 
konuşuyor.

Ev de, kahve de konuşuyor, cenaze 
merasiminde konuşuyor..

Duydukça, konuşuldukça kahroluyo
rum.

Konuşuluyor, hem de en sert cümleler
le, kırıcı olarak.

Yazmak istemiyorum, tesadüfler diyo
rum ama değil ..

Ben de biliyorum tesadüf falan değil.
Gözüm Tv.lerde ki şehit evlerine, şehit 

ailele rine ilişiyor.
Baktığınız zaman da, sarsılmaz tek bir 

gerçeği görüyorsunuz ..
Genç yaşta ölüp giden bu çocukların 

hepsi gariban ailelerin çocukları...
Bu bir gerçek.
Çok acı ama kabul etmek zorundayız 

bu böyle..
Kiminin evi kerpiçten.
Kimini barakadan uğurlamış ailesi 

askere...
Orada beklemiş gelsin diye...Günleri bir 

bir sayılmış.
Gelen şehit haberi..
Bir diğerine bakıyorsun. Orada da hem 

yoksulluk, hem de çaresizlik diz boyu...
Elektrikleri kesik gariban bir ev..
“Acı haber” gelince, utanç içinde yan

mış ampuller..
Şu son saldırıda yitirdiğimiz çocuklar 

da gösteriyor ki, bu güzide vatanı canı 
pahasına korumak ve korurken ölmek, 
yalnızca ve yalnızca fakir fukara 
ailelerinin çocuklarına düşmüş.. 
“NEDEN?” diye cesurca sorulması , 
konuşulması ülkesini sevenler için şart 
oldu..

Parası olan veya bulan evladını bir 
şekilde Üniversiteden üniversiteye gön
deriyor.

Olmadı hop yurt dışı..
(Uyduruk Üniversitelerden diplomalar 

alını yor.)
O da olmadı, lüzumlu (sahte )raporlar 

temin ediliyor!.
Geriye daima, öteki Türkiye’nin yoksul 

ve yalnız insanlarının çocukları kalıyor.
Bu yaşadığımız acı bir hakikat.
Kahrolsak ta ,hayır böyle değil desek 

de dürüst olup, olanları kabul etmek 
durumundayız.

Onlar da aktarmalı olarak, sınır karako 
luna... Sonra şehit.

Şunu iyi bilin ki, benim tertemiz bu 
ülkenin has evlatlarının aklı siperde dahi 
yoksul anasında...

Elektirik’i kesilmiş evde ki engelli 
kardeşlerinde...
Aklı işsiz babasında...
Bu nasıl bir adaletsizlik şimdi söy

leyin?..
Paralısına mı geçilecek, gönüllüsüne 

mi, profesyonel inemi ?..
Her neye geçilecekse geçilsin bir an 

önce.
Ben bütçe, cari açık, milletvekillerinin 

maaşı, Deniz feneri Anayasa uyutması 
falan bilmem. Açıkça sorarım.

Yalnızca bu insanlara kesilecekse 
vatan savunmasının faturası...

Yazık oluyor bu gencecik evlatlara 
derim...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Depremin Ardından
Van’ın merkezinde yıkılan 7 katlı bina 

ya bakıyorum.
Yeni yapılmış bir yapı.
Ama adeta akordiyona dönmüş..
Deprem yönetmeliğine göre yapılmış 

olsaydı, böyle bir yapı yıkılır mıydı?
Bu bina yeni olduğu için, daireler daha 

çok memurlar tarafından kiralanmış.
Öğretmenlerin, polislerin çoğunlukta 

olduğu bir daire..
Apartmanın girişinde oturan kapıcı, bir 

iki dakika önce, iki kişinin dairesine çıktı 
ğını, ancak kurtulamadıklarını söyledi.

İnsan yaşamı için bir iki dakika ne ka 
dar önemli değil mi?

Dün, televizyonların ekranlara getirdiği 
kafeteryadan kurtarılan 14 yaşındaki ço 
cuğun fotoğrafı ibret verici.

Küçük Yunus’u kurtarmak için kendini 
siper eden bir beden var üzerinde.

Ve o beden, çocuğu kurtarırken kendi
ni feda ediyor.

Çocuğun başının üzerinden sarkan el 
ise, o’nu kurtaran kahramana ait.

Acı görüntüler insanın hüzne boğuyor.
Küçük Yunus kurtuluyor, çevresindeki 

ler alkışlanıyor.
Her kurtulan, çevresindekileri sevince 

boğuyor.
Ancak, herkes aynı şansa sahip değil.
Birçok beden enkaz altından cansız 

çıktı.
Erciş’te ise birçok öğretmen de o şans 

sız olanlardan.
Bir pazar günü, Erciş’te gidilebilecek 

ender yerlerden biri olan kafeteryada bu 
luşmuştu öğretmenler.

Ama, 6 katlı bina üzerlerine çöktü.
Erciş’te yalnız 19 öğretmen şehit oldu.
Tamamen yıkılan yurt konusunda ha 

berler okuyamıyorum gazetelerde.
Yıkılan 6 ve 7 katlı beton binaların he 

men yanlarındaki başka binaların ise sa 
pa sağlam olmasının nedeni sizce ne ola
bilir?

Tabii, inşaatların tekniğine uygun yapıl 
maması.

Ya demirlerini doğru dürüst koymadı 
lar, ya da çimentodan çaldılar.

Birçok binanın alt katlarında, proje dışı 
işyeri büyütmek için kesilen kolonlar, bi 
naların yerle bir olmasına neden oluyor.

Bugünden tezi yok, yaşadığımız bina 
ların deprem dayanıkhğının ölçülmesi 
için girişimde bulunacağım.

Bu konuda geçtiğimiz yıllarda Beledi 
ye ve Mimarlar Odası’nın girişimleri fay 
da vermedi.

Birinci derecede deprem kuşağında 
olmamıza karşın çok az sayıda konut 
sahibi depremsellik testlerini yaptırdı.

Bu testler yeniden yaptırılmalı.
Her 10 ve 5 yılda, büyük depremler 

yaşıyoruz ama, aradan zaman geçtiğinde 
onu unutuyoruz.

Şimdi her yerden deprem bölgelerine 
yardım yağacak.

Diğer depremlerde olduğu gibi dağıtım 
kargaşasını yaşayacağız.

Çinliler, mermer 
ocaklarını inceledi
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangay kentinden gelen satın alma 
heyeti, Bursa'nın Orhangazi ve Gemlik ilçelerindeki mermer 

fabrikaları ve ocaklarında inceleme yaptı.
Şangay Ticaret 
Ataşeliği koordi
natörlüğünde, İstan
bul Maden İhracat 
çılan Birliği (İMİB) 
organizatörlüğünde, 
Çin Halk Cumhuri 
yeti'nden bir satın 
alma heyeti İstan
bul, Bursa ve 
Bilecik'te ikili iş 
görüşmeleri yapıp, 
ocakları inceliyor. 
15 kişilik heyette, 
Çin Halk 
Cumhuriyeti'nin 
önde gelen firma 
larının üst düzey 
yöneticileri ve 
satın alma direktör
leri yer alıyor. 
Heyet ocak ziyaret
lerini tamamladıktan 
sonra İstanbul'da 
Natural Stone 8'inci 
Uluslararası 
Mermer, Doğaltaş 
Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuan'nı 
da ziyaret edecek. 
Çinli heyet, Orhan 
gazi ve Gemlik'teki 
mermer işletmele 
rinde incelemede 
bulundu.
İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği 
yönetim kurulu 
üyesi de olan

Efendioğlu Mermer 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Erol 
Efendioğlu ve 
İMİB'li bazı yönetici
lerin ağırladığı Çin'li 
işadamları bu 
bölgede çok sayıda 
mermer fabrikasını 
ziyaret ederek 
bilgi aldı.
Çin'in son iki yılda 
Türkiye'den 1 milyar 
200 milyon dolarlık 
mermer ve maden 
ihracatı gerçek
leştirdiği ve bu 
oranın büyük bir 
çoğunluğunun ise

Bursa ve Bilecik 
bölgesinden temin 
edildiğini belirten 
İMİB Yönetim 
Kurulu Üyesi Erol 
Efendioğlu,Çinlilerin 
bu ziyaretinin kendi
leri için son derece 
önemli olduğunu 
ifade etti. Çinli fir
maların son iki yılda 
Bursa firmaları ile 
sürekli iletişim 
halinde olduğunu 
belirten Efendioğlu, 
"Çin'e her geçen 
gün ihracat rakam
larımız artıyor.
En ciddi

beklentimiz ise 
2012 yılı için. 
2012'de sadece 
Bursa Bölgesinin 
Çin'e yarım 
milyar dolarlık 
maden ihracatı 
yapmasını 
bekliyoruz" dedi. 
Çinli heyet, Orhan 
gazi ve Gemlik'teki 
mermer fabrikaları 
nın ardından ise 
Bursa bölgesinde 
bulunan mermer 
ocaklarını ziyaret 
ederek buralarda 
incelemelerini 
sürdürdü.

Ayşe Ziver Karatas ilköğretim
Okulu nda öğrenim haşladı
Hayırsever Karataş 
Ailesi, babaları ve 
anneleri adına * 
yaptırdıkları Ayşe- 
Ziver Karataş 
İlköğretim Okulu 
tamamlana rak 
hizmete açıldı. 
Ilıca Caddesi’nde 
bulunan eski Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu’nun yapı kul
lanımının uygunsuz 
olması nedeniyle 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’na 
taşınmasının ardın
dan, okulu yeniden 
yapacak sponsor 
arayan Gemlik 
Belediyesi,

ilçemizde hurda 
demir ve saç 
ticaretiyle uğraşan 
Merhum Ziver

Karataş varisleri ile 
görüşerek, yeni 
okulun sponsor
luğunu üstlendiler.

8 ay önce temeli 
atılan okul da dün 
öğrencilerine 
kavuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Halk Eğitim Merkezi, M Kursu acıyor
Oğuz GÜN

Gemlik Halk Eğtim 
Merkezi açtığı 
kurslara bir yenisini 
daha ekledi.
Avcılar Derneği ile 
birlikte başlatılan 
çalışma kapsamında 
Halk Eğitim Merkezi 
bünyesinde Avcılık 
kursu açılıyor.
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
kursa katılmak 
isteyenlerin 31 Ekim 

2011 Pazartesi 
gününe kadar kayıt 
larını Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne 
giderek yaptırmaları 
gerektiği bildirildi. 
Kayıt işlemi için 
katılımcıların şahsen 
Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’ne veya 
Merkez Avcılık ve 
Atıcılık Kulübü 
Derneği’ne başvur
maları gerekiyor. 
Öte yandan, bu yıl 
Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü İşkur'la 
işbiriiğiyle kurban 
kesimi, aşçı çırağı 
yetiştirme, hasta ve 
yaşlı Bakımı ile 
Gazaltı Kaynağı 
kursları açtı.
Bu kursların devam 
ettiğini belirten 
ilgililer, tamamlan
makta olan kursların 
sonunda yeterli 
talep olması halinde 
cam işleme ve 
fotoğrafçılık 
kursu da açılacağı 
belirtildi.

Ib'iiiiiIiiiIbiiMW
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Van’da 
meydana gelen ve 

| 200’ün üzerinde
kişinin yaşamını 
yitirdiği, binin 
üzerinde vatandaşın 
da yaralandığı 
depremin ardından 
afet bölgesinde ara 
ma kurtarma çalış
malarına başladı. 
Geçtiğimiz mayıs 
ayında Kütahya’nın 
Simav ilçesinde 
meydana gelen 
depremin ardından 
hemen bölgeye 
ulaşan ve 
depremzedelere 
özellikle psikolojik 
destek sağlayan 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Van’da 
dün meydana gelen 
depremin ardından 
da harekete geçti. 
Depremin meydana 
geldiği öğle saat
lerinde acil olarak 
toplanan İtfaiye 
Daire Başkanlığı’na 
bağlı Afet 
Koordinasyon 
Merkezi, bölgedeki 
arama kurtarma 
çalışmalarında 
görev almak üzere 6 
kişilik uzman bir 
ekip hazırladı. 
Aralarında Marmara 
Depremi’nde de kur
tarma çalışmaların
da görev alan alanın 
da uzman kişilerin 
bulunduğu ekip, 
teknolojik malzeme 
lerle tam donanımlı 
hale getirilen arama

kurtarma aracıyla 
bölgeye hareket etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekibi, 
özellikle hasarın en 
fazla olduğu Erciş 
ilçesinde arama kur
tarma çalışmalarına 
destek verecek.
Van’ın acısının 
Bursa’nın acısı 
olduğunu belirten 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin bütün 
imkanlarıyla 
deprem bölgesinde
ki vatandaşların 
yanında olduğunu 
vurguladı.

2 TIR YARDIM 
MALZEMESİ 
Büyükşehir 
Belediyesi, arama 
kurtarma çalış
malarının yanında 
depremde evlerini 
kaybeden vatan
daşların yaralarını 
sarmak için de 2 tır 
dolusu yardım 
malzemesini 
bölgeye ulaştırıyor. 

büyükşehir 
Belediyesi’nin 
organizasyonuyla 
düzenlenen ve 
hayırsever 
vatandaşların da 
destek verdiği 
kampanya kap
samında 
toplanan gıda, 
giyecek ve bat
taniyeden oluşan 
malzemeler de Van 
merkez ve Erciş 
İlçesi’ndeki 
depremzedelere 
ulaştırılacak. Bunun 
yanında bölgeye 
yardımlarını ulaştır
mak isteyen 
vatandaşlar, Fevzi 

Çakmak Caddesi 
üzerindeki 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Gıda Bankası’na 
yardım malzemeleri
ni bırakabilirler. 
Aynı zamanda 
yardımlara katkı 
sağlamak isteyen 
vatandaşlar 
da yine Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
Alo 153 hattından 
bilgi alabilirler.

Bursa’nın gele
ceğinin şekillendiril 
diği ‘1/100000 
Ölçekli Bursa İl 
Çevre Düzeni 
Plam’mn vizyon 
belirleme çahştayı, 
ilçe belediye başkan 
larının katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Özel 
İdaresi tarafından 
5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’na 
göre ortaklaşa 
hazırlanan ‘1/100000 
ölçekli Bursa İl 
Çevre Düzeni Pla 
m’mn vizyon belir
leme çahştayı, 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi’nde 
(Merinos AKKM) 
yapıldı. Toplantıya, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin 
Avşar, ilçe belediye 
başkanları, daire 
başkanları, il 
müdürleri, İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) öğretim 
görevlileri ve şehir 
plancıları katıldı. 
Toplantı öncesinde 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Başkanvekili 
Abdullah Karadağ, 
Bursa’nın yeni kuru
lan bir şehir 
olmadığını, 15 mil 
yon yıl öncesine ait 
yaşamların tespit 
edildiğini dile getir

di. Bursa gibi bir 
şehrin 3 yıllık, 10 
yıllık ve 100 yıllık 
planlarının olması 
gerektiğini belirten 
Karadağ, “Bu konu
da devlet ve 
belediyeler öncü 
olmalıdır. Şehirler 
daha düzenli 
olmadır. Bursa, 
tarih, kültür ve 
sanayi şehridir. Bu 
çalışmalarla, değer
lerimizin önünü aça
cak, gençlerimize, 
torunlarımıza güzel 
bir miras bırakacak 
projeler üretilmesini 
temenni ediyorum” 
dedi.
Nisan ayında 
başlanan çalış
maların katılım ve 
şeffaflık anlayışı 
içerisinde devam 
ettiğini belirten 
Karadağ, her kesim
den insanın çalış
malara katılmasının 
önemli olduğunu da 
sözlerine ekledi. 
İl Özel İdaresi Genel 
Sekretervekili Müfit 
Aydın ise İl Çevre 
Düzeni Plam’mn 
Bursa’nın gelişimini 
yönlendireceğini 
söyledi.

Çalışmalar kap
samında sanayi, 
tarım, konut, yaşam 
kalitesi, kentsel 
riskler, bölgesel 
kalkınma, doğal 
çevre, tarihi 
mirasın korunması, 
yerel yönetişim, 
ticaret ve hizmetler, 
turizm, ulaşım, 
lojistik ve altyapı 
sektörleri hakkında 
verilerin top
landığını ifade 
eden Aydın, 
“Türkiye’de plansı
zlık en büyük sıkın
tıdır. Bu planları 
doğru ve iyi bir şek
ilde yapmalıyız. 
Gelecek kuşaklara 
doğru bir şeyler 
bırakmalıyız. Bilim 
insanlarının bu 
konuda çok üretici 
olması gerekir. 
Kamu kurumlarının 
da bu üreticiliği 
algılaması ve uygu
laması gerekir” 
diye konuştu. 
Konuşmaların 
ardından Prof. 
Dr. Handan 
Türkoğlu, katılım
cılara çalışmaların 
süreci hakkında 
bilgi verdi.

mİ!■< Körfez www.gemllkkdrfezgazetesl.com

http://www.gemllkkdrfezgazetesl.com
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Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan Gemlik’te 
başlatılan 
spora destek 
çalışmaları kap
samında program
lanan suni çim 
saha yapımına 
başlandı. 
İlçe Belediye 
sahasının yanında 
bulunan ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından kamu
laştırtarak 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
devredilen toprak 
sahada başlanan 
suni çim saha çalış
maları start aldı. 
62X100 ebadında 
soyunma odalarıyla 
birlikte resmi 
maçların 
oynanabileceği 
büyüklükte yapıla
cak olan saha 
alanında çalış
malarını inceleyen 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili 
Refik Yılmaz, 
işi üstlenen

müteahhit firma 
yetkililerinden 
bilgi aldı. 
Gemlik’te kısa 
süre içinde spor 
hamlesi başlattık
larını ve öncelikli 
olarak da futbol 
sahalarına el attık
larını belirten 
Başkanvekili 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
İlçe stadının 
rulo çim ile 
kaplanmaya baş
landığını, bunun 
yanı sıra üniversite 
içinde öğrencilerin 
kullanabilecekleri 

suni çim saha 
yapılacağını, 
Kumla’da 
bulunan sahanın 
ihalesinin 
yapıldığını, yakında 
çalışmalara 
başlanacağını, 
Umurbey futbol 
sahasının 
kamulaştırmasının 
bitirildiğini 
ayrıca 
Büyükşehir’in 
yapmakta olduğu 
suni çim saha 
ile Gemlik’te 
büyük bir spor 
hamlesi başlattık
larını kaydetti.

Bu sezon Bursa 
Birinci Amatör 
Küme’de mücadele 
verecek olan 
Gemlik Körfezspor 
Kulübüne Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan malzeme 
desteği yapıldı.

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile AK Parti 
Belediye Meclis 
Üyeleri Gökay Bilir, 
Aslan Özaydın, 
Fevzi Ayyıldız, 
Necmettin Rama ve 
Turan Alkış’ın da 
katılımıyla spor 

malzemelerini 
Körfezspor Kulüp 
Başkanı Fehmi 
Kulaber’e verdiler. 
Şu anda Futbol ve 
Bayan Voleybol 
branşlarında 
gençlere spor 
yapma olanakları 
sağladıklarını 
söyleyen 
Körfezspor Başkanı 
Fehmi Kulaber, 
Gemlik 
Belediyesi’nin yap
tığı malzeme 
desteği nedeniyle 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’a teşekkür 

etti. Gemlik’te 
başlattıkları spor 
hamlesi ile ilçede 
bulunan tüm spor 
kulüplerine ayırım 
yapmaksızın talep
lerine göre malzeme 
desteği verdiklerini 
söyleyen Gemlik 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, sporun her 
dalında mücadele 
veren kulüplerimizin 
her zaman yanların
da olduklarını, bun
dan sonra da aynı 
desteği verecekleri
ni kaydetti.



25 Ekim 2011 Salı Gemlik Körfez Sayfa 7

Dojo Karete Spor Kulübü’nde Kuşak Heyecanı

Kuşak atlamalı için kıyasıya yarıştılar
Oğuz GÜN

Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü’ne 
bağlı sporcu gençler 
uzun süreli çalış
malarının ardından 
kuşak sınavına 
girdiler.
Hafta sonunda Dojo 
Spor Kulübü’nden 
yapılan kuşak atlama 
sınavlarında 45 
karateci yarıştı. 
Kuşak sınavında bir 
üst kuşağa geçmek 
için kıyasıya çalışan 
karateci gençler, 
amaçlarına ulaştılar. 
Sınavda 45 sporcu 
bir üst kuşağa 
geçerken, kuşak 
atlamanın verdiği 
sevinç tüm sporcu
ların yüzüne yansıdı. 
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Başkanı Gökhan 
Özler, ayrıca bu ay 
dalgıçlık ve cankur- 
taranhk eğitimlerinin 
de verilmeye baş-

.yjüovarnasatftisi.com

landığını belirtti. 
Profesyonel ekiplerle 
tam donanımlı olarak 
verilecek olan 
eğitimler için 
kayıtların başladığı 
bildirilirken, 
eğitimler sonunda 

kursiyerlere katıldık
ları branşların 
sertifikaları 
verilecek.
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Başkanı Gökhan 
Özler, “2013 yılında 

yürürlüğe girecek 
olan ve özel 
havuzlarda cankur
taran bulundurma 
şartı getiren yasa 
nedeniyle kursiyer
lerin sertifikalarını 
aldıktan sonra

iş bulma şansları 
da yüksek.
Kursta katılımcılar 
toplamda on iki 
saat pratik eğitim 
verildikten sonra 
dalış eğitimlerine 
başlanacak.

Kursa katılmak 
için Dojo Spor 
Kulübü’ne 
gidebilir ya da 
0532 361 03 22 nolu 
telefondan bilgi 
alabilirler" şeklinde 
konuştu.

TNT îıı'ı yarın Buısa'da

TNT Televizyonu 
nun içi tamamen 
özel olarak hazır
lanan, eğlence dolu 
“TNT Televizyonu 
Türkiye Yollarında” 
tın ziyaretçileriyle 
buluşuyor. 
TNT’nin “bi’ dolu 
dünya”sından bir 
çok sürprizi 
barındıran “TNT

GemlikKarfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Televizyonu Türkiye 
Yollarında” tın 26 
Ekim 2011 Çarşam
ba günü Bursa’da 
Kent Meydam’nda 
ziyaretçilerini 
eğlenceye davet 
ediyor.
“TNT Televizyonu 
Türkiye Yollarında” 
fırında, birbirinden 
eğlenceli ve ilgi 

çekici etkinliklerle 
eğlenecek, holo
gram çadırlarında 
ünlü yıldızlarla 
buluşma fırsatı 
yakalayacaksınız. 
Türkiye’yi şehir 
şehir dolaşmak için 
Eskişehir’den yola 
çıkan fırın sonraki 
durağı ise Kocaeli 
olacak.

Bursa Otomobil 
Sporları Kulübü 
tarafından organize 
edilen 36.Yeşil 
Bursa Rallisinde 
Burak Çukurova, 
sergilediği 
muhteşem perfor
mansıyla birinciliği 
elde etti.

Türkiye Ralli 
Şampiyonası heye
canı, 22-23 Ekim 
tarihleri arasında 
Bursa’da gerçek
leşen Yeşil Bursa 
yarışı ile devam 
etti. Toplam 
482 kilometrelik 
rallide

Yüce Auto Skoda 
desteğiyle Skoda 
Fabia S2000 ile 
yarışan Burak 
Çukurova, 
sergilediği üstün 
performans ile 
zirvede yer alarak 
adeta Eskişehir ral
lisine nazire yaptı.

‘Ge rn İilc Kö rfez’ www.gemIikkorfezgazetesi.com

yj%25c3%25bcovarnasatftisi.com
Iikkorfezgazetesi.com
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Bursa'nın dağ 
yöresi ilçeleri olarak 
bilinen Harmancık, 
Keleş, Büyükorhan 
ve Orhaneli ilçeleri, 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
bağlanmak için 
harekete geçti. 
TBMM gündemine 
alınan ve önümüz 
deki günlerde 
görüşülerek yasa 
laşması beklenen 
tasarıyla birlikte 
nüfusu 750 binin 
üzerindeki tüm 
Büyükşehir Beledi 
yelerinin sınırı, il 
sınırına eşitleniyor. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Altepe'nin hizmetin 
tek elden 
yürütülmesi 
anlamında çok 
olumlu bulduğu bu 
tasarıya göre, mev
cut merkez ilçelerin 
dışında kalan 
İnegöl, 
Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, 
Orhangazi, İznik,

Yenişehir, Keleş, 
Orhaneli, 
Büyükorhan ve 
Harmancık ilçeleri 
de aynı statüye 
dönüştürülecek ve 
merkez ilçe olacak. 
Tasarıyla ilgili 
Orhaneli Belediye 
Başkanı İrfan 
Tathoğlu, 
Orhaneli'ne yatırım 
yapılması konusun
da çağrıda bulu
narak, "Orhaneli 
yatırıma aç bir 
bölge. Dolayısıyla 
da Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
imkanlarından fay
dalanacak olmamız 

önemli bir gelişme. 
4 milyon liralık 
kısıtlı bütçemizin 
imkanları dahilinde 
ilçemize en iyi 
hizmeti vermeye 
çalışıyoruz.
Bundan dolayı da 
Büyükşehir'e 
bağlanmamız 
menfaatimize 
olacaktır. Doğru 
yatırımlar yapıldığı 
sürece muhalefet 
dahil olmak 
üzere kimsenin 
bölgenin bu 
hizmetlerle kalkın
masına itirazı 
olacağını zannet
miyorum" dedi.

Özel Tüketim 
Vergisi'nde (ÖTV) 
son yapılan 
zamlar ve 
dövizdeki artış 
sebebiyle ikinci 
el oto pazarında 
fiyatlar yükseldi. 
ÖTV zamları 
motor hacmi 
1600cc-2000cc 
arasında olan 
araçların anahtar 
satış fiyatına yüzde 
12.5, 2000 cc 
üzerindeki araçların 
anahtar satış fiyatı
na da yüzde 25 

Gemlik Körfez Gazetesi£ www.gemlikkorfezgazetesi.com

olarak zam 
yapılması, ikinci 
el araç piyasasını 
etkiledi. Nilüfer 
Belediyesi'nin 
Çalı Yolu'ndaki 
pazar günleri kuru
lan oto pazarında 
döviz ve ÖTV'deki 
artış sebebiyle ikin
ci el oto fiyatları 
yükseldi. Aracını 
satmak isteyen 
vatandaşlar, 
otopazarına 
hücum etti. Oto 
pazarında yer 
sıkıntısı yaşanırken, 

giriş ücretlerinin 
15 TL olmasına 
vatandaşlar 
tepki gösterdi. 
Kalabalığın çok 
olduğu ve alışveriş
lerin az olduğu 
oto pazarında, 
vatandaşlar 
sosyal yaşam 
alanlarının 
yetersizliğinden de 
yakındı.
Vatandaşlar, 
Nilüfer Belediye 
si'nin bölgeye daha 
fazla ilgi göster
mesini istedi.

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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

MORTGRGC BROKER'!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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 ARANIYOR
MATBAADA

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

GemlikK^rfez

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

tfmaa
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez Gazetesi : www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sözleşmeliye 4 ikramiye
Memurlara ödenen 
yardımlardan da 
faydalanacak olan 
sözleşmelilerin 
gözü aydın.
Bundan böyle 
sözleşmeliler yılda 
4 ikramiye, Haziran 
ve Aralık'ta teşvik 
parası alacak.
Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda 
(MEB) sözleşmeli 
çalıştırılacak per
sonelin hizmet 
şartlarını, 
vasıflarını, görev
lerini, sorumluluk
larını, ücretlerini ve 
diğer ödemeleriyle 
özlük işlemlerini 
düzenleyen 'MEB 
Sözleşmeli 
Personel Hizmet 
Sözleşmesi' Resmi 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. 652 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 
42'nci maddesine 
dayanılarak hazır
lanan esaslara 
göre; sözleşmeli 
personele, çalıştık
ları günlerle orantılı 
olarak hastalık ve 
senelik izin süreleri

Mezunlara fatura soku
Yüksek öğrenim 
kredi borcunu 
ödeyen binlerce 
kişi, ikinci fatura 
şoku yaşıyor. 
Katkı ve öğrenim 
kredisi borcunu 
ödemeyen 500 bine 
yakın üniversite 
mezunu icralık 
olurken, ödeyen 
binlerce kişiye de 
yeniden borç çıktı. 
Kredi borcu olan

dalanacak.dahil Ocak, 
Nisan, Temmuz ve 
Ekim aylarında 
birer aylık 
sözleşme ücreti 
tutarında ikramiye 
ödenecek. Üstün 
gayret gösteren 
sözleşmeli 
personele Milli 
Eğitim Bakam'nın 
onayı ile 4 
ikramiye dışında 
Haziran ve Aralık 
aylarında da teşvik 
ikramiyesi verile
cek. Sözleşmeli 
personel 
memurlara ödenen 
aile, doğum ve 
ölüm yardımların
dan da fay

mezunlar geçen yıl 
borçlarını yeniden 
yapılandırma 
imkanına kavuştu. 
Ancak, borcunu 
yapılandıranların 
sevinci kısa sürdü. 
Vergi dairelerinden 
icra takip bildirim
leri gönderildi. 
Yapılandırma kap
samında 7 bin 
liralık borcunu tak- 
sitlendiren A.Y.,

ANLAŞMA YILLIK 
OLACAK 
Öte yandan, 
sözleşmeler 1 yıllık 
olacak. Bakanlık, 
sözleşmeleri iste
diği zaman tek 
taraflı feshetme 
hakkına sahip ola
cak. Bunun dışında 
disiplin hükümler
ine aykırı 
davrananların 
sözleşmeleri 
iptal edilebilecek. 
Sözleşmeli 
personel de 
memurlar için 
tespit edilen çalış
ma saatleri

"Yaptığım ödeme 
vergi dairesine 
düşmemiş. Vergi 
dairesi 'postaya

takılmış', Maliye de 
'sistemden kaynaklı 
sıkıntı var' diyor" 
şeklinde konuştu.

esaslarına göre 
çalışacak. Hafta 
sonu ve resmi 
tatillerde de 
çalıştırılabilecek 
olan sözleşmeli 
personelin 
ücretleri unvanları 
dikkate alınarak 
yapılacak.

VEKİL EBE 
HEMŞİRELERİN 
MAAŞI 400 LİRA 
ARTIYOR 
Yaklaşık 5 bin 
vekil ebe-hemşire 
sözleşmeli memur 
oluyor. Sağlık 
Bakanlığı teşkilat 
yapısını değiştire
cek olan Kanun 
Hükmünde 
Kararname ile vekil 
ebe ve hemşireler 
4/B'li sözleşmeli 
memur kadrosuna 
atanacak.
Sözleşmeli 
memurluğa geçen 
vekil ebe 
hemşirelerin 
maaşları yaklaşık 
400 lira artacak. 
Maaş artışının yanı 
sıra, yıllık izin gibi 
birçok sosyal hak
lara kavuşacak.

Bütçenin ilacı, 
vatanıiasa yüklenen ÖTV
Akaryakıt ve 
doğalgazdaki ÖTV 
gelirinin yıl sonun
da 33,6 milyar 
liraya ulaşması 
bekleniyor. 
2012 yılında da 
beklenen 36,5 mil
yar liralık ÖTV 
geliri dahil edildi 
ğinde akaryakıt ve 
doğalgazdan hâzi
nenin kasasına 6 
yılda 173,5 milyar 
lira girmiş olacak. 
Motorlu taşıtlardan 
da bu yıl 6 milyar 
lira, önümüzdeki 
yıl 6,7 milyar lira 
ÖTV gelecek. 
Akaryakıt ve doğal 
gaz ürünlerinden 
alınan Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV), devletin en 
önemli gelir kalem
lerinden birini 
oluştururken, bir 
anlamda bütçeye 
"ilaç oluyor".
Bütçede 2011 yılın
da 34,6 milyar lira 
olarak öngörülen 
akaryakıt ve doğal
gazdaki ÖTV 
gelirinin yıl sonun
da 33 milyar 580 
miiyon 850 bin lira 
olması bekleniyor. 
Devlet, petrol ve 
doğalgaz ürün
lerinden alınan 
ÖTV ile 2012'de 
red ve iadeler ile 
mahalli idare 
payları dahil

NÖBETÇİ ECZANE
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36 milyar 510 
milyon 564 bin lira 

gelir hedefliyor. 
Bu tutar 2011 yılı 
tahmini ile 
kıyaslandığında 
yüzde 8,7 oranında 
bir artışa karşılık 
geliyor.
Hazine, Petrol ve 
doğal gaz ürün
lerinden 2007 yılın
da 22,2 milyar lira, 
2008 yılında 23,9 
milyar lira, 2009 
yılında 25,6 milyar 
lira, 2010 yılında 
31,7 milyar lira 
ÖTV geliri elde 
etmişti.
Petrol ve doğalgaz 
ürünlerinden alı
nan ÖTV yoluyla 
bu yıl 33,6 milyar 
liralık, 2012'deki 
36,5 milyar liralık 
gelir edileceği tah
mini de göz önüne 
alındığında, 
Hâzinenin kasası
na 6 yılda 173,5 
milyar lira girmiş 
olacak.
Bu da devletin söz 
konusu kalemden 
elde ettiği gelirin 
her yıl katlanarak 
arttığını ortaya 
koyuyor. Akaryakıt 
ürünlerinden alı
nan ÖTV, her ürün 
için litre, kilogram 
veya metreküp 
başına maktu 
(sabit) bir tutar 
olarak uygulanıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol S13 1O 79
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
M?r.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 30 88

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4100 
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)

laılıılıaulıılii
MS SİM 

BABAMNGIMERİ 
IR DUBLAJ 

ll.45-l4.00-l6.00- 
18.00-20.I5 

ŞİRKLER 
13.I5-15.15-17,30

Rezervasyon 
(Td î 513 33 21)
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Bursa Temsilcisi 
Gemlik Yelken 
Kulübü, sekiz 
sporcusu ile 
Türkiye 
Şampiyonası’na 
katılıyor.
Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun 
2011 yılı Faaliyet 
Programı’nda yer 
alan Optimist ve 
Laser Türkiye 
Şampiyonası 
25 - 30 Ekim 2011 
tarihleri arasında, 
Didim D-Marina 
ev sahipliğinde 
Didim / Aydın’da 
yapılacak.
Gemlik Yelken 
Kulübü başarılı 
sporcuları 
Bandırma’da yapılan 
Marmara Bölge 
şampiyonasının 
ardından Türkiye 
şampiyonasına 
katılmaya hak 
kazandılar.
Elde ettikleri 
derecenin ardından 
TYF kontenjanına 
kalan sporcular

Antrenörler Timur 
Arabalı ve Mustafa 
Öncü nezaretinde 
Hasan Sal, Enes 
Topkaç, Tuğba 
Öksüz, Cengiz 
Baydar, Hürcan 
Büberci, Hikmet

Mert Çetin, Nilsu Nur 
Tetik, Atacan 
Coşkun kadrosuyla 
Didim’e gittiler. 
Yarışlar öncesi iki 
gün GARDEN Of 
Sun Hotel de kamp 
yapacak sporcu

larımız, 26 Ekim 
günü Türkiye’deki 
tüm başarılı kulüp 
sporcularının bir 
arada olacakları bu 
büyük organizasyon 
da start alacaklar. 
Her gün yapılacak 

üç yarışın ardından 
beş günde toplam 
on beş yarışla 
organizasyon 
30 Ekim 2011 
Pazar günü son 
bulacak.
Zorlu beş günün 

ardından doğayla 
ve rakipleri ile 
mücadele edecek 
Güney Marmara’nın 
Altın çocuklarının 
başarı ile 
Gemlik’e dönmesi 
bekleniyor.

U GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru ; On. Or. Özgür İLİCİ 

KULAK BURUN BOĞAZ (KBB) Op. m Erbil ATACAK
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE 1NG & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK



'99
şş Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüllı
• Bitki Çayları
• Tohumlar & Vitaminler 

Kuvvet Macunlan
* Aromatik Bitkisel Sular 

Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
• Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURS v V v t 
444 6877

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

GEMLIKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL 

% 10 İNDİRİM
KUPONU

BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

*’NURS®
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN”

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

26 Ekim 2011 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info(o)gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Yerleske’de 
plaket töreni
Uludağ Üniversitesi Asım Koca 
bıyık Mes lek Yüksek Okulu eski 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Gündoğ 
du’ya yeni Müdür tarafından 
teşekkür plaketi verildi. 5’de

Gemlik'e yeni met Gönüllülen aranıyor
Kaymakamlıkla Gemlik Mahalle Afet Gönüllü 
leri Vakfı üyeleri ile yapılan toplantıda, olası bir 
depremden önce nelerin yapılacağının belirlen
mesi gerektiğinin bilinmesi istendi.
Deprem ve benzeri doğal 
afetlerde görev yapmak için 
kurulan ve tüm Türkiye'de 
çalışmalarını sürdüren 
Mahalle Afet Gönüllüleri 
Vakfı (MAG)'nın Gemlik'te 
yeni afet gönüllüleri arıyor
lar. Kaymakam Bilal Çelik,

"Van'ın deprem riski az bir 
bölge olmasına rağmen, 
böyle yıkıcı bir deprem 
yaşanması bize şunu hatır
lattı. Anadolu' nun tamamı 
deprem bölgesidir. Her şehir 
kadar Gemlik'te bu riski 
taşıyor." dedi. Sayfa 4’de

tüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MAG destek istiyor
Deprem gerçeği Türkiye’nin günde 

mine yeniden oturdu.
1999 depremini yaşayan bizler onu 

çoktan unuttuk.
Van depremi bu gerçeği yeniden 

hatırlattı.
Oysa bir süre önce Merkezi İstanbul 

da olan Mahalle Afet Gönüllüleri 
Vakfı, ilçemizde bu örgütlenmeyi 
sağlamak üzere gelmişti. Birçok 
toplantılar yapıldı, örgütlenmeye baş
landı.

Bunun için Valilik de destek oldu, 
Afetler için mahallelere donanımlı 
konteynerler konmaya başlanmıştı.

Devamı sayfa 4’de

28 Ekim 
konserleri 
imal edildi 
Çukurca'da yaşanan 
hain saldırıda kaybet
tiğimiz şehitlerimiz 
ve Van'da yaşanan 
depremde hayataları 
nı kaybeden vatan
daşlarımız nedeniyle 
Türkiye yasını 
sürdürüyor.
Yaklaşan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
kapsamında plan
lanan etkinliklerden 
bazıları Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından iptal edildi.

Adi Yunus 
Geray... Henüz 
13 yaşındaydi... 
Kurtarıl mayı bek 
lerken Reuters'in 
de ney imli foto 
muhabi ri Ümit 
Bektas tarafın dan 
çekilen fotografi 
Van depreminin 
simgesi olmaya 
adaydı... Kendisine 
siper olan bir 
başkasının cansız 
bedeniyle saatlerce 
kurtarılmayı 
bekleyen Yunus'un 
sakinliği ve sabri 
objektiflere böyle 
yansımıştı.
Kurtarma ekip
lerinin başının 

altına verdiği 
yastıkla sessizce 
bekleyen Yunus 
kurtarıldığında tüm 
Türkiye umut lan
mış, sevinmişti. 
Ancak sabaha karşı 
Yunus'tan acı 
haber geldi. İç 
kanaması da olan 

Yunus'un hasta 
neye giderken 
kalbi dayanmadı ve 
yaşama veda etti. 
Mucize olarak nite
lenen Yunus 
Geray’ın ölümü 
deprem gerçeğini 
bir kez daha ortaya 
koydu.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bektaşi fıkraları...
Bektaşi çok yaman. Ne 

düşündüğünü saklar...Ne de sözünü 
sakınır... Aklına geleni denk 
düşürdüğü anda dışa vurur. Çekinmek 
nedir bilmez. Neden?

Çünkü yürekleri tertemizdir...
Kimseyle ilgili kötülük düşünmezler 

de ondan...
Düşünseler aşağıdaki fıkralar üretilir 

miydi?

Bektaşi ve Sofu...
Koyu sofu bir adamcağızla Bektaşi, 

bir başka kente gitmek üzere bir ker
vana

katılırlar. Sofu, ikindi üzeri namaz 
kılacağını söyler. Bektaşi :

-Geç kalırsan kervanı kaçırırsın ; 
onun için sünneti bırak da yalnız farzı 
kıhver, diye öğüt verir.

Bektaşi'nin sözüne uyar adam. O 
gece bir yerde konaklarlar. Ertesi 
sabah sofu, Bektaşi'ye sitem eder;

-Dün bapa sünneti kıldırmadın, gece 
rüyama Peygamber Efendimiz girdi.

Bektaşi adamın sözünü ağzına tıkar
-Daha ne istiyorsun! Farzı da bırak 

rüyana bu kez Tanrı girsin!
Bir gün fazla tutmuş...

İkinci Mahmut,Yeniçeri ocağını 
kaldırdıktan sonra, Alevi-Bektaşi kesi
mi üzerinde terör estirmiş, kimilerini 
öldürmüş, kimilerini ise sürdürmüştü.

İstanbul'da hiçbir Bektaşi ortaya 
çıkamaz olmuştu.

Padişah bir gün Bahçekapı'dan 
geçerken korkmadan, göğsünü gere 
gere dolaşan bir Bektaşi babası gör
müş. Adamın rahat tavırları padişahı 
etkilemiş. Çağırtılmasını buyurmuş. 
Baba gelince şöyle demiş:

-Sizinkilerin tümü bir kıyıya kaçtı, 
gizlendi.Sen burada yalnız başına ne 
dolaşıyorsun?

Baba çekinmeden yanıtlamış:
-Sultanım, onlar gitti, beni damızlık 

bıraktılar!
İyi rüyalar...
Mevlevi, Bektaşi ve Softa yemekten 

sonra ikram edilen bir tepsi baklava 
için rüyaya yatarlar. En hayırlı düşü 
gören baklavayı alacak. Öneri kabul 
edilir. Yatar, uyurlar. Sabah olunca 
Sofu :

-Ne düş gördünüz anlatın bakalım?, 
der.

Mevlevi sikkesini başına geçirerek :
-Hayırdır inşallah göklere çıktım, 

der.
Hoca da :
-Ben ise düşümde cennete gittim, 

der.
Bektaşi :
-Erenler, ben de gece birinizin gök

lere uçtuğunu, diğerinizin de cennette 
gezdiğini görünce, artık bunlar fani 
dünyaya dönmezler diyerek kalkıp 
baklavayı temizledim!, der.

Gemlik Belediyesi 
tarafından hazır
lanan yeni Hayvan 
Pazarı’nda Gemlik 
Belediyesi Sağlık 
İşleri Veterinerleri 
tarafından 
denetimler aralıksız 
sürüyor.
Dr. Veteriner Hekim 
A. Hakan Uğur ve 
Sağlık Ekibi tarafın
dan yapılan dene
timlerde kurban ala
cak vatandaşlara 
aşırı zayıf, öksürük, 
burun-ağız akıntısı, 
gözleri mat, tüyleri 
karmaşık, dili, 
kulağı, memesi 
kesik olan, 
boynuzları kökün
den kırık olan, çok 
aşırı sakin ya da 
çok aşırı aktif olan 
hayvanlardan 
uzak durulması iste
niliyor.
Kurbanlık için 
küpeli, aşılı, 
Veteriner Hekim 
sağlık raporu olan 
hayvanların tercih

Mil Iİİ İiH i İlil IIW
Gemlik İlçesi 
Karsak Deresi 
üzerinde bulunan 
2 adet Köprünün 

genişletilmesi ve 
muhtelif yerlere 
Betonarme 
Menfez yapılması 
yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale 
Kanununun 
19 uncu maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile ihale 
edildi.
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonunda 
yapılan ihaleye 6 
firma katılarak 
teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 
287.161, 67 Krş. 
olan ihaleye katılan 
firmalardan 1- 
Çıraksan İnş. Haf. 
Mad. Tur. Nak. Teks. 
Ltd. Şti. 436.107,75

edilmesi gerektiğini 
söyleyen Dr.
Veteriner Hekim A.

Hakan Uğur, ayrıca; 
"Kurbanlıklarda 
erkek hayvanların

krş. 2- Bora Yapı 
Müh. İnş. Taah. 
Mad. Nak. Gayr. 
Değer. Danış. Ve 
Eksp. Hiz. Tie. San. 
Ltd. Şti. 328.006,55 
krş. 3- Altınbaş 
İnş. San. Ve Tie. 
Ltd. Şti. 427.372,55 
krş. 4- Bemak

Asfalt Madencilik 
San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
340.356,05 krş. 5- 
Bayhan inşaat 
Turizm Tie. ve San. 
Ltd. Şti. 289.070,40 
krş. 6- Çırağan Müh. 
Mim. Gayr.lnş. 
Taah. Tie. ve San. 
A.Ş. 379.143,35 

kesilmeleri, dişi 
hayvanların ise 
gebelik riskinin 
olması, yurdumuz
da hayvan sayısının 
az olması nedeniyle 
de üremenin engel
lenmemesi tercih 
edilmelidir” dedi; 
Büyük Baş hayvan 
alacak olan vatan
daşların bir tosuna 
arkadan bakıldığın
da bel-kalça kıs
mının kare-küp şek
linde olması duru
munda etli, diktört- 
gen şeklinde ise az 
etli, üçgen şeklinde 
olması durumunda 
ise etsiz olduğu 
bilgisini veren Dr. 
Veteriner Kutlu, 
son olarak ta 
büyük baş 
hayvanlarda 2 yaşın 
altındakilerin 
kesilmeyeceği, 
kesime en az 
1-12 saat kala 
hayvanlara yem 
yedirilmemesi 
gerektiğini hatırlattı.

kuruş teklif 
verdi.
Verilen teklifler 
ihale komisyonu 
tarafından daha 
detaylı şekilde 
yapılacak 
kontrolden sonra 
netice taraflara 
bildirilecek.
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'MımeınaııaftımlılıiıııMı YazıYORUM
Bursa'da, 'Senin 
üzerinde nazar var, 
evindeki para ve 
altınları getir' 
diyen iki kadına 
para ve altınlarını 
veren şahıs, 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu.
Edinilen

Ceviz ağacından düştü
Bursa'nın Orhaneli 
ilçesinde ceviz 
ağacından düşen bir 
kişi ağır yaralandı.

Çatıdan dii$en şahıs anır yatalandı
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde çatıdan 
düşen bir kişi 
ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye

Bursa'da tacizcilere karşı’SapıK Timi'
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü, son 
günlerde kentte cin
sel taciz olaylarının 
artması üzerine sivil 
polislerden oluşan 
'Sapık timi' kurdu. 
Son bir ay içersinde 
yakalanan 5 kişiden 
4'ü tutuklandı. 
Suçunu itiraf eden 
şüphelilerin öne 
sürdükleri bahaneler 
ise polisleri bile 
şaşırttı.
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekip
leri, son günlerde 
halk otobüsü ve 
metro istasyonları 
ile boş arazilerde 
kadınlara karşı cin
sel tacizin artması 
üzerine 'Sapık timi'

Bursa'da Trafik Kazası: 10lü, 2 Yaralı
Bursa'da, sürücüsü 
nün direksiyon haki 
miyetini kaybetme 
siyle kontrolden çı 
kan otomobilin bari 
yerlere çarpmasıyla 
meydana gelen 
trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybet
ti, 2 kişi yaralandı. 

bilgiye göre, 
Osmangazi ilçesi 
M. Zekai Gümüşdiş 
Mahallesi Sönmez 
Caddesi'nde ikamet 
eden Havva 
Altunel'den (34), 
kimliği belirlene
meyen iki kadın 
yardım parası 
istedi. Kadınların,

Edinilen bilgiye 
göre, Gönükbelen 
beldesi Gümüşsüyü 
Mahallesi'nde C.K.

göre, Bademli 
Mahallesi'nde 
oturan N.A. (53), 
evinin çatısını 
aktardığı esnada 

oluşturdu. 
Aralarında kadın
ların da bulunduğu 
sivil polislerden 
oluşan ekip, son bir 
ay içersinde 4 
şüpheliyi yakaladı. 
Adliyeye çıkartılan 
bu kişiler tutuk
lanırken, polisler 
son olarak durakta 
otobüs bekleyen 18 
yaşındaki B.Ş. adın
daki genç kıza 
fermuarını açarak 
cinsel organını 
gösteren kişiyi ara
maya başladı. 
Şüphelinin eşkalini 
alıp kameraları 
izleyen polis ekipleri 
36 yaşındaki M.Ş. 
olduğunu belirledik
leri şüpheliyi

Merkez Yıldırım 
ilçesi Doğu Yakın 
Çevre Yolu Mevtana 
Bulva n'nda mey
dana gelen kazada, 
Tarık Gürgür (31) 
idaresin deki 
16APZ 46 plakalı 
otomobil, 
sürücünün

"Senin üzerinde 
nazar var, sen 
ikametindeki bütün 
altınları ve paraları 
getir" demesi üzer
ine Havva Altunel, 
evdeki bin 800 TL 
para, 1 adet çocuk 
bileziği, 
6 adet altın 
yüzük ve 1 çift

(49) isimli şahıs, 
evinin bahçesindeki 
ağaçtan ceviz topla
mak istedi. Ağaçtan 

ıslak kiremitlerden 
kayarak 8 metre 
yükseklikten 
toprak zemine 
düştü. Ağır 

yakaladı.

'ÇOK SIKIŞTIM, 
ÇİŞİMİ YAPTIM' 
Yeni kurulan bu 
timin 24 saat görev 
yaptığını söyleyen 
Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, tutuk
lanan 4 şüphelinin 
de ilginç mazeretler 
ileri sürdüklerini 
açıkladılar. Bir 
şüphelinin "Ben 
güzelliğine bakarken 
birden tahrik oldum. 
Kendimi tutamadım" 
dediğini, diğerinin 
ise "Otobüste otu
ruyordum. Ayaktaki 
kadın göz kırparak 
bana tacizde bulun
du. Ben de buna 
karşılık verdim" diye 

direksiyon 
hakimiyetini kay 
betmesiyle kontrol 
den çıkarak bariyer
lere çarptı. Kazada 
sürücüsü Gürgür, 
kardeşi Faruk Gür 
gür (25) ve arkadaşı 
İsmail Deniz (36) 
ağır yaralandı. Olay 

küpesini şahıslara 
verdi. Daha 
sonra 'Hadi gidelim 
taş toplayalım' 
diyerek dışarı 
çıkan kadınların 
34 plakalı bir 
araçla kaçtı. 
Dolandırıldığını 
anlayan şahıs polise 
müracaat etti.

düşerek yaralanan 
C.K, Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı, 

yaralanan şahıs, 
Uludağ Tıp 
Fakültesi 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı.

ifade verdiğini 
söyledi. Tutuklanan 
üçüncü sanığın 
ifadesinde, "Çok 
sıkıştım. Param 
olmadığı için 
tuvalete gidemedim. 
Durakta ihtiyacımı 
karşılarken beni 
sapık sandı." dediği
ni belirten polisler, 
tutuklanan son 
kişinin ise, "Polis 
bey gerçekten çok 
güzel ve alımlı bir 
kadındı. Dayana 
madım. Sonra da 
şeytana uyduğumu 
anladım." dediğini 
belirtti.
Polis, tacize uğra 
yanların hemen 155 
Polis İmdat hattını 
aramalarını istedi.

yerine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile Şevket Yılmaz 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldın 
lan yaralılardan 
sürücü Tarık Gürgür 
yapılan müdaheleye 
rağmen hayatını 
kaybetti.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Görmek-Duymak istemiyorum...
Her terör saldırısının ardından yüzlerce 

duyduğum, bu klasik sözleri duymak 
istemiyorum artık...
"Milletimizin başı sağ olsun!.. Acımız 

büyük!"
"Bıçak kemiğe dayandı!" "Sözün bittiği 

yerdeyiz!”
“Çatışma bölgesinde operasyonlar çok 

yönlü sürüyor. “
“Güvenlik güçleri kaçan teröristlerle 

sıcak temasta..."
"F-16 uçakları terör örgütünün kam

plarına bomba yağdırıyor...”
Sayın okurlarım, Sizlerde duyuyor

sunuz bu söylenenleri..
Şehit sayıları değişiyor ama ne yazık ki 
ülkemin kaderi değişmiyor!.

Değiştirilmiyor. Yazık...
Ulusal Televizyon kanallarındaki "son 

dakika" ve "flaş...flaş!" diye duyurulan 
şehit haberlerini...

Şehit olan asker ve polislerle ilgili 
hayat hikayelerini...

Gencecik askerlerin, uğruna şehit 
olduğu Türk bayrağına

sarih tabutları,arkadaşlarının omu
zlarında taşınırken

çalan, cenaze marşının sesini duymak 
istemiyorum.

Şehit eşlerinin feryatlarını, gözyaşla 
rını, şehit çocuklarının babalarının 
fotoğraflarına o mahzun son 
bakışlarını...

Cenaze törenine katılanların adeta 
alıştırılan

"Şehit ölmez, vatan bölünmez" slogan
larını...

Hiçbirini, duymak, görmek ve yazmak 
istemiyorum artık...

Kahroluyorum, ekrandan kaçıyorum, 
kendi kendimi, milletimi, iktidarı suçluy
orum.

Olmuyor, olmuyor.
Bu acı içinde düşünüyorum da..
Bizim askerimize, polisimize, vatan

daşlarımıza yapılan terör saldırılarının, 
bir benzeri başka bir ülkede yapılsa...

Ne yaparlardı?..
Ben söyleyeyim, sizde görüyorsunuz, 
O saldırıyı yaptıran terör örgütünün 

kökünü kazıyana kadar, taş üstünde taş, 
omuz üstünde baş bırakmazlardı!...

Nitekim, yakın örnekleri de var!
(İsrail - Amerika )
Bırakın saldırıyı, söz konusu olduğun

da bile ülke sınırları, uluslararası hukuk, 
insan hakları filan tanımıyorlar!
Acımasızca, kat be kat ceza kesiliyor, 

intikam alınıyor..
Bir esir düşen eri için İsrail neler yaptı, 

gördünüz..
Pekii, biz niye aynı kararlılığı 

gösteremiyoruz?. Belli düşmanlarımız 
olduğu gibi, hiç yoktan siyasilerimiz 
yaratıyor. Bugün, Türkiye 
Cumhuriyeti’ne meydan okurcasına kanlı 
eylemler yapıyorlarsa, bu caniler sırt
larını bunlara dayıyorlar..

İçimizde ki ( BDP ) ve dışımızdaki 
(Barzani- Suriye -Iran-Amerika) gerçek 
dostu, düşmanı netleştirmeden, terörle 
mücadelede etkin sonuç almak çok zor... 
Uyan artık milletim uyan..

O maskeler inmedikçe;Daha çok 
demokrasi hikayeleriyle bastırılır 
acılarımız, öfkelerimiz...

Ve barış, kardeşlik masallarıyla uyutu
lur sabrımız! ..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Göne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MAG destek istiyor
MAG gönüllülerinin birkaç toplantısına 

haberci olarak katılmıştım.
0 günden, bugüne çalışmaları ilerledi.
MAG deprem ve diğer afetler öncesi 

kentlerin en küçük birimleri olan mahalle 
lerde, mahalle halkına, böyle anlarda 
nelerin yapılabileceğini anlatıyor, mahal
leliyi eğitiyor.

Dün, Kaymakamlıkla yapılan toplantı
da, MAG yetkilileri mahallelerde 79 Gem 
lik’linin bu eğitimleri aldığını ve MAG 
üyesi olduklarını söyledi.

Ancak, bir şeyin daha altını çildiler.
Gemliklilerin bir doğal afete karşı MAG 

çatışı altında birleşmesini istediler.
Yani bu sayının çoğaltılması isteniyor.
Gemlik, birinci derecede deprem bölge

sidir.
Depremin ne zaman geleceği belli 

değil.
Van depreminde de gördük ki, deprem 

lerde yardıma ilk koşan o bölgenin halkı 
dır.

Mahallelinin afetlere karşı eğitilmesi, 
onlarca canlının kurtarılması demektir.

O bölgeyi, o yapıyı, o evde oturanları 
mahalleli daha en iyi bilendir.

MAG Gemlik Örgütlenmesini destek 
vermek zorundayız.

Dün Uludağ Üniversitesi Asım 
Koca bıyık Meslek Yüksek Okulu’nda 
plaket törenindeydik.

Kurucu Müdür Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu ve sonraki müdür Prof. Dr. 
Kemal Sulhi Gündoğdu oradaydı.

Kemal Hoca, ABD’de bir eğitim prog 
ramını katıldığı için görevinden ayrıldı.

Yerine Prof. Dr. İlhan Turgut atandı.
Aradan geçen zaman sonunda, Kemal 

Hoca Türkiye’ye döndü. Uludağ Üniver
sitesi Ziraat Fakültesi’nde göreve başladı.

Yeni Müdür Ilhan Turgut, dün Gemlik 
yerleşkesine emeği geçen Kemal Gün 
doğdu’ya bir teşekkür plaketi vermek iste
diği için, üst düzey bürokratlar ile bir 
tören düzenlendi.

Asım Kocabıyık Meslek Yüksek 
Okulu’nda 670 öğrenci öğrenim görüyor.

Yeni açılacak programlarla bu sayı 700- 
800 lere çıkabilecek.

Belki gelecekte bin öğrencisi olacak.******** ******** ******** ******* ********
Gemlik Yerleşkeye katkısını sürdürür 

ken, dün dikkatimi çeken bir olayla karşı 
laştım.

Gemlik Belediyesi, bir süre önce 
Yerleşke içinde yapılacak hah saha için 
ihale gerçekleştirdi.

İhaleyi alan müteahhit, Yerleşkedeydi.
Ancak, halı sahanın yapılacağı alan or 

tada yoktu.
Müteahhit sürenin başladığını söyledi. 

İşe başlamak istiyordu.
Yerleşke planı içinde görülmeyen halı 

sahanın ihalesi yapılmıştı.
Yeri belli olmadan yapılan ihaleye, ne 

denir?
Olsa olsa usulsüzlük denir.
İlgilenenlere duyurulur.

Gemlik e yeni Afet 
Gönüllüleri aranıyor
Kaymakamlık’ta Gemlik Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı üyeleri 

ile yapılan toplantıda, olası bir depremden önce nelerin 
yapılacağının belirlenmesi gerektiğinin bilinmesi istendi.

Deprem ve benzeri 
doğal afetlerde 
görev yapmak için 
kurulan ve tüm 
Türkiye'de çalış
malarını sürdüren 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
(MAG)'mn Gemlik’te 
yeni afet gönüllüleri 
arıyorlar.
İlçemizde de bir 
süre önce kurulan 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri MAG’ta 
görev yapan 100 
afet gönüllüsü, iki 
adet tam donanımlı 
ve bir adet 
geliştirilmekte 
olan acil yardım 
konteyneri 
bulunuyor.
Gemlik Kızılay 
Şubesi ve tüm kuru
luşlar bölgeye 
yardım gönderirken, 
MAG Vakfı’na bağlı 
Gemlik gönüllüleri 
dün saat 15.00'de 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
Kaymakam Bilal 
Çelik ile biraraya 
geldiler.
Yapılan açıklamada, 
Van depreminin 

ülkede deprem 
gerçeğini yeniden 
gündeme getirdiği 
hatırlatılarak, 
olası bir Marmara 
Depremi'nde 
deprem öncesi yapıl 
ması gerekenler 
anlatıldı.
Toplantıda konuşan 
Kaymakam Bilal 
Çelik, "Van'ın 
deprem riski az bir 
bölge olmasına rağ
men, böyle yıkıcı bir 
deprem yaşanması 
bize şunu hatırlattı. 
Anadolu'nun 
tamamı deprem böl
gesidir. Her şehir 
kadar Gemlik'te bu 
riski taşıyor.
Bu tehlikeye karşı 
her ne kadar gönül
lülere ve resmi 
kurumlara görev 
düşse de en büyük 
görev halka düşü 
yor. Artık vatan
daşlarımız ev alır
larken yapının lüks 
lüğüne baktıkları 
kadar, deprem 
yönetmeliğine 
uygunluğuna, bina 
yapısına ve yapıldığı 
bölgenin sağlamlığı

na da bakmalıdır. 
Doğal afetler sadece 
va tandaşlarımızı 
değil, tüm resmi 
kurumlan da etkile 
yebilir. Depreme 
karşı çalışmalar, 
deprem öncesi, anı 
ve sonrası olamak 
üzere üçe ayrılır. 
Deprem öncesi 
çalışmalara önem 
vermeliyiz.
Tüm vatandaşlanmı 
zın Mahalle Afet 
Gönüllülerinin çalış
malarına katılmaları 
nı bekliyoruz.
Daha önce, Japon 
ya'da depremle ilgili 
katıldığım bir eğiti 
min öğrendiğim bir 
şey vardı. O, "Doğal 
afetler mutlaka 
doğanın parçasıdır, 
doğa var olduğu 
sürece de var ola
caktır. Aslında doğal 
afetler insanları 
öldürmez, insanları 
kendi kurdukları 
tuzaklar öldürür." 
sözü idi. ” dedi.
Mahalle Afet 
Gönüllüleri toplantı
dan sonra 
Kaymakamlık

Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay ile 
birlikte daha önce 
yapılan afet acil 
eylem planını 
ortak olarak 
değerlendirdiler. 
Öte yandan, 
Gemlik Mahalle Afet 
Gönüllüleri’nde 97 
kişi görev yapıyor. 
Şu anda ilçemizde 2 
tam, bir tanesi de 
geliştirilmekte olan 
3 adet deprem 
konteynerleri 
bulunuyor.
MAG Gemlik 
gönüllerinde şu 
anda 20 kişi daha 
eğitim görüyor. 
22 eğitmenin 
deprem 
bölgesindeki 
çalışmalarda 
olmalarından 
dolayı, eğitimleri 
Van'daki çalışmalar
dan sonra 
tamamlanacak. 
Ayrıca, Mahalle 
Afet Gönüllüleri’nin 
Gemlik'te 
17 gönüllü gümüş 
ve bronz madalyaya 
sahip dalgıçları 
bulunuyor.

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

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 98

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M yapılılı, vatandaş ila esnal ila rahat nefes aim
Oğuz GÜN

Ilıca Caddesindeki 
çalışmaların bitmesi 
en çok pazarcıları 
ve alışveriş yapan 
vatandaşları 
sevindirdi.
Büyükşehir Beledi 
yesi projeleri kap
samında, Pazar 
Caddesi’nden alınıp 
"Ilıca Caddesi" 
üzerinde kurulan 
Sah Pazarı esnafı ve 
alışveriş yapan 
vatandaşlar, 
BUSKİ’nin yaptırdığı 
içme suyu ve 
kanalizasyon çalış
maları nedeniyle 
aylardır zor günler şartları nedeniyle asfaltlandı. Caddesi’nin asfalt

dökümü tamamlan
masıyla önceki gün 
pazarcı esnafı ve 
vatandaşlar, aylardır 
ilk kez pazarda 
rahatlıkla alışveriş 
yapabildiler.

KAYMAKAM ÇELİK 
BAYRAMA KADAR 
ANA CADDELER 
ASFATLANACAK 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Kampüsü’ndeki bir 
programda konuşan 
İlçe Kaymakamımız 
Bilal Çelik, çalış* 
maların son dönem 
de hız kazandığını 
ve Kurban 
Bayramı’na kadar 

en azından ana 
caddelerdeki çalış
malarının bitirilmek 
istendiğini söyledi. 
Orhangazi Caddesi 
esnafının 
çalışmaların 
uzamasından 
şikayetçi 
olduğunu da 
belirten Kaymakam 
Çelik, “Bu 
hizmeti Gemlik 
Belediyesi değil, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
getiriyor. Ama, 
canı yanan esnaf 
sorunun Gemlik 
Belediyesi’n den 
kaynaklandığını 
sanıyor.” dedi.

Yerleşke'de plaket töreni

bulundu.

Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık Mes 
lek Yüksek Okulu 
eski Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Gündoğ 
du’ya yeni Müdür 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.
Dün, Yerleşke’de 
yapılan törene, İlçe 
Kaymakamı Bilal 
Çelik, Uludağ 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Mütfit Parlak, Gem 
lik Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı Zekeriya Beya 
zıt, Uludağ Üniver
sitesi Asım Kocabı 
yık MYO Müdürü 
Prof. Dr. İlhan 
Turgut, eski Müdür 
Prof. Dr. Kemal 
Gündoğdu, Kurucu 
Müdür Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk 
çu, Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, Ziraat 
Odası Başkanı Ali 
Çevik, Hukuk 
Fakültesi ve MYO 
öğretim görevlileri, 
İlçe Milli Eğitim Mü 
dürü Mehmet Ercü 
men ile Yerleşke 
personeli hazır

TEŞEKKÜR ETTİ 
U.U. Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Oku 
lu Müdürü Prof. Dr. 
İlhan Turgut verilen 
yemekten sonra 
yaptığı konuşmada, 
çağımızın bilgi çağı 
olduğunu dikkat 
çekerek, “Eğitim 
insana değer verir. 
İnsana verilen de 
ğer, her şeyden 
önemlidir. Okulumu 
za Borusan Kurucu 
Başkanı Asım Koca 
bıyık Bey ile 
Kaymakamımız ve 
Gemlikliler sahip 
çıkmaktadır.
Gemlik Yerleşkesi 
fiziki olarak Türki 
ye’deki Meslek Yük 
sek Okulları arasın
da birinci sıradadır. 
Eski Müdürümüz 
Kemal Bey, burada 
görev yaptığı süre 
içinde ekip bilinciyle 
çalışmayı ilke edin
miş. Elinden gelen 

herşeyi yapmıştır. 
Bu nedenle kendi
sine gecikmiş olsa 
da bir teşekkür pla 
keti vermek istiyo
rum” dedi.
Plaketi alan Prof. Dr. 
Kemal Gündoğdu 
ise Gemlik Meslek 
Yüksek Okulunda 
öğretmenler arasın
da iyi bir diyalog 
kurduklarını belirte 
rek, “Meslekdaşıma 
çahşmalaırnda 
başarılar diliyorum. 
Biliyorum ki 
bizim yapamadığı 
mız Sanayi Üniver
site işbirliği 
bu dönemde 
kurulacaktır.
Öğrencilerimize 
SGK primleri artık 
yasa değişikliği ile 
ödeniyor. Meslek 
Yüksek Okulları 
Sanayi’ye iş gücü 
yaratmak için kurul
muştur. Bu eksik
liğin gidirilmesi 
gereklidir. Teşekkür 
ediyorum” dedi.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü 
İş-kur işbirliği ile 
“Konfeksiyon 
Makinaları ve Cam 
İşleme Kursu” kul
lanımı Kursu açıyor. 
1 Kasım 2011 Sah 
günü Kız Meslek 
Lisesi Giyim 
Atölyesi’nde açıla
cak olan “Konfek 
siyon Makinaları 
Kullanımı Kursu” ile 
aynı tarih te Türkiye 
de birkaç Halk 
Eğitimi Merkezi’nde

Hamsi fiyatları düştü

Geçtiğimiz hafta 
hava ısısının birden 
düşmesi sonucu 
yükselen bahk 
fiyatları yeniden 
normale döndü. 
Havaların ısınmasıy
la birlikte ilçemize 
bol miktarda gelen 
hamsi balığı, vatan
daşının yüzünü 

açılan “Cam İşleme 
Kursu’na 25 kişi 
kayıt yaptırdı. İş-Kur 
ile birlikte projeleri
ni sürdüreceğini 
söyleyen Gemlik 
Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürü Rübeyde 
Kılıçlar, kişisel 
gelişim ve eğitim 
kapsamında konuş
ma ve duyma engeli 
iler için “İşaret Dili 
Kursu” açılacağını 
söyledi.
Kumla ve 
Umurbey de 

güldürdü.
Sah günü 3 liraya 
kadar inen fiyatlar, 
dün de 5 liradan, 
akşam saatlerinde 
ise 3 liradan ahcı 
buldu.
İlçenin her semtine 
kadar giden seyyar 
bahk satıcıları, et 
fiyatlarının yük

talep azlığı 
nedeniyle açıla
mayan kursların 
yeterli talep olması 
halinde hemen 
başlatılağını bildiren 
Kılıçlar, “Kurum 
olarak bir ilki daha 
gerçekleştiriyoruz 
yakında, Cilt Bakımı 
ve Makyaj 
Kursu’nun aça
cağız." dedi.
Kurban Bayramı 
sonrası açılacak 
olan kursa kayıtlar 
devam ediyor.

selişini sürdürdüğü 
bu günlerde ucuz 
olması nedeniyle 
ilgi görüyor.
Küçük bahk satıcısı 
Hasan, bir yandan 
okuluna devam 
ederken, boş 
zamanlarında da 
bahk satarak aile
sine destek oluyor.
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liüMüBHiilaa
Her yıl okullarda 
yapılan okul öğrenci 
başkanlık seçimleri 
için 11 Eylül İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri okul başkan- 
larını seçmek için 
sandık başına 
gittiler.
Sınıflardan okul 
öğrenci başkanlığı 
için aday olan 
öğrenciler okulda 
seçimle ilgili propa
ganda yaparak 
öğrencilere 
seçilmeleri halinde 
yapacakları çalış
maları anlatıp, 
vaatlerde bulundu
lar.
Konu ile ilgili görüş
lerini belirten Okul 
Müdürü Ercan 
Akbaş öğrencilere 
seslenerek; seçim
lerin insan hayatın
da demokratik bir 
hak olduğunu, bu 
hakkınızı en doğru 
ve bağımsız bir 
şekilde kullanmanızı 
ve kendi iradenizle 
yöneticinizi

seçmelisiniz diyerek 
seçimlerin okulumuz 
için hayırlı olmasını 
diledi.
Çocuklarımıza bu 
yaşlarda demokrasi 
kültürünü aşılayan, 
Seçme ve Seçilme 
şuurunu veren, bu 
seçimleri 
demokratik bir 
ortamda ve seçim 
kriterlerini harfiyen 
uygulayan Sosyal

Bilgiler Öğretmeni
miz Kudret Berk’e 
ve Rehber Öğret
menimiz A. Gonca 
Karakaya Oluk’a 
teşekkür ediyorum 
dedi

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyeri!, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2+1 sahibinden 
satılık daire

0 538 322 70 73

Okul Başkanlığı için 
1235 öğrenci oy kul
lanmış olup, 8/E 
Sınıfı Öğrencisi 
Aşkın Yakar 437 oy 
alarak okul başkanı 
seçildi.

KAYIP
Armutlu Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.

AHMET ÇAKIR

[MM abone oldunuz mu?
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AYRINTI
3 u i,^i 
Erhan IZGI

Yaşadığımız günler...
Türk halkı son 

günlerde acı ve 
kederlerle yaşıyor. 
Günler önce 
öldürülen polisleri 
miz ve ardından 
yitirdiğimiz asker
lerimiz... Şimdi de 
depremin yarattığı 
acılar.. Beton 
yığınları arasında 
canlarını veren 
yüzlerce vatan
daşımız. Birinin 
acıları bitmeden 
diğerinin acıları...

Bu olayları 
yaşarken insan, 
ister istemez 
düşünme gereği 
duyuyor. Yıllardan 
beri ülke yöneten 
siyasi iktidarlar 
terörle ilgili gerekli 

yasaları 
çıkarsalardı, ağır 
cezalar getirselerdi 
bu polislerimizi, 
askerlerimizi ve 
daha önce 
cenazelerini 
kaldırıp ağıt yak
tığımız binlerce 
evladımızı acaba 
gene yitirir miy
dik?

İspanya ve 
Ingiltere’de 
bizdekinin benzeri 
terör olayları 
yaşanmıştı. O 
ülkeler akıllıca ve 
ulusal politikaları 
gereği yöntemler 
kullanarak bu olay
ların üstesinden 
gelme başarısı 
gösterdiler.

Biz bu konuda 
acaba neden 
başarı gösteremi 
yoruz?

Geçmişte yaşadı 
ğımız Gölcük 
depreminde yine 
binlerce canımızı 
enkaz altında 
bıraktık. Ağıtlar 
yaktık, yardım 
kampanyaları 
düzenledik yaraları 
sarmak için. ÖTV 
adında bir defaya 
mahsus vergiler 
saldık halkımıza. 
Siyasi iktidarlara 
tatlı geldi bu para, 
bunca yıl geçme
sine karşın bir 
türlü kaldırmadılar. 
Hatta daha da ileri 
giderek artırma

gereği duydular.
Şimdi soralım bu 

toplanan paralar 
nerde? Kimlere 
verildi ya da hangi 
amaçla kullanıldı?

Bu depremlerde 
binaları çöken 
müteahhitler hangi 
cezaları aldılar? 
Bir süre içerde 
yatıp binlerce 
insanın ölümüne 
neden olan bu 
kişilere niçin en 
ağır cezalar ve 
rilmedi?

Demirden, çimen
todan çalıp hırsız 
lık yapan bu kişi 
ler zenginliklerine 
zenginlik kattılar 
acı ve gözyaşına 
karşın.

Yapı denetimleri 
kuruldu sözüm 
ona. İnşaat yapan
ların binalarını 
para karşılığı 
denetleyen kurum
lar oluştu.

Basına zaman 
zaman yansıyor, 
onların da

bazılarının görevini 
dürüstçe yap
madığı dillendirili 
yor. Toplum olarak 
işimizi ne zaman 
adam gibi 
yapacağız? Ne 
zaman insan
larımız başkaları 
mn ihtirasları, 
ihmali yüzünden 
canından olmaya
cak?

Ülkede 
yaşadığımız bu 
üzücü olayların tek 
sorumlusu ne kişi 
ler ne de kurulu
lardır.

Bunlara o fırsatı 
sağlayan siyasi 
iktidardır. İnsan 
yaşamına neden 
olan bir suçun 
yaptırımı en ağır 
ceza ile değer
lendirilmelidir. 
Kıytırık cezalarla 
arsızları, namus 
suzları ve hırsızları 
bu işlerden 
vazgeçiremezsiniz.

Dünyanın pek 
çok ülkesinde 

deprem oluyor. 
Ancak ölüm oran
ları bizde ve bizim 
gibi işi kadere, tak
tiri ilahiye 
bağlayanlarda bin
lere ulaşıyor.
Japonya Dünya’da 
depremin en çok 
ve şiddetli olduğu 
ülke; bizdeki gibi 
insan ölüyor mu? 
Ülkeyi yönetenler 
gerekli önlemi ah 
yor, suçlu varsa 
gerekli cezayı da 
veriyor.

“Deveye sor
muşlar: Neden 
boynun eğri? O da 
nerem doğru?” 
demiş. Bizler de 
düşünelim 
bakalım! Acaba 
Ülkemizde doğru 
olan ne var?

Halk dilinde güzel 
bir söz vardır:

“Bir musibet bin 
nasihatten iyidir.” 
Bu yaşadığımız 
kötü olaylardan 
belki kendimize 
dersler çıkarırız. 
Dileriz öyle olur...

GEMIİK TİCABET BE SANAYİ 
ODASI BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU
Odamız üyelik aidatlarının 

ikinci taksitlerinin ödeme süresi 
31 Ekim 2011 Pazartesi günü 

mesai bitiminde sona erecektir. 
5174 Sayılı Kanunun Yıllık Üye 

Aidatıyla ilgili 24. maddesi ile gelir veya 
kurumlar vergisi mükellefi üyelerimizin 
ödemekle yükümlü oldukları munzam 

aidatı düzenleyen 25. maddesi uyarınca 
üyelerimizin ödemesi gereken 

yıllık üye aidatı ve munzam aidatları 
her yıl Haziran ve Ekim aylarında 
iki eşit taksitte ödenmekte olup, 

2011 yılı yıllık üyelik ve 
munzam aidatlarının ikinci taksitlerini 
ödeme süresi 31 Ekim 2011 Pazartesi 

günü sona ermektedir.

YÖNETİM KURULU

Saadet Gemlik ilçe 
Teşkilatı İlçe Başka 
nı Sedat Özmen, 
İl Müfettişi Recep 
Aygün ve İlçe yöne
tim kurulu üyeleri ile 
birlikte Türk Metal 
İş Sendikası’m 
ziyaret etti. 
Türk Metal İş 
Sendikası Mali 
Sekreteri Mehmet 
Duru ve işyeri tem
silcilerinin hazır 
bulunduğu ziyaret 
sıcak bir ortamda 
gerçekleşti. 
Şaadet İlçe Başkanı 
Özmen; çalışan 
kesimler ile ezilen 
insanların dünyanın 
her yanında adil

paylaşımın olduğu 
bir düzen istedikleri
ni bununda ancak 
Faizsiz Adil Düzen 
ile mümkün olduğu 
nu belirterek, İnsan
lığa huzur ve saadet 
getirmeyen komüniz 
min çöktüğünü, kapi 
talizmin de çatır
dadığını, Amerika ve 
Avrupa'yı saran 
krizin bunun işareti 
olduğunu dile 
getirdi. Faizsiz sis
tem ideali olmayan
ların Adil bir Dünya 
kuramayacağını 
söyledi. Özmen, 
Milli Görüşün yıllar
dan beri bunun mü 
cadelesini verdiğini

dile getirdi. 
Mehmet Duru 
yapılan ziyaretten 
duydukları mem
nuniyeti dile getir 
dikten sonra Refah 
yol döneminde ger 
çekten çalışan kes
imlerle geniş halk 
kesiminin rahat
ladığını dile getirdi. 
Sendikaların 
çalışanların hakları 
için mücadele 
ettiğini söyleyerek 
sözlerine devam 
eden Duru, "Kıdem 
tazminatı ile ilgili 
olarak kazanılmış 
hakların birileri 
istiyor diye kaldırıla
maz" dedi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İGM Ak Parti Grup 
Başkanvekili Ahmet 
Er son günlerde İl 
Özel İdaresi ile 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü arasında 
sonuçlanan İvaz- 
paşa Vakfı su kay
nağı davası ile ilgili 
olarak kamuoyunda 
yanlış bilgilendir
menin olduğunu 
kurymlar arasında 
her hangi bir soru
nun meydana 
gelmediğini ve su 
kaynaklarında 
kiralama yetkisinin 
İl Özel İdaresinde 
olduğunu söyledi. 
Ülkemizin ve 
şehrimizin doğal 
zenginliklerinden 
olan su kay
naklarının etkin, adil 
ve doğal kullanımı 
ile ilgili zaman 
zaman yasal düzen
lemeler yapılmakta 
ve zaman içerisinde 
görülen eksikler 
giderilmektir açıkla
masında bulunan 
Ahmet Er, Bursa 
ilimizde toplam 25 
adet kaynakta(200

It/sn debi kapasiteli) 
ticari su firmalarının 
müracaatı ile 2010 
yılı içerisinde 67 
It/sn kısmı kiralan
mıştır. Kiralamaların 
tamamı Bursa İl 
Özel İdaresince 
yapılmış olup 
buradan elde edilen 
gelir10.000.000 TL 
de yine Bursa iline 
hizmet için kul
lanılmıştır dedi. 
Ahmet Er son 
günlerde kamuoyu 
mazbut vakıflar 
istisnasının kaynak 
kiralama sürecinin 
değişeceği ve bu 
nedenle idarenin 
gelirinin azalacağı 
söylentileri meşgul 
etmektedir. İstan
bul’daki bazı su 
kaynakların ait 
kira gelirlerinin, 
Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne 
bırakılması amacıyla 
mazbut vakıflara ait 
istisna 2005 yılında 
bazı Kanun ve KHK 
değişiklik yapılması
na dair çıkarılan 
5335 sayılı yasa ile 

kanuna eklenmiştir. 
Burada kamuoyu
nun ilk yanılgısı 
Bursa 6. Asliye 
Hukuk Mahkeme 
sinde görülen 
2008/242 Esas 
2009/i Karar sayılı 
dosya olmuştur. Bu 
davanın konusu 
Yıldırım İlçesinde 
4224 ada 129 nolu 
parselde yer alan su 
kaynağının 
işletilmesinin davacı 
vakfa devrine 
dairdir. Söz konusu 
alanda su kaynağı 
mevcut olsa da 
herhangi bir işletme 
yoktur. Kaldı ki 
mevcut su kaynağı 
idare tarafından 
kiraya verilmiş de 
değildir.
Yapılan düzenleme 
ile amaçlananın 
mazbut vakıflara 
gelir temin etmek 
olduğu aşikar 
olmasına rağmen 
bu düzenlemenin 
idarenin kiraya 
verme yetkisini 
daralttığını 
söylemek 

maksadı anlayama
maktadır. Vakfa ait 
bir kaynak vakıf 
tarafından da 
karaya verilebilir 
demektir bu.
Dolayısı ile 
Bursa’da su 
kaynaklarının ne 
kadarı vakfa aittir 
sorusu cevaplan
madan bu tür 
yanıltıcı beyanlar 
verilmemelidir. Kaldı 
ki Bursa’daki su 
kaynakları şu an 
kiralananlar kadar 
da değildir. İvazpaşa 
Vakfı, vakfiyesinin 
sınırları yüzlerce yıl 
önce belirlenmiş 
bugün kadastral 
anlamda net 
olmayan hali 
hazırda bu sınırlar 
içerisinde binlerce 
mülkiyet sahibinin 
yer aldığı bu alanda 
kaynaklarının 
varlığını tespit 
etmediği gibi bu 
kaynaklarla ilgili 
olarak da bugüne 
kadar idarenin 
müdahalesine 
maruz kalmamıştır.” 

Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala 
şehirlerarası oto
büslerde 2-5 Kasım 
arasındaki günlerde 
doluluk oranının 
yüzde 100'e ulaştığı 
bildirildi.
Türkiye Otobüs 
çüler Federasyonu 
(TOFED) Genel 
Başkanı Mehmet 
Erdoğan, yaptığı 
açıklamada,Ramaza 
nBayramı'ndan 
hemen sonra Kur 
ban Bayramı'na 
yönelik rezervas 
yonların başladığını 
söyledi.
Bayram öncesine 
denk gelen 2-5 
Kasım için oto
büslerde yer 
kalmadığını ifade 
eden Erdoğan, 
şöyle konuştu: 
"2 Kasımdan 
itibaren günlük bin
lerce otobüs, 
Bayram tatili için 
yolcu taşıyacak. 
Bugünden yüzde 
100 doluluğa 
ulaşıldı. Dönüşler 
için de rezervasy
onlar sürüyor.

Birçok kişi, 9 gün
lük tatil olup olma 
yacağını bilmediği 
için rezervasyon
larını tam anlamıyla 
yapmış değil.
Bayramdan sonraki 
10-11 Kasım 
(Perşembe-Cuma) 
tatil olacağı 
düşüncesiyle genel
likle 12-13 Kasıma 
rezervasyon yap
tırılıyor. Dönüşler 
için de doluluk 
oranlan yüzde 
90'Lara ulaştı." 
Ulaştırma Bakanlığı 
nın, D2 ve B2 bel
geli, daha çok turis
tik taşımalarda kul
lanılan otobüslerin 
de Ramazan ve 
KurbanBayramı 
süresinde tarifeli 
sefer yetkisine 
sahip firmalarda 
çalışabilmesine izin 
verdiğini belirten 
Erdoğan, 
"Yani Kurban 
Bayramı için izin 
var. Firmalar, ek 
seferlerini açıklaya
cak ve rezervasyon
larına devam ede
cek" dedi.

Mac/de ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

•»ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçirıde)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

C/9

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE RANK0LARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

ELEMAN ABANIYOB
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

TMAâ
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

likkorfezgazetesi.com
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Altın düşer mi, çıkar mı?
Son 3 gün içinde 
ilk kez düşüşe 
geçen altın fiyat
larının bundan 
sonra nasıl bir 
seyir izleyeceği 
merak ediliyor. 
Son 3 gün içinde 
ilk kez düşüşe 
geçen altın fiyat
larının bundan 
sonra nasıl bir 
seyir izleyeceği en 
çok merak edilen 
konuların başında 
geliyor. Uzun 
süredir altının 
yatırım aracı olarak 
alındığını hatırlatan 
bazı uzmanlardan 
son gelen yorumlar 
bize yönle ilgili 
ipucu vermeye 
başladı.
Altın ve Para 
Piyasaları Uzmanı 
Mehmet Ali 
Yıldırımtürk, altın 
fiyatının dışarıda ve

Petrol zirueye çıkıyor
Yatırımcıların, 
ekonomik 
görünümün 
akaryakıt talebini 
destekleyeceği 
iddiası ile petrol 
12 ayın zirvesine 
tırmanıyor. 
ABD ham 
petrolünün Aralık 
ayı teslimi varil 
fiyatı dün sabah 92 
dolar ve Londra 
Brent tipi ham 
petrolün Aralık ayı 
teslim fiyatı 111 
dolar seviyesinde 
işlem görüyor. 
Londra merkezli 
brent petrolünün 
NYMEX petrolü ile

içeride nasıl bir 
seyir izleyeceğini 
analiz etti.
İşte Yıldırımtürk'ün 
analizi...
Son dönemde 
pariteye duyarlı 
hareket eden 
altının ons fiyatı 
bugün de bu seyri
ni sürdürecek 
görünüyor. Küresel 
durgunluk beklen

arasındaki fiyat 
farkı üçüncü günün 
de de daraldı. 
Patrol vadelileri 
dünkü yüzde 4.4'lük 
ani artışın ardından 
yüzde 0.9 kadar tır
mandı. Avrupah lid
erlerin yarınki 
toplantıda bölgenin 
borç krizinin tansi 

tisiyle gerileyen 
emtia fiyatları altın
da da satış baskılı 
seyir oluşturuyor. 
Bu nedenle altın 
fiyatında yükseliş 
sınırlı oluyor. Orta 
vadeli düşüş 
trendinde olan 
altının 1550 
Dolar/Ons’ta güçlü 
desteği bulunuyor. 
Bu seviyenin kırıl

yonunu düşürmek 
için bir planda 
mütabık olmalarının 
yanında bugün 
açıklanacak olan 
ABD tüketici güven 
endeksinin de 
geçen ayın ardın
dan bu ay da yük
selmiş olması bek
leniyor. Bir araştır

ması halinde düşüş 
hızlanabilir. Altın 
kısa vadede ise 
1600-1650 
Dolar/Ons bandın
da dalgalanabilir. 
24 ayar altının 
TL/Gr fiyatı, 
Dolar/Ons ve 
Dolar/TL fiyatına 
duyarlı seyir 
izlerken 
Dolar/TL’nin seyri 
24 ayar altının 
TL/Gr fiyatının olası 
gerilemesinde daha 
etkili olacaktır. 
Ayrıca, yaklaşan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle oluşacak 
nakit ihtiyacı 
içeride 24 ayar 
altının TL/Gr fiy
atında satış baskısı 
oluşturabilir. Bu iki 
gerekçe nedeniyle 
24 ayar altının 
TL/Gr fiyatı düşüş 
trendi izleyebilir.

ma şirketinin veri
leri ise Batı Teksas 
petrolünün teslimat 
noktasındaki 
stoğun geçtiğimiz 
hafta düştüğünü 
gösteriyor. Meksika 
ham petrol üretimi 
de Rina Kasırgası 
sebebiyle zarar gör
müş olabilir.
NYMEX elektronik 
işlemlerdeki aralık 
teslimli ham 
petrolün varili 80 
sent artışla 92.07 
dolar olurken 
Sidney'de ise yerel 
saat ile 14.50 91.87 
dolardan işlem 
gördü.

Rekor yılbaşı 
ikramiyesi açıklandı
Milli Piyango İdare
si, geçen yıl 35 
milyon lira olan yıl
başı büyük ikrami 
yesini bu yıl 40 
milyon liraya çıkar
ma kararı aldı. 
Milyonlarca inşa 
nın hayalini süsle 
yen yılbaşı büyük 
ikramiyesi belirlen
di. Milli Piyango 
Genel Müdürlüğü, 
bayilerden ve 
vatandaşlardan 
gelen yoğun talep 
üzerine geçtiğimiz 
yıl 35 milyon lira 
olan büyük 
ikramiye tutarına 
bu yıl 5 milyon lira 
zam yapma kararı 
aldı. Alınan karara 
göre 2011 yılbaşı 
büyük ikramiyesi 
40 milyon liraya 
yükseldi.

GÜNLÜK FAİZİ 
BİLE 6 BİN 
256 LİRA 
Star'ın haberine 
göre yılbaşında 
verilecek olan 40 
milyon liralık 
ikramiye, idarenin 
bugüne kadâr 
verdiği en büyük 
ikramiye olma 
özelliğini taşıyor. 
Milli Piyango İdare
si, yılbaşı biletleri
ni Kasım ayından 
itibaren satışa 
sunacak.
Biletlerin basım 

NÖBETÇİ ECZANE
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işlemleri başladı. 
Büyük ikramiye 
ile birlikte yılbaşı 
biletlerine de 
zam yapılacak. 
Zam oranının 
henüz belli 
olmadığını 
belirten uzmanlar, 
40 milyon liralık 
ikramiyenin 
getirisinin de, 
büyük olacağını 
vurguladı. Buna 
göre ikramiyenin 
tek kişiye çıkması 
halinde, talihli 
günlük 6 bin 256 
lira, aylık 187 bin 
698, yıllık 2.3 mil 
yon liralık faiz 
getirisine sahip 
olacak. Yılbaşı 
büyük ikramiyesi 
için belirlenen 40 
milyon liranın, 
birçok kamu kuru- 
munun 2012 yılı 
bütçesinden daha 
fazla olması da 
dikkat çekti.
Örneğin, Anayasa 
Mahkemesi’nin 
24.7 milyon liralık, 
Milli Güvenlik 
Kurumu Genel 
Sekreterliğinin 
14.3 milyon 
liralık, Kamu 
Düzeni Güvenliği 
Müsteşarlığı’nın 
19.1 milyon 
liralık ödeneği, 
büyük ikramiye 
tutarının altında 
kaldı.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 ’•° 53
C.Savcı Yrd. 313 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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

HASTANELER

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova , (226)811 13 23
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
Totatgaz 514 17 oo
Akcan Petrol s13 1o 7g
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

Gemlik Karfez
CEKLİK'İN İLK «OKLOK »İY*»İ «AZfTUl

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4101 
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)

Bü 
râsmsı 

BAM PEMİllli’iLERİ 
TRDIBLAJ 

1M5-14MI6M 
I8.00-20.l5 

ŞİRİNLER 
13.I5- I5.I5-1L3I) 

Rezervasyon 
(îel:5U3J2l)
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, yeni 
sezonda perdeleri
ni, William 
Shakespeare'in 
klasiklerinden biri 
olan 'Macbeth' ile 
açacak. 'Macbeth'in 
prömiyeri, 
27 Ekim Perşembe 
günü, saat 
20.30'da Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. 
Şehir Tiyatrosu, 
dünya tiyatrosunun 
en önemli isim
lerinden biri olan 
Shakespeare'in 
ünlü tragedyası 
'Macbeth'in 
provalarına son 
hızla devam ediyor. 
Shakespeare'in 
yazdığı, Sabahattin 
Eyüboğlu'nun 
Türkçe'ye çevirdiği 
'Macbeth', İstanbul 
Devlet Tiyatrosu 
Sanatçısı Kubilay 
Karslıoğlu'nun 
yönetmenliğinde 
sahneye taşınıyor.

Prömiyeri, 27 Ekim 
Perşembe günü 
saat 20.30'da 
Tayyare Kültür 
Merkezi'nde gerçek 
(eştirilecek olan 
Macbeth'de Şehir 
Tiyatrosu 
sanatçıları tam 
kadro rol alıyor. 
Dekorunu Sertel 
Çetiner'in, kostüm
lerini Müge 
Orhan'ın hazırlaya

cağı Oyunun ışık 
tasarımına Zeynel 
Işık, müziklerine de 
Murat Gedikli imza
sını atıyor.
Güç tutkusunun 
insan ruhu 
üzerindeki 
etkisini konu 
alan Oyun, 
Shakespeare'in en 
çok sahnelenen 
yapıtları arasında 
yer alıyor

"Vlzematik" 1le sıra 
bekleme çilesine son
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'ne bağlı 
BURULAŞ'ın 
mühendisleri 
tarafından yazılımı 
hazırlanan vize- 
matik, BursaRay 
Şehreküstü 
Istasyonu'nda 
devreye girdi. 
Vatandaşlar vize- 
matik ile vize işlem
lerini en fazla 7 
saniyede tamamla 
yacak. BursaRay 
Şehreküstü İstas 
yonu'nda hizmete 
sunulan vizematik, 
özellikle Milli Eğitim 
Bakanlığı'na bağlı 
devlet okullarının 
öğretmen ve öğren
cileriyle 60 yaş 
üzeri karta sahip 
vatandaşlara, işlem
lerini çok kısa 
sürede yapma 
imkanı tanıyor. 
BURULAŞ Yönetim 
Bilgi Sistemleri 
Koordinatörü Alper 
Güvercin, 2 ay gibi

bir sürede hazır
lanan ve 
Şehreküstü Vize 
Ofisi'nin yanında 
bulunan vizematiğin 
çok kısa sürede bel
gesiz işlem yapa
bildiğini söyledi. 
Vatandaşları 
kuyrukta bekleme 
derdinden kurtaran 
cihazın, kağıt ve 
madeni para 
aldığını, para üstü 
verebildiğini kayde
den Güvercin, 
ileriye dönük olarak 
işleme konacak 
kredi kartı uygula
ması için hazırlanan 
pos bölümünün de 
cihazda bulun
duğunu ifade etti. 
Vize yapılacak 
kartın makinenin 

kart bölümüne takıl
masından sonra 
cihazın ilgili kurumu 
otomatik olarak 
sorguladığını anla
tan Güvercin, 
"Kart otomatik 
olarak veri tabanı 
sorgusu yapıyor. 
Sorgulama tamam
landıktan sonra vize 
ücretini istiyor. 
Ücretin para 
bölümüne verilme
siyle de işlem 
tamamlanıyor. Eğer 
fazla ücret vermişs
eniz de paranızın 
üstü iade ediliyor. 
Toplam 6-7 saniye 
gibi kısa bir sürede 
kuyruk bekleme ve 
belge derdi 
olmadan işlem 
bitiyor" dedi.

2
Ul al GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ

GÖZ romu: öp. Dr. Özgür İLİĞİ 
KULhKBURUNBOGAZ(KBB]:Op.Dr.ErlıllffTACAN

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR
• 99 99 99

ESTETİK BOLUMU;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING 81 SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA

Hamidlye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK



NURS
LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

• Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller
• Bitki Çayları
9 Tohumlar & Vitaminler
• Kuvvet Macunları
• Aromatik Bitkisel Sular
• Aromatik Bitkisel Yağlar
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
• Zayıflama Setleri
W Bitkisel Tedavi Kürleri

444 NURS 
t V 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

GEILIKKORFEZOKUYUCULMINAOZEL 
% 10 İNDİRİM

KUPONU
BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM

UYGULANACAKTIR

“BİR OMUR
SIHHAT İÇİN

27 Ekim 2011 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com ' info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

ADD »ardım 
kampanyası açlı
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel 
Merkezi ve tüm şubeleri Van’da mey
dana gelen deprem nedeniyle yardım 
kampanyası açtı. İlgililer, kışlık yiye
cek ve battaniye yardımlarının ADD 
Gemlik Şubesi’ne saat 13.oo-15.oo 
arasında getiribileceğini belirttiler

MİM Mı İlini lı«lııMı"
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Ulaştırma 
Bakanlığımca ihalesi yapılan Gebze, Orhangazi ■ İzmir Otobanı’nın 
Orhangazi Engürücük hattında değişiklik yapılmasını istedi.
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Ulaştırma 
Bakanhğı’nca ihalesi yapılan 
Gebze, Orhangazi-İzmir Otoba 
nı’nın Gemlik hattında, Orhan 
gazi Engürücük Köyü arasından 
geçen yolun, Büyükşehir 
Belediyesinin 1/25000 ölçekli

Nazım İmar Planında alternatif 
yol olarak gösterilen güzergaha 
kaydırılmasını istedi. Akıt, 
kavşağın Gemlik yönüne doğru 
kaydırılması halinde, bugün için 
bile yetersiz görülen depolama 
alanlarının azalacağını belirtti.
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik Van depremine 
yardım için tek yürek

Otoyol da iki farklı görüş
Ulaştırma Bakanlığı’nın Gebze İzmir 

arasında yaptıracağı otobanın tartış
maları sürüyor.

Otoban ihalesi yapıldı.
Şartnameye göre bu yolun bitim 

süresi 22 yıl.
Ancak ihaleyi alan konsorsiyum, 

büyük olasılıklarla, kamulaştırmalar 
tamamlanıp, yeri teslim aldıktan 
sonra bu süreyi çok daha çabuk 
bitirecektir. Ancak, masa üzerinde 
yapılan projeler ile yapılan ihaleler 
sancı yaratıyor.

Bunlardan biri de Karacabey de 
yaşandı. Devamı sayfa 4’de

Van'da yaşanan 
deprem felaketinin 
yaralarını sarmak 
için tüm Gemlik 
tek yürek oldu. 
Mahalle Afet 
Gönülleri Vakfı 
(MAG) ve Kızılay 
işbirliği ile başIatı 
lan yardım kampan 
yası Gemlik Beledi 
yesi Düğün Salo 
nu’nda devam edi 
yor. Vatandaşların 
yoğun ilgisi ile 
çalışmalar devam 
ederken, 60 katali
tik ısıtıcı,

200 battaniye, 200 
çuval giysi, 20 koli 
gıda malzemesi, az 
sayıda bebek

bakım malzemeleri 
ve kişisel temizlik 
ürünleri toplandı. 
Haberi sayfa 5’de

Ticaret 
BorsasıVan 

depremi 
itin ııamım 
kanmaması 

haşlattı
Gemlik Ticaret 
BorsasTndan 
yapılan açıklama
da, Van ve civarın 
da meydana gelen 
deprem nedeniy 
le, Borsa yöneti
minin yardım 
kampanyasını 
başlattığı açık
landı. Sayfa 7’de

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma Ziıaai Ması luz satışlarına lıaslaılı
Gürhan ÇETİNKAYA 

0rg(n)anik!
Hırs, öfke, çıkar düşkünlüğü insanı 

doğasından uzaklaştırıyor.
Depremler de oluşan can ve mal 

kayıplarının da, terörün yol açtığı 
ayrışımın ve neden olduğu kayıpların 
da, trafik kazalarına kurban edilen 
canların da tek müsebbibi insan...

Eğer;
İnsanoğlu;
öfkesini kontrol edebilse,
Hırsını dizginleyebilse,
Kişisel çıkarlarına olan düşkün

lüğünü en aza indirebilse kesinlikle 
tüm musibetlerde verdiği kayıpları yok 
denecek düzeye indirir.

Ancak;
Yaratanın dünyanın nimetlerinden 

yararlansın diye gönderdiği insan ne 
yazık ki kendisine sunulanları acıma 
sızca tüketiyor.

Oysa doğanın bir dengesi var...
Örneğin yılanların neslini tüketirseniz 

fareler çoğalır...
Ya da dünyadaki tüm böcekleri tüke

tirseniz insanlık yok olur...
Dünyaya gelen her canlının bir işlevi 

var kuşkusuz.
Bitkinin de, hayvanın da...
Peki, insan ne yapıyor?
Teknolojiyi geliştiriyor.
Atom bombası yapıyor.
Nükleer silahlarla insanlığı kırıyor.
Aklını fikrini “savunma” kılıfının 

içine girerek yeni yeni silahlar üret
mek üzerinde yoğunlaştırıyor.

Veya;
Hızlı ve çok elde etmek için kimyasal 

ilaçları doğal yapıya zerkederek insan
lığın ipini çekiyor.

Tarımsal üretim...
Sağlık...
İç içe...
Doğal ürünlerle beslenen insan 

sağlıklı ve nitelikli yaşar.*****
Bizim köyde insanların ortalama 

ömrü 70’in üzerindeydi.
Tereyağı da yerlerdi...
Hamur işleri de...
Hayvanları meradaki çimende 

beslenirdi.
Ya da yazdan biçilen otlarla...
Bahçedeki domates, biber, hıyar, 

fasulye, elma, armut toprağın ve iklim 
koşullarının sağladıklarıyla tohumlanır 
ve ürün verirdi.

İlaç nedir bilinmezdi...
Ya şimdi?
Organik tarım yapmak için kimyasal

larla kirlenmemiş toprak bulunamıyor.

Balıkpazarı 
Mahallesi’ndeki eski 
itfaiye binasında 
hizmet veren 
Gemlik Ziraat 
Odası, zeytin hasat 
sezonunun yaklaş
ması üzerine, bu yıl 
ilk kez zeytin sala
murasında kul
lanılacak tuz 
satışlarını başlattı.*’ 
Gemlik Ziraaf Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, “52 totı 
tuz siparişi verdik. 
Gemlik ve A 
yöresinde zeytin 
salamurasında kul
lanılan İzmir 
Çamdibi tuzunu 
getirtiyoruz. 50 şer 
kiloluk torbalarda 
üyelerimize vadeli

fflHTOT ABONE OLDUNUZ MU?
BBUnBBM abone OLUN OKUYUN OKUTUN

tirme engellilere wl aösterecek
Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne uyum 
sürecinde Beledi 
yelerin yapması 
gereken “Görme 
Engelli Taş” uygula
ması Gemlik’te 
İstiklal Caddesi ve 
Hürriyet Caddesi’n 
den sonra Orhanga 
zi Caddesi’nde de 
kaldırımlara döşen
meye başlandı. 
Bursa’da ilk kez 
geçtiğimiz yıl 
Gemlik’te İstiklal 
Caddesi’nde 
başlatılan çalışma 
larda kaldırımlara 
görme engelliler 
için özel taş kul
lanılmıştı.
Belediye Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz’ın Hürriyet 
Caddesinde devam 
ettirdiği görme . 
engelli vatandaş 
larımız için döşenen 
özel taşlar saye 
sinde kaldırımlar

ojarak torbasını 10 
liradan satarken, 
üye olmayan zeytin 
üreticilerine de aynı 
fiyattan peşin 
ödeme şartı ile satış 
yapıyoruz” dedi. 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 

dan yürümek daha 
kolaylaşıyor. 
Hedeflerinin 
modern bir Gemlik 
yaratmak olduğunu 
belirten Yılmaz, 
engelli taş uygula
masını ilçenin bun
dan sonra yapılacak 
diğer cadde 
kaldırımlarında da 
uygulayacaklarını 
söyledi.
Görme engelli taşın, 

oda olarak hizmete 
girdikten sonra, 
Gemlik çiftçisine 
desteklerini 
sürdürmeye devam 
ettiklerini, gübre, 
ilaç ve zirai alet 
satışlarını da 
sürdürdüklerini 

yol, kaldırım, yaya 
geçidi, açık ve yeşil 
alanlar, spor alan
ları ve benzeri 
sosyal ve kültürel 
alt yapı alanlarında 
görme engelli 
vatandaşları yön
lendiren özel bir taş 
olup iki farklı 
bölümden oluş
tuğunu kaydeden 
Gemlik Belediyesi 
Başkanvekili

söyledi.
Ali Çelik, “Gemlik 
çiftçisine destekle 
rimizi sürdüreceğiz. 
Çiftçimizin ihtiyacı 
olan her türlü 
malzeme desteğini 
sağlayacağız” 
dedi.

Refik Yılmaz, 
“Biri uzun 
çizgili yönlendirme 
taşı, diğeri ise 
noktalardan . 
oluşan uyarıcı 
taş. Yönlendirici 
taşlar yürüyüşü, 
uyarıcı taşlar ise 
kaldırımın bitip 
başladığını görme 
engelli vatandaşa 
bildiriyor” 
dedi.
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Cezaevi firarisini yakalayan 
polis ekibine saldırdılar

YazıYORUM

Gemlik Yarı Açık 
Cezaevi'nden iki yıl 
önce firar eden 23 
yaşındaki Sadık A.'ı 
kuaförde yakalayıp 
polis otosuna 
bindirmek isteyen 
polis ekibi, bir anda 
15 kişilik bir 
grubun saldırısına 
uğradı.
Ekip otosunun 
camını kıran saldır
ganlar biber gazlı ve 
coplu müdahaleyle 
dağıtılırken, A. ise 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne götürüldü. 
Gemlik Yarı Açık 
Cezaevi'nde aldığı 3 
yıl 4 aylık hapis 
cezasını çeken 
Sadık A., 2 yıl önce 
izinli olarak çıktığı 
cezaevine dönmedi. 
Asayiş Şube

Otomobil metro istasyonuna çarptı
Bursa'da metro ista
syonunun duvarına 
çarpan bir otomobil 
takla atarken, 2 kişi 
yaralandı.
Mudanya yolundan 
şehir merkezi 
istikametine giden 
Hüseyin Taner E. 
idaresindeki (21) 16 
BDN 48 otomobil 
kontrolden çıktı. 
İhsaniye Metro İs 
tasyonu'nun duvarı

Hastane yolunda kaza: 2 yaralı
Bursa'da, Muş 
Belediyesi'nden 
emekli 46 yaşındaki 
Mustafa Atalay 
rahatsızlanan 
eşini hastaneye 
götürmek isterken 
otomobiliyle 
kaza yaptı. Yol 
kenarındaki aydın
latma direğine 
çarpan araçta 
sıkışan sürücü ve 
eşi 33 yaşındaki 
Dilaştı Atalay, olay 
yerine gelen itfaiye 
ekipleri tarafından 
kurtarılarak ambu
lansla hastaneye 
kaldırıldı.
Kaza, Merkez 
Nilüfer İlçesi İzmir 
Yolu Caddesi'nde 
meydana geldi. Eşi

Müdürlüğü Aranan 
Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri, 
firarı verilen Sadık 
Akın'ın peşine 
düştü. Her yerde 
aranan Akın'ın, 
Yavuzselim Mahalle 
si Hayrettinoğlu 

na çarpan otomobil 
takla attı.
Otomobildeki 
eşyalar çevreye 
savrulurken, sürücü 
ve araçtaki Figen

Dilaştı Atalay'ı 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
götürmek isteyen 
Mustafa Atalay, 
akrabaları 49 yaşın
daki Alican Atalay'ı 
da yanına alarak 49 
AS 043 plakalı oto
mobiliyle yola çıktı. 
Acemler 
Kavşağı'ndan İzmir 

Caddesi'ndeki bir 
işyerinde olduğu 
belirlendi. Harekete 
geçen sivil polisler, 
cezaevi firarisini 
kuaförde gözaltına 
almak istedi. Bu 
sırada Sadık A.'ın 
bir yakını polislere

Arhan (19) yara
landı. İstasyonun 
duvarına çarparak 
durabilen aracı 
gören vatandaşlar 
şaşkına döndü.

Yolu'na otomobiliyle 
giren Mustafa 
Atalay, iddiaya göre, 
plakası alınamayan 
başka bir otomobilin 
aracına çarpması 
sonucu direksiyon 
kontrolünü yitirdi. 
Atalay'ın otomobili 
yol kenarındaki 
aydınlatma direğine 
çarparak güçlükle 
durabildi. Atalay 

direndi. Polislerle bu 
kişi arasındaki 
tartışmaya çevreden 
toplanan 15 kişi 
daha eklendi.
Burada çıkan arbede 
arasında A. güçlükle 
polis otosuna 
bindirilirken, polise 
tekme atarak 
saldıran saldırganlar 
ekip aracının da 
camını kırdı.
Biber gazı ve cop 
kullanan polis kala
balığı dağıtırken, 
Sadık A. ise Fomara 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne götürüldü. 
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca baş
landı. Polis kaçan 
saldırganların kim
liğini araştırıyor.

Olay yerine 
gelen 112 ekiplerinin 
ilk müdahaleyi 
yaptığı yaralılar, 

ambulansla 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Kazanın 
ardından bir süre 
trafiğe kapatılan 
Mudanya 
yolu, aracın çeki
ciyle kaldırılmasının 
ardından açıldı.

çifti, çarpmanın etk
isiyle hurdaya 
dönen araç 
içerisinde sıkışırken 
sürücünün yanında 
oturan Alican Atalay 
ise kazadan yaralan
madan kurtuldu. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis ekip
lerinin ilk müda
halelerinin ardından 
polis çevrede 
güvenlik önlemleri 
aldı. Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı'na 
ait ekipler aracın 
kaportasını keserek 
yaklaşık yarım 
saatlik çalışmanın 
ardından Atalay 
çiftini sıkıştıkları 
yerden kurtardı.

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Bir ilanı bile çok gördüler!.. 
Gazetelerde yirmi dokuz şehitten biri 

için dahi verilmiş bir taziye ilanı görme 
dim..

Hükümet adamlarından birinin anası, 
babası vefat ettiğinde “ciğerinden et 
kopmuş gibi” gazeteleri arayıp sayfa 
sayfa ilan veren iş dünyasınadır lafım..

İktidardan birinin ocağına ateş 
düştüğünde gazetelere verilmiş ilan 
sahiplerini aradı gözlerim..
Tüsiad, Müsiad, hissiyat..
Hiçbiri yoktu ortada..
Holdingler bilmem neler ,sus pus 

olmuştu..
Dağda can veren çocukları onur

landırmak içir? bir tane ilan veren çık
mamıştı..

Başbakan’ın annesi vefat ettiğinde 
aynı iş dünyasının ciğeri yanmış 

gibiydi..
Topluca ağıt yakıp, sayfalarca ilanlar 

verdiler
Ölen rahmetli 87 yaşında çocuklarını 

-torunlarını görmüş bir fani idi..
Ya o ilan sahipleri?. “Vatan..” 

dediğimiz şeyden en çok sebeplenen- 
ler..
“Vatan savunması..” uğruna canlarını 

feda eden bu gencecik çocuklar adına 
taziye ilanı vermek için sekiz, on bin 
lira harcamayı göze alamadılar..
Siyah çerçeveli bir ilanı şehitlere çok 

gördüler..
Çünkü gazeteye ilan verenlerin 

çocukları bayrağa sarılıp, musalla taşı
na yatırılmazlar..
(Alt yazı Bekir Çoşkun’un yazısı)..
Ve Sordu İmam... “Hakkınızı helal 

ediyor musunuz?..”
Ben olsam hakkımı helal etmezdim.. 
Elli yıldır yalanların, düzenbazlıkların, 

sahteliklerin, ikiyüzlülüklerin, üçkâğıt 
çıhkların peşine takılıp giden... kötü ve 
ilkel siyasetçilerin elinde ülkemi bu 
günlere sürükleyen...

Sonunda bedelini 21 yaşımda bana 
ödeten büyüklerime hakkımı helal 
etmezdim...
Gururla koşup geldiğim ordumu, düş

man ordusu gibi ezenleri, hırpalayan- 
ları, yaralayanları alkışladıkları için...

Eşkıya ile can ciğer anlaşıp, ama 
komutanlarımı birer adi suçluymuş gibi 
hapishanelere dolduranları başlarına 
taç ettikleri için...

Bir kirli oyunun ortasında...
21 yaşımda, gafletin ve ihanetin 

faturasını bana ödettikleri için...
Soranlara “hakkım helal olsun” 

demezdim...*
Ve bir milletin tüm bunları bile bile 

kanışını... Aldanışını...
Duyarsızlığını... O umursamazlığını... 

Gördüğüm için..
Ben olsaydım, parçalanmış başımı 

kaldırıp da...
Hakkımı helal etmezdim...
Ama imam 21 yaşındaki şehidin 

başında “Hakkınızı helal ediyor 
musunuz” diye cemaate sordu...

Uyutulan, gariban halkımda “Helal 
olsun” dediler...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Otoyol’da iki farklı görüş
Karacabeyliler bu projeye karşı direnin 

ce proje değiştirildi.
Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı Ka 

rayolları Genel Müdürlüğü, Gemlik’te de 
sorunlu olan bölgeler konusunda, akılları 
başına gelince, görüş istediler.

Kimlerden mi görüş istendi.
Belediye Başkanlığından, Gemlik Tica 

ret ve Sanayi Odası’ndan, Gemlik Ziraat 
Odası Başkanlığından,

Yeterli mi?
Hayır.
Diğer sivil toplum kuruluşlarından da 

görüş alınmalıydı.
Bu görüş, ihaleden çok önce, proje aşa

masında yapılmalıydı.
Dürdane Köyü civarında, yıllardır süren 

bir toprak kayması yaşanıyor.
Bu sonunu karayolları gideremedi.
Her yıl, az veya çok, bu bölgede iyileş 

tirme çalışması yapılıyor.
Bu yolun hazırlıkları AKP döneminden 

çok önce başlamıştı.
Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan 

toplantılarda, zeytinliklerin korunması için 
güzergahın Umurbey üzerinden, hazine 
arazilerinin çok olduğu bölgelerden geçi 
rilmesi istenmişti.

Ama uygulama öyle olmadı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Gebze 

İzmir Otoyol projesi belirlenmiş, 2007 Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planlarına iş lenmişti.

Ancak, Büyükşehir bir de alternatif yol 
koymuştu planlara..

Umurbey üzerinden geçen alternatif 
yolu...

Karayolları mevcut plana göre mal sa 
hipleriyle görüşmelerini sürdürüp, arazileri 
kamulaştırma çalışmaları yürütüyor. Bir 
yandan da, kurumlardan görüş istiyor.

Gemlik Belediyesi Engürücük Kavşa 
ğı’nın Gemlik’e doğru getirilmesinde Ser 
best Bölge trafiği açısından yarar görür 
ken, Ticaret ve Sanayi Odası, bunu olum
suz buluyor.

Serbest Bölgedeki arazilerin depolama 
için gelecekte yetersiz kalacağını, kamu
laştırma bedellerinin yüksekliğinden söz 
ediyor.

Birileri Engürücük ovasında proje deği 
şikliği istiyor. Gazeteleri aşındırıyor!

Kafaları karıştırıyor...
Gemlik’teki iki kurum, Engürücük Kav 

şağı konusunda birbirine ters düştü.
Diğer alanda ise aynı görüşü savundu.
Gemlik’tek tek ses çıkması en güzeli ola

caktı. Burada da olmadı.
Not: Dünkü yazımda, U.Cl Gemlik Yer 

leş keşi’ne Belediye tarafından yaptırılacak 
Hah Saha’nın yeri konusunda görüşlerimi 
yazmıştım.

Dün, Üniversiteden aradılar.
Bu konuda gösterilen alanın, ileride an fi 

veya başka bir okul olabilirliği nedeniyle 
değiştirilmesi gerektiğinin kendileri tarafın
dan istendiğini söylediler.

Belediyenin bu konuda bir hatası yok
muş. Duyurulur.

Akıt, “Kavsak Gemlik’e 
doğru kavdırılmamalı"

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt, Ulaştırma 
Bakanlığı’nca ihalesi yapılan Gebze, Orhangazi - İzmir Otobanı’nın 

Orhangazi Engürücük hattında değişiklik yapılmasını istedi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Ulaştırma 
Bakanlığı’nca ihalesi 
yapılan Gebze, 
Orhangazi-İzmir 
Otobanı’nın Gemlik 
hattında, Orhangazi 
Engürücük Köyü 
arasından geçen 
yolun, Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
1/25000 ölçekli 
Nazım İmar Planında 
alternatif yol olarak 
gösterilen güzerga
ha kaydırılmasını 
istedi.
Ulaştırma Bakanlığı 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafın
dan Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
Gemlik Belediyesi, 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanlıklarına gön
derilen yazıda, 
Gemlik Bursa hattın
da Dürdane Köyü 
civarlarında zemin 
kayması nedeniyle 
güzergah değişikliği 
konusunda çalışma 
ların yapılabilmesi, 
Gemlik’ten geçen 
otobanın durumu ile 
görüşlerinin sorul
ması üzerine, ilgili 
birimlere gönderilen 
yazıda, Engürücük 
Köyü sınırlarında 
olan kavşağın, 
Gemlik’e doğru kay
dırılması istemlerine 
karşı, mevcut duru
mun korunması 
istendi.
Kemal Akıt tarafın
dan, Karayolları 
Genel Müdürlüğü 
ilgililerine gönderi 
len yazıda, Gebze, 
Orhangazi- İzmir 
Otobanının, 
Orhangazi yönün
den Gemlik’e doğru 
gelen hattın özel 
mülkiyet alanının 
çoğunlukta olduğu

ve verimli zeytinlik
lerle kaplı bulun
duğu belirtilerek, 
“Bu bölgede bulu
nan tahmini 100’ün 
üzerinde kesilecek 
olan zeytin ağacının 
yok olması, bölge 
ekonomisine zarar 
verecektir. 
Aynı zamanda, 
bu bölgeden 
geçmekte olan 
Kuzey Anadolu fayı, 
bölge ekonomisine 
zarar verecektir. 
Anadolu fayına oto
banın yakın olması 
tehlike yaratacaktır. 
Bu nedenle, Orhan 
gazi’den gelen 
mevcut projedeki 
otoban yolun, 
Engürücük kavşağı
na kadar olan 
bölümün, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si’nin hazırlamış 
olduğu 1/25.000 
ölçekli Nazım İmar 
Planında görülen 
alternatif yola, yani 
hâzineye ait alan
ların daha çok 
olduğu özel şahıs
lara ait zeytinliklerin 
daha az bulunduğu 
Engürücük Köyü 
nün kuzeyinden, 
Umurbey in 
doğusundan geçen 
alternatif otoban 

güzergahının yapıl
ması, Gemlik 
Umurbey ve Hisar 
tepe Mahallesini 
rahatlacak, gürültü 
ve görüntü kirliğini- 
ni ortadan kaldıra
caktır.” denildi.

KAVŞAK 
DEĞİŞMESİN 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
basında çıkan 
Engürücük 
Kavşağı’nın Serbest 
Bölge’ye doğru kay
dırılması konusunda 
da, Karayolları 
Genel Müdürlüğü’ne 
yazdıkları yazıda, 
mevcut kavşağın 
aynı yerde kalması 
gerektiğini söyledi. 
Serbest Bölge ile 
Engürücük kavşak 
bağlantısının 1 kilo
metre gibi kısa bir 
mesafede olduğunu 
belirtildi.
Akıt, kavşağın 
Gemlik yönüne 
doğru kaydırılması 
halinde, bugün için 
bile yetersiz görülen 
depolama alan
larının azalacağını 
belirtti.
Akıt, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Umurbey

Engürücük Köyü 
çıkış bağlantısının 
ilk projedeki güzer
gahtan geçme sİ, 
hem maliyet ve hem 
de arazi sahiplerinin 
yol geçeceğinin yıl
lar evvel kabullen
miş oldukları için, 
kamulaştırma daha 
sorunsuz olacaktır. 
Kavşağın Gemlik’e 
doğru getirilmesi, 
Serbest Bölge 
çivarında 
yetmeyen 
depolama alanla 
nnın azaltacak, 
kamulaştırmada 
maliyetleri 
yükseltecektir. 
Bu düşünce ve 
telkinlerden uzak 
durulmalıdır.” dedi. 
Gemlik 
Belediyesinin ise, 
Karayolları Genel 
Müdürlüğü’ne 
yazdığı yazıda, 
Engürücük 
kavşağının Gemlik’e 
doğru getirilmesi 
savunulduğu öğre
nildi. Gemlik içinden 
geçen güzergahın 
ise Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
1/25 binlik Nazım 
İmar Planı’nda bulu
nan alternatif yola 
alınması istendiği 
öğrenildi.

GemIîk Kö rfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ge m lik ila n depremine varilini itin iti liM
Oğuz GÜN

Van'da yaşanan 
deprem felaketinin 
yaralarını sarmak 
için tüm Gemlik tek 
yürek oldu.
Mahalle Afet 
Gönülleri Vakfı 
(MAG) ve Kızılay 
işbirliği ile başlatılan 
yardım kampanyası 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
devam ediyor.
Vatandaşların yoğun 
ilgisi ile çalışmalar 
devam ederken, 
60 katalitik ısıtıcı, 
200 battaniye, 200 
çuval giysi, 20 koli 
gıda malzemesi, az 
sayıda bebek bakım- 
malzemeleri ve 
kişisel temizlik ürün
leri toplandı.
Gönüllüler tüm 
Gemlik halkından 
Van'daki 
depremzedelere 
yardım etmelerini 
beklediklerini belir
tirken, şu anda en 
çok bebek bakım ve 
kişisel temizlik 
ürünlerine ihtiyaç 
olduğunu söylediler. 
Van için yapılan 
yardım kampanyası 
Cuma gününe kadar 
sürecek ve toplanan 
yardımlar bir TIR ile 
Van'a gönderilecek. 
Yapılan yardımların 
kayıtları ve sayımları
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MAG ekipleri 
tarafından 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
yapılıyor.
Yardımları toplayan

MAG ve Kızılay 
ekipleri yardım 
me'rkezinde maddi 
bağış kabul etmiyor. 
Maddi olarak yardım 
etmek isteyen 

vatandaşlarımız 
Kızılay Gemlik 
Şubesi’nin TR73 
0001 2009 2800 0016 
0000 65 İBAN nolu 
hesabına bağışta

bulunabilecekleri 
açıklandı.
Gemlik'in dört bir 
yanından gelen 
yardımlar sürerken 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
yapılan kampanyaya 
vatandaşların 
hayırseverliği 
damga vurdu.

Özel araçları ya da 
ticari taksi ile 
yardımlarını getiren 
vatandaşlarının 
yanısıra satın aldık
ları onlarca bat
taniyeyi sırtlarında 
getirip kayıt yaptıran 
yaşlı vatandaşlar, 
gönüllülerin taktirini 
topladı.

Tehlikeli bina yıkıldı
Kayhan Mahallesi, 
Bahçelievler ve 
Kalealtı Sokak’ta 
tehlike arzeden 
binalardan ikinci de 
yıkımı dün gerçek
leşti. Geçtiğimiz yıl, 
yağan şiddetli yağ
murlardan sonra, 
Kalealtı Sokak’ta 
bulunan tarihi kale- 
duvarlarının üzerine 
inşaa edilen binalar
da kayma görülmesi 
üzerine, Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
binalarda oturanları 
konutlarından 
çıkararak, bir süre 
kiralarını ödemiş ve 
tehlikeli olan 
binaların yıkımı için 
karar almıştı.

Geçtiğimiz aylarda 
bu binalardan birini 
yıktıran Büyükşehir 
Belediyesi, dün de 
tehlike arz eden

Bahçelievler Sokak 
ta bulunan 25 nolu 
binanın yıkımını 
tamamladı. 
Dün devam eden

yıkım nedeniyle tüm 
gün binanın bulun
duğu sokak trafiğe 
kapalı kaldı. Yıkım 
ekiplerinden

aldığımız bilgiye 
göre yıkılan binanın 
karşısındaki şu anda 
vatandaşların kul
landıkları binanında 
incelemeye 
alındığını tehlike 
görülürse onunda 
istimlak ve yıkım 

çalışmalarına 
başlanacağını 
söylediler. Mahalleli, 
yıkımdan sonra 
Gemlik Kalesi duvar
larının restorasyon 
çalışmalarının 
yapılacağını bek
lediklerini söyledi.
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Cezaevlerinde acık gorus
Cezaevlerindeki 
tutuklu ve hüküm
lüler, Cumhuriyet 
Bayramı ve Kurban 
Bayramı süresince 
açık görüş yapabile
cekler.
Adalet Bakanı 
Sadullah Ergin imza
sıyla Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına 
gönderilen genelg
eye göre, Hükümlü 
ve Tutukluların 
Ziyaret Edilmeleri 
Hakkında 
Yönetmelik 
gereğince, kapalı 
ceza infaz kuram
larında 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 
ve Kurban Bayramı 
dolayısıyla belir
lenen esaslar 
çerçevesinde açık 
görüş yaptırılacak. 
Genelgeye göre, her 
hükümlü bir kez 
yararlandırılmak 
üzere, Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 No'lu 
L Tipi, Alanya L Tipi, 
Antalya E ve L Tipi, 
Aydın E Tipi,

Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, Çorum 
L Tipi, Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
Hatay E Tipi, İzmir- 
Buca Kapalı, 
Maltepe 1, 2 ve 3 
No'lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Metris 1 No'lu 
T Tipi, Kayseri E 
Tipi, Konya E Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 5, 6, 7 ve 
8 No'lu L Tipi ve Van 
M Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kuramlarında 
kalan hükümlü ve 
tutuklulara 29-30-31 

Ekim ve 1-2-3-4 
Kasım 2011 tarih
lerinde olmak üzere 
7 gün, diğer bütün 
ağır ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kuram
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu
lara ise 31 Ekim ve 
1-2-3-4 Kasım 2011 
tarihlerinde olmak 
üzere 5 gün açık 
görüş yaptırılacak. 
Müdürlük teşkilatı 
bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kuramlarında kalan 

hükümlü ve tutuktu
lar 31 Ekim ve 1-2 
Kasım 2011 tarihleri 
arasında ve 
Cumhuriyet 
başsavcılıklarının 
görüşü alınarak 
kurum tarafından 
belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 3 gün 
süreyle açık 
görüşten yarar
lanacak.
Sayıları ve konum
ları değerlendirilmek 
suretiyle adli suçlar
dan hükümlü ve 
tutuktular ile örgütlü 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktular için 
ayrı gruplar oluştu
rulup, her grubun 
görüş günleri ve 
saatleri Cumhuriyet 
başsavcılıkları ile 
kurum idareleri 
tarafından tespit 
edilecek. Bu gru
pların aynı zamanda 
ve aynı görüş 
mahallinde birlikte 
bulundurulmaması 
sağlanacak.

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 

2+1 4. kat sahibinden 
satılık daire

0 538 322 70 73

KAYIP
Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce 

tescilli 25.03.2011 tarih ve EX019028 
sayılı gümrük çıkış beyannamesi 

zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
KOÇ ELEKTRİK PLASTİK SAN. ve 

TİC. LTD. ŞTİ.

Firmamız adına bastırmış 
olduğumuz Seri A 109609 
numaralı bir yaprak fatura 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
ARMAĞAN TAHMİL TAHLİYE 
HURDA NAK. KOM. AKAR.

GIDA ORM. ÜRÜNLERİ 
İTH. İTH. SAN. TİC. A.Ş.
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M tel İn teıi 
içli te tew toiım

Will Wı nrtıııı ili namı

Gemlik Ticaret 
Borsası’ndan 
yapılan açıklamada, 
Van ve civarında 
meydana gelen 
deprem nedeniyle, 
Borsa yönetiminin 
yardım kampa
nyasını başlattığı 
açıklandı.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Ilhan Acar, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,

Mahir bebeği düştüğü 
dolap çekmecesi kurtardı
Van'da meydana 
gelen depremde 
inanılmaz kurtu
luşlar gerçekleş 
meye devam ediyor. 
Van'da 4 katlı bir 
binada yaşayan 
Sevilay Öner ve 8 
aylık bebeği Mahir 
Çınar Arlı deprem 
sırasında yıkılan 
binanın enkazında 
kaldılar.
Sevilay Öner vatan
daşların yardımıyla 
enkaz altından 
çıkartıldı ancak 
bebeği Mahir Arlı 
ise beşiğinde 
uyurken yakalandığı 
depremde enkaz 
altında kaldı.
Enkazdan çıkan 
Sevilay Öner yet 
kiiilere ve çevredeki 
vatandaşlara 
bebeğinin enkaz 
altında kaldığını 
söyledi.
Arama kurtarma 
ekipleri ve bebeğin 
babası Murat 
Arlı binada 
arama kurtarma 

Ulaştırma Bakanlığından aldığım
16 ZE 590 -16 ZZ 031 plakalı araçlarımın 

taşıt kartını kaybettim. Hükümsüzdür. 
KARATAŞ DEMİR ÇELİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

büyük felaket 
yaşanan Van’daki 
depremzedelere 
yardım elini uzat
manın bütün vatan
daşların görevi 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Van ve civarında 
depremden sonra, 
yaşanan sıkıntıları 
televizyon ve basın
da izliyoruz.
Buradaki insan
larımız bir çok şey

MUCİZE 
KURTULUŞLAR 

DEVAM EDİYOR!

çalışmaları yaptılar. 
Enkazdan bebeğin 
beşiğine ulaşıldığın
da minik Mahir'in 
beşikte olmadığını 
gördüler.
Yapılan aramalarda 
hemen beşiğin yan 
tarafında bulunan 
dolabın içinden ses 
gelmesi üzerine 
ekipler dolabın çek
mecesini açtığında 
minik bebeği çek
mecenin içinde 
gördüler. Yaklaşık 
1,5 saat sonra 
bulunduğu yerden 
canlı olarak 
çıkarılan Mahir'in 
sağlık durumu iyi. 
Anne Sevilay Öner; 
"Deprem anında 
4.kattaydık bebeğim 
yanımda uyuyordu 
bir anda deprem

den mahrumdur. 
Onların bu duru
munu hafiflete
bilmek için 
yönetim kurulumuz 
ilçe bazında Van 
depremine yardım 
kampanyası başlat
mıştır. Yardım 
yapmak isteyen 
hayırsever 
vatandaşlarımızın 
Borsamıza 
başvurmalarını 
istiyoruz. ” 

başladı ben kaç
maya çalıştım, 
kaçamadım 
bebeğimin yanına 
da gidemedim. 
Enkazdan bacağım 
dışarı çıktığı için 
fark edildim ve 
çıkarıldım, 
o telaşla eşimin 
yanına gittim 
ve bebeğimizi ara
maya başladık. 
Bebeğim beşikte 
uyuyordu ama 
nasıl olduğunu anla
madığım şekilde 
bebeğimi dolaba 
girmiş kapısı 
kapanmış ve 
kafasını battaniyeye 
sarih şekilde 
bulduk. Şükürler 
olsun ki sağlık duru
mu iyi" şeklinde 
konuştu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
yardım eli, deprem 
zedelere ulaştı. 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
Bursa’da toplanan 
yardımlar, Van 
merkez ve Erciş’te 
depremzedelere 
dağıtıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Türki 
ye’yi acıya boğan 
7,2 şiddetindeki 
depremin ardından 
Van’daki deprem 
zedelere yardım 
elini uzattı.
Büyükşehir Beledi 
yesi, arama kurtar
ma çalışmalarının 
yanında depremde 
evlerini kaybeden 
vatandaşların 
yaralarını sarmak 
için de 2 tır dolusu 
yardım malzemesini 
bölgeye ulaştırdı. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin orga
nizasyonuyla düzen
lenen ve hayırsever 
vatandaşların da

Bursa erkekler bas
ketbol yerel liginde 
mücadele eden 
Gemlik Belediye 
spor Yıldız erkekler 
Basketbol takımı, 
sahasında ağırladığı 
Bosch Spor Kulübü 
Basketbol takımını 
güzel bir oyunla 65- 
58 mağlup etti. 
Maça iyi başlaya
mayan Belediyespor 
5. dakikada 11-2 
geriye düştü. 
Moladan sonra 
toparlanan ve özel
likle hızlı hücumlar
la sayı bulan bas
ketbol takımı ilk 
periyodu 19-14 önde 
tamamladı. İkinci 
periyodun başında 
Burak Bozkurt’un 5 
faulle oyun dışında 
kalmasından sonra 
sayı bulmada zor
lanan Belediyespor 
bu dakikadan sonra 
Yiğit’in etkili 
oyunuyla sayı üret
meye başladı. İkinci 
periyotta savunma
da etki olan 
Belediyespor ilk 
yarıyı 34-25 önde 
tamamladı. Üçüncü 
ve dördüncü 
periyotlarda da etkili 
savunma ve etkili

destek verdiği kam
panya kapsamında 
toplanan gıda, giye
cek ve battaniyeden 
oluşan malzemeler 
Van merkez ve Erciş 
İlçesi’ndeki deprem 
zedelere dağıtıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin gön
derdiği yardımlar, 
Erciş'in girişinde 
bulunan Örene 
Mahallesindeki 
depodan, kriz 
masasından gelen 
talimata göre vatan
daşlara dağıtıldı. 
Aynı zamanda 
Bursa Valiliği nin 
koordinatörlüğünde 
su firmalarının gön
derdiği 4 TIR su da 
deprem bölgesine 

hücumlarına devam 
eden Gemlik 
Belediyespor 
sahadan da 65-58 lik 
skorla galibiyeti hak 
ederek ayrıldı.
Maçta Kasım Ahmet 
(4 sayı- 4 blok), Yiğit 
(26 sayı), B.Bozkurt 
4 sayı), Yiğitcan 
(sayı), B. Ergun 
(6sayı), Oğuzhan 
(9sayı), Akın(8sayı), 
Emir (6sayı), Serkan 
(sayı), Erdinç 
(2sayı), Furkan 
(sayı) ile oynadı. 
Basketbol Şube 
Sorumlusu İbrahim 
Tokgöz, “Güzel bir 
oyunla hak ederek 
bir galibiyet aldık. 
Bocsh gibi bir 
takımı yenmek 
oyuncularıma moral 
ve güven verdi.

ulaştı. Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkan hğı’na 
bağlı Afet Koordi 
nasyon Merkezi’nin 
uzman ekibi de 
hasarın en yoğun 
olduğu Erciş’te 
enkaz altından bir 
can daha kurtarmak 
için arama kurtarma 
çalışmalarında canla 
başla çalışıyor.
Bölgeye yardım
larını ulaştırmak 
isteyen vatandaşlar, 
08.00 ile 22.00 saat
leri arasında Fevzi 
Çakmak Caddesi 
üzerindeki Büyük 
şehir Belediyesi’nin 
Gıda Bankası’na 
yardım malzemeleri
ni bırakabilirler.

Nurullah hocamla 
beraber hep birlikte 
daha nice gali
biyetlere imza ata
cağımıza inanıyo
rum. Lige yeni 
başladık ve daha 
uzun bir maç tem
posu içindeyiz. 
İnşallah ligi hayır
lısıyla ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
ederek bitiririz.
Hedef her zaman 
çocuklarımıza bas
ketbolü sevdirmek 
ve onları spor 
salonlarında 
görmektir.” dedi. 
Gemlik Belediye 
spor basketçileri, 
Cuma akşamı saat 
19.00 da ilçe spor 
salonunda Yeşim 
spor ile karşılaşa
cak.



27 Ekim 2011 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 8

Bur sa ile Güney Kore ar asın Ja is birliği
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Güney Kore ile 
Bursa arasındaki 
ticari ilişkilerin arta
cağını müjdeledi. 
Bursah iş adamlarıy
la Güney Kore'de 
çeşitli temaslarda 
bulunan Vali Harput, 
geziyi değerlendirdi. 
Geçen yıl Gyeong 
Sang Buk-Do iliyle 
imzalanan protokol 
çerçevesinde yaptık
ları Güney Kore 
ziyaretinin çok ver
imli geçtiğini 
belirten Harput, 50 
milyonluk nüfusu ve 
kişi başına düşen 30 
bin dolarlık geliriyle 
Güney Kore'nin 
önemli bir ülke 
olduğuna işaret etti. 
Harput, "Hammadde 
konusunda dışarıya 
bağımlı olan Güney 
Kore teknolojide 
çok gelişmiş bir 
ülke. Gyeong Sang 
Buk-Do eyaletinde 
yapılan ikili 
görüşmelerde tarım, 
eğitim, kültür ve 
sanayi gibi birçok

alanda iş birliği pro
tokolleri imzaladık. 
Ülkenin önemli bir 
eyaleti olan Gyeong 
Sang Buk-Do'da 
imzalanan pro
tokoller ile birçok 
konuda iş birliğinin 
yolu açılmış oldu. 
Bilhassa tekstil, 
gıda ve otomotiv 
alanlarında iş birliği 
imkanlarını değer
lendirmeyi hedefliy
oruz. Önümüzdeki 

sene Gyeon Sang 
Buk-Do valisi ve iş 
adamları Bursa'ya 
gelecek.
Ayrıca 10 gazimiz, 
bütün masraflar 
onlar tarafından 
karşılanmak 
suretiyle Güney 
Kore'ye gidecek. 
Kuracakları yeni bir 
vilayet merkezine 
Osmanh ve 
Bursa'yı temsil 
eden bir çeşme ve 

şadırvan yapmak 
istiyorlar. Ayrıca 
2012'de Bursa'da, 
2013'te de Kore'de 
düzenlenecek 
fuarlara karşılıklı 
katılmayı karar- 
laştırdık"diye 
konuştu.

BUSİAD VAN'DA 
YIKILAN OKULU 
YENİDEN YAPACAK 
Van'da yaşanan 
depremle ilgili 
üzüntülerini dile 
getiren Vali 
Harput, "Gıda, su 
başta olmak üzere 
hayati ihtiyaçları 
Van'a hızlı bir şek
ilde gönderdik.
Afet bölgesinde 
4O'ı valiliğe bağlı 
olmak üzere 122 
personelimiz 
arama kurtarma 
çalışmalarına 
katılıyor. Bursa 
olarak her türlü 
konuda afetzedelere 
yardım edeceğiz.
Busiad, Van'da 
yıkılan bir ilkokulu 
yapma kararı aldı" 
dedi.

Belçika İle Türkiye 
arasındakj ilişkiler 

gelişiyor
Belçika'nın İstanbul 
Başkonsolosu 
Jean-Joel 
Schiteccatte, Bursa 
ile Belçika arasında 
ilişkilerin her alan
da gelişmesi gerek
tiğini söyledi. 
İstanbul Başkon 
solosu Jean-Joel 
Schiteccatte ve 
Bürüksel bölgesi 
Ekonomi veTicaret 
Ateşesi Sabih Akay, 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput'u 
ziyaret etti. Vali 
Harput, Belçika'nın 
Avrupa'da önemli 
bir merkez 
olduğunu dile getir
erek, "Belçika, 
Avrupa Birliği'nin 
başkenti.
Belçika'nın yapısı 
dokusu çok ilginç. 
Belçika ile Türkiye 
arasında önemli 
ilişkiler var. Ticari, 
kültürel ve sosyal 

ilişkiler gayet 
iyi. Belçika'da 
yaşayan Türk 
vatandaşımızın 
sayısı fazla. Bu 
ziyaret ile Bursa ile 
Belçika arasındaki 
var olan ilişkilerinin 
daha iyiye gide
ceğine inanıyorum" 
dedi.
Başkonosolos 
Schiteccatte, 
göreve geleli 
2 ay olduğunu 
belirterek, Belçika 
ile Türkiye arasında 
önemli ilişkiler 
olduğunu ifade 
etti. Schiteccatte, 
"Belçika'da önemli 
bir Türk nüfusu var. 
Kendileri ile yakın 
ilişkiler içindeyiz. 
Onların sosyal ve 
ekonomik hayata 
büyük katkıları var. 
Bursa ile Belçika 
arasında ilişkiler 
geliştirilmeli. ” dedi.

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE BROKER!
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 
İçinde)Yeni Deylet 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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE RANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ElEMAN ftlIANIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER ajans
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK 
513 96 83

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

-TEMA 4b
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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'Depremin tneritezi »uruna olut'
Başbakan 
Yardımcısı 
Babacan, "Olası bir 
ekonomik 
depremin merkezi 
Avrupa olacak" 
dedi.
Avrupa borç 
krizine yönelik 
çözüm hala buluna
mazken, hükümet 
kanadından 
değerlendirmeler 
sürüyor.
Başbakan 
Yardımcısı Ali 
Babacan, "Olası 
bir ekonomik 
depremin merkezi 
Avrupa olacak" 
dedi. Babacan, 
hiçbir ülkenin 
temerrüte düşme
sine izin ver

altında kritik uyarı
Yıl sonu tahmini 
bin 700-2 bin dolar 
arasında olan altın 
için uzmanlar iki 
kritik uyarıda 
bulundu.
Dışarda AB krizi 
içerde de Merkez 
Bankası'nın aldığı 
tedbirler döviz ve 
altın fiyatlarını 
aşağı yönlü 
baskılamaya devam 
ederken altın yatı 
rımcı önünü gör 
mekte zorlanıyor. 
"Altındaki düşüş 
eğilimi sürecek mi 
ya da altın yeniden 
yükselişe geçecek 
mi? sorusunu 
uzmanlara sorduk. 
Uzmanların yatırım
cıya uyarısı ise 
"Bekleyin" ve 
"panik satış yap

ilmemesi gerektiği 
ni kaydetti.
Babacan, bu yıl 
için büyüme 
oranını yüzde 7.5 
tahmin ettiklerini, 
ikinci yarıda daha 
düşük bir büyüme 

mayın" oldu.
Altın piyasasının iki 
uzman ismi 
Mehmet Ali Yıldırım 
türk ve Alper 
Kalyoncu, altının 
yılbaşına kadar 
izleyeceği rotayı 
Gazeteport okurları 
için yorumladı. 
"YATIRIMCIYA 
BEKLEYİN 
UYARISI" 
Altın ve Para 
Piyasaları Uzmanı 
Mehmet Ali 

olacağını ifade etti. 
Babacan, 
önümüzdeki dönem 
Türkiye'de işsi
zliğin kademeli 
olarak düşeceği, 
bir yandan da 
istihdamın oluşa

Yıldırımtürk, altının 
yurtdışı ve yur- 
tiçinde düşen tale
ple bağlantılı olarak 
yılbaşına kadar dal
galı ve aşağı yönlü 
seyrini sürdüre
ceğini belirterek 
yatırımcıları bek
lemeleri konusunda 
uyarırken, Garanti 
Bankası Altın 
Piyasaları Uzman 
Alper Kalyoncu, 
sert düşüşler bekle
memekle birlikte 

cağı bir dönem ola
cağını söyledi. 
Babacan, "Cari 
açık problemini 
makro ve 
mikro ekonomik 
adımlarla geride 
bırakmamız 
gerekiyor, bir 
düşüş trendi 
başladı ama bu 
düşüş tedrici 
olacak" diye 
konuştu. 
Başbakan 
Yardımcısı, yatırım 
ortamını iyleştirme 
yasa tasarısı hazır
lığı içinde olduk
larını, önümüzdeki 
dönemde Meclis 
gündemine gele
ceğini sözlerine 
ekledi.

altında bir miktar 
daha geri çekil
menin yaşanaca 
ğını ancak yılın son 
aylarında yeniden 
yükselişe geçerek 
hedef seviyesi olan 
1.700-1.800 dolara 
gelerek en çok 
kazandıran yatırım 
aracı olacağını 
söyledi. ABD 
Merkez Bankası 
FED'in 440 milyar 
dolarlık tahvil alımı 
açıklamasının 
ardından üçüncü 
parasal genişleme 
ümidi kalmayan 
piyasaların paraya 
dönme eğiliminin 
daha da arttığını ve 
emtialarda gerile
menin sürdüğünü 
vurguladı.

İki hafta önce 
yüzde 69’a 
çıkartılan sigarada
ki ÖTV oranı yüzde 
65’e çekildi. 
Sigaradaki Özel 
Tüketim Vergisi 
oranlarında 
indirime gidildi. 
Bakanlar 
Kurulu'nun tütün 
ürünlerinde 13 
Ekim'de yüzde 69'a 
çıkardığı ÖTV 
oranı, 31 Aralık 
2012'ye kadar 
yüzde 65 olarak 
uygulanacak. 
Tütün içeren puro
lar, uçları açık 
purolar ve sigaril- 
loların vergi oran
ları 13 Ekim'de 
yüzde 30'dan 
yüzde 69'a, asgari 
maktu vergi tutar
ları ise 0.1325 
liradan 0.1450 
liraya çıkarılmıştı.

NÖBETÇİ ECZANE
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Tütün içeren siga 
raların ve tütün 
yerine geçen mad
delerden yapılmış 
sigaraların da 
vergi oranı yüzde 
63'ten yüzde 69'a, 
asgari maktu vergi 
tutarı da 0.1325 
liradan 0.1450 
liraya yük
seltilmişti.
Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
Orta Vadeli 
Programı (OVP) ve 
Orta Vadeli Mali 
Planı (OVMP) açık
lamak üzere 
düzenlenen başın 
toplantısında, ÖTV 
düzenlemesinden 
toplam gelir bek
lentilerinin 5.5 mil
yar lira olduğunu, 
bu tutarın 2.8 mil
yar TL'sinin tütün
den geleceğini 
söylemişti.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

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

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

________ DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 513 1O 79
MAR-PET 5İ3 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Bayza Patrol 513 01 03

| HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Ssğ.Ocağı 513 10 68
Tom okay 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 39 SAYI : 4102 

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)

»SİMASI 
BAMinmıi 

IR dublaj 
ll.45-l4.00-l6.00- 

18.00-20.15 
ŞİRİffl 

13.I5- I5.I5-I7.JÖ
Rezervasyon 

(Tdî5l3332l)
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Kalan Kanatlarımızın flltınfla" »e Anadolu
Kartalları" Venüs Sineması nda gösterime giriyor
Oğuz Gün

28 Ekim’de gösteri 
me girecek olan Ana 
dolu Kartalları tüm 
Türkiye ile aynı gün 
de Gemlik Venüs 
Sinemasında 
gösterime girecek. 
Türk Hava 
Kuvvetleri'nin kuru
luşunun 100'üncü 
yılı şerefine çekilen 
'Anadolu Kartalları' 
adlı film, Fida Film 
ve Bluelf Movie 
ortak yapımı olarak 
çekildi. Daha önce 
A.R.O.G,Yahşi Batı, 
Nefes gibi filmlerin 
ortak yapımcısı olan 
Fida Film Anadolu 
kartalları ile göklere 
çıkıyor.
Yönetmenliğini 
Herşey Çok Güzel 
Olacak, İnşaat ve 
Kabadayı filmlerinin 
usta yönetmeni 
Ömer Vargı

senaryosu ise Nefes: 
Vatan Sağolsun'da 
imzası bulunan 
Hakan Evrensel'e ait. 
Anadolu Kartalları 
pilot olma hayali ile 
yaşayan beş gencin 
hikayesini anlatıyor. 
Onur, Ayşe, Mustafa, 

Fatih ve Tunç Uçuş 
eğitiminde yaşadık
ları zorlukları, 
aileleri, aşkları, 
ayrılıkları, rekabet
leri, dostlukları ve 
uçabilmek için yap
tıkları fedakarlıklar 
anlatılıyor.

Filmde beş arkadaş 
hayatlarının bu kut
sal ama çok stresli 
döneminde birbirle 
rine destek olurlar. 
Bu dönemde dene 
yimli eğitmenlerin 
tecrübeleri ve 
destekleri onlara yol

gösterir. Uluslar 
arası Anadolu Kartal 
ları tatbikatı bu beş 
gencin hayatlarını 
değiştiren bir dene 
yim olacak.
Filmde Engin Altan 
Düzyatan, Şevket
Çoruh, Özge 
Ozpirinçci, Ekin 
Türkmen, Alper 
Saldıran, Hande 
Subaşı,İsmail Filiz, 
Çağatay Ulusoy, 
Alpay Kemal Atalan,

İlhan Şeşen filmde 
boy gösterirken, 
Türk Hava 
Kuvvetleri’nin 
görünmeyen kahra
manları da filmde 
uçak sahpelerininde 
ekibe yardımcı 
olurken, Engin 
Altan Düzyatan 
aldığı uçuş eğitim
lerinden sonra Hava 
kuvvetlerinden bir 
pilot ile F-16 uçuşu 
gerçekleştirdi.

lal 
<0B GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ

GÖZ DOKTORU: ÖD. Di. ÖZgİİl İLİĞİ 
KULAK BURUN BOĞAZ (KBB): Op. Dr. Erbil ATAÇ AN

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR
• 99 99 99

ESTETİK BOLUMU;
LAZER EPİLASYON 81ANTİ AGE TNG 81 SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel I 514 80 87-88 GEMLİK



I^NURS®
■ LOKMAN HEKİM

ŞİFALI BİTKİLER DÜNYASI

ŞD Her türlü şifalı bitki
• Bitkisel Tablet & Kapsüller 
® Bitki Çayları
O Tohumlar & Vitaminler

444 NURS
V t t t

44 4 6877

GEMLİKKÖRFEZOKUYUCULARINAÖZEL

% 10 İNDİRİM
KUPONU

BU KUPONLA GELEN 
MÜŞTERİLERİMİZE 

TÜM NURS MARKALI 
ÜRÜNLERDE % 10 İNDİRİM 

UYGULANACAKTIR

O* Kuvvet Macunları
9 Aromatik Bitkisel Sular 
Q Aromatik Bitkisel Yağlar 
• Bal ve Pekmez Çeşitleri
9 Zayıflama Setleri 
W Bitkisel Tedavi Kürleri

GEMLİK BAYİİ 
Y&C BİTKİSEL ÜRÜNLER 

Tel : 0 224 514 68 16 
www.nurslokmanhekim.com 

CIUS Alışveriş Merkezi Kat 2 - GEMLİK

“bİr ömür]
SIHHAT İÇİN”
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Kurban kesim 
yerleri belirlendi
Yaklaşan Kurban Bayramı’nda, 
vatandaşlarımızın kurbanlarını 
sağlıklı ve hijyen bir ortamda 
kesmesi için kurban kesim yer
leri belirlendi. Haberi syfö’de

Genç iaılın 36 lııtalı darbesiyle öldürüldü
Yeni Kordon’da dün sabah feci bir cinayet işlendi. 36 yaşındaki 
Yasemin Özdemir adlı 3 çocuk annesi genç kadın, kordonda 
yürüyüş yaparken bıçaklanarak öldürüldü. Polis katili arıyor.
Dün sabah, Manastır altında bulunan 
Yeni Kordon’da, bıçaklanarak hunharca 
öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. 
Polis, cesedin kimliğine üzerinde bulu
nan cep telefonu ile ulaştı. Ceset, 
sabah iki çocuğunu okula gönderen, 
küçük çocuğunu da kreşe bırakan 
Yasemin Özdemir’e (36) aitti. Kordonda 
yürüyüşe çıkan genç kadın kimliği belli

olmayan biri ya da birileri tarafından 
36 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. 
Borçelik’te çalışan eşi, Yasemin Özde 
mir’i hastane morgunda teşhis etti. 
Polis, hunharca işlenen cinayetin katili
ni bulmak için yoğun çalışma başlattı. 
Genç kadının bir madde bağımlısının 
kurbanı olduğu ihtimali üzerinde de 
duruluyor. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kordonda cinayet
Dün sabah işe geldikten bir süre 

sonra Yeni Kordon’da bir ceset bulun
muş diye ihbar geldi gazeteye.
Bir süre sonra, cesedin bir kadına ait 

olduğu ve öldürülmüş olduğu bildiril
di.

Olay yerine muhabirimiz giderken, 
ben de dayanamayarak cinayetin iş 
lendiği yere gittim.

Olay yerinde Savcı ve polisi 
inceleme yaparken buldum.

Kordon günlük güneşlikti.
Pırıl pırıl bir Ekim sabahını yaşıyor

duk.
Devamı sayfa 4’de

Cumhuriyetimizin 
88. yılı kutlama 
etkinlikleri bugün 
başlıyor.
Bugün saat 
12.30'da Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
sunulması ardından 
saygı duruşunda 
bulunulacak. İstiklal 
Marşının söylen
mesinden sonra 
Cumhuriyet Bayra 
mı başlayacak.
Cumhuriyet Bayra 
minin 88. yılı kutla
ma programına 
göre yarın saat 9.30 
ile 9.50 arasında 
Kaymakam Bilal

Çelik, makamında 
kutlamaları kabul 
edecek. Tören 
alanındaki kutla
malar saat 10.00'da 
başlayacak. İlçe 
Kaymakamı, 
Garnizon Komutanı 
ve Belediye Başka 
nı, halkın bayramını 
kutlayacak. 
Kaymakam Bilal 
Çelik'in günün öne
mini belirten konuş
masından sonra, 
Cumhuriyetin 88. 
yılı nedeniyle 
düzenlenen yarış
malarda ödül alan
lara ödülleri törenle

dağıtılacak.
Daha sonra geçit 
töreni düzen
lenecek. Bu akşam 
yapılacak olan 
fener alayı ile yarın 
akşam yapılacak 
olan konser, havai 
fişek gösterisi ve 
Gemlik Belediyesi 
Kültür Sanat 
Derneği Korosu 
konseri, Hakkari’de 
askeri mize yapılan 
hain saldırı ve Van 
depreminde 
vatandaşlarımızın 
hayatını kaybetmesi 
nedeniyle iptal 
edildiği bildirildi.

Özdilek 
Cumhuriyet 
Besim 
Yarışması 
Sonuçlandı 
Özdilek Alışveriş 
Mağazalan’nın 
geleneksel “Cum 
huriyet’i Renklerle 
Anlatın” konulu 
resim yarışması 
sonuçlandı.
Seçici Kurul, 
birinciliğe Nisa 
Mirasyedi, ikincili 
ğe Mustafa Aslan 
türk, üçüncülüğü 
ise Barış Can 
Güler’in yaptığı 
çalışmaları layık 
buldu. 5 öğrenci 
ise mansiyon 
ödülü aldı.

http://www.nurslokmanhekim.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Irmak ÖZYALÇIN
Bilgi Üniversitesi 
Televizyon - Reklam

Serbest Kürsü

Zor günler yaşıyoruz...
Geçenlerde genç bir bayan avukat 

Boğaz köprüsünden atlayarak intihar 
ediyor.. Çok acı bir olay.. Her şeyin 
düzgün gözüktüğü, bir anne -baba, 
ekonomik durum iyi ailenin, yüksek 
öğrenim görerek avukat olmuş kızı inti
har ediyor... Nedenler ne derse niz?...

Bilhassa büyük şehirlerde yaşayan 
gençlerin işi zor...

Belki taşrada yaşayanlar duygusal fırtı
naları büyük şehirlerde yaşayanlar kadar 
hissetmiyorlar.. Büyük şehirlerin özellikle 
gençler ailelerinin kendilerinden aşırı 
beklentileri olduğunu görüyor...

Bu yarışma gençler arasında büyük bir 
rekabete sokarken, her aile gençten özel 
bir çıkış bekliyor...

leıevızyonun kolay yoldan şöhret yarat
ması, ilginin çalışarak bir meslekte yük
selenlere değil, en ucuz sansasyonlarla 
kısa yoldan köşe dönenlere yönelmesi 
ve değerlerin tümüyle yok olması gibi 
nedenlerle bir mutsuzluk girdabına 
sürüklenebiliyorlar..

Bu gençlerde ter döküp , tırnaklarıyla 
kazıyarak isimsiz bir işte yükselmeye 
çalışmak yerine kolayca tanınmak ve bol 
para kazanmak istiyor..

Kısaca köşeyi dönmek istiyor... Hemen 
her şeye sahip olmak ,ev -araba -yazlık 
üçgenini kurmak istiyor

Bence insanlarr24 saat boş konularla 
oyalayan, magazin diye halka çoğu kez 
bir baltaya sap olamayıp , giyim kuşamla, 
skandallarla dikkat çekmeye çalışan 
insanları sunan , kolay şöhret örneklerini 
veren televizyonların bu sonuçtan yakın
dan ilişkisi var. Dünyanın en yaygın 
iletişim aracı bizde kötü kullanılarak şakır 
şakır kadınlarımızın göbek attığı, elini 
sallasan sözde sanatçıya çarpacağın bir 
apdal kutusu halinde kullanılıyor... 
Topluma da, gençlere de yazık oluyorM

Aslında yazık oluyor, gençlere doğru 
örnekler sunalım, topluma iyi mesajlar 
verelim, belgeseller, öğretici -mesajlar 
veren filimlerle toplumu ileriye götürelim 
diyenler çıkmıyor.. Reyting varken, her 
şey para esaslı düşünülürken, gençliği, 
toplumu kim dinler....

Eskiden gelen, Türk aile yapısında olan 
hasletlerin tarihe karışması, onun yerine 
çıkar ilişkilerinin, insanların biri birlerinin 
duygularını hiçe sayar hale gelmesi 
gençlerin tümüyle duygusal bir boşluğa 
yuvarlanmasına neden oluyor..

Hayat o kadar hızlı akıyor ki, herkes 
ancak kendi işlerinin peşinden koşup, 
yalnız onlara zaman ayırabiliyor.. Durum 
böyle olunca aileler, anneler -babalar 
gençlerden beklentilerinin yanında bir de 
onların duygusal durumuyla ilgilenmi 
yor...

Ve işte bu da zincirin son halkası olu 
yor...
Ailelerin, anne -babaların bence en 

önemli işi maddi kazançtan da önce 
çocuklarına sahip çıkması, geçmişlerin 
den gelen hasletleri onlara aşılamaları, 
para kazanan makineler değil, insan olan 
bireyler yetiştirmeye çalışmalarıdır...

Bu gün ki ortamda zor bir iş ama iyi aile 
olmakta kolay değil....

Oğuz GÜN

Mahalle Afet 
Gönüllüleri Vakfı 
(MAG) ve Gemlik' 
Kızılay Şubesi’nin 
Van'daki 
depremzedeler için 
Gemlik Belediyesi 
Düğün Salonu’nda 
başlattığı yardım 
kampanyası bugün 
sona eriyor.
Yardım tırının 
bugün öğleden 
sonra yükleme 
işleminin başlanA 
mâsı ve ardında ) 
yola çıkması plan- 
tanıyor.
Şu ana kadar 
toplanan yardımlar
da 200 koliden fazla 
kıyafet, 70 katalatik, 
2500 adet 0.30 L 
su, 1,5 tondan 
fazla zeytin, 80 çift 
bot ve ayakkabı^, 
250 battaniye, az 
sayıda gıda ve 
bebek bakım 
malzemesi toplandı. 
Yardımların 
kayıtlarını ve planla
masını yapan MAG 
gönüllüleri şu anda 
en çok kuru gıda, 
kişisel temizlik 
ürünleri ve bebek 
bakım ürünlerine 
ihtiyaç olduğunu 
söylediler.
Vatandaşlarımızın 
yaptıkları katalitik 
yardımlarında tüm 
bırakmaması veya 
boş tüp bırakması-

İlilin iı ıniıı an Mal M
Gemlik Belediyesi 
Satın Alma 
Müdürlüğü tarafın
dan Dış Mekan Spor 
Aletleri alınacak. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapılan 
açık ihaleye 4 firma 
teklif verdi.
Dış Mekan Spor 
Aletleri alımı 4734 
sayılı kamu ihale 
kanununun 19 uncu 
maddesine göre 
açık ihale usulü ile 
yapıldı.
ihaleye 1- Tav-San 
Sac Platine Kesim 
Büküm Otomotiv 

da yardımların 
bölgeye gittiğinde 
sorun oluşturacak
lar arasında 
bulunuyor.
Yardımlar çıkmadan 
bir tüp firmasından

Aydınlatma 
Armatürleri Kent 
Mobilyaları Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti. 
168.500,00 krş. 2- 
Deniz Tekstil Sanayi 
ve Dış Ticaret Ltd. 

ya da vatan
daşlarımızdan tüp 
yardımı da bekledik
lerini söyleyen 
gönüllüler, 
Küçükkumla 
Güzelyah ve Siteler

Şti. 198.000,00 krş. 
3- Birplast Plastik 
Makine inş. Çev. 
Düz. Ve Ekip. Üret. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti 
228.250,00 krş. 4- 
Polfisan Fiberglas 

Mahallesi 
muhtarlıklarınca 
zeytin, kıyafet 
ve gıda yardımları* 
na teşekkür 
ettiklerini 
söylediler.

İnşaat Sn. ve Tie. 
Ltd. Şti. 191.800,00 
krş teklif verdi. 
İhaleye katılan 
firmalardan bir 
tanesinin geçici 
teminat tarihi geçer
siz görülürken 
2 firmanın ise şart
namede istenilen 
CD ortamında 
sunumu olmadığı 
görüldü, ihale ko 
misyonu evrakların 
daha detaylı kontrol 
edilmesinden 
sonra kararını 
taraflara bildireceği 
öğrenildi.
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Ayrılmak isteyen eşini 
26 yerinden Uçafclayıp 

boğazını kesti
YazıYORUM

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotirnall.com
www.milliyet/blog/özcan vüral

Bursa'da bir kişi, 
kendisinden ayrıl
mak isteyen 30 
yaşındaki 2 çocuk 
annesi eşini 26 
yerinden bıçaklayıp 
boğazını keserek 
öldürdü.
Cinayetin ardından 
elini kolunu salla
yarak olay yerinden 
uzaklaşan zanlı 
yakalanamadı.
Olay, akşam saat
lerinde Yıldırım ilçe
si Çınarönü 
Mahallesi Atlı 
Sokak'ta meydana 
geldi. Kayınpederi 
Abdurrahim 
Tontaş'ın (57) evinin 
birinci katında otu
ran Adem T., eşi ve 
çocuklarıyla birlikte

TIR'la çarpışan otomobil uçuruma uçtu
Bursa'nın 
Harmancık ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre 
kaza, Harmancık 
çevre yolunda mey
dana geldi. Bursa 
istikametinden gelip 
Kütahya istikame
tine giden Sadık K. 
(47) idaresindeki 43 
PK 315 plakalı tır ile

M arabası 
altında can verdi

Otomobil Devrildi, 2 Kişi 
Öldü, 3 Kişi Yaralandı

Bursa'nın
Yenişehir İlçesi'nde 
77 yaşındaki Kemal 
Güngör, odun 
toplamaktan 
dönerken, devrilen 
at arabası altında 
kalarak yaşamını 
yitirdi.
Yenişehir'in 
Cihadiye Köyü'nde 
oturan ve dün 
sabah Domuzluk 
Mevkii'nde odun 
toplamaya giden 
Kemal Güngör, 
gece geç saatlere 
kadar köye dön
meyince yakınları

çay içmek için 
kayınpederinin 
dördüncü kattaki 
evine gitti.
Abdurrahim Tontaş 
bir süre misafir
leriyle sohbet ettik
ten sonra torun
larının yeşil kart
larının süresinin 
dolduğunu söyley
erek kızı Dilek T.'yi 
gerekli belgeleri 
almak için birinci 
kattaki evlerine 
gönderdi.

Kütahya Simav 
istikametinden gelen 
Vehbi O'nun (39) 
kullandığı 34 GU 203 
plakalı otomobil

çarpıştı.
Otomobil 50 
metrelik uçuruma 
yuvarlandı. 
Otomobilde bulunan

aramaya çıktı. 
Gece yapılan ara
malardan bir sonuç 
alamayan köylüler, 
sabah saatlerinde 
devrilen at 
arabasının altında 
can veren Kemal 
Güngör'ün 
cesedini buldu. 
Cumhuriyet 
Savcısı'nın tali
matıyla evli 5 çocuk 
babası Güngör'ün 
cesedi Bursa Adli 
Tıp Kurumu morgu
na kaldırılırken, 
olayla ilgili soruş
turma sürdürülüyor 

Bir süre sonra eşini 
merak ettiğini 
söyleyen Adem T., 
karısının ardından 
birinci kattaki evler
ine gitti. Anne 
babasının geri dön
memesi üzerine 
ağlamaya başlayan 
4 yaşındaki Melek, 
eve gidip bir süre 
anne ve babasını 
odalarda aradıktan 
sonra tekrar yukarı 
çıktı. Torununun 
anne ve babasının

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
özel plakalı otomo
bilin ağaca çarpa 
rak devrilmesi sonu 
cu meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi öldü, 3 kişi 
yaralandı.
Irfaniye köyünden 
Bursa istikametine 
giden Yücel Sey 
men (26) idaresin
deki '16 85 Umut 
can' özel plakalı 
otomobil, sürücü 
nün direksiyon haki 
miyetini kaybetme 
siyle Balabancık 

evde olmadığını 
söylemesi üzerine 
paniğe kapılan 
Abdurrahim Tontaş, 
kızının evine inerek 
odaları aramaya 
başladı.
Tontaş, oturma 
odasında kanlar 
içinde bulduğu 
kızını kucağına 
alarak dışarıya 
çıkardı. Tontaş 
komşularından 
yardım isterken, 
sokaktaki vatan
daşların ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekiplerinin 
yaptıkları tüm müda
halelere rağmen 
genç kadın hayatını 
kaybetti.

Vehbi O. (47) ile 
Emine O. (63) 
yaralandı.
Yaralılar Harmancık 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, 
kaza sebebiyle 
Harmancık- 
Kütahya yolu bir 
süre trafiğe 
kapandı.
Kazayla alakalı 
tahkikat devam 
ediyor.

köyü yakınlarında 
ağaca çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
devrilen otomobilin 
sürücüsü Yücel 
Seymen ile otomo
bilde yolcu olarak 
bulunan Halim 
Sevim (38), kaza 
yerinde hayatını 
kaybetti. Kazada 
yaralanan Mustafa 
Tuğrul (42), 
Selahattin Aygül 
(38) ve Oğuzhan 
Aygül (35) vatan
daşların yardımıyla 
araç içerisinden 
çıkartıldı.

Kokuyu ne yapacağız !...
Biraz kaba ama tam yerine oturan bir 

fıkra ile yazıma başlıyorum.
Af ola. Yazılarımda kaliteye dikkat 

ederim ama bu gerekti.
Adam kahvede arkadaşlarıyla sohbet 

ediyormuş.
Sohbetin en can alıcı yerinde istemey

erek gaz kaçırmış.
Yaptığını saklamak için de, iskemlesini 

oynatıp “gürültü” yapmış.
Şakacı arkadaşlarından biri sormuş;
“Oldu mu şimdi Recep, haydi sesi hal

lettin onu anladık, peki kokuyu ne 
yapacaksın?...”

Deniz Feneri davasının tutuklu sanık
larından altısı tahliye edildi.
Tahliye edilenlerin içinde Başbakan 

Erdoğan’ın akrabası
Zekeriya Karaman ve Erdoğan’ın 

belediye başkanı iken çantasını taşıyan, 
daha sonra Erdoğan’ın RTÜK Başkanı 
yaptığı ve yasal korumaya aldığı Zahit 
Akman da var.

Karar yargının. Elbette ki herkes uya
cak.

Bu tahliyelerde, üç yıla yakın süren 
dava açma sürecinin, ne baştan beri 
soruşturmayı yapan Cumhuriyet 
Savcılarının görevden alınmalarının, ne 
de görevden alınan savcıların
“Gerekirse limon satarım., baskıya 

boyun eğmem” diye demeç vermele , 
rinin hiçbir rolü olmadı..

Karar tamamen bağımsız yargınındır!..
Silivri de kiler yatıyor, orta da “köste- 

bek”ler geziyor, delilleri silin karartın, 
saklayın denen telefon görüşmeleri açık 
olarak dosyalar da kürsülerden göster
iliyor.

Halkın kafasına takılan soru şü....
Almanya Deniz Feneri davasında 

mahkum olanlar, mahkemede suçlarını 
itiraf ederek, Türkiye’ye para gönderdik
lerini söylemişlerdi.
Ayrıca Almanya’daki mahkeme 

dosyasında bu para gönderme işinin bel
geleri de var.

Alman hakimi “Bu yüzyılın en büyük 
soygunu”, “Asıl suçlular Türkiye de 
“dedi.
Almanya da ki işçilerimizden din -iman 

diyerek toplanan bu paraları belirli yer
lere çantalarla taşınmış..
Adamlar parayı gönderdiklerini söylüy

orlar, teslim ettikleri kişilerin isimlerini 
Yeriyorlar.

Fakat para ortada yok!.
Gemi almışlar ama paralar yok..
Aslında yapılan o kadar açıkça ortaya 

çıktı ki
Kaç mahkeme ne karar verirse versin, 

Anayasa mahkemesi iktisatçı (!) başkanı 
dahi bunlar suçsuz dese bile (der), 
dürüst insanı vicdan terazisi olayı tartı 
bile.

Kul hakkı yiyenler ortada..
Müslümanların verdiği sadakalardan 

çalınarak elde edilen bu haram paranın 
kokusu nasıl saklanacak?

Değil kahvedeki iskemleyi, Başbakanlık 
koltuğunu gıcırdatsak gürültüyü halle 
deriz de, şu pis kokuyu ne yapacağız?..

Hadi bu paraları yiyenler bu kokuyu ne 
yapacağız ?

mailto:ozcanvural1933@hotirnall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kordonda cinayet...

Kordonda Cinayet: 
Genç Kadın 36 bıçak 
darbesiyle öldürüldü
Yeni Kordon’da dün sabah feci bir cinayet işlendi. 36 yaşındaki 

Yasemin Özdemir adlı 3 çocuk annesi genç kadın, kordonda 
yürüyüş yaparken bıçaklanarak öldürüldü. Polis katili arıyor.

Böylesi güzel bir günlerde, yüzlerce kişi, 
sabah yürüyüşleri için Emin Dalkıran, Atatürk 
ve Yeni Kordonu seçiyor.

Sık sık bu yürüyüşlere katılanlara rastlar 
siniz.

Dün sabah bu yürüyüşe çıkan genç bir ka 
dm, kimliği belirsiz bir vahşi tarafından hunhar
ca bıçaklanarak öldürüldü.

Bir iki bıçak darbesiyle değil, onlarca bıçak 
darbeleriyle...

Türkiye’de işlenen kadın cinayetlerini ilk kez 
Gemlik’in adı da karıştı.

Bir kez daha Gemlik’in adı medyada olum
suz bir olayla daha anıldı.

Yeni Kordon, yürüyüş için en uygun alan.
Araçların girmediği, yeşilliğin bol olduğu, 

denizi hemen yanınızda hissettiğiniz, oturup 
dinlenebileceğiniz mekanların bol olduğu bir 
yer...

Ve yeşillikler arasında bir kadın cesedi..
Kim tarafından, neden öldürüldüğü şimdilik 

aydınlanmayan, ama vahşice, hunharca işlen
miş bir cinayet.

Hiç bir cinayet gizli kalmamıştır.
Hiç bir katil gerisinde iz ve ipucu bırakma 

dan kaçamaz. Mutlaka bu cinayeti işleyen de 
yakalanacak ve adalete teslim edilecektir.

Ancak, geride üç yavru öksüz kaldı.
Şimdiden bu cinayetin nedenleri konusunda 

konuşmak erken ama, dün tenha kordona 
bakarken, bu bölgede güvenliğin eksikliğini 
hissettim.

Çok uzun olan bu kordonda yalnız başına 
yürüyüşe çıkan bir kadın, güpe gündüz öldürü 
lebiliyorsa, ya geceleri o kordonda neler olmaz.

Güvenlik kameralarından birinin mutlaka kor 
dona konması gereklidir.

Ayrıca motorize güvenlik ekiplerinin kordon
larda devriye gezmesi gereklidir.

Bu cinayetten sonra sanırım kadınlarımız yal 
nız başına yeni Kordona çıkamayacaklar.

Bu şok uzun süre devam edecek.
Bunun için gece gündüz, kordon devriyele 

rinin orada kendini göstermesi, şüpheli kişi
lerin sorgulanması, madde bağımlılarının kor
donlardan uzak tutulması zorunludur.

Madde bağımlıları, kullandıkları maddeyi bu 
lamayınca, her türlü kötülüğü yapabilecek 
karakterde kişilerdir.

Polisimiz bu olayı çok kısa zamanda çözme 
lidir.

İş uzarsa, halkın o kordona çıkması zor olur.
Güpe gündüz, bir genç kadını öldürme cesa 

retini gösteren kişi bulunup, yasaların en üst 
sınırı olan ceza ile cezalandırılmalıdır.

Bir zamanlar seri katil Yiğit Bekçe'nin ilçemi 
ze yaptığı kötülüğü, şimdi bu kadını öldüren 
kişi yaptı.

Gemlik bunları hak etmiyor.

Dün sabah, polis 
telsizlerinde Yeni 
Kordon’da bir 
kadının bıçakla
narak öldürüldüğü 
haberi duyuldu. 
Eşini çalıştığı 
Borçelik 
Fabrikası’na 
uğurlayan Yasemin 
Özdemir (36) iki 
çocuğunu okullarına 
uğurladıktan sonra 
küçük çocuğunu da 
kreşe gönderdi. 
Daha sonra her 
zamanki gibi spor 
ayakkabılarını giydi, 
vücudunun üst kıs
mına da naylon 
sararak, elbiselerini 
ve mantosunu giyip, 
Atatürk 
Kordonu’nda 
yürüdükten sonra 
Manastır semti altın
daki Yeni Kordon da 
yürümeye başladı. 
Saat 11.oo geliyor
du.
Yalnız başına 
yürüyen Yasemin 
Özdemir’i bir süre 
sonra yoldan geçen 
bir başka kadın 
yerde yatarken 
gordu.
O’nu heykel san 
dığını söyleyen bu 
görgü tanığı, bu 
sırada yanıdan 
geçen bir başka kişi 
ile yerde yatan 
kişiye yaklaşınca 
kanlı bir kadın 
cesediyle 
karşılaştılar.

POLİSE HABER 
VERDİLER 
Olayın dehşetine 
kapılan görgü tanık
ları hemen cep tele
fonu ile polisi aradı. 
Bu arada, 112 Acil 
Servisine de haber 
verildi.
Polis olay yerine 
gelerek önlem aldı. 
Yerde yatan kişinin 
üzerinde kimlik 
yoktu. Çevrede 
bulunan bir cep tele
fonu vardı sadece. 
Cumhuriyet 
Savcısı’nın olay yeri 
ne gelmesi bekle 
nirken, polis olay 
yeri inceleme 
ekipleri de cinayet

mahaline geldiler. 
Yerde yatan kişinin 
35-40 yaşlarında 
genç bir kadın 
olduğu ve çeşitli 
yerlerinden bıçak
landığı anlaşıldı. 
Polis, olaya yerinde 
suç unsuru olacak 
yerleri belirlerken, 
bulunan cep tele
fonu ile en son 
arama yapılan 
numarayı aradı. 
Polis, buradan yola 
çıkarak, bıçakla
narak öldürüldüğü 
sanılan kişinin 
Yasemin Özdemir 
adlı bir kişi olduğu 
bilgisine ulaştı. 
Eşinin ise Borçelik 
Farikasında 
çalıştığını öğrendi. 
Olay yerine gelen 
doktor ve Acil 
Servis ekipleri, 
ceset üzerinde ön 
inceleme yaptıktan 
sonra, genç kadının 
bıçak darbeleriyle 
delik deşik olmuş 
cesedi Muammer 
Ağım Gemlik 
Devlet Hastanesi’ne

kaldırıldı.
İşyerinde olan eşine 
de haber verildi.
Bir süre sonra fabri
ka işçisi koca, has
taneye gelerek öldü 
rülen kişinin karısı 
olduğunu görünce 
sinir krizleri geçirdi.

POLİS OLAYI 
DERİNLEMESİNE 
ARAŞTIRIYOR 
Yasemin Ozdemir‘in 
bıçaklanarak 
öldürülmesinden 
sonra, polis 
cinayetle ilgili 
araştırmaya başladı. 
Gizlilikle yürütülen 
soruşturmada, 
üzüntülü kocanın 
polisçe ifadesi 
alındı.
Polis, cinayetin 
neden işlendiğinin 
üzerinde duruyor. 
Olasılıklardan biri, 
yürüşe çıkan 
Yasemin Özdemir’in 
karşısına, kordonda 
sürekli dolaşan 
madde bağımlıların
dan birinin çıkması 
ve genç kadından 

para istemesi. 
Geziye çıkan 
kadının üzerinde 
para olmaması üzeri 
ne bağımlının kadını 
öldürmüş olabile
ceği düşünülüyor. 
Yasemin Özdemir’in 
ayağında lastik 
ayakkabı, içine nay 
lon sarmış 
olmasının kadının 
yürüyüş amacıyla 
kordona çıktığını 
kanıtlıyor.
Polis, kadının başka 
biriyle ilişkisinin 
bulunup bulunma 
dığını da araştırdığı 
öğrenildi.
Her türlü olasılığın 
değerlendirildiği 
araştırmada, 
cinayetin kısa 
sürede çözüleceği 
ve katilin yakalana 
cağı belirtiliyor. 
Yasemin 
Özdemir’in Devlet 
Hastanesi morgun
daki cesedi 
üzerindeki inceleme 
de, 36’dan fazla 
bıçak darbesine 
rastlandığı öğrenildi

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kurban kesim yerleri belirlendi
Oğuz GÜN

Yaklaşan Kurban 
Bayramı’nda, vatan
daşlarımızın kurban
larını sağlıklı ve 
hijyen bir ortamda 
kesmesi için kurban 
kesim yerleri belir
lendi.
Gemlik İlçe Kurban 
Hizmetleri 
Komisyonu, 
yaptığı toplantıda 
kurban kesimi ile 
ilgili kararlar aldı.

Bu yıl kurbanlık 
hayvan pazarının

Yalova Yolu’ndaki 
Değirmenlik

Mevkiine alınmasıy
la, Kurban Bayramı 
süresi ve öncesinde 
kurbanların kesilme
si için yer belirleyen 
İlçe Kurban Hizmet 
leri Komisyonu, 
kababını kendisi 
bulmak koşuluyla 
Cumhuriyet 
Mahallesi 
Belde Sitesi ve 
İlknur Konut 
Kooperatifi arasın
da, Küçükkumla, 
Kurşunlu

Mahallesi, 
Umurbey 
Mezbahanesinde, 
Gemlik Fatih Talebe 
Yurdu Bahçesinde, 
Tefik Solaksubaşı'ya 
ait geçen yıl ki kur
ban satış yerinde, 
Orhangazi 
Caddesi’ndeki eski 
Marmarabirlik depo
larının yanında bulu
nan beton zeminde 
ve Hamidiye 
Mahallesi Han 
Arkası Sokaktaki

Aybüke Oto 
Yıkama yerinde 
k<trbanlarını 
kesebilecekler. 
Ücrçtli kurban 
keşim yerlerinde 
ise^kurban kesimi, 
kşşap, temizlik, 
vasıta ve kira 
ücreti olarak 
küçükbaş hayvan 
babına 25 lira, 
büyükbaş hayvan 
başına da 125 lira 
ücret alınması karar 
verildi.

Öğrenciler Cumhuriyet için Koştu
Cumhuriyetin 88. yılı 
etkinlikleri kap
samında düzenlenen 
Cumhuriyet Kros 
Yarışmaları, 6 ayrı 
kategoride yapıldı. 
Takım ve ferdi olarak 
yapılan karşılaş
malarda, hakemlik 
görevini gönüllü 
olarak ilçemiz Beden 
Eğitimi öğretmenleri 
yaptılar.
Ödülleri 29 Ekim 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Mağaza 
sı’nın sponsor
luğunu yaptığı yarış
mada, yarışmaya 
katılan tüm öğren
cilere yiyecek 
kumanyası dağıtıldı. 
Gemlik’teki ilk ve 
orta dereceli okullar
dan yaklaşık 320 
öğrenci ile katıldığı 
yarışmalarda, ferdi 
ve takım birincileri

belli oldu.

88, YIL 
CUMHURİYET 
KOŞUSU KROS 
MÜSABAKALARI 
SONUÇLARI 
Küçük kızlar 
kategorisi:

TAKIM SIRALAMA 
1-AYŞE ZİVER 
KARATAŞ 
İLKÖĞRETİM
OKULU
2- ŞÜKRÜ ŞENOL 
İLKÖĞRETİM
OKULU
3- ATATÜRK 
İLKÖĞRETİM 
OKULU

FERDİ SIRALAMA 
1- ŞEYMA 
BAYOĞLU 
(AYŞE ZİVER 
KARATAŞ İ.O.) 
2-MERVE NEHİR

ÇİÇEK (AYŞE ZİVER 
KARATAŞ İ.O.)
3- SERENAY ESMER 
( ŞÜKRÜ ŞENOL 
İ.O.)

KÜÇÜK ERKEKLER 
KATEGORİSİ_______
TAKIM SIRALAMA 
1-ATATÜRK
İLKÖĞRETİM 
OKULU
2- LALE KEMAL 
KILIÇ İLKÖĞRETİM 
OKULU
3- AYŞE ZİVER 
KARATAŞ

FERDİ SIRALAMA 
1-CEYHUN SAVCI 
(ATATÜRK İ.O.) 
2- ABDULLAH 
BAYKAN 
(LALE KEMAL KILIÇ 
İ.O.)
3- COŞKUN ÇELİK 
(GAZİ İ.O.)

YILDIZ KIZLAR 
KATEGORİSİ 
TAKIM SIRALAMA 
1-ÇINAR 
İLKÖĞRETİM 
OKULU
2- ŞEHİT CEMAL 
İLKÖĞRETİM
OKULU
3- ŞÜKRÜ ŞENOL 
İLKÖĞRETİM
OKULU

FERDİ SIRALAMA 
1 -RÜMEYSA 
GÜLŞEN (11 EYLÜL 
İO.)
2- BUSE ŞAHİN 
(ŞÜKRÜ ŞENOL 
İ.O.)
3-KÜBRA DUYAR 
(ÇINAR İ.O.)

YILDIZ ERKEK 
KATEGORİSİ 
TAKIM SIRALAMA 
1-AYŞE ZİVER 
KARATAŞ İ.O.

2-ATATÜRK İ.O. 
3-Ş.CEMAL İ.O.

FERDİ SIRALAMA 
1-EMİRHAN ALTAN
(GAZİ İ.O.)
2- MUAMMER YIL
MAZ
(CUMHURİYET İ.O.) 
3- FURKAM CİNCİ
(AYŞE ZİVER 
KARATAŞ İ.O.)

GENÇ KIZLAR 
KATEGORİSİ : 
TAKIM SIRALAMA 
1-KIZ TEKNİK VE 
MES. LİSESİ 
2-A. İMAM HATİP 
LİSESİ
3- (TİCARET LİSESİ)

FERDİ SIRALAMA 
1-KÜBRA 
KARATAŞ 
(KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİ) 
2- FATMA SARI

(ANADOLU İMAM 
HATİP LİSESİ) 
3- GAMZE SARIDAS 
KIZ TEKNİK VE 
MESLEK LİSESİ)

GENÇ ERKEK 
KATEGORİSİ 
TAKIM SIRALAMASI 
1-A.İMAM HATİP 
LİSESİ 
2-CELAL 
B.ANADOLU LİSESİ 
3- TİCARET LİSESİ

FERDİ 
SIRALAMA 
1-MURAT CÖMERT 
(ATL ve END.
MESLEK LİSESİ) 
2- AHMET BAYKAN 
(CELAL BAYAR 
ANADOLU LİSESİ) 
3-ALİ YAVUZ 
(ANADOLU İMAM 
HATİP LİSESİ)

KRŞCDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Engellilerin sosyal 
yaşamda daha fazla 
yer alabilmesi 
amacıyla Bursa Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi tarafından 
yürütülen ‘Altın 
kapak sandalyeye’ 
projesine BursalIlar 
büyük destek 
veriyor.
Bursa Kent Konseyi 
Engelliler Meclisi 
tarafından engellileri 
sosyal yaşamdan 
daha çok yararlan
abilmeleri hedefiyle 
başlatılan ‘Altın 
kapak sandalyeye’ 
projesi, halkın her 
kesiminden destek 
görüyor. Okullardan 
özel sektöre, kamu 
kurumlarında 
çalışanlardan ev 
hanımlarına kadar 
tüm BursalIlar, proje 
için kapak topluyor. 
Engellerin ortadan 
kalkması gerektiğine 
dikkatleri çeken 
proje ile 100 akülü 
sandalyenin

ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması hede
fleniyor.
Bursa’da yaşayan 
ve tekerlekli sanda
lye ihtiyacı olan 
engelli vatandaşları, 
sosyal hayata kat
mayı amaçladıklarını 
söyleyen Engelliler 
Meclisi Başkanı 
İbrahim Sönmez, 
projelerine her 
zaman katkı veren 
vatandaşlara 
teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Bursa 
Kent Konseyi’nin 
destekleriyle projeyi 
başlattıklarını hatır
latan Sönmez, 
konuya hassasiyet 
gösterilmesinin ve 
sahiplenilmesinin 
kendilerini mutlu 
ettiğini dile getirdi. 
Engellilerin önünde
ki engeller 
kalkacak 
Bursa Kent 
Konseyi Başkanı

Mehmet Semih 
Pala, kapak 
toplama 
kampanyasının 
Bursa Kent 
Konseyi’nin çok 
önemli ve hayırlı 
işlerinden biri 
olduğunu ifade 
etti.
Büyük bir anlam 
taşıyan etkinliğe 
tüm BursalIların 
destek olduğunu 
söyleyen Pala, 
Bursa Kent Konseyi 
ofislerine her gün 
binlerce kapağın 
ulaştırıldığını ifade 
etti. 100 akülü san
dalyeyi hedefleyen 
Engelliler Meclisi’ne, 
Bursa Kent Konseyi 
ve Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin her 
türlü katkıyı verdiği
ni söyleyen Pala, 
engellilerin önünde
ki engellerin kalk
ması için çalış
malarının süreceğini 
vurguladı.

SAHİBİNDEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

KAYIP
Beko Casio 398 SRMFAG 11201579 

seri nolu yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

GÖKHAN ULUTAŞ

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN değİşİk model ve çeşitler 
m SÎZLERİ BEKLİYOR
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Bünükseblfe laıihî leklit

Van depreminde 534 
kişi hayatını kaybet
ti. 2 bin 300 kişi de 

zyaralandı. Deprem 
sonrasında enkaz
dan 185 kişi canlı 
olarak çıkarıldı. 
Toplam 916 adet 
artçı deprem mey
dana gelen bölgeye 
13 milyon lira Acil 
Yardım Ödeneği 
gönderildi.
Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD'dan yapılan 
açıklamada, "Van'da 
meydana gelen 
depremde 534 kişi 
nin öldüğü, 2 bin 
300 kişinin de yara
landığı bildirildi. 
Enkazdan 185 
kişinin canlı çıkarıl 
dıgı belirtilen açıkla
mada "Başbakan 
iıKça Van Valiliği 
emrine acii ıntiyaçia 
rın hdfşıkmması için 
13 milyon TL Acil 
Yardım Ödeneği 
gönderildi.
Hayırsever mil
letimizin talepleri 
doğrultusunda 
deprem nedeniyle 
Başbakanımız Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimat
larıyla açılan yardım 
kampanyasında 
8.600.000,00 TL 
nakdi yardım toplan
mıştır. 48 il ve 39 
kurumdan arama 
kurtarma, sağlık ve 
ilk yardım personeli 
ile ekipmanları, 29 
Türk Hava Yolları, 29 
askeri ve 13 adet 
özel kargo uçağı 
olmak üzere toplam 
71 adet uçak ve 
araçlarla hava ve 
karadan bölgeye 
sevk edilmiştir. 
Çadır ve battaniye 
ihtiyacının karşılan
ması için 5 sivil, 3 
askeri olmak üzere 
toplam 8 uçakla 
ulaşım zinciri oluş
turulmuş olup, sev 
kiyat devam etmek
tedir. Kara yolu ile 
de ihtiyaç malzeme 
lerinin nakli sürmek
tedir." denildi.
Kalıcı konutların 
inşası için TOKİ'ye 
talimat verildiği ve 
afetzede konut
larının en kısa 

sürede tamam
lanacağı ifade edilen 
açıklamada, şu bil
gilere yer verildi: 
"Geçici barınma 
amacıyla da yeteri 
kadar konteynırın 
üretimi için çalış
malara başlanmıştır 
ve en kısa zamanda 
bölgede kurulması 
planlanmıştır. 
Toplam 3 bin 826 
arama-kurtarma, 904 
sağlık personeli, 18 
arama köpeği, 651 
iş makinesi ve araç, 
7'si hava ambulansı 
olmak üzere 146 
ambulans, 4 tanesi 
faal olmak üzere 11 
seyyar hastane, 46 
jeneratör, 77 projek
tör, 95 seyyar 
tuvalet, 25 bin 185 
çadır, 10 toplu 
barınma çadırı, 60 
prefabrik ev, 90 
Mevlana evi, 109 bin 
986 battaniye, bin 
150 yorgan, 37 sey
yar mutfak, 3 bin 51 
mutfak seti, 6 bin 
359 katalitik soba, 5 
bin 609 uyku tulu
mu, 1000 kampet ve 
1 mobil fırın gönder
ilmiştir.
3 öğün sıcak yemek 
dağıtımına başlan
mış olup, gıda, 
kumanya ve diğer 
tüketim 
malzemelerinin 
şevki devam etmek
te. Kamu hizmet
lerinin yürütülmesi 
ve afetzede vatan
daşlarımıza 
psikososyal destek 
verilmesi için 30 
adet sahra çadırı 
gönderilmiştir. 
Başkanlığımızca 
hava yolu ile gele
cek olan ulus
lararası yardımların 
kabulü için Erzurum 
lojistik merkez 
olarak belirlenmiş 
olup, bu merkezin 
kurulması ve gelen 
yardımların Van'a 
transferini sağlamak 
üzere Erzurum 
Valiliği 
görevlendirilmiştir. 
Kara yolu ile gele
cek olan ulus
lararası yardımların 
kabulü için de Van 
Valiliği'nce Lojistik 
Kabul Merkezi kurul
muştur. İlgili bakan

lıklar arama-kurtar
ma, geçici barınma, 
enkaz kaldırma, 
sağlık, psikososyal 
destek çalış
malarının kesintisiz 
olarak yürütülmesi 
amacıyla, afet ve 
acil durum merkez
leri ikinci bir bildiri 
me kadar 7 gün 24 
saat çalışma esası
na göre faaliyete 
geçirilmiştir."

916 ARTÇI 
SARSINTI 
MEYDANA GELDİ 
Van Valiliği emrine 
psikolojik ve sosyal 
destek hizmetlerinin 
verilebilmesi için 
uygun nitelikte ve 
yeterli sayıda per
sonel 
görevlendirildiği 
ifade edilen açıkla
mada, şu ifadelere 
yer verildi: 
"Başkanlığımızdan 
gönderilen 20 kişilik 
teknik heyet, çeşitli 
illerden görevlen 
dirilen 200 teknik 
personelle birlikte 
ön hasar tespit 
çalışmalarına 
başlamıştır. Şu ana 
kadar Van ili merkez 
ilçesi, köyleri ve 
Erciş ilçesi merkez 
mahallelerinde 7 bin 
69 bina incelenmiş 
olup; 3 bin 713 
hasarlı-oturulamaz 
bina (5.250 hane), 2 
bin 209 hasarlı-otu- 
rulabilir bina (4.446 
hane) tespit 
edilmiştir. Ön hasar 
tespit çalışmaları 
devam etmektedir. 
Büyüklükleri; 2 ile 3 
arasında değişen 
250,3 ile 4 arasında 
değişen 566,4 ile 5 
arasında değişen 92 
ve 5 ile 6 arasında 
değişen 6 olmak 
üzere, toplam 916 
adet artçı deprem 
meydana gelmiştir. 
Hasarlı binalara 
kesinlikle girilme 
mesi gerekmektedir. 
Arama-kurtarma ve 
ilk yardım çalışma 
lan kesintisiz olarak 
devam etmektedir.” 
Öte yandan televizy
on programlarında 
62 milyon lira Van 
depremi için bağış 
toplandı

Saraybosna 
Kuşatma Müzesi 
proje heyeti, Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne Saraybos 
na’nın dramının 
anlatılacağı müze 
projesinde resmi 
temsilcilik teklif etti. 
Büyükşehir Beledi 
yesi Başkanvekili 
Abdullah Karadağ 
Saraybosna 
Kuşatma Müzesi 
proje heyetini tarihi 
belediye binasında 
ağırladı. Karadağ’a 
Saraybosna 
Kuşatma Müzesi 
Projesi’ne ilişkin bil
giler veren Proje 
Koordinatörü Miran 
Norderland, pro
jenin, 1992-1996 yıl
ları arasında Sırp 
kuşatmasına maruz 
kalan Saraybos 
na’nın yaşadığı 
insanlık dramını, 
hafızalarda diri tut
mayı hedeflediğini 
vurguladı.
İnsanlık anıtı olacak 
Saraybosna Kuşat

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu 5 A sınıfı 
öğrencileri 
TEMA’nın düzen
lediği seminerde bil
gilendirildi.
TEMA İl Temsilcisi 
ve Umudağ Üniver
sitesi Öğretim 
Görevlisi Şaban 
Uyar, Gemlik 
Temsilcisi İbrahim 
lldırım ile birlikte

«eM<rl« M rtıılı «HjHnmıl

ma Müze si’nin, 4 yıl 
boyunca kuşatma 
altında yaşayan 
Saraybos nahların 
insanlık anıtı' ola
cağını dile getiren 
Norderland, 
“Amacımız, bir mil
letin, zulme karşı 
onurlu direnişinin 
ebedileştirilmesidir. 
Kin ve nefret tohum
ları ekmek gibi bir 
düşüncemiz asla 
olamaz. Tarih bilinci 
ve bilgisi olmayan 
toplumların gelecek
lerine yön vermeleri 
düşünülemez. 
Bosna’nın gele
ceğinde söz sahibi 
olacak genç nesil
lerin tarih bilincine

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’na 
gelerek, Yavru 
TEMA’cılara ve 5/ A 
sınıfı öğrencilerine 
TEMA hakkında 
çeşitli bilgiler veril
di, yapılan çalış
malar anlatıldı.
Yapılan seminerde, 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Müdür 
Yardımcısı Erkan 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sahip olmaları, 
emin adımlarla yol 
almalarını sağlaya
caktır” dedi.
Müze 6 Nisan 
2012’de açılacak 
Müzeyi, 
Saraybosna’nın Sırp 
kuşatmasından kur
tuluşunun 20. 
yıldönümünü olan 6 
Nisan 2012’de izlen
ime açmayı hede
flediklerini vurgu
layan Norderland, 
Bursa ile Saraybos 
na’nın kardeş şehir 
ler olduklarına 
işaret ederek, 
Büyükşehir Bele 
diyesi’ne, projenin 
resmi temsilciliği 
teklifinde bulundu.

Kıyak, Eşref Turan, 
Halit Zeki Genç, 
Nevzat Bıyıklı ve 5/A 
sınıfı öğretmeni İlk- 
sev Figen Akalın da 
hazır bulundular. 
Öğrencilerin TEMA 
hakkında bilgiler 
edindiği seminer, 
daha sonra öğrenci
lerin sorduğu soru
lar ve önerilerle 
devam etti.
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fllıeoe; “Marmara çökerse Türkiye çöker'
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin 
başkanlığını yürüt
tüğü Marmara 
Belediyeler’Birli 
ği’nin 2011 yılı 2. 
Olağan Toplantı 
sı’nın ana gündemini 
deprem felaketi 
oluşturdu.
Toplantının açılışın
da konuşan Başkan 
Altepe, "Van’da 
yaşanan elim dep 
rem felâketi, özellik
le planlama, imar ve 
yapı kontrol huşu 
sunda asla taviz ve 
rilmemesi gerektiği
ni bir kez daha acı 
bir şekilde göster
miştir” dedi.
Marmara Belediyeler 
Birliği’nin (MBB) 
2011 yılı 2. Olağan 
Toplantısı Sapan 
ca’daki Güral Sapan 
ca Oteli’nde yapıldı. 
Yalova Valisi ve Do 
ğu Marmara Kalkın 
ma Ajansı Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Esengül Civelek’in 
de katıldığı toplan
tının açılışında söz

alan MBB ve Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte 
pe, konuşmasının 
büyük bir bölümünü 
Van’da yaşanan 
deprem felaketine 
ayırdı. Türkiye’deki 
şehirlerin birçok 
konuda dünyanın 
önüne geçtiğini, 
örnek projelere ve 
hizmetlere imza 
attığını dile getiren 
Başkan Altepe, 
"Ancak, daha kat 
edecek uzun bir 
yolumuzun olduğu 
nu da unutmamamız 
gerekmektedir.
Van’da yaşanan elim 
deprem felâketi, 
özellikle planlama, 
imar ve yapı kontrol 
hususunda asla 

taviz verilmemesi 
gerektiğini, bir kez 
daha acı bir şekilde 
göstermiştir. Birlik 
olarak, bu konuda 
bölgemizde bilinç 
düzeyinin ve farkın- 
dalığın artırılması 
için yoğun, çaba har
camaktayım. Başba 
kanımız da yaptığı 
konuşmada, şehirler 
de yenilenmesi 
gereken dokunun 
bin an evvel yenilen
mesinin önemine 
dikkati çekti. Bizlerin 
de en önemli gayesini 
kentlerimizdeki 
elverişsiz yapı stoku 
nunbjr an evvel 
sağlıklı hale getir
ilmesidir. Kısır men
faatler ve kısa vadeli 
amaçlar uğruna,

ülkemizin en değerli 
varlığı olan insan 
kaynağımızın, göz 
göre göre heba olma 
sına asla müsaade 
edemeyiz” dedi.
Depremin özellikle 
1999 yılında Marma 
ra’da yaşanan felake 
tin ardından her 
dönem konuşulan 
bir konu olduğunu 
vurgulayan Başkan 
Altepe, “Biz belediye 
başkanları olarak 
konuşmanın ötesin 
de icra konumun
dayız. Bu konuda bir 
an önce kararları 
alıp, çalışmaları 
başlatacağız. Çünkü 
Marmara Bölgesi, 
Türkiye ekonomi 
£lnin yüzde 60’ını 
bünyesinde barın 
dırıyör. İstanbul, 
Bursa, Balıkesir çök- 
memeli. Marmara 
çökerse, Türkiye 
çöker. Marmara 
Belediyeler Birliği 
olarak deprem 
konusunda da ayrı 
bir rol alacağız” 
dedi. Depremin ne 
zaman ve nerede 

geleceğinin kestiri 
lemediğini dile 
getiren Başkan 
Altepe, “Deprem hep 
unutulduğu zaman 
ve beklenmedik 
anda geliyor’* dedi. 
Bu nedenle herkesin 
depreme karşı 
sürekli hazırlıklı 
olması gerektiğine 
dikkat çeken Başkan 
Altepe, "Marmara 
Belediyeler Birliği 
olarak, 2011 yılı 
içinde deprem ve 
afetlere karşı 3 tane 
kitap hazırlatarak 
üye belediyelerimize 
dağıttık. Bu kitaplar 
“Deprem Eğitimi", 
“Engelliler için 
Deprem Eğitimi” ve 
“Afet Yönetimi” 
adlı eserlerdir.
Bunlardan Prof. Dr./ 
Mikdat Kadı oğlu 
tarafından hazır
lanan “Afet 
Yönetimi” kitabı, 
Çanakkale 18 Mart 
Universitesi’nde 
ders kitabı olarak 
okutulmaya başlan
mıştır. Yine 2011 yılı 
içinde deprem ve 

afet yönetimi 
konusunda bölgem
izdeki 4 farklı 
merkezde konfer
anslar organize 
ettik. Önümüzdeki 
aydan itibareri 4 

* merkezde daha kon
ferans düzenleye
ceğiz. Aralık ayından 
itibaren İtfaiye ve 
sivil savunma per
sonelini de kapsaya
cak şekilde daha 
geniş kapsamlı 
eğitim ve bil
gilendirme program
ları organize 
edeceğiz. Birlik 
meclisimiz 
bünyesinde Afet 
Koordinasyon 
Komisyonu’nu oluş
turduk. Bu korniş 
yonun kurumsal bir 

/.yapıya kavuşması 
'için görev tanımını 
hazırladık ve y 
sekreteryasıni) oluş
turduk. Birlik 
Başkanlığı olarak 
kondisyonun alacağı 
kararları ısrarla takip 
edeceğimizi ifade 
etmek isterim” şek
linde konuştu.

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 RROKCRİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI
VE BANKOLARI

BEYZA PETROL
Telefon: 513 01 03

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 ftRflNIYOR
MATBAADA 

ÇALIŞACAK ÇIRAK 
ARANIYOR

Müracaatların şahsen 
yapılması rica olunur 

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B 

Stüdyo Prestij yanı GEMLİK
513 96 83

GemlikK^rfez
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

_TCWIA <0
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Körfez Gazetesi: www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MIIMIW ıılılııılara Maim Merkez sawa$ lıaslaıtı
CHP'li İzzet Çetin, 
emeklilik yaşının 
yükseltilmesi 
nedeniyle prim gün 
sayısını tamamla
malarına rağmen 
yaşa takılanların 
emekli olması için 
yasa teklifi 
azırladı.
CHP Ankara 
Milletvekili İzzet 
Çetin, emeklilik 
yaşının yük
seltilmesi 
nedeniyle prim gün 
sayısını tamamla
malarına rağmen 
yaşa takılanların 
emekli olması için 
yasa teklifi hazır
ladı.
TBMM
Başkanlığına 
sunulan teklif, 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası 
Kanunu'na geçici 
bir madde eklen

Sinarada niye indirim ııapıldı?
Sigaraya yapılan 
ÖTV zammı iki 
hafta sonra geri 
alındı. Peki 
hükümet neden 
böyle bir adım attı? 
Sorunun cevabı 
dünkü Merkez 
Bankası enflasyon 
raporunda gizli. 
Sigaradaki özel 
tüketim vergisine 
iki hafta önce 
yapılan zam son
rasında dün 
indirime gidildi. 
Tütün ürünlerinde 
13 Ekim'de yüzde

mesini öngörüyor. 
Buna göre, 8 Eylül 
1999 tarihinden 
önce sigortalı olan
lardan erkek ise 
adına 9 bin gün, 
kadın ise 7 bin 200 
gün malullük, 
yaşlılık ve ölüm 
sigortası bildirilmiş 
olanlar; yürürlükte
ki yasanın hüküm
lerine bakılmak
sızın düzenlemenin

69'a çıkarılan ÖTV 
oranının, 31 Aralık 
2012'ye kadar 
yüzde 65 olarak 
uygulanması 
kararlaştırıldı. 
ÖTV indirimi bir 

yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren altı 
ay içinde başvur
maları halinde 
yaşlılık aylığından 
yaralandırılacak. 
Teklifin 
gerekçesinde, 
kamuoyunda 
“emeklilikte 
kademeli geçiş” 
olarak bilinen 
hükümlerin 
Anayasa 

paket sigaraya 1 
liralık düşüş 
olarak yansıdı. 
Peki hükümet cep 
telefonu, otomobil 
ve alkollü içkilerde 
ki ÖTV'yi

Mahkemesince 
iptal edilmesinin 
ardından çıkarılan 
yasayla, emeklilik 
yaşının kademeli 
olarak yükseldiğine 
işaret edilerek, 
“Kademeli geçiş 
uygulamasıyla 
1999'dan önce işe 
başlayan sigor
talıların emekli ola
cağı yaş, 3 ila 10 yıl 
arasında uzamıştır” 
denildi.
Yasa teklifiyle, 
emekli olmak için 
gerekli prim ödeme 
gün sayısını 
tamamlamakla bir
likte mevzuatın 
öngördüğü yaşı 
tamamlayamadığı 
için emekli ola
mayanların mağ
duriyetlerinin 
ortadan kaldırıl
masının amaç
landığı ifade 
edildi.

değiştirmezken 
neden iki hafta 
içinde sigarada 
yeniden 
düzenlemeye 
gitti?
Sorunun cevabı 
sigaranın enflas 
yona etkisinde gizli. 
Tütün ürünlerine 
yapılan zammın 
enflasyona katkısı 
0.9 puan olacak. Bir 
başka deyişle 
sigaradaki zam 
enflasyonu 
körükleyeceğinden 
geri adım atıldı.

Merkez Bankası 
döviz spekülatör
lerine adeta savaş 
açtı. Faizde bant 
sistemine geçen 
banka, dövizde 
spekülasyon 
olduğunu düşü 
nürse piyasaya 
yüksek faizden 
borç verecek. 
Kararın ardından- 
dolar 1.75'i gördü. 
Geçen hafta 'suni 
fiyat oluşumu var' 
diyerek 5 yıl 
aradan sonra 
doğrudan döviz 
satan ve gecelik 
borç verme faizini 
yüzde 9'dan yüzde 
12.5'e çıkaran 
Merkez Bankası 
dolar spekülatör
lerine ağır bir 
darbe daha indirdi. 
Faizi artırmak için 
kurlarla oynayan 
lobiye karşı likidite 
silahını çeken 
Merkez, piyasaya 
verdiği 60 milyarlık 
borcu aktif olarak 
yöneterek 'TL borç 
alıp döviz fiyatını 
şişiren' spekülatör
leri engellemek 
için piyasa 
üzerindeki deneti
mini artırdı.
Merkez'in yeni 
modeline göre, 
piyasanın repo 
piyasası aracılığıy
la yaptığı borçlan
manın faizi yüzde 
5.75'le yüzde 12.5 
arasında değişe
cek. Buna göre 
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dövize spekülatif 
atak olduğu gün
lerde banka 
piyasaya yüzde 
12.5 faizle borç 
verecek. Normal 
piyasa koşulların
da ise geçtiğimiz 
dönemde olduğu 
gibi haftalık repo 
ihaleleriyle yüzde 
5.75 faizle para 
sağlamaya devam 
edecek. Merkez, 
dün yeni modelin 
ilk uygulamasını 
haftalık repo 
ihalesini iptal 
ederek yaptı. 
Böylece piyasanın 
fonlama maliyeti 
bir anda yükseldi. 
Bu işlemin ardın
dan dolar kuru gün 
içinde 1.75 lira 
seviyesine kadar 
geriledi.
Merkez Bankası 
Başkanı Erdem 
Başçı'nın açık
ladığı 5 maddelik 
eylem planında 
faiz koridorunun 
kullanılması dışın
da başka önlemler 
de yer aldı.
Merkez, bankaların 
likidite sıkıntısını 
ve maliyetlerini 
zorunlu karşılık 
yoluyla rahatlattı. 
Buna göre, TL 
zorunlu karşılık
ların yüzde 40'ına 
kadar olan bölümü 
döviz, yüzde 10'a 
kadar olan bölümü 
ise altın olarak 
tutulabilecek.
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MU iıMııaı rafcio iimhi
U 15 yaş ligi 1. 

gurup lideri Gemlik 
Belediyespor, en 
yakın takipçisi 
Orhangazi temsilcisi 
Componentaspor ile 
deplasmanda 1-1 
berabere kalarak 
aradaki 3 puan farkı 
korudu.
Orhangazi Göl 
Tesisleri’nde gurup 
şampiyonluğu için 
sahaya çıkan iki 
takımdan Gemlik 
Belediyespor, ilk 
maçta 2-1 yendiği 
rakibiyle bu kez 1-1 
berabere kalarak 
gurup şampiyonluğu 
yarışında büyük 
avantaj sağladı. 
Oynadığı 8 maçta 7 
galibiyet 1 beraberlik 
alarak yenilgisiz 22 
puan toplayan 
Gemlik 
Belediyespor’un 
başarısı Gemlik Spor 
kamuoyunda sevinç 
yarattı.

Başarılı çalıştırıcı 
Haydar Yiğit 
nezaretinde ilk kez 
katıldıkları U 15 yaş 
liginde tecrübeli 
Componentaspor’a 
üstünlük sağlayan 
Gemlik 
Belediyespor’lu fut

bolcular kalan 
6 maçlarında da 
aynı başarıyı 
göstererek gurubu 
yenilgisiz kapatıp 
şampiyon olacak
larını söylediler. 
Maça 5. dakikada 
Rahim’in attığı golle

1-0 önde başlayan 
Gemlik 
Belediyespor’un 
sevinci uzun sürme
di. 10. dakikada 
Componentaspor’un 
beraberlik golüne 
engel olamayan 
Gemlik

Belediyespor, 40. 
dakikada rakip kale 
önünde yaşanan 
karambolda penaltı 
itirazlarını sürdüren 
Yusuf, kırmızı kartla 
oyun dışında kalarak 
takımını sahada 10. 
kişi bıraktı.

İlk yarısı 1-1
sonuçlanan rrlaçın
ikinci yarısıcMla 10
kişi kalmasın.> rağ-
men üstün oy ununu
devam ettiren
Gemlik
Belediyespor *anaç-
tan 1-1 berabt?rlıkle
ayrılarak şamıpıyon-
luk yarışında buyük
avantaj elde e ttı.
Maçtan sonra açıkla-
ma yapan takı mın
başarılı antrerToru
Haydar Yıgıt ılt yapı
sisteminin on *rtul-
duğunu, Gemi
Belediyespor
yönetimin ver dıgı
destekle yod.ı rina
devam ede*.* ıın ı
belirterek
Profesyonel
takımların alt
yapılarına J hı tbolcu
verdiklerim
Gemlik'te futb< »l< ti
fabrikası gibi gençler
yetiştirecekler mı
kaydetti

3 GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : On. Dr. Özgül İLİCİ 

KUL AK BURUN BOĞAZ (KBB]: Op. Dr Erbil ATAÇ AN
HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ;
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ 

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No: 44 Tel 514 80 87-88 GEMLİK



IWlFBnwi

GemlikKSrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Ekim 2011 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(ft)gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Ktırhanlıklivaiları 
vatandaşları zorlayacak 
5 Kasım 2011 Cumartesi günü kut
lanacak olan Kurban Bayramı 
nedeniyle kurban kesecek vatan
daşların kurbanlık hayvan alma 
lan için gittikleri hayvan pazarın
da beklenen hareketlilik görülmü 
yor. Haberi sayfa 19’da

Cumhuıiyelin 88. yılını coşku ile Imtlayamıyomz
Başbakanlıksan yayınlanan genelge ile Cumhuriyet Bayramı törenleri bu yıl Van Depremi 
nedeniyle iptal edildi. Başbakanlık genelgesinde, törenlerin sadece çelenk koyma ve 
tebriklerin kabulü şeklinde yapılması istendi. Okullardaki törenler de iptal edildi.
87 yıldır her koşulda aksamadan kutlanan
29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlama törenleri, 
bu yıl Van depremi bahane edilerek, yanlız çelenk 
koyma ve tebriklerin kabulü şeklinde yapılacak. 
Cumhuriyet bayramlarında düzenlenen tören 
geçişi, resepsiyon gibi kutlama faaliyetlerinin 
yapılmamasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi 
Resmi Gazetede yayımlandı.

Dün, saat 12.30 da Cumhuriyet Bayramımın 
88. yılı törenleri için Atatürk Anıtına çelenk kondu, 
İstiklal Marşı söylendi, saygı duruşunda bulunuldu. 
Törenlere Kaymakam Bilal Çelik, Garnizon Komutanı 
Piyade Kurmay Albay Ersan Kazaz, Belediye 
Başkanvekili Refik Yılmaz, siyasi partilerin yönetici
leri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının 
yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Haberi sayfa 2de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Cumhuriyet kutlamaları..
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından 

sonra, Mustafa Kemal öncülüğünde 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
kuruluşunun 88. yılını bugün kutlanıyor.

Cumhuriyet Bayramı, bizim en büyük 
bayramımızdır.

600 yıl mutlakiyetle yönetilen Osmanlı 
Devleti’nin yerine kurulan yeni Devleti 
yönetecek olanlar, halkın arasından, 
halk tarafından seçilmektedir.

Bu rejimin adıdır Cumhuriyet.
Cumhur, halktır.
Tek seçici ve tek hesap verilecek mer- 

cidir halk. Devamı sayfa 4 de

Mlımıı M »Mı
Yeni Kordon’da önceki gün 36 bıçak darbesiyle vah 

şice öldürülen Yasemin Özdemir’in katil zanlısını kanlı 
ceketi ve MOBESE kamerasındaki görüntüsü ele verdi.

Asayiş Büro ekipleri, olay 
yerinden 200 metre ileride bir 
barınakta yaşayan daha önce 
cep telefonu çalarken cinayet 
işleyen ve 10 yıl hapis yatan 
Mehmet Y.’ savcılıkta suçunu 
kabul etti. Mehmet Y. cezaevine 
gönderildi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumhurheiimizln 88, yılını
Bağımsızlıktan ödün vermemek için...

Bugün Cumhuriyet Bayramı’nı kut
layacağız. Bayram yapacağız. 
Bağımsızlık şiirleri okuyacağız.
Büyüklerimiz günün anlam ve önemi

ni belirten vurgulu ve duygulu konuş
malar yapacaklar.

Ne var ki ve de acı bir gerçek ki..
Kuzeyden güneye, doğudan batıya 

Türkiye tam bir kuşatma altında.
Kuşatmanın mutlaka askeri boyutlu 

olması gerekmiyor.
Emperyalizm.
Siyonizm.
İrtica.
Bölücülük.
Ne yazık ki kuşatma tek başına 

dışarıdan değil.
Öyle olsa düşmanı bilir ona göre 

önlem alırsınız.
Esas ayaklar içeride.
Ciddi anlamda ve bilinçli olarak 

payandahk yapıyorlar.
Eğitim kalitesi sürekli geriliyor.
Nitelik düşüyor.
Ulusu aydınlatan ışıklar bir bir 

sönüyor.
Bu durumda,
Türkiye İlerleyebilir mi?
Okumayan, sorgulamayan insan 

geleceğe uzanabilir mi?
Dıştan ve içten zararlı bilgi taarruzu

na uğrayan yurttaşın aklı karışık...
Geçim derdinden başka bir şey 

düşünemiyor.
Öğretmen, 
İŞÇİ.
Memur,
Esnaf,
Toplumun ana katmanları...
Yol göstericiler...
Bürokrasiyi sırtlananlar...
Üretenler...
Emekçiler...
Üzerine çöken olanaksızlık 

karabasanının altında inim inim inli 
yorlar.

Nasıl beslenecek?
Neyle ısınacak?
Nasıl okuyacak?
Neyi soracak?
Neyi sorgulayacak?
Sorgularsa başına ne gelecek?
Kurtuluş Savaşı’nı gerçekleştiren- 

lerin yüreğindeki bağımsızlık ateşi bir 
umuttu...
Tünelin çok uzaklarından gözüken 

bir ışıktı...
Amaç, 
O ışığı daha da parlatmak. 
Ona sürekli yaklaşmak.
Israrla...
İnançla...
inatla...
Türk insanı bağımsızlık ateşini 

söndürmek istemiyorsa,
Çalışmaktan başka seçeneği yok.

coşku ile Kutlanamıyoruz
Başbakanlık Cumhuriyet Bayramı törenlerinin Van Erciş depreminde 
hayatını kaybedenler nedeniyle yapılmasını iptal etti. Olay tepkilere 
neden olurken, alternatif törenler ve yürüyüşler yapılması kararlaştırıldı

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yılı kutlamaları nedeniyle, 
Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu

Oğuz GÜN
Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 88. yılı 
kutlamaları bu yıl 
buruk geçiyor.
Van'da yaşanan 
deprem felaketi ve 
Çukurca'daki şehit
lerimiz nedeniyle 
Cumhuriyet 
Bayramı etkinlikleri 
iptal edildi. 
Başbakanlığın dün 
sabah yayınladığı 
bildiriyle Cumhu 
riyet Bayramı tören
lerinde sadece 
saygı duruşunda 
bulunulacak ve 
çelenk töreni yapıla
cak, diğer etkinlikler

ise iptal edildi.

88. YIL 
KUTLAMALARI 
BAŞLADI 
Cumhuriyetimizin

88. yıl kutlamalarına 
dün saat 12.30'da 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk konarak 
başlandı. 
Çelenklerin

konmasından sonra 
İstiklal Marşı 
söylenerek bayrak 
töreni yapıldı.
Daha sonra 
Cumhuriyet şehit
leri için bir dakika 
hk saygı duruşunda 
bulunuldu.
Bugün Cumhuriyet 
Bayramı törenleri 
Kaymakam Bilal 
Çelik’in makamında 
kutlamaları kabulu 
ile başlayacak.
Daha sonra tören 
alanında istiklal 
Marşı söylenerek 
bayrak töreni 
yapılacak, saygı 
duruşunda bulunu 
lacak.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MMi ftUlıntıimı II tisi Mı YazıYORUM
Eskişehir, Ankara, 
Bursa ve 
Afyonkarahisar 
emniyet müdürlük
lerinin eş zamanlı 
düzenlediği 
operasyonlarda 
"sahtecilik" ve 
"nitelikli 
dolandırıcılık" olay
larına karıştığı iddia 
edilen 10 kişi 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla

f uhns şebekesi çökertildi
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekiplerinin 
10 ilde düzenlediği 
eş zamanlı operasy
onlarda, insan 
kaçakçılığı ve fuhuş 
şebekesi çökertildi. 
Toplam 42 kişi 
gözaltına alınırken, 
yasadışı yollarla 
Türkiye'ye getiril
erek farklı işlerde 
çalıştırılan ve 
bazıları da 
fuhuşa zorlanan 
157 yabancı 
uyruklu kadın 
ise sınır dışı

Illi Mrt IM I■ il Mi imli İli
Bursaspor 
Kulübü'ndeki 
yolsuzluk iddialarıy
la ilgili yürütülen 
soruşturma kap
samında aralarında 
Kulüp Başkanı 
İbrahim Yazıcı'nın 
da bulunduğu 36 
sanık hakkında 
görülen dava 26 
Ocak'a ertelendi. 
Bursa 1'inci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada kara 
çıkmadı. Bursaspor 
Kulübü'ndeki 
yolsuzluk iddialarıy
la ilgili Cumhuriyet 
Savcıhğı'nca 
yürütülen soruştur
ma kapsamında 
görülen davaya bu

Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
ihbar üzerine, 
Eskişehir, 
Afyonkarahisar ve 
Bilecik'te çeşitli 
tarihlerde sahte çek 
vererek ve dini 
duyguları istismar 
ederek vatandaşlar
dan akaryakıt, küçük 
ve büyükbaş hayvan 
ile kereste alan kişi
leri yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Ekipler, 3 aylık çalış
manın ardından 

edildi. Ankara 
Emniyet Müdürlüğü 
Kaçak çılık ve 
Organize Suçlarla 
Şube Müdürlüğü 
Mali Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, 
yurt dışından kaçak 
olarak getirdikleri 
kadınları çeşitli 
işlerde yasa dışı 

gün 36 sanıktan 
26'sı katıldı. 
Bursaspor Kulübü 
eski Başkanları 
Recep Günay ile 
Sedat Topaloğlu'nun 
Cumhuriyet 
Savcılığı'na geçen 
yıl ağustos ayında 
verdikleri şikayet 
dilekçesi ile 
başlatılan soruştur
mayla ilgili geçen 
haziran ayında 
gözaltına alınan 
Bursaspor Kulübü 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, İkinci Başkan 
Haluk Özkıyıcı, eski 
İkinci Başkan 
Osman Çelik, 
Bursaspor Kulübü 
Genel Müdürü Os 
man Nuri Biçer 

vatandaşları toplam 
412 milyon lira 
dolandırdığı iddia 
edilen B.S. (41), H.B.
(38), S.M.U. (34), 
K.A. (33), C.D.
(33), N.K. (44), M.K.
(41), B.S. (37), T.A.
(42), ve Ş.Z'yi (54) 
Ankara, Bursa ve 
Afyonkarahisar 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleriyle ortak 
düzenlediği 
operasyonla 
yakaladı.
Şüpheli 10 kişi, 

şekilde çalıştırıp, 
kimisini fuhuşa zor
layan şebekeyi çök
ertmek için, kent 
merkezinin yanısıra, 
İstanbul, 
Kahramanmaraş, 
Niğde, Mersin, 
Yozgat, Eskişehir, 
Bursa, Denizli ve 
Mardin'de eş zaman

tutuklandı, ancak bir 
üst mahkemeye 
yapılan itiraz sonu
cu serbest bırakıldı. 
Kulüp Başkanı Yazı 
cı rahatsızlandığı 
için tutuklu bulun
duğu süreyi has
tanede geçirdi. 
Cumhuriyet Savcı 
lığı'nın yürüttüğü 
soruşturma kap
samında hazırlanan 
iddianame Bursa 
1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nce 
kabul edildi. Bursa 
spor Başkanı İbra 
him Yazıcı ile yöne
tim kurulu üyeleri 
nin de aralarında 
bulunduğu 26 sanık 
bugün hakim 
karşısına çıktı.

emniyetteki 
sorgularının 
ardından 
"Suç işlemek 
amacıyla örgüt kur
mak ve yönetmek, 
suç örgütüne üye 
olmak, örgüt 
faaliyeti kapsamın
da, nitelikli 
dolandırıcılık, resmi 
belgede sahtecilik 
yapmak, karşılıksız 
çek düzenlemek 
piyasaya sürmek" 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

lı operasyonlar 
düzenledi. Polis, 
Operasyonlarda 
şebeke üyesi olduğu 
iddia edilen toplam 
42 kişiyi gözaltına 
aldı. Bu kişilerin ev 
ve işyerlerinde 
yapılan aramalarda 
bir kurusıkı tabanca, 
çeşitli çapta 50 
fişek, çok sayıda 
sahte belge ve 
kaçaklara ait 
pasaportlar ele 
geçirildi. Operasyon 
da, yasadışı yollar
dan Türkiye'ye geti 
rilen ve çeşitli 
işlerde kaçak çalış tı 
rılan yabancı uyruk
lu 157 kadın da 
yakalandı

"36 YIL HAPİS 
İSTEMİ" 
Bursaspor Kulüp 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı'ya 36 yıl 
hapis istemi ile 
dava açıldı. Diğer 
sanıklar hakkında 
'örgüt kurmak' 
suçundan 3- 6, 
'örgüte üye olmak* 
suçundan 1- 3, 'zim 
met' suçundan 5- 
12, 'görevi kötüye 
kullanmak* suçun
dan ise 1-7, 'soruş
turmanın gizliliğini 
ihlal etmekten' 2- 5, 
'sahtecilik' suçun
dan 2- 5, 'özel 
belgede sahtecilik' 
suçundan da 1- 3 
yıla kadar hapis 
cezası isteniyor

Bu kalleşliktir....
Son deprem, tartışmasız bir biçimde 

ortaya koymuştur ki, depreme hazırlıklı 
olmak gibi bir gerçeğimiz yok!

Her şey fasarya!. Laf kalabalığı. İlkellik.
Başımıza her ne gelirse gelsin, biz asla 

değişmiyoruz.
Bakın deprem bölgesine...
Van ‘a, Erçiş’e...
Bakın insanların tepesine çöken 

binalara...
Sağlıklı, teknolojiye uygun inşaat falan 

hak getire...
Bu demektir ki, denetim diye bir şey yok..
Beton kalitesi yerlerde!..
Demir yok, kum uyduruk.
Altı katlı apartman olabilecek en düşük 

maliyetle yapılmış!
Her malzemeden çalınmış..
Proje berbat.
Bu demektir ki, "Al gülüm-ver gülüm 

hesabı’’ olmuş..
Hiçbir denetim yapılmadan verilmiş o 

ruhsatlar!..
Şu kepazeliğe bakın:
Deprem bölgesindeki 300 yıllık cami 

dimdik ayakta!
Sözde modern binalar, hastaneler, öğren

ci yurtları, üzerine çöktükleri insanlarla 
beraber yerlerde...

Van depremi bir kez daha tescillemiştir ki, 
sakat zihniyetimizde zırnık kadar değişiklik 
yok.

Ne o binaları yapanlar utanacak!
Ne de onayı, imzayı basıp ruhsat veren

ler!..
Buyuz biz. Bu bir öz eleştiridir. Bu 

kadarız.
Şu yapı denetim işinde-sektöründe dönen 

dolapları, ahbap-çavuş ilişkileriyle ruhsat
landırılan bina gerçeğini yazdığımız vakit, 
bizlere ters ters bakanları çok gördük..

Belediye meclislerinde imar ve ruhsat 
komisyonlarına girmek için ne dolapların 
döndüğünü, bu komisyonlardaki beş 
parasız kişilerin defalarca milyoner 
olduğunu da gördük.

Gemlik’te Marmara depreminden sonra 
kat 2 idi, son üç, sonrada 4 oldu, işini 
yürüten “efendim benim eskiden ruhsat 
müracaatım vardı” diyerek 6-7 kat hem de 
fay hattı üzerinde inşaatlar yapılıyor.

Yan yana üç apartman...
Ortadaki yerle bir. Diğer ikisi ayakta!
Göçen binada yaşayan insanları 

depremin öldürdüğünü söylemek sizler 
söyleyin okurlar doğru mu ?..

300 yıl önce yapılan cami sapasağlam 
dururken, öğrenci yurdu çocukların tepe
sine çöküyorsa, buna nasıl bir izah geti 
rilebilir?

Deprem dediğin doğal afet!..
Tamam, tamam da..
Kırılırken fay, tepesinde neyin olduğuna 

bakmıyor ki.
Adam gibi yapılan ayakta kalıyor.
Hırsız zihniyetin kondurduğu çürük 

binalarsa mezar oluyor!
Denetimsizlik... Haksız, vicdansız para 

kazanma hırsı.
Aslında bu zalimlik.
Kul hakkı yemektir.
Başka nedir?
Kalleşliktir bu kalleşliktir..
Vatana ihanettir...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Cumhuriyet kutlamaları
Kurtuluş Savaşı’nı sonuçlandıran Büyük Mil 

let Meclisi, yıkılan OsmanlInın külleri arasında 
kurulacak yeni devletin şeklini belirlememişti.

İlk Mecliste, padişahçılar, şeriat yanlıları 
Cumhuriyeti akıllarından bile geçirmezken, Kur 
tuluş Savaşı kahramanı Mustafa Kemal, gelece 
ğin Türkiyesinin rejiminin Cumhuriyet olacağını 
kafasına koymuştu.

Cumhuriyetin ilanından bir gece önce, İsmet 
Paşa’yı (İnönü) yanına çağırarak, "İsmet, yarın 
Cumhuriyeti ilan edeceğiz" dedi.

23 Nisan 1923 tarihinde, TBMM’inde, muhalif 
lere karşın, Cumhuriyet çoğunlukla kabul edil
di.

Cumhuriyet halkın kendisini yönetecek in 
sanları kendisinin seçmesiydi.

Cumhuriyetin kabul edilişinden 88 yıl geçti.
Türk ulusu, Cumhuriyetin ilan edildiği günü 

bayram kabul etti.
87 yıldır, Cumhuriyet Bayramı, ulusça gör 

kemli bir şekilde kutlandı.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Cum 

huriyeti yıkmak için bir çok girişimler ve ayak
lanmalar yasandı.

2. Dünya Savaşı döneminde bile Cumhuri 
yet Bayramı kutlamaları iptal edilmedi.

88 yıllık Cumuhriyet tarihimizde ilk kez, dep 
rem bahane edilerek, Cumhuriyet Bayramı kut
lamaları sembolik bir hale getiriliyor.

Cumhuriyet olmadan demokrasi olmaz.
Ülkeyi ileri demokrasiye götürmek isteyen

ler, ülkenin ilk sivil anayasasını yapacağız di 
yenler, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yaptır
mıyorlar.

Devletin televizyonlarında her gün onlarca 
müzik ve diziler oynatılırken, Cumhuriyet Bay 
ramı’nda öğrencilerin okuyacağı şiirler, alacağı 
ödüller, yapılacak geçit törenleri yaptırılmıyor.

Deprem felaketinin yaralarını ulusça Sanyo 
ruz.

Her yerden Van ve çevresine yardımlar ya 
ğıyor.

Ama vatandaş, kar altında barınacak çadır 
bulamazken, giden yardımları doğru dürüst 
dağıtacak bir düzen kurulamazken, Cumhuri 
yet Bayramı kutlamaları kaldırılıyor.

Buna neden ise, depremde kaybettiğimiz 
vatandaşlarımızın acısı gösteriliyor.

Cumhuriyet Bayramı programlarındaki 
müzikal eğlencelerin kaldırılmasına kimse bir 
şey demiyor ama. en büyük bayramı, bir resmi 
kutlamaya sıkıştırmaya razı gelmiyor.

Cumhuriyet ile başları dertli olanlar, bu rejim 
ile iktidardalar.

Tüm yasaklamalara karşın insanlar yarın ak 
şam sokaklara dökülecek ve bayraklarını alarak 
cumhuriyet için yollara dökülecek.

Bunu göreceğiz.

İl tadının Mi ıttıUı
Yeni Kordon’da önceki gün 36 bıçak darbesiyle vahşice 

öldürülen Yasemin Özdemir’in katil zanlısını kanlı ceketi ve 
MOBESE kamerasındaki görüntüsü ele verdi.

Asayiş Büro ekipleri, olay yerinden 200 metre ileride bir 
barınakda yaşayan daha önce cep telefonu çalarken 
cinayet işleyen 10 yıl hapis yatan Mehmet Y.’ savcılıkta 
suçunu kabul etti.
Yeni Kordonda 
önceki gün, 
Yasemin Özdemir 
(36) adlı evli ve 3 
çocuklu bir kadını 
ödürdüğü iddiasıyla, 
cinayetin işlendiği 
yerin yakınlarında 
bir balıkçı barakasın 
da yaşayan Mehmet 
Y. cinayet zanlısı ola 
rak yakalandı. 
Önceki gün, Yeni 
Kordonda yürüyüş 
yapan Yasemin 
Özdemir adlı kadın, 
36 bıçak darbesiyle 
öldürülmüş olarak 
bulunmuştu.
Olay yeri çevresinde 
araştırma yapan po 
lis, cinayetin işlendi 
ği yerin biraz uzağı
na atılmış bir mont 
buldu.
Montun kanlı oluşu 
üzerine incelemeyi 
derinleştirdi.
MOBESE kamera 
larının incelenme 
sinde cinayet ma 
hallinden geçen 
bisikletli bir şahsın 
üzerindeki montla 
aynı olduğu tesbit 
edilince bu şahsın 
üzerinde araştır
malar derinleştirildi. 
Cinayet mahalinden 
200 metre uzaklıkta 
olan Karacaalili 
Balıkçı “Fedainin 
Yüksel” lakaplı 
kişinin çocuklarının 
kaldığı küçük 
barakayı inceleyen 
polis, barakada kim
seyi bulamadı. 
Barakada kalan 
Mehmet Y. m bir 
süre önce cezaevin
den çıktığı 10 yıl

önce Gemlikli bir 
gencin elinden cep 
telefonunu zorla 
almak isterken 
yaraladığı ve gencin 
kan kaybından 
ölmesi üzerine 
tutuklandığı öğrenil
di. Mehmet Y.’ın bu 
barakada kaldığı 
belirlenince polis 
şahsı aramaya 
başladı.
Karakola önceki 
gece gelen

Mehmet Y. 
ifadesinde suçunu 
kabul etmedi.
Cinayet bulgularıyla 
savcılığa sevk 
edilen Mehmet Y.
Cumhuriyet Başsav 
cismin sorgusunda 
suçunu itiraf etti.
Cinayeti neden 
işlediğini ise 
söylemediği 
öğrenildi.
Savcılıkça sorgusu- 
tamamlanan

Mehmet Y. 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.
Ote yandan, 
vahşi bir şekilde 
öldürü len 
Yasemin 
Özdemir’in 
cenazesi dün 
ikindi namazından 
sonra gözyaşları 
arasında toprağa 
verildi.

KAŞGDC 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



Cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıldönümünü coşkuyla kutluyor, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere 

tüm milli mücadele kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz.

gemport
^>7^ Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.

Kocaçukur Mevki P.K. 101 16600 GEMLİK / BURSA
Tel: 0.224 524 77 20 (20 Line) Fax: 0.224 524 88 30 
gemport@gemport.com.tr - www.gemport.com.tr

mailto:gemport@gemport.com.tr
http://www.gemport.com.tr
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ATAM, 
kurtardığınız 

bu güzelim vatanın 
ve kurduğunuz 

bu Cumhuriyetin, 
yılmaz bekçileri olmaya 

bizler yeminliyiz,
Cumhuriyetimiz 88 yaşında... 
Tüm ulusumuza kutlu olsun...

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI
KEMAL AKIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SEYHAN AYDIN BAŞKAN VEKİLİ 
ESAT COŞKUN BAŞKAN VEKİLİ

SALİH UNGOR YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ 
PAŞAAGDEMİR YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
EMRULLAH ÖZAYDIN YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
A. ERGİN ERENOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AGAH ARDA GENEL SEKRETER
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Ülkemizi, demokrasimizi, toplumumuzu sıkıntıya sokan 
iç ve dış güçlere karşı Atatürk îlke ve Devrimlerini, Cumhuriyet’in 

temel niteliklerini demokratik, laik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
mücadelesini CHP ailesi olarak kararlılık ve inançla sürdüreceğiz 
Yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi’ni 'lf I

ayakta tutan temel qüç Atatürk’ten aldığı ilhamdır.

bJfc CUMHURİYETİMİZİN 88. YILI KUTLU OLSUN, i I

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Gemlik İlçe Başkanlığı 11

İlçe Yönetim Kurulu adına İlçe Başkam
Dursun ÖZBEY[CHP]
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Taşımacılık zincirinde ALTIN halka....
145 NOLO S.S. GEMLİK TREYLER 

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

GÜÇLÜ ARAÇ EİEBMUZİIE HİZMETİNİZDEYİZ

Cumhuriyetimizin 
88. yıldönümü 

kutlu olsun
AZOT SANAYİ ÖNÜ 

NAKLİYECİLER PARKI GEMLİK
TEL : 0 224 524 74 75
TEL : 0 224 524 74 77 

info@gemliktirkoop.com 
operasyon@gemliktirkoop.com

mailto:info@gemliktirkoop.com
mailto:operasyon@gemliktirkoop.com


"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve 
sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve 
ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın 
müjdecisi olmuştur."

(faufanitfettotiyin %%. (jdrfİMİMiii, 

tİİMt’ cdutetMutfyz

jdendc
Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 

Tel: (O 224] 513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK
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“Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve 
niteliklere dayanan bir idaredir. 
Cumhuriyetfazilettir. “

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
88. yıldönümü 

coşkusunu bütün milletimizin 
derinden yaşamasını diliyorum.

Bayramımız Kutlu Olsun...

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Av. Refik YILMAZ 

Belediye Başkan Vekili
o»

TÜRK METAL SENDİKASI 
GEMLİK ŞUBESİ t

F Cumhuriyetimizin 88.yılında büyük bir umut, 
inanç ve gayretle yürümek azmi içindeyiz.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve milletimizin 
birliğine her zaman olduğu gibi büyük ehemmiyet 

vermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 
| Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, 

silah arkadaşlannı, vatan için kanlarını 
dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha 

anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum.

Dr. Ziya Kaya Mah. 2 Nolu Aralık Sok. No: 1 
Toka Apt. Kat: 3 (Migros Karşısı) GEMLİK 
Tel 10.224 514 78 08 Fax : 0 224 514 78 09

Yönetim Kurulu adına 
Kemal DURMAZ 

Türk Metal Sendikası Gemlik Şube Başkam



Sevgili Atam;
“And olsun ki; her türlü işbirlikçi, gerici ve bölücü girişimlere 
rağmen kurduğun laik, demokratik, tam bağımsız Türkiye 
Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacağız”!

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

S
 A İZ U A kİ TAHMİL - TAHLİYE 
UI\nlMN GÜMRÜKLEME 

GÜZEL NAKLİYAT PETROL TİCARET A.Ş.

NAKLİYECİLİKTE 40 YILLIK TECRÜBE

ARAÇ FİLOMUZLA, TAŞIMACILIKTA GÜVENİLİR SERİ HİZMET

Hisartepe Mah. Gemlik Bursa Yolu üzeri 4.Km. GEMLİK 
Tel: 0.224 524 81 64 www.gokhanguzelnakliyat.com

http://www.gokhanguzelnakliyat.com
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Sırası Geldikçe 3
I İnan TAMER

VARLIĞIMIZ, VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN
İnsanoğlu 

yitirince anlıyor 
kıymetini.

Sağlığını ve de 
varlığını.

Hele yitirilen 
manevi varlık ise...

Manevi varlığın 
en önemlisi hür ve 
bağımsız yaşamak.

Düşman çizmesi 
altında yaşamak 
en büyük zillet.
OsmanlI’nın son 

dönemi, millete 
hükmeden 
saltanatın devletin 
maddi varlığını çıl
gınca zevk ve sefa 
alemlerinde tüket
tiği, 600 yıl hük
mettiği devlet bile 
denemeyecek 
topluluklardan 
borç alıp, maddi 
varlığı peşkeş çek
tiği bir dönem.

Borç aldığı için, 
emir alır hale 
gelmiş.

Emredenler ne 
deyip, istedilerse 
yapar olmuş.

Saltanat devam 
etsin diye de, Sevr 
Anlaşması’nı imza 
ederek vatan işgal 
edilmiş, işgalci 
lerce bölüşülmüş 
tür.

Kutsal vatan 
topraklarına düş
man ayağı basmış, 
eziyet, zulüm, cana 
kıymalar, 
hakaretlere reva 
görülmüş.

Bu necip millet 
tarih boyunca hür 
ve bağımsız 
yaşamış, böylesi 
bir zilleti içine 
sindirememiş, 
bağrından çıkan

Mustafa Kemal’in 
önderliğinde, 
Kurtuluş Savaşı’nı 
başarı ile vererek 
Türkiye 
Cumhuriyeti’ni 
kurmuştur.
Cumhuriyetimiz 

bugün 88 yaşında.
Cumhuriyet, 

halkın kendi kendi
ni yönettiği 
rejimdir.
Yönetim mercii 

T.B.B.M.’dir.
T.B.M.M. halkın 

seçtiği millet vekil
lerinden oluşmak
tadır.

Türkiye 
Cumhuriyeti, yazı, 
dil, kıyafet devrim
ler! ile medeni 
devletler arasında 
yer almış dünyada 
saygın ve 
demokrasisi 

gelişmiş bir devlet
tir. Devlet her 
vatandaşa eşit 
mesafe dedir. 
Kanun önünde 
herkes eşittir.

Her vatandaş 
kamu haklarından 
yararlanır. Seçme 
ve seçilme hakları 
vardır. Devlet, din 
ve vicdan hür
riyetine saygılıdır. 
Her vatandaş 
seyahat hürriyeti 
ne, mülkiyet hakkı
na, özel mülkiyete 
ve girişime sahip
tir.

Basın hürdür.
Tüm bu insanı 

dikkate alan özel
likler, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Devleti’nin, vatan
daşına sağladığı 
büyük nimetlerdir.

Son yıllarda 
Türkiye Cumhuri 
yeti’ni zaafa uğrat
mak, bölüp parçala 
mak için içten ve 
dıştan bazı çalış
malar yapılıyor.

PKK terörü can 
alıyor. Masum 
vatandaşlarımız

öldürülüyor.
Askerlerimiz şehit 
ediliyor.
Aradan 88 yıl 

geçmiş.
Vatandaşımız 
rahat, huzur, 
gelişmiş maddi 
imkanlara kavu 
şunca maziyi 
unutuyor.
Ecdadının çilesini, 
yaşadığı zulmü, 
açlığı, imkansızlık
larını, sefaleti 
unutuyor.

Unutulmamalı, 
unutmamalıyız.
Atatürk ve 

arkadaşları 
olmasayd, milletin 
önüne düşmeseydi 
semalarımızda 
ezan sesleri mi 
yankılanacaktı? 
Cuma namazı mı 
kılınacaktı?
Vatan semaların

da şanlı ay yıldızlı 
bayrağımız mı dal
galanacaktı?
Türk insanı, 

sanayici, tüccar, 
işçi, esnaf, çiftçi 
mi olabilecekti? İyi 
eğitilmiş insan 
gücümüz mü ola

caktı?
Irz ve namusu 

muz şimdiki gibi 
mi korunacaktı?

Medeni hakları 
mız mı olacaktı?
Tarihte Türk 

Milleti mi kalacak
tı? A
Türk Devleti mi 

olacaktı?
Cumhuriyetimizin 

kadir kıymetini 
bilelim.

Onu koruyalım, 
yüceltelim.

Kin ve garezi 
bırakıp kardeşlik 
duygularımızı 
geliştirelim, kucak
laşalım.

Bu cumhuriyeti 
yitirir veya zaafa 
uğratırsak, 
başımıza gelebile
cekleri düşünelim, 
Ortadoğu, Afrika 
gözler önünde.
Cumhuriyetimizi 

n 88. yıldönümün 
de hep birlikte 
haykıralım:
Yaşasın Türkiye 

Cumhuriyeti!
Varlığımız, varlığı

na armağan olsun.
En büyük bayram 

kutlu olsun.

Ulu Onder
Mustafa Kemal 

Atatürk’ün
kurduğu 

Cumhuriyetimiz 
88 yaşında, 

Tüm ulusumuza 
kutlu olsun,.,.
û Q Q ^şafaklar

PAŞA paşa OTEL PAŞA
Kuyumculuk $*** Restoran & Cafe

Mrk: (Şafaklar): Eski Pazar Cad. Asil Han No: 10 GEMLİK / BURSA
Tel: 0 224 51330 27 Fax: 513 9123

Şube: İstiklal Cad. Gürle İş Hanı GEMLİK /BURSA
Tel: 0 224 512 06 23 -513 97 11

Şube: İstiklal Cad. Paşa Otel altı No: 2 GEMLİK / BURSA Tel: 513 5180
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 2 GEMLİK /BURSA

Tel: 0 224 514 34 34 (pbx) 513 14 00 Fax: 0 224 514 64 00
www.pasahotel.com

Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi 
ile devlet şekli demektir. s,

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
88. yıldönümünü kutlu olsun

ANAÇEV
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ

http://www.pasahotel.com
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♦ Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 88.Yılını Kutlarken
Büyük önder, 88 yıl 

önce ümmet toplumun- 
dan ulus toplumuna 
geçişimizi sağladı. 
Hasta adam 
OsmanlI’nın kül
lerinden genç Türkiye 
Cumhuriyetini yarattı. 
Çağdaş bir toplum 
olmanın yolunu yön
temini gösterdi. 
Bağımsız bir ulus ola 
rak yaşamanın ilkeleri
ni önümüze serdi. 
Onurlu ve saygın bir 
devlet olarak dünya 
devletleri içinde yerimi 
zi almamızda etkin rol 
oynadı. Yaptığı devrim- 
lerle halkımızı gerilik
ten, cahillikten, ayma
zlıktan kurtardı. Bugün 
ülkemizde mutlu, 
özgür ve bağımsız 
yaşıyorsak bunu 
Atatürk’e borçluyuz.

Atatürk’ün çağdaş 
Türkiye hayâlini 2011 
yılına gelmiş olmamıza 
karşın ne yazık ki 

gerçekleştiremedik. 
1950 ‘den sonra 
Demokrat parti’yle 
geriye dönüş başladı. 
Atatürk’ün düşünceleri 
ve devrimleri kesintiye 
uğratıldı.

Cumhuriyetimizin ilk 
on yılında yapılanlar 
büyük projeler insanın 
göğsünü kabartıyor.

10. Yıl Marşı’nı hala 
büyük bir özlemle ve 
coşkuyla dillendiriyo 
ruz. Ben bir vatandaş 
olarak geçmişi arıyo
rum, onurlu, saygın 
Türkiye’yi arıyorum. 
Ulusumun bugünkü 
durumu beni mutsuz 
ediyor, yüreğimi 
dağlıyor. Neden?

ABD ve AB, 
anayasamızda 
“değiştirilemez, 
değiştirilmesi teklif 
dahi edilemez “ ilk üç 
maddenin değiştiril 
meşini ya da tamamen 
kaldırılmasını istiyor.

Bununla yetinmeyip 
Atatürk’ü Koruma 
Kanunu’nun ifade 
özgürlüğünü kısıt
ladığını iddia ederek 
değiştirilmesi konu 
sunda ısrar ediyor.

İstiklâl Marşımızın 
okullarımızda pazartesi 
ve cuma günleri 
söylenmesi ne hik
metse binlerinin canını 
sıkıyor.

Kıbrıs Rumlarına 
limanlarımızın açılması 
isteniyor. Sözüm ona, 
AB’ye alınacağız ya!

Ermeni komşularımız 
çok bunalmış;
Avrupa’yla iletişim kur
maları için onlara da 
sınırları açmamız 
gerekliymiş. Ermeni 
lobisi öyle bir yasa 
çıkarttırıyor ki anlamak 
mümkün değil. Ermeni 
soykırımı yoktur 
demek bazı ülkelerde 
suç. Avrupa’nın 
düşünce özgürlüğü 
demek ki bu!

Yıllardır birlik içinde 
yaşadığımız Kürt 
kardeşlerimizle ne oldu 
da bir anda yaşamak 
sorun oldu? Kürt, Türk 
ayrımı mı vardı? 
Aylardır siyasi iktidarın 
kamuoyunu meşgul 
ettiği Kürt açılımı diğer 
deyişle demokratik 
açılım neyin nesj2 
ABD’nin bir dayatması. 
Türkiye’nin üniter* 
yapısı, Atatürk’ün 
devrimleri binlerinin 
neresine batıyor? 10 
yıldan beri öldürülen 
binlerce asker, polis ve 
vatandaşlarımızın 
sorumlusu siyasi ikti
dar değil mi?

Hepsinden önemlisi 
siyasi iktidarın, ilerisini 
gerisini düşünmeden 
bu dayatmalara onay 
vermesi hem acı hem 
de düşündürücüdür. 
Ne yapsınlar? Ağa 
babaları böyle istiyor.

25 yıldan beri devam 
eden özelleştirme 
masalı AKP ile doruğa 
çıktı. Cumhuriyet döne
minde bin bir zorlukla 
kurulan, ülkenin 
kalkınmasını sağlayan 
demir-çelik işletmeleri 
ve bunun yanında 
Etibank, Sümerbank, 
Merinos, Pektim, 
Tüpraş, Seka, Telekom, 

Tekel, Şeker fabrika 
larının büyük bir 
bölümü ve daha 
niceleri yabancılara 
satıldı. Ülkenin gelir 
getiren kaynakları yok 
edildi.

Devlet bütçesi her yıl 
büyük açıklar verdi. 
Getirilen yüksek 
vergilerle ve yapılan 
zamlarla yani gün
cellemelerle halk inim 
inim inletildi. İMF ‘ye el 
açılarak milyarlarca 
dolar borç alındı. Türk 
Ulusu’nun sırtına çok 
ağır bir yük bindirildi. 
Dünyanın en pahalı 
akaryakıtını ve elek
triğini Türk halkı 
tüketiyor. Kimin umu
runda? Dünyada en 
fazla vergi ödeyen 
Türk halkı, kimin umu
runda?

Tarikat ve cemaatler 
el altından ülkeyi yöne
tir oldular.

Kılık kıyafet devrimi 
tarihe karıştı. 
Şeyhlerin, tarikat lider
lerinin sözü muteber 
oldu. Belli mevkilerde 
görev yapanlar el etek 
öpmeye başladı. 
Üniversitelerimiz 
özerkliğini yitirdi, 
büyük bir bölümü 
medrese konumuna 

getirildi.
Okul bitiren gençleri 

miz kahve köşelerinde 
pinekler duruma geldi.

Uydurma davalarla, 
ülkesini seven, 
Atatürkçü ve 
cumhuriyetçi aydınlar, 
gazeteciler, bilim 
insanları, rektörler, 
siyaset adamları Silivri 
Cezaevine gönderildi. 
Binlerce vatandaşımı 
öldüren katiller davul- \ 
zurnayla karşılandı, 
bunlar için seyyar 
mahkemeler kuruldu. 
Cumhuriyetimin kuru
luşunun 88.yıhnda bu 
yaşananları içim götür
müyor, kahroluyorum. 
Atatürk’ün en büyük 
eseri cumhuriyete 
aydınlar olarak sahip 
çıkamadık. Olaylar bu 
çizgide gelişirse üç 
beş yıl sonra kutlaya
cak bir cumhuriyet 
bayramımız olmaya
bilir. Bütün olumsuz 
luklara karşın 
direncimizi koruyup 
yılgınlığa düşmemeli 
yiz. Geleceğe olan 
inancımızı asla 
yitirmemeliyiz.

Her karanlık gecenin 
bir sabahı vardır.

Bu duygularla 
cumhuriyet bayra
mınızı kutluyorum.

GEMLİK ESN Af ve SANATKARUIR ODASI
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün kurduğu 

Cumhuriyetimiz 88 yaşında. 
Tüm ulusumuza, Gemlik halkına 

esnaf ve sanatkarımıza 
kutlu olsun....

Yönetim Kurulu adına Başkan 
İbrahim TALAN
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Gtmlii Staoi MMBSİIİİUKIK
I Yaklaşık bir aydan 
ı bu yana zemin 
düzenleme çahş-

' maları süren Gemlik 
ı İlçe Stadında son 
aşamaya gelindi. 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik

j Yılmaz, getirilen 
rulo çimleri kontrol 
ederek ilgili fir
madan bilgi aldı. 
Belediye Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar ile 
Gemlikspor Kulüp 
Başkanı Orhan 
Koç’la birlikte 
sahaya serilecek 
rulo çimlerin 
kalitesini inceleyen 
Başkanvekili 
Yılmaz, Belediye 
Fen İşleri Müdürü 
Ahmet Turan’a tali
mat ve rerek çalış
maların en kısa 
zamanda bitirilmesi
ni istedi.
Göreve geldiğinden 
bu yana ilçe 
gençliği için spor 
alanları yaratmak 
için giri çimlerde 
bulunan

* Başkanvekili 
Yılmaz, Gemlik 
Belediye si’ne ait

Un iversi ıc içindeki suni 
saha ııammı başlıyor

İlçe Stadı mn 
müteahhit firma 
tarafından 15 gün 
içinde havalarında 
iyi gitmesi duru
munda bitirileceğini 
belirterek, “Kumla 
sahasının suni çim
lendirme işini ihale 
ettik ve firmaya tes
lim edildi. Bunun 
yanı sıra 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan ilçe stadının 
yanında bulunan 
toprak alanda 
başlatılan 
çalışmalar sürüyor. 
Umurbey’de bulu
nan toprak sahanın 
kenarındaki kamu
laştırma sorunu 

bitirilerek çalış
malara başlanacak. 
Bu sahaların 
maçlara hazır 
hale gelmesiyle 
Gemlik’te Saha 
sıkıntısı biraz olsun 
bitmiş olacak’’ 
şeklinde konuştu. 
Gemlik stadının 
bazı yerlerinde 
onarım ve badana 
işlerinin devam 
ettiğini de söyleyen 
Başkan vekili 
Yılmaz, Süper 
Amatör Kümede 
mücadele eden 
Gemlikspor’un ikin
ci yarıda maçlarını 
Gemlik’te oynaya
cağı müjdesini 
verdi.

dan gerçekleştirile 
çek olan Uludağ 
Üniversitesi

son kontrolleri 
yaparak çalış
maların en kısa

gençlerin saha 
sıkıntısı da sona 
ermiş olacak.

Yerleşke içindeki 
sentetik saha 
alanında çalışmalar 
başlıyor.
Saha alanında son 
kontrolleri yapan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile eski 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr.
Abdurrahim 

zamanda başlatıla
cağı bilgisini 
verdiler.
Yerleşkenin deniz 
tarafından girişte 
bulunan Denizcilik 
Yüksek Okulu 
yanında bulunan 
alanda yapımı 
gerçekleşecek olan 
sentetik sahanın 
yapılmasından 

Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz ile Meclis 
Üyesi Aydın 
Bayraktar, yerleşke 
içinde Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
olan sentetik hah 
sahanın en kısa 
zamanda bitirile
ceğini söylediler.
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ELEMAN Mt'Uldil
Zeytin işleme 

tesisinde 
çalışacak tecrübeli 

bay elemanlar 
alınacaktır

SRHİBİNDEH SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

OFÖBLEB

İGemlikKErfezl

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

~ TEMA
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel: 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak. 

Tur. Taah. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır 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:5132474 Fax:5141021

KOMPLE SATILIK 
MABKET BAFLABI 
VE BANK0LABI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ABANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KfiŞ€D€ B€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN İ

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM S»’ R

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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HııMıi iivailan Maşları zorlayacak
5 Kasım 2011 Cumartesi günü kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesecek vatan
daşların kurbanlık hayvan almaları için gittikleri hayvan pazarında beklenen hareketlilik görülmü 
yor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 450-750 lira arasında, büyükbaş hayvanlar ise 3 bin ile 8 bin 500 
lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlar.
Oğuz GÜN
Yaklaşan Kurban 
Bayramı’nda müslü- 
manlara farz olan 
kurban kesim 
görevini yerine 
getirecek olan 
vatandaşları kurban
lık alma telaşı sardı. 
Her yıl olduğu gibi 
bu yılda ülkemizde 
ithal hayvan tartış
maları yerini kurban
lık fiyatlarına bıraktı. 
Hayvan pazarında 
satılan kurbanlıkların 
kurbanlık olma özel
likleri bakımından 
Gemlik Belediyesi

güvenlik, temizlik ve 
sağlık yönünden 
hiçbir sorunu bulun
madığını belirten 
ilgililer, bu yıl küçük
baş hayvanları hay
vanın bakımı ve kilo
su dikkate alınarak 
fiyatlar belirleniyor. 
Koyunlarda taban ve 
tavan fiyatlar 450- 
750 lira arasında, 
büyükbaş hayvanlar
da ise, tosun 3000- 
8500 lira, düve 2500- 
5500 lira arasında 
değişiyor.
Hayvan pazarında 
hayvanların satışının 
yanı sıra bayramda

ücretli kesim yerleri 
de bulunuyor.
Ücretli kesim yerle 
rinde küçükbaş hay
van başına 25 TL 
büyükbaş hayvan 
başına ise 125 TL 
ücret alınacak.
Hayvan pazarında 
satıcılar ve alıcılar 
arasındaki yapılan 
sıkı pazarlık ise 
görülmeye değer.
Hayvan satıcıları 
bekledikleri fiyatlarla 
satış yapamamaktan 
yakınırlarken, alıcılar 
da fiyatların yüksek
liğinden şikayet 
ediyorlar.

Dere Huyu aslaltlanıyor v

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
düzenleme yaptığı 
Hamidiye ile Eşref 
Dinçer Mahallelerini 
birleştiren Dere 
Boyu’nda yol asfalt
lama çalışmaları 
başladı.
Esnafların aylardır 
çektikleri sıkıntıların 
bitme aşamasındaki 
Dere Boyu’nda 
inceleme yapan 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, eline 
düzenleme tırmığını 
alarak çalışanlara 

yardımcı oldu. 
Yol boyu itibariyle 
kaldırımların hem 
dere kenarından 
hem de esnafa ait 
işyerlerinin ünün
den Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan genişletildiği 
çalışmalardan 
vatandaşlarda mem
nuniyetlerini dile 
getirerek teşekkür 
ediyorlar.
Eski Minibüs Garajı 
ile Çevre Yolu’na 
kadar yeniden 
düzenlemeye gidilen 
Dere Boyu’nda önce 

derenin 
zemin yatağı 
genişletilerek 
beton yapıldı. 
Daha sonra yan 
duvarları taş yapılan 
derenin belirli yer
lerinde de insanların 
geçişleri için yeni 
köprüler yapıldı. 
Kenarlarında 
yürüme alanları da 
bulunan Karsak 
Deresi’nin çarşı 
içinden geçen 
ayağında 
çalışmaları yakın 
bir zamanda bitirile
ceği açıklandı.

Van'daki meydana 
gelen depremde 
enkazdan sağ çıka 
rılan Ferhat Tokay, 6 
gün boyunca hor
tum ve ayakkabısıy 
la nasıl hayatta 
kaldığını anlattı.
Van'da meydana 
gelen depremden 
108 saat sonra 
Sevgi Apartmam'nın 
enkazından sağ 
olarak çıkarılan.
Ferhat Tokay, 
Erciş'te tedavi altına 
alındı. Ferhat To 
kay'ın 6 gün boyun
ca ayakkabılarını 
yastık yapıp, hor
tumla nefes aldığı 
ortaya çıktı.
Enkazdan çıkarıldık
tan sonra Erciş'te 
tedavi altına alınan 
13 yaşındaki Ferhat 
Tokay'ın yakınları 
hastane önünde 
sevinç gözyaşları 
döktü.
Oğlunun binanın 
zemin katında 
çöken enkazın altın
da kolonların 
arasında kaldığını 
söyleyen Sefre 
Tokay, Ferhat'ın 
ayakkabılarını yastık

yaptığını, bulduğu 
bir hortumla da 
nefes almaya devam 
ettiğini anlattı.
Baba Sefer Tokay 
ve amca Metin 
Tokay hastane 
önünde bekleyişleri
ni sürdürüyorlar.

AZRA BEBEK 
BABASIZ KALDI 
Van'daki depremin 
ardından Erciş'te 
enkaz altından sağ 
olarak çıkarılan 14 
günlük Azra bebe 
ğin babası Sinan 
Karaduman (34), 
enkazdan ölü olarak 

çıkarıldı. 
Arama ve kurtarma 
ekiplerince Vanyolu 
Caddesi'ndeki 
Ereksan 
Apartmam'nın 
enkazında yapılan 
çalışmalar sonucu 
bir erkek cesedine 
ulaşıldı.
Binada oturan 
Karaduman 
ailesinin yakınları 
depremden 123 saat 
sonra ulaşılan 
cesedin Azra 
bebeğin babası 
Sinan Karaduman'a 
ait olduğunu 
teşhis etti.
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Mi llffi'iao Dina röleimilif i ahlaması
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
güçlendirme 
konusunda öncelikli 
olarak kamu 
binalarını dikkate 
aldıklarını belirterek, 
"Güçlendirmenin 
önündeki en büyük 
engel maliyettir.
Milyar dolarları bula
cak bir maliyet var. 
Ama formül bulu
nacak" dedi.

Kamu binalarının 
güçlendirilmesi 
konusunda açıkla
malarda bulunan 
Harput, "Bursa'nın 
deprem hassasiyeti
ni hepimiz biliyoruz.

ÖNCELİK 
KAMU 

BİNALARINDA

Birinci deprem 
kuşağında yer alan 
şehirlerden bir tane- 
siyiz. Özellikle 
1999'dan sonra 
2002 ve 2007'de 
çıkartılan yönet

meliklerle binaların 
uyacakları standart
lar yeniden 
belirlendi. Bu stan
dartlara uygunluk 
noktasında bilhassa 
kamu binalarını esas 
alıyoruz. Onların 
güçlendirilmesi 
konusunu takip 
ediyoruz. Ama özel 
kişi ve kuruluşların 
binaları konusunda 
şu ana kadar her

hangi bir çalışma 
yapılmadı. Güçlendir 
me ve tespit nok
tasında bir hareket 
söz konusü değildir. 
Bu büyük bütçelerle 
mal olacak çalışma 
olduğu için bizim de 
teklif ve projelerimiz 
var. Belki bu Van 
Depremi, bu noktada 
Bursa gibi hassasi 
yet arz eden illerde 
de yeni bir hareketin 

başlamasına vesile 
olur diye düşünüyo
rum" dedi.
Basın mensuplarının 
maliyetler ile ilgili 
sorularını da cevap
layan Harput, "Güç 
lendirmenin önünde
ki en büyük engel 
maliyetidir. Milyar 
dolarları bulacak bir 
maliyet var. Ama for
mül bulunacak" şek
linde konuştu.

Mfl0tFEXP0'^12hiıılüsizıWetii
ecm——ıı ı1 ııııııifm । 'm—mmıııt h ıı ılgının

in .göl Fuarcılık 
Organizasyonu 
(İFOR) tarafından 
düzenlenen MODEF 
EXPO 2011 Mobilya 
Fuan'nı 12 bin 
kişinin ziyaret 
ettiği bildirildi.
MODEF EXPO, 
Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinden ve 
yurt dışından 51 
ülkeden 12 bine 
yakın ziyaretçiyi 
ağırladı. İnegöl'de 
faaliyette bulunan 
145 firmanın

lleııi Imlaslar lursa'ıla sergilenecek
Bursa, Türkiye'de bir 
ilk olan 'İcatlar 
Fuarı'na ev sahipliği 
yapacak.
1-4 Aralık tarihleri 
arasında valiliğin 
koordinasyonunda 
düzenlenecek fuar, 
Uluslararası Patent 
Birliği, BUSİAD, 
TÜYAP ile Elektrik 
Mühendisleri Odası 
(EMO) Bursa 
Şubesi'nin desteğiy 
le TÜYAP Fuar 
Merkezi'nde açıla
cak. Vali Şahabettin 
Harput, yeni fikir ve 
ürünlerin teşvik 
edilmesi için bu 
organizasyonu 
düzenlediklerini
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standının bulunduğu nabzı attı. İnegöl
fuarda mobilyanın Fuarcılık

söyledi. Fuarın 1-4 
Aralık tarihlerinde 
yapılacağını kayde
den Vali Harput, Bur 
sa'da kurulan Ulus 
lararası Patent Birli 
ği'nin yaptığı çalış
malarla Bursa'nın 
patent sıralamasın
da Türkiye'de 3'ürtcü 
sırada olduğunu 
vurguladı.
Bursa'nın birinci 
olması için önemli 
bir hamle başlattık
larını belirten 
Harput, fuarın yeni 
başarılara önemli bir 
basamak olacağını 
söyledi. Fuarın 5 
ayrı kategoride ola
cağını ifade eden

Vali Harput, "Öğren
ci kategorisinde 
özellikle Milli Eğitim 
Müdürlüğümüzün 
düzenlediği proje- 
buluş yarışmaların
da başarılı olan 
öğrencilerin eserleri 
yer alacak. Ferdi 
mucitler başlıklı ikin
ci bölümde ise 
'Benim de bir fikrim 
var' diyen kişilerin 
geliştirdikleri 
projeler yer alacak. 
Üçüncü bölümde 
ise Uluslararası 
Patent Birliği, 
BUSİAD, TÜBİTAK 
gibi kurumlardan 
gelecek icatlar var. 
Yine üniversite

Organizasyonu 
(İFOR) tarafından 
her yıl düzenlenen 
MODEF EXPO 
Mobilya Fuan'nı 
17 Ekim 2011 
Pazartesi günü 
Vali Şahabettin 
Harput açmıştı. 
7 gün açık kalan 
MODEF EXPO 
Mobilya Fuarı'na 
katılan 145 
firmanın yurtiçi ve 
yurtdışında iş 
bağlantıları yaptığı 
öğrenildi.

öğrencileri ve 
öğretim üyelerimizin 
geliştirdiği buluşlar 
ile geleceğe 
dönük yenilikler, 
patent ve faydalı 
modeller geliştirmiş 
olan firmalardan 
katılım olacak. 
Böylece bütün kes
imlere açık fuar 
düzenlemiş ola
cağız" dedi. 
Okullardan buluş 
larıyla fuara katıla
cak olan öğrenci ve 
öğretmenlerin yanı 
sıra sivil toplum 
kuruluşları ile 
üniversitelerden 
katılımların ücretsiz 
olacağı bildirildi.

neierıyle sinema
severlerle buluşa-

Fenomen dizi 
Behzat Ç.'nin sine
ma uyarlaması 
'Seni Kalbime 
Gömdüm', Andrew 
Niccol'un yönettiği 
bilimkurgu 'Zamana 
Karşı' ve Richard 
Gere ve Topher 
Grace'in başrolün 
de olduğu gerilim 
'İkili Oyun' haftanın 
öne çıkanları... 
Sinemaseverler, bu 
hafta macera, 
aksiyon, gerilim, 
dram ve komedi 
sahnelerinin bulun
duğu 2'si yerli 5 ye 
ni filmle buluşacak. 
BEHZAT Ç.
Serdar Akar'ın 
yönettiği ve Erdal 
Beşikçioğlu, Fatih 
Artman, İnanç 
Konukçu ile Berkan 
Şal'ın oynadığı 
"Behzat Ç.: Seni 
Kalbime Gömdüm" 
filmi, macera sah
neleriyle izleyicile 
rin ilgisini çekecek. 
ZAMANA KARŞI 
Andrew Niccol'un 
yönettiği ve Justin 
Timberlake, Olivia 
Wilde, Shyloh 
Oostwald ile 
Johnny Galecki'nin 
oynadığı "Zamana 
Karşı (In Time)" 
filmi, gerilim sah- 

İKİLİ OYUN 
Michael Brandt'ın 
yönettiği ve 
Richard Gere, 
Odette Annable, 
Stephen Moyer ile 
Topher Grace'in 
oynadığı "İkili Oyun 
(The Double)" filmi, 
dram sahneleriyle 
izleyicilerin karşısı
na çıkacak.
JOHNNY ENGLISH 
Oliver Parker'ın 
yönettiği ve Rowan 
Atkinson, Gillian 
Anderson, Dominic 
West ile Rosamund 
Pike'in oynadığı 
"Johnny English'in 
Dönüşü (Johnny 
English Reborn)" 
filmi, komedi sah
neleriyle izleyicile 
rin ilgisini çekecek. 
ANADOLU 
KARTALLARI 
Ömer Vargı'nın 
yönettiği ve Engin 
Altan Düzyatan, 
Çağatay Ulusoy, 
Hande Subaşı ile 
Özge Özpirinççi'nin 
oynadığı "Anadolu 
Kartalları" filmi, 
macera ve aksiyon 
sahneleriyle izleyi
cilerin karşısına 
çıkacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Meclis üyeleri 
hakim karşısına cikıyorlar

Gemlik Belediye Meclisi 
2 Kasım günü toplanıyor

Gemlik Belediye 
Meclis üyeleri ile 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
pazartesi günü 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde yar 
gıç karşısına çıkı 
yorlar.
2009 yılında Bele 
diye Meclis kararı 
ile Katlı Otoparkı 
Gemlikspor 
Kulübü’ne, Sosyal 
Yaşam Merkezi’ni 
Gemlik Belediye 
Spor Kulübü’ne, 
Çukurbahçe Halı 
sahasını ise

Atatürk İlköğretim 
Okulu nda okul

temsilcileri seçildi

Körfezspor 
Kulübü’ne tahsis 
yolu ile vererek, 
Belediyeler 
Yasası’m ihlal ettik
leri gerekçesiyle 
İçişleri Bakanlığı 
müfettişlerince hak
larında dava açıl
ması istemiyle 
Bakanlığa başvurul
muştu.
İçişleri Bakanının 
Belediye Başkan ve 
Yardımcıları ile 
Belediye Meclis 
üyelerinin yargılan
malarını istemesi 
üzerine,

Danıştay da 
“yargılansın” 
kararı vermişti. 
Cumhuriyet Savalı 
ğınca haklarında 
Gemlik Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde 
açılan davaya 
Pazartesi günü 
başlanacak.
Gemlik Belediye 
Meclisi’nde, 12 
CHP’li, 10 AKP’li, 2 
MHP’li, 1 de bağım
sız üye bulunuyor.
Belediye Başkanı ile 
Gemlik Belediye 
Meclis 26 üyeden 
oluşuyor.

Gemlik Belediye 
Mecffsi’nin
Kasım ayı toplantısı 
2 Kasım 2011 
Çarşamba günü 
toplanıyor.
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz’ın çağrısı ile 
toplanacak olan 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin günde
minde Daire 
Müdürlerinin 
Meclise havale 
ettikleri konular 
ele alınacak.
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’nün

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nün 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nde bir 
odanın derslik 
olarak kullanılması 
için tahsis istemi, 
yine Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğü’ne kurs 
yeri olarak verilen 
dükkanın tahsisinin 
kaldırılması, 
Umurbey Kültür 
Sanat Derneği 
faaliyetlerine destek 
verilmesi ile 
Başkanlığın 
istemi, İmar ve

Şehircilik 
Müdürlüğü’nün 
Bölge Hastanesi ile 
ilgili 1/1000 ölçekli 
uygulama planı 
değişikliği ile 
ilgili yazıları 
görüşülecek. 
Daha sonra 
Komisyonlardan 
gelen raporlar 
ele alınacak. 
Burada Turkcell’in 
yer istemi, 
IDO’nun iskele 
izni, Çınar İlköğre
tim Okulu’nun 
halı saha istemi 
bulunuyor.

Türkiye haheri ioteınettcn alw

Atatürk İlköğretim 
Okulu öğrencileri, 
okul temsilcilerini 
belirlemek için 
sandık başına gitti. 
Çekişmeli geçen 
okul temsilciliği 
seçimlerinde 
6/B sınıfı öğrencisi 
Beyza Birlik 112 oy, 
5/A sınıfı öğrencisi 
Talip Tamir 142 oy 
alarak okul temsilci
liklerine seçildiler. 
İki sandıkta yapılan 
seçimlerde, 1 Nolu 
sandıkta, Can Yel, 
Nazlıcan Ayhan, 
Ceren Alkır, Kurul

‘Gemlik körfez’ www.gemlikkorfezgazetd i.com

Rehber Öğretmeni 
Ömer Öksüz, 
2 Nolu sandıkta ise 
Sabriye Yılancı, 
Hamide Gül Tüylü, 

Kübra Karabacak, 
Kurul Rehber Öğret
meni ise Fatma 
Bektaşoğlu görev 
yaptılar.

İnternet kullanıcısı 
olanların yüzde 70'e 
yakını internetten 
düzenli olarak gün
cel haberleri takip 
ediyor.
IAB Türkiye adına 
Ipsos KMG ve 
Gemius'un yürüt
tüğü IAB Türkiye 
İnternet Ölçümleme 
Araştırması verile 
rine göre, Türki 
ye'de internet kul
lanıcısı 21 milyon 
kişinin yüzde 69'u 
(14.6 milyon birey) 
haberi internetten 
takip ediyor. Eylül 
2011 verilerine göre 
haber sitelerini 
ziyaret eden 14.6 
milyon kişi bu site 
lerde 4.4 milyar 
sayfa gösterimi yap
mış. Bu rakam Eylül 
ayında kaydedilen 
toplam sayfa gös
terim sayısının 
yüzde 42'sine denk 
düşüyor. Kullanıcı 
bu sitelerde toplam 
70 milyon saat 
zaman geçirmiş.

Haber sitelerinin 
demografik profilleri 
incelendiğinde, bu 
siteleri ziyaret eden 
bireylerin internet 
nüfusuna paralel 
özelliklere sahip 
olduğu görülüyor. 
Örneğin, genel 
Internet nüfusunda 
da olduğu gibi 
haber sitelerine 
girenlerin yaklaşık 
üçte ikisini 15-34 
yaş arası bireyler 
oluşturuyor.Ancak, 
haber sitelerine 
giren bireylerin 
davranışlarına 
bakıldığında kul
lanıcı sayısı, sayfa 
görüntüleme ve 
sitede geçirilen süre 
dağılımı farklılık 
içeriyor. Özellikle 
bazı yaş gruplarının 
sayfa gösterimi ve 
geçirilen süre 
temelinde öne çık
tığı göze çarpıyor.

GENÇLER 'BAKIP 
ÇIKIYOR'
Haber sitelerine 

girip sadece ana 
başlıklara göz atıp 
çıkma alışkanlığı 25 
yaş altı grupta, yani 
gençlerde bir trend 
oluşturmuş durum
da. Haber sitelerine 
giren kullanıcıların 
yüzde 45'ini oluştu
ran 25 yaş altı birey
lerin bu sitelerde 
yaptıkları sayfa gös
terim sayısı site 
lerde yapılan toplam 
sayfa gösterim
lerinin yüzde 27'sini 
oluşturuyor. Haber 
sitelerinde geçirilen 
toplam sürenin 
yüzde 19'u gençler 
tarafından gerçek
leştiriliyor. 35 yaş 
ve üstü kitle ise 
haber sitelerine 
giren bireylerin 
yüzde 28'ini oluştu
ruyor ve haber 
sitelerine 25-34 yaş 
grubundan daha 
fazla zaman ayırıyor. 
Sayfa gösterim
lerinin yüzde 36'sı 
bu yaş grubundan 
geliyor.

http://www.gemlikkorfezgazetd
i.com
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Saatlerinizi 1 saat geri 
almayı unutmayın

Cezaevlerine acıhâ rus var
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlı 
ğımn önerisi ile 
Avrupa ülkeleriyle 
eş zamanlı olarak 
yapılan ileri veya 
geri saat uygula
masına her yılın 
Mart ve Ekim 
ayının son 
Pazar günü 
başlanıyor.
Gün ışığından daha 
fazla yararlanmak 
amacıyla gerçek
leştirilen ve 28 Mart 
Pazartesi günü saat 
03.00'te tüm yurtta 
saatlerin bir saat 
ileriye alınmasıyla 
başlayan ileri saat 
uygulaması, 30 
Ekim tarihinde saat 
04.00'te (Cumartesi 
gününü Pazar 
gününe bağlayan 
gece) saatlerin bir

saat geri alınması 
ile sona erecek. 
Yaz saati uygula
masıyla, her yıl, 
"orta ölçekli" bir 
hidroelektrik 
santralinin yıllık üre
timi kadar tasarruf 
sağlanıyor. İleri saat 
uygulamasıyla işe 
erken başlamak ve 

çıkmak, aydınlatma, 
ısıtma, soğutma 
açısından önem 
taşıyor. Enerji 
Bakanlığı'nın 
hesaplarına göre, 
yaz saati uygula
masıyla yıllık 500- 
600 milyon kilovat 
saat (kWh) tasarruf 
sağlanıyor.

Adalet Bakanı Sadul 
lah Ergin imzasıyla 
Cumhuriyet Başsav 
alıklarına gönderi 
len genelgeye göre, 
Hükümlü ve Tutuk 
luların Ziyaret Edil 
meleri Hakkında 
Yönetmelik gereğin 
ce, kapalı ceza infaz 
kurumlarında 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramı ve Kurban 
Bayramı dolayısıyla 
belirlenen esaslar 
çerçevesinde açık 
görüş yaptırılacak. 
Genelgeye göre, her 
hükümlü bir kez 
yararlandırılmak 
üzere, Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 No'lu 
L Tipi, Alanya L 
Tipi, Antalya E ve L 
Tipi, Aydın E Tipi, 
Balıkesir L Tipi, 
Bursa E Tipi, Çorum 
L Tipi, Denizli D 
Tipi, Diyarbakır E 
Tipi, Gaziantep E 
Tipi, Hatay E Tipi, 
İzmir-Buca Kapalı,

Maltepe 1, 2 ve 3 
No'lu L Tipi, Mersin 
E Tipi, Metris 1 
No'lu T Tipi, Kayseri 
E Tipi, Konya E Tipi, 
Osmaniye T Tipi, 
Silivri 2, 3, 5, 6, 7 ve 
8 No'lu L Tipi ve 
Van M Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz 
Kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara 29-30-31 Ekim 
ve 1-2-3-4 Kasım 
2011 tarihlerinde 
olmak üzere 7 gün, 
diğer bütün ağır 
ceza merkezi ve 
müdürlük teşkilatı 
bulunan bağlı kapalı 
ceza infaz kurulu
larında kalan 
hükümlü ve tutuklu- 
lara ise 31 Ekim ve 
1-2-3-4 Kasım 2011 
tarihlerinde olmak 
üzere 5 gün açık 
görüş yaptırılacak. 
Müdürlük teşkilatı 
bulunmayan bağlı 
kapalı ceza infaz 
kurumlarında kalan 

hükümlü ve tutuktu
lar 31 Ekim ve 1-2 
Kasım 2011 tarihleri 
arasında ve Cumhu 
riyet başsavcılık . 
larının görüşü alı
narak kurum tarafın
dan belirlenecek bir 
günde yapılmak 
suretiyle 3 gün 
süreyle açık görüş 
ten yararlanacak 
Sayıları ve konum
ları değerlendiril 
mek suretiyle adlı » 
suçlardan hükümlü 
ve tutuktular ile 
örgütlü suçlardan 
hükümlü ve tutuklu 
lar için ayrı gruplar 
oluşturulup, her 
grubun görüş gün
leri ve saatleri 
Cumhuriyet başsav 
alıkları ile kurum 
idareleri tarafından 
tespit edilecek. Bu 
grupların aynı 
zamanda ve aynı 
görüş mahallinde 
birlikte bulundurul
maması sağlanacak.

Gemlik Körfez s® www.gemllKkorfezoazetesi.com

KUTLU OLSUN...

Düşünüp, hedefleyerek 
ulaştığın Cumhuriyet’in 

ışığında 88 yıldır yürüyoruz. 
Sonsuza dek yürüyeceğiz.
EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ

ajans“Gelecek nesillerin Türkiye’de Cumhuriyetin ilanı günü, 
ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, 
cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını 
görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz!
Bilakis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, 
böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakiki zihniyetlerini 
tahlil ve tesbitte hiç de tereddüte düşmeyeceklerdir. ”

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - ORGANİZASYON VE TANITIM

İstiklal Cad. Bora 5ok. Akbank Aralığı 
Stüdyo Prestij yanı No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 515 96 85

http://www.gemllKkorfezoazetesi.com
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İste en borçlu iller
Hazine Müsteşarlığı 
nın 30 Eylül 2011 
tarihi itibariyle ala
caklarının toplamı 
26,3 milyar lirayı 
bulurken, alacak 
stoku içerisinde en 
yüksek pay 14,9 
milyar lira ile 
mahalli idarelere 
ait. Mahalli idareler 
içinde de İzmit 
Büyükşehir Beledi 
yesi, yaklaşık 5 mil
yar lira borcu ile 
listenin başında yer 
alıyor.
Hazine Müsteşarlı 
ğının verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, 30 Eylül 2011 
tarihi itibariyle 
Hazine’nin alacak
larının toplamı 26,3 
milyar lirayı buldu. 
Alacak stoku 
içerisinde en yük
sek pay ise 14,9 
milyar lira ile 
mahalli idarelere 
ait. Mahalli İdareleri 
6,7 milyar lira 
borçla Kamu İktisa
di Teşebbüsleri 
(KİT) izledi. Eylül 
ayı sonu itibariyle 
yapılan Hazine ala
cağı tahsilatı da 1,4 
milyar lira olarak 
gerçekleşti.
Hâzinenin toplam

Dış açıkta altın vuruş

alacağının 25,3 mil
yar lirasını kamu 
kuruluşları oluştu
rurken, özel kuru
luşların borcu 1 
milyar lira 
seviyesinde kaldı. 
Hâzinenin, vadesi 
geçmiş ve vadesi 
gelmemiş alacak
larının toplamına 
bakıldığında mahal
li idareler içerisin
deki en borçlu, 4 
milyar 819 milyon 
315 lira ile İzmit 
Büyükşehir 
Belediyesi...
Belediyenin vadesi 
geçmemiş borçları 
ise 212 milyon 190 
bin lira düzeyinde. 
İzmit’i, 2 milyar 570 
milyon 944 bin 
liralık borcu ile 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi ve 1 mil

yar 756 milyon 134 
bin lira borç ile 
EGO Genel 
Müdürlüğü takip 
ediyor.
Vadesi geçmiş ala
caklara bakıldığın
da, Hâzineye en 
yüksek borcu olan 
kuruluş, Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi...
Belediyenin, 
Hâzineye olan 
vadesi geçmiş 
borcu 2,4 milyar 
lira düzeyinde. 
Bağlı şirketlerinden 
Ankara Su ve Kana 
lizasyon İdaresi 
(ASKI) ile EGO 
Genel Müdürlüğü 
de dahil edildiğinde 
Belediyenin 
Hâzineye olan vade 
si geçmiş borcu 4,5 
milyar liraya yak

laşıyor.
Aynı kategoride 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesini, EGO 
Genel Müdürlüğü 
ve 1 milyar 286 
milyon 14 bin lira 
borç ile Mariç- 
Marmaris-İçmeler- 
Armutalan Belediye 
Birliği takip ediyor. 
Hâzinenin kurum
sal bazda gerçek
leştirdiği alacaklara 
bakıldığında 
iseEylül ayı sonu 
itibariyle 2011 yılın
da en çok borç 
ödemesi yapan 
belediyenin,İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi olduğu 
görülüyor. Söz 
konusu 131,3 mil 
yon lira borç 
ödemesi yapan 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesini sıray
la; 53,6 milyon lira 
ile Ankara Büyük 
şehir Belediyesi ve 
31,4 milyon lira ile 
İzmit Büyükşehir 
Beledivesi 
takipediyor.
Mahalli İdarelerin, 
ilgili dönemde 
Hâzineye yaptığı 
ödemenin toplamı 
ise 342 milyon lira 
civarında.

Tütün ve tütün 
mamulleri kaçakçı 
lığıyla mücadele 
eylem planını açık
layan Maliye 
Bakanı Mehmet 
Şimşek, sigara 
kaçakçılığının terör 
örgütüyle bağlan
tısının ortaya 
konulduğunu 
söyledi.
Açıkladığı eylem 
planının, terör 
örgütünün finans
man kaynağının 
kurutulması ve 
terörle mücade
lenin bir parçası 
olduğunu vurgu
layan Şimşek, 
tiryakiden de bu 
konuda dikkat 
etmesini istedi. 
MALİYE Bakanı 
Mehmet Şimşek, 
dün açıkladığı 
Tütün ve Tütün 
Mamulleri 
Kaçakçılığı ile 
Mücadele Eylem 
Planı’nın sadece 
kamu sağlığını 
koruma ve vergi 
kayıp ve kaçağını 
önleme amaçlı 
hazırlanmadığını 
vurguladı. Emniyet 
birimlerinin 
operasyonları net
icesinde elde 
etmiş olduğu 
sonuçların, sigara 

kaçakçılığın terör 
örgütüyle bağlan
tılı olduğunu açık 
bir şekilde ortaya 
koyduğunu dile 
getiren Şimşek, 
“Dolayısıyla eylem 
planı terör 
örgütünün finans
man kaynağının 
kurutulması ve 
terörle mücade
lenin bir parçası 
olarak görmek 
gerekir” dedi. Şim 
şek, vatandaştan 
da hem sağlık hem 
de hem de terör 
örgütüne destek 
vermemek için 
kaçak sigara iç 
memelerini istedi. 
Mehmet Şimşek, 
kaçakçılıkla ilgili 
olarak bazı verilere 
dikkat çekerek, 
şunları anlattı: 
“Emniyet Genel 
Müdürlüğümüz 
tarafından 
yakalanan kaçak 
sigara miktarında 
2010 yılından 
itibaren önemli 
artışlar görülmek
tedir. 2009 yılında 
yakalanan kaçak 
sigara miktarı 10 
milyon paket iken, 
2011 yılının ilk 9 
ayında 50 milyon 
pakete ulaşmıştır.” 
dedi.

Dış açıkta artış, 1.5 
milyar doları bulan 
ve tek seferlik etki 
yapması beklenen 
altın ithalatı ile gaz 
fiyatındaki yük
selişten kaynaklan 
dı. Temmuz ve ağus 
tosta düşüşe geçen 
dış ticaret açığı

geçen ay 8.5 milyar 
dolar olan beklentiyi 
aşıp 10.4 milyar 
dolara çıktı. Artış, 
1.5 milyar doları 
bulan ve tek seferlik 
etki yapması bekle
nen altın ithalatı ile 
gaz fiyatındaki yük
selişten kaynaklandı

Eylülde dış ticaret 
açığı 10.4 milyar 
dolarla beklentiyi 
aştı. Dış açıktaki 
rekor yükselişin 
altından petrol ve 
gaz ile altın 
ithalatı çıktı.
Küresel ekonomiye 
yönelik endişeler

ile altın fiyatının 
yükseleceği 
beklentisi yatırım 
talebini artırınca 
altın ithalatı 
geçen yıla göre 
yüzde 504.7 
oranında artarak 
1.5 milyar dolara 
çıktı.

NÖBETÇİ ECZANE

29 Ekim 2011 Cumartesi 
İNCİ ECZANESİ

I

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Oca0. 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 514 80 88

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
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

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

Akcan Petrol 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 ıs 45
Beyza Petrol 513^)1_O3_
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Cumhuriyet Bayram törenlerin iptali, tarihinde ilk kez, Cumhuriyet kutlamalarının tadını kaçırdı

CHP'liler tebriklere Katılmadı
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
88. yılı 29 Ekim 2011 Cumartesi 
günü buruk bir şekilde kutlandı. 
Başbakanlık genelgesi 
nedeniyle iptal edilen etkinlik ve 
törenlerden dolayı bu yıl 
Cumhuriyet Bayramı sessiz 
geçti. Kaymakamlık makamında 
Kaymakam Bilal Çelik

tarafından Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle kutlamaları 
kabul etti. CHP İlçe yönetim 
Kurulu üyeleri, CHPTı İl Genel 
meclis üyeleri, Cumhuriyet 
Bayramı törenlerinin 
Başbakanlık genelgesiyle iptal 
edilmesi nedeniyle tebrik töre
nine katılmadı. Sayfa 2’de

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

Uludağ’da katflmlan 
gençleri jandarma 
ekipleri kurtardı

Bursa'da, kestane toplamak için 
çıktıkları Uludağ'da kaybolan iki 
genç, jandarma ekiplerinin erken 
müdahalesi sonucu 3 saatte kur
tarıldı. Haberi sayfa 3’de

yf Kumla Yolu’nu rahatlatmak için Orhan i 
ye Mahallesindeki bir ev Belediyece ka 
mulaştırılmak istendi. 5. kattaki mal sahibi 
verilen değeri az bulunca evden çıkmadı.
yf Belediyenin kamulaştırdığı 4 daire sahi 
bi binayı harabeye çevirdi. Kapılar pencere 
ler söküldü, ortak yerler tahrip edildi. Evde 
tek başına kalan Mürvet Ataş, kamulaştır
manın iptali için açtığı davayı kazandı. 
Mürvet Aktaş, “Hakkımı almadan evimden 
çıkmam” dedi. Haberi sayfa 4’de

Özdilek Alışveriş Mağazalarının geleneksel 
“Cumhuriyet Çocukları” Resim yarışmasında 
dereceye giren ilköğretim öğrencilerine 
armağanları Özdilek Alışveriş Mağazasında 
düzenlenen törenle verildi. Resim yarışmasının 
birinciliğini Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi 
Nisa Mirasyedi, ikinciliğini Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu öğrencisi Mustafa Arslantürk, 
üçüncülüğü ise Özel Aykent İlköğretim Okulu 
öğrencisi Barış Can Güler elde etti. Sayfa 7’de

Süne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Suç duyurusu...!
Postadan tek sayfalık bir mektup çıktı. 
Başında “suç duyurusu" yazıyordu. 
İmzasız mektupları ciddiye almazdım.
Bunu da yırtıp atacaktım ama bir göz 

atayım dedim.
Mektup, Adalet Bakan lığı’na, İmar Ba 

kanlığı’na, Bursa Başsavcılığına, Gemlik 
Başsavcılığına, Gemlik Belediyesi’ne, 
Belediye İmar Müdürlüğüme, Bursa İl Ba 
yındırlık Müdürlüğü’ne, Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkanlığına, AKP, CHP ve 
MHP İlçe Başkanlıklarına postalanmış.

Konu: Gemlik Belediyesi.
Devamı sayfa 4’de

Güler, "Oioyol nrojesi için 
halkın görüşü alınmadı”
Gebze-lzmir oto
banı konusunda 
CHP İlçe Başkan 
lığı’nda yapılan 
basın toplantısın
da, otoyol konusun 
da basına ve 
katılımcılara bilgi 
veren Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
"Otoyol projesi 
için halka bilgi 
verilmedi.” dedi. 
Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Dikkat!...
“Bağımsızlık benim karakterimdir.” 

diyen Atatürk Kurtuluş Savaşı ile 
toplumuna “bağımsız” bir cumhuriyet 
bırakmıştır.

Kendisinden sonrakilere de yaşadık
larından çıkardığı sonuçları bir bir 
aktarmıştır.
Anlayana tabii ki...
Mustafa Kemal Atatürk’ü asker ve 

devlet adamı olarak tanıtmak yetmez.
Düşünceleri sınırları aşarak insanlığa 

da çok önemli bir örnek olmuş.
Bugün dünyada yaşananlar Mustafa 

Kemal’in neredeyse yüz yıl önce 
söylediklerini haklı çıkarıyor.

Düşünceleriyle, öngörüleriyle 
görmesini bilenlere ışık saçıyor.

Selman Kılınç özel bir araştırma yap
mış ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
söylevlerini bir araya toplamış...

Barıştan sapanlara, 
Devrimlerle oynayanlara, 
İnsani değerleri yok edenlere, 
Olmadık saplantılarla toplumsal 

yaşamı altüst edenlere önemle duyu
rulur.

“Saygıdeğer efendiler;
çok iyi bilirsiniz ki, sultanlarla, hali 

felerle yönetilmiş ve yönetilmekte olan 
ülkelerde vatan için, millet için en 
büyük tehlike sultan ve halifelerin 
düşman tarafından satıh alınmasıdır.”

Tebadan ulusa dönüşememiş Arap 
ülkelerinin içine düştüğü durumu çok 
iyi anlatmıyor mu?

Mısır ne oldu?
Suriye ne olacak?
Petrol zengini olan şeyhler ise 

sıralarını bekliyorlar...
Çok sıfırlı petro dolarları da kurtara

mayacak onları başına gelecek olan
lardan.

Ya içerideki özentilere ne buyrulur?
Ulus devleti yaşatmak için, 

Cumhuriyet Devrimi’nin ilke ve kural
larını işletmek yerine yok etmek ve 
unutturma eğilimi içinde olmak yarar 
mı sağlayacak?
“Efendiler, tarih, geleneksel boyun 

eğmekten üzüntü duymayan millet,biz 
yürüyelim,arkamızdan gelsin” fikir ve 
yorumlarında bulunanların içine 
düştükleri sonlarla doludur. İdare 
adamlarının, böyle yanlış ve uygunsuz 
düşüncelere asla kapılmamaları 
gerekir.”

Hukuk tanımazlık, millete değer ver
memek, dahası ulusal egemenlik 
ilkesinden kopmak bilinen^sonu hazır
lıyor.
Asla unutulmaması gereken kayıtsız 

koşulsuz millet egemenliğinin bir gün 
mutlaka gerçekleşeceğidir.

Çünkü bağımsızlık ve özgürlük 
insanın doğasında dinsel deyimle 
fıtratında vardır.

Onun için “insan”ı fazla kurcalama
mak onun “gen”leriyle oynamamak 
gerekir.

Cumhuriyet Bayram törenlerin iptali, tarihinde ilk kez, Cumhruriyet kutlamalarının tadını kaçırdı t

CHPliler lehriklere katılmadı
Başbakanlık genelgesiyle Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptal 
edilmesi nedeniyle, Cumartesi günü Kaymakamlıkla yapılan tebrik 
törenine, CHP’liler katılmayarak genelgeyi protesto ettiler.
Oğuz GÜN

Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 88. yılı 
29 Ekim 2011 
Cumartesi günü 
buruk bir şekilde 
kutlandı.
Başbakanlık genel
gesi nedeniyle iptal 
edilen etkinlik ve 
törenlerden dolayı 
bu yıl Cumhuriyet 
Bayramı sessiz 
geçti.
Cumartesi günü 
saat 9.30 ile 10.00 
arasında 
Kaymakamlık 
makamında 
Kaymakam Bilal 
Çelik tarafından 
Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle 
kutlamaları kabul 
etti.
Kutlama törenine 
Kaymakam Bilal 
Çelik, Garnizon 
Komutanı Piyade 
Kurmay Albay 
Ersan Kazaz, 
Belediye Başkan 
Vekili Refik Yılmaz, 
ve Cumhuriyet

T

Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt, 
resmi kurum amir
leri, askeri erkan, 
siyasi parti yöneti
cileri, sivil toplum 
kuruluşları yönetici
leri ve vatandaşlar 
kutlamalara 
katıldılar.

İPTALİ 
PROTESTO EDEN 
CHP’LÎLER 
KUTLAMALARA 
KATILMADI 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe yönetim 
Kurulu üyeleri, 
CHP’li İl Genel

meclis üyeleri, 
Cumhuriyet 
Bayramı tören
lerinin Başbakanlık 
genelgesiyle iptal 
edilmesi nedeniyle

Kaymakamlıkta 
yapılan tebrik töre
nine katılmayarak.
Başbakanlık 
genelgesini 
protesto etti.

[rsıyiııaliaraıılImtıılıısSıtası'ııailıaııettirII

29 Ekim törenlerinin 
iptal edilmesiyle 
ilgili olarak, CHP 
Belediye Grup 
sözcüsü ve CHP’lile 
rin seçtiği Belediye 
Başkanvekili Necdet 
Ersoy, yaptığı basın 
toplantısında, 
Cumhuriyet Bayramı 
törenlerinin iptal 
edilmesinin 
Kurtuluş Savaşı’nı 
gerçekleştiren ve bu 
uğurda canını veren 
insanlara ihanet 
olduğunu söyledi. 
Ersoy, açıklamasın
da şöyle konuştu: 
“Deprem bahane
siyle okullara acil 
notuyla gönderilen 
mesajlarla öğrenci
lerin mütevazi bay 
ram kutlamaları iptal

ediliyor. Alman 
karar, Kurtuluş 
Savaşı'nı yürek
leriyle, inançlarıyla, 
imanlarıyla kaza 
nanlara ihanettir. 
O dönemleri anım
sayınız Kurtuluş 
Savaşı'nın gerçek- 
leştirenlerin yürek
lerindeki bağımsızlık

ateşi bir umuttu. 
Tünelin çok uzak
larından gözüken bir 
ışıktı. Şimdi, üzeri 
mize düşen o ışığı 
daha da parlatmak. 
Ona sürekli yaklaş
mak. Bağımsızlık 
ateşini söndürmek 
istemeyen, Türkiye 
Cumhuriyeti

Yurttaşlarının Ata . 
türk ilke ve devri in
lerin den odun ver- j 
meden, ısrarla, 
inançla, inatla 
çalışarak, düşüne 
rek üretmekten 
başka seçeneği yok 
Cumhuriyet Bayramı 
tüm ulusumuza 
kutlu olsun ”
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Uluflağ'da kaybolan gençleri
jandarma ekilileri kurtardı Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmaii.CQim

YauYORUM

www.milliyet/blog/özcan vüral

Bursa’da, kestane 
piamak için çıktık- 
* Uludağ'da kay- 

।an iki genç, jan
darma ekiplerinin 
erken müdahalesi 
sonucu 3 saatte

| kurtarıldı, 
m bilgiye göre, 

ı (21) ve F.K (20)
i adlı iki arkadaş, 

kestane toplamak 
e kış turizminin 
>emh merkez
liden Uludağ'a 

•Ml.
ırada kestane 

hopladıktan sonra,

Mı laııuı katası stem İşçi illi
..ı nın
- abey ilçesinde, 

. p kamyonunun 
presine kafası 
sık.«,an bir temizlik

i hayatını
, Iâ»tti.

Gazi Mahallesi

Alüminyum Folyo ile Çaldığı 
Malzemelerin alarmını Engellemiş
Bursa’da, bir giyim 
mağazasından 
valdığı malzemeleri, 
tiarmının ötmesini 
engellemek için 
iluminyum folyo ile 
sapladığı ortaya 
vikan bir kişi 
gözaltına alındı. 
Osmangazi ilçesi 
Santral Garaj 
Mahallesi'ndeki Kent

fue giren hıısızUr, Mâlit mamiııasıııı calm
Bursa’da, bir kişi, 

I evine giren, henüz 
kimliği belirlene
meyen bir kişinin 

İ gazilik madalyası ile 
tabancasını çaldığını

oteller bölgesini 
bulamayan gençler 
kaybolduklarını 
anlayınca, cep tele
fonlarıyla durumu 
jandarmaya bildirdi. 
İhbar üzerine kısa 
sürede harekete 
geçen, İl Jandarma 
Komutanlığına bağlı

308 Sokak'ta mey
dana geldi. İddiaya 
göre, Mehmet Şahin 
(39), konteynırdan 
çöpleri belediyeye 
ait çöp toplama 
aracına boşalttıktan 
sonra, dikkatini

Meydanı Alışveriş 
Merkezi'nde faaliyet 
gösteren bir giyim 
mağazası görevlisi 
Gülseren M., yaptığı 
incelemede bazı 
giyim eşyalarının 
çalındığını fark etti. 
Gülseren M.'nun 
müracaatı üzerine 
olay yerine gelen 
polis ekipleri, 

belirterek polise 
müracaat etti.
Yıldırım ilçesi 
Selçukbey Mahallesi 
Selçukbey Cadde 
si'nde ikamet eden 

Jandarma Asayiş ve 
Dağ Arama 
Kurtarma timleri ve 
AKOM Sivil 
Savunma ekipleri, 
dağlık arazide genç
leri aramaya başladı. 
Acil Çağrı Konum 
Belirleme Sistemi 
kullanan ekipler O.l 

çeken bir şeye 
bakmak için 
eğilirken presleme 
kolunu çekti.
Kafası presleme 
bölümüne 
sıkışan Şahin 
olay yerinde 

güvenlik kamerası 
görüntülerini incele
di. Hırsızlık zan
lısının L.G.C.
olduğunu belirleyen 
polis ekipleri, zanlıyı 
yakaladı. Zanlının 
çantasından 1 adet 
kerpeten ile bir mik
tar alüminyum folyo 
ele geçirildi.
Zanlının kerpetenle

Mustafa Kaboğlu 
nun (70) evine giren 
kimliği belirsiz bir 
kişi, 7.65 milimetre 
çapında tabanca, bir 
adet gazilik madalya 

ve F.K'nin Gökdere 
Vadisi'nde olduk
larını tespit etti. 
Arama kurtarma 
köpeğinin de kul
lanıldığı çalışmalar 
sonucu, iki genç söz 
konusu vadide 
bulundu.
Çok üşüdüklerini 
görülen ve jandarma 
karakoluna götürü 
len iki gence burada 
sıcak içecek ikram 
edildi. Cumhuriyet 
savcı sının talimatıy
la, olayla ilgili 
inceleme başlatıldı 

feci şekilde can 
verdi. Evli ve iki 
çocuk babası 
olduğu 
Öğrenilen Mehmet 
Şahin'in ölümü 
belediye personelini 
üzüntüye boğdu.

elbiselerin alarm
larını söktüğünü, 
alüminyum folyo ile 
güvenlik şeridi 
sökülmeyen 
malzemelerin alarm 
panelinden 
geçerken ötmesini 
engellediği ortaya 
çıktı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor 

sı ile 17 adet dolu 
fişeği çalıp kaçtı. 
Kaboğlu'nun müra
caatı üzerine olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı

Gemlik Körfez www.gemlikkorfezgazetesi.com

Ben bayramımı kutluyorum...
Ama her biri oturdukları makamı Cumhu 

riyet’e borçlu olan resmi kişiler ve temsil ettik
leri kurumlar bu yıl, ilk kez, Cumhu riyet’i kutla
mayacaklar.

Çünkü tüm Türkiye’de kutlama törenleri iptal 
edildi.

Kim etti? Başbakanlık. Öneri de 
Cumhurbaşkanı ile baş başa konuşan karar 
vermişler.
“Acımız büyük, o halde Cumhuriyet Bayramı 

gibi ayrıntı ile uğraşanlayız.”
Laflara bak. Cumhuriyet bir ayrıntı.
İşte burada beynin içindeki niyetler ortaya 

çıkıyor.
Akla kara, açıkça ortaya dökülüyor.
Ey bunların niyeti kötü değil diyenler.
Cumhuriyete kimse dokunamaz diyenler, 

görüyorsunuz ufaktan yoklamalar başladı.
İşin öncülüğünü Cumhurbaşkanı Gül yap

mıştı.
Çankaya Köşkü’ndeki, yani Atatürk’ün, 

makamındaki resepsiyonu iptal etmişti . 
Cumhurbaşkanı.

Milletçe acı içindeyken resepsiyon veril me'si 
uygun görülmemişti.

Tamam. Resepsiyon verilmemiş olabilir.
Ancak asıl bomba dün geldi. Tüm Cumhuriyet 

Bayramı törenleri iptal edildi.
Türkiye büyük bir felâket yaşayabilir.
Hepimiz acı içinde olabiliriz.
Terör canımızı çok yakmış olabilir.
Bunların hiçbiri Cumhuriyetin kuruluş 

yıldönümünü yok saymamız için bahane ola
maz. Oimamaiıdır..

Bu karar iyi bir karar değil.
Herkes isyan ediyor.
En başta 8 sınıf öğrencisi, bu kutlama da oku

lunda Atatürk rolünü oynayacak torunum Pars 
Vural.

Dede, Cumhuriyeti kurduk diye öğünü yor
dun, bak kutlatmıyorlar dedi.

Ona bu kararı kabul ettiremedim bir dede 
olarak. Ezildim, üzüldüm.

Türkiye’nin götürülmek istendiği hedef doğru 
bir hedef değil.
“Acımız büyük” bahanesi ile Cumhuriyeti 

kutlama törenlerini iptal etmek ayrıca mil yon- 
larca kişiye inandırıcı da gelmeyecektir.

En azından bana gelmiyor.
Ben bayramımı kutluyorum..
Ey art niyetliler sizlere sesleniyorum;
Cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak ile 

yaşadığımız acının ne ilgisi var.
Cumhuriyeti kutlama törenleri bir eğlence 

festivali değil ki.
Tamam, her yıl yapılan büyük havai fişek gös

terileri, konserler, danslı balolar ve hatta fener 
alayları yapılmayabilir.

Ama devlet kurumlarının, öğrencilerin, halkın 
katıldığı törenleri aynı kaba koyarak toptan 
iptal edilmesi anlaşılır gibi değil.

Yanlış ve yazık. Milyonlarca kişinin gününü 
kararttınız...

Bu zihniyet yakın bir gelecekte; “Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyete gerek kalmadığım” da 
söyleyebilir.
“Cumhuriyet de iptal edilsin” diyenler çıka

bilir.
Eğer acımız nedeniyle Cumhuriyet Bayramı 

törenlerini iptal ediyorsak,birkaç gün sonra 
kutlamaya başlayacağımız

Kurban Bayramı’nda ne yapacağız?..Hadi onu 
da iptal edin.

Küslerin barıştığı, birbirini görmeyenlerin 
buluştuğu, ailelerin kaynaştığı, fakirlerin 
karnının doyduğu bir şenlik havasında kut
lanan Kurban Bayramı’m da mı iptal edeceğiz?

Onu bunu bilmem, ama sanki Türkiye’nin 
üzerine kalın bir yorgan örtülmüş gibi. Herkes 
korkmuş, sinmiş halde.

Sessizlik hâkim. Sesi çıkanlar sadece ikti
darın nimetlerinden

Yararlanan ve bunun kesilmemesi için yırtınır- 
casına destek verenler.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kumla Caddesi ndeki
Suç duyurusu!

Eski Gemlik Belediyesi değil, 8 
aydır görevde olan Gemlik Belediyesi 
ile ilgili bilgiler veriyor.

Bu mektup, resmi kurumların da 
eline geçtiğine göre, acaba diyorum 
bu iddialar konusunda bir soruştur
ma açılır mı?

Mektupta, Belediye Başkanvekili, 
İmar Müdürlüğümdeki bir mimar 
hanım, bu mimar hanımın yakınlarına 
ait bir şirketten söz ediliyor.

Başkanvekili, imar ve savcı 
üçgeninden söz ediliyor.

Bu mektup çoğaltılarak elden ele 
Gemlik’te dolaşmaya başladı.

Yakında, internette facebookta, 
twiter de da dolaşmaya başlarsa şaş
mayın.

Hangi çağda yaşıyoruz.
Bilişim çağı, haberleşmeleri öyle

sine hızlandırdı, bunun önüne 
geçemiyorlar.

Dünya bu, etme bulma dünyası..
“Ne ekersen, bir gün onu biçersin” 

demiş Atalarımız.
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, 

üçüncüsünde faka basar...
Bu mektupta bazı satırların size 

ceva bini kim verir bilmem.
“Manastırda pafta 9 ada 343, 

parsel 12 için imar yüksekliğini 
dendiği halde şikayet dilekçesi ve 
personele müdahele edilip örtbaş 
edilmiş midir?”

Soruyor...
“Güleryüz Otomotiv’e ruhsat 

verirken, eksik evrak, takas mülkiyeti, 
karayolu çekme hattı kask fazlalığı, 
elektrik tellerinin fabrika bina içinden 
geçtiği gibi konular Örtbas edilmiş 
midir?”

Sonuçta şunu istiyor mektup 
sahibi,

“Bu dosyalar ve adı geçen kişilerin 
Nisan 2011 den bu yana mal varlık
larının ve para akışlarının incelen
mesi gerekmektedir. ”

Ne dersiniz.
Bu da bir iddia.
Ergenekon davalarında imzasız 

birçok ihbar mektubu dikkate alındı.
Bugün üst rütbeli asker ve bilim 

adamı bu mektuplardan sonra açılan 
soruşturmalarla tutuklandılar.

Deniz Feneri’nde malı götürenler 
serbest bırakıldı ama, ergenekoncu- 
lar içeride!

Ortada bir şikayet dilekçesi var, 
Bakanlıklara kadar gitmiş bir dilekçe..

Bakalım bir sorumlu bunu ciddiye 
alıp inceletecek mi?

Gerekirse soruşturma açılacak mı?
Daha öncede bazı şikayet 

dilekçeleri ilgililere verilmişti ama, 
bakalım bu ne olacak?

kamulaştırmaya durdurma
Kumla Yolu’nu rahatlatmak için Orhaniye Mahallesi’nde 

ki bir ev Belediyece kamulaştırılmak istendi. 5. kattaki mal 
sahibi verilen değeri az bulunca evden çıkmadı.

Belediyenin kamulaştırdığı 4 daire sahibi binayı harabeye 
çevirdi. Kapılar pencereler söküldü, ortak yerler tahrip edildi. 
Evde tek başına kalan Mürvet Ataş, kamulaştırmanın iptali için 
açtığı davayı kazandı.
Kumla Caddesi’nde 
Mürvet Ataş adlı 
kadının yaşadığı 
apartmanın alt kat
larını kamulaştıran 
Gemlik Belediyesi, 
anlaşma sağlaya
madığı kadının evini 
alamayınca, 
alt katlardaki 
dairelerin kapı ve 
percerelerinin ev 
sahiplerince yağ
malanmasına göz 
yumunca, bina 
harebeye döndü. 
Harabe binada tek 
başına yaşayan 
Mürvet Ataş 
vekilinin 1. İdare 
Mahkemesi’ne açtığı 
davada, “Yürütmeyi 
Durdurma” 
kararı çıktı.
Gemlik Belediyesi, 
Küçük Kumla yolu 
nu rahatlatmak için 
Kumla Caddesi’nde 
ki Yeni Mahalle 
yokuşuna çıkarken, 
köşede bulunan 
5 katlı apartmanı 
kamulaştırma 
kararı aldı;
Alttan dört katı 
anlaşmalı olarak 
kamulaştıran 
Belediye, üst 
kattaki mal sahibi ile 
anlaşamadı.
Belediye’nin verdiği 
parayı az bulan 
Mürvet Ataş, binayı 
terk elemeyeceğini 
söyledi.
Ancak, Belediyenin' 
kamulaştırdığı dört 
dairenin sahipleri, 
kamulaştırılan 
dairelerde ne kapı,

ne de pencere 
bıraktılar.
Lavobalarına kadar 
sökülen dairelere 
Belediye’de müda
hele etmeyince, bina 
harabeye döndü. 
BENİ 
ÇIKARTAMADIKLARI 
İÇİN YAPTILAR 
Mürvet Ataş’ın 
avukatı Sedef Ünlü, 
mağdur olan Aktaş 
için İdare Mahke 
mesi’ne dava açtı. 
“75 Haziran 2011 
tarih E/300 sayılı 
Encümen kararına

dayanarak 1/1000 
ölçekli Uygulama 
İmar Planına göre 
yapılan kamulaştır
manın, planlama 
esaslarına, kamu 
yararına, şehircilik 
ilkelerine ve 1/5000 
ölçekli Büyükşehir 
Belediyesi İmar 
Plan’ına 
uymadığım” iddia 
ederek, uygula
manın nazım İmar 
Planına da aykırı 
olduğunu iddia etti. 
Bursa 1. İdare 
Mahkemesi, “1/1000

ölçekli Gemlik 
revizyon ve ilave 
Uygulama İmar 
Planı hukuka aykırı 
görüldüğünden, 
encümen kararı ile 
kabul edilen kamu
laştırmanın da 
maddi ve hukuki 
dayanağı ve uygu
lanma kabiliyeti 
kalmamıştır.
Hukuka aykırılığı 
açık olan dava 
konusu işlemlerin 
uygulanması 
halinde telafisi güç 
zararlar doğurabile
ceğinden 2577 sayılı 
Kanunun 27. mad
desi uyarınca temi
nat alınmaksızın 
Yürütmenin 
Durdurulmasına, 
kararın tebliğinden 
itibaren 7 gün içinde 
Bursa Bölge İdare 
Mahkemesi’ne itiraz 
yolu açık olmak 
üzere, 06.10.2011 
tarihinde oybirliği 
ile karar verildi. ” 
denildi.
Kararı alan davacı 
Mürvet Ataş, alt kat
larındaki dairelerin 
belediye tarafından 
mal sahiplerine yağ
malandığını, ortak 
kullanım alanlarının 
da tahrip edildiğini 
belirterek, 
“Bu konuda da 
mahkemeye başvu
racağım. Beni yalnız 
buldular binadan 
çıkaracaklarını 
sanıyorlar. Hakkımı 
almadan evimden 
çıkmam” dedi. □
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tülııı, Will ıı rejisi için Hallin göriişii alınmadı
Gemlik gündemine 
yeniden oturan 
Gebze-İzmir otobanı 
konusunda 
Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe 
Başkanlığı’nda 
yapılan basın toplan
tısında, otoyol 
konusunda basına 
ve katılımcılara bilgi 
veren Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
“Otoyol projesi için 
halka bilgi verilme
di. " dedi.
Cumartesi günü saat 
14.30'da CHP Gemlik 
İlçe Başkanlığı’nda 
gerçekleştirilen 
basın toplantısına, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
CHP'li ilçe yönetici 
leri, kadın ve gençlik 
kolları temsilcileri, İl 
Genel meclisi ve 
Belediye Meclis 
üyeleri ile partililer 
katıldı.
Toplantıda, 
Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılması 
planlanan İstanbul- 
İzmir otobanının 
Gemlik Belediyesi 
sınırları içerisinde 
geçeceği güzergahın 
değiştirilmesi gerek
tiği belirtildi. 
Toplantıda, Fatih 
Mehmet Güler; 
kendileri döneminde 
yapılan proje ile 
Bakanlığın uygula
maya koyduğu proje 
arasındaki farkları 
slayt gösterisi ile 
proje üzerinden 
anlattı.
Güler; “Şu an yapıl
ması planlanan pro
jede, yolun geçeceği 
güzergah, Gemlik ile

İH

Umurbey Mahallesi 
arasındaki bağlantıyı 
koparacaktır.
Gemlik'ten Umur 
bey’e bakanlar, 
Umurbey’in güzel 
görüntüsü yerine, 
yapılacak olan Çin 
Şeddi gibi otoyolu 
göreceklerdir.
Aynı zamanda, 
Gemlik'in genişle
mekte olan Hisar 
Mahallesi’ne de 
zarar verecektir. 
Bu projenin 
dönemimizde 
yapılan proje ile

w
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ICHP!

Güler; CHP ilçe binasında yapılan basın 
açıklamasında kendileri döneminde 

yapılan proje He Bakanlığın uygulamaya 
koyduğu proje arasındaki farkları slayt 

gösterisi ile proje üzerinden anlattı

değiştirilmesi gerek
mektedir.
Çünkü, bu projede 
güzergahın nere 
deyse tamamı özel 
arazide olması, 
maliyetleri yükselte
cek, bu güzergahın 
yapımı sırasında 
tamamı zeytin ağacı
na yakın 130.000 
ağaç kesilecektir 
ve bu güzergah 11 
km olacaktır.
Bizim dönemizde 
yapılan projede ise, 
güzergahın neredey 
se tamamı kamu

arazisi olup, 
tamamı 9 km'dir: 
Aynı zamanda, bu 
güzergah üzerinde 
45.000 ağaç 
bulunmaktadır.
Bu da keşi lecek 

ağaç sayısını 
üç de birine indir 
mektedir.
Istanbul-Izmir yolu 
üzerinde olan 
Gemlik'ten günde 
26.000 araç geçmek
tedir. Projenin 2 km 
uzaması geçen 
araçların günde 
fazladan 52 bin km 
yapması demektir. 
Bizim dönemimizde 
yapılan projeyi 
Büyükşehir 
Belediyesi de onay
lamış ve planları 
arasına koymuştur. 
Bizim dönemimizde 
yapılan otoban 
projesi, uygulandığı 
takdirde, Serbest 
Bölge Kavşağı 
sorunu da çözülmüş 
olacaktır" dedi.

K AŞ€D€ MKIEMEK YOK
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Marmara liilBesi'ntle 
iımelliıiMMi

Gemlik’te faaliyet 
gösteren tüm spor 
kulüplerine ayrıcalık 
yapmadan malzeme 
desteğinde bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz, Gemlik Dojo 
Karate Spor 
Kulübü’ne de 
malzeme desteği 
yaparak onlara 
moral verdi.
Kulübün Belediye

Katlı Otopark 
yanındaki binasında 
bulunan salonunu 
ziyaret eden 
Başkanvekili Yılmaz, 
sporcu öğrenciler 
tarafından çiçekle 
karşılandı.
Gemlik Dojo Karate 
Spor Kulübü 
Derneği Başkanı 
Gökhan Özler, 12 
yıldır Gemlik’te 
faaliyette bulunduk

larını, bu süre 
içinde ilk kez bir 
Belediye 
Başkam’nın kendi
lerini ziyaret ederek 
moral verdiği için 
teşekkür etti.
80 lisanslı sporcu
larının olduğunu 
açıklayan Özler, 
sporcularını öncelik
li olarak ahlaklı birer 
kişi olarak yetiştir 
meye çalıştıklarını, 

sadece spor ve 
eğitim düşünmeye 
yönlendirdiklerinin 
altını çizdi.
Diğer kulüplere 
verilen desteğin 
Karate Spor 
kulüplerine de 
vermeye gayret 
ettiklerini belirten 
Belediye 
Başkanvekili 
Yılmaz, sporculara 
başarılar diledi.

Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü'nce 
yapılan son değer
lendirmelere göre, 
Doğu Karadeniz 
kıyıları, Doğu 
Anadolu'nun 
doğusu ve Ordu, 
Tokat ve Siirt'te 
görülecek görüle
cek yağışların, 
genellikle yağmur, 
sabah ve akşam 
saatlerinde 
Erzurum, Kars, 
Ardahan, Ağrı, 
Bitlis, Van ve 
Hakkari çevrelerin 
de karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacağı tah

BTO ABONE OLDUNUZ MU?
CEiılriı lu ilııiı ilmi uımıl

min ediliyor. Bu 
sabah ve gece 
saatlerinde iç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte 
Eskişehir Kütahya, 
Bilecik, Bolu, 
Düzce, Karabük, ve 
Kastamonu 
çevrelerinde yer yer 
sis bekleniyor. 
Rüzgar genellikle 
kuzey ve kuzey
doğu (Poyraz) yön
lerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette, 
Marmara ve Kıyı 
Ege'de yer yer 
kuvvetli olarak 
40-60 km/s) 
esecek

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Ozdilek Alışveriş Mağazalarının geleneksel “Cumhuriyet Çocukları” Resim yarışmasında dereceye giren 
ilköğretim öğrencilerine armağanları Özdilek Alışveriş Mağazasında düzenlenen törenle verildi.

1.NİI 
GAZİ,

JgMk j

Resim yarışmasında ödüller dağıtıldı
Bu yıl ki resim yarışmasının birinciliğini Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi Nisa 

Mirasyedi, ikinciliğini Şükrü Şenol İlköğretim Okulu öğrencisi Mustafa Arslantürk, 
üçüncülüğü ise Özel Aykent İlköğretim Okulu öğrencisi Barış Can Güler elde etti.

: tılek Alışveriş 
«gazaları tarafın
ın geleneksel hale 

it tirilen Cumhuriyet 
Buyramları’nda açık- 
,man “Cumhuriyet

>< ukları” adlı 
» .im yarışmasında 
fer eceye giren 
.grencilere ödülleri

< lagıtıldı.
29 Ekim 2011 
Cumartesi günü saat 
14 30’da Özdilek 
Gemlik Alışveriş 
Magazası’nda düzen
lenen törene, Kayma 
kam Bilal Çelik,

Belediye Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, okul 
müdürleri, derece 
alan öğrencilerin 
öğretmen ve aileleri, 
Özdilek Gemlik 
İşletme Müdürü 
Erkan Ubay, 
Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Ayfer 
Aksu, Arzu Dayanıştı 
ve vatandaşlar 
katıldı. Resim yarış
ması birincisi Nisa 
Mirasyedi’ye ödülü 

olan 750 liralık 
Özdilek hediye çeki
ni Kaymakam Bilal 
Çelik verdi. Çelik, 
konuşmasında, 
Özdilek kurumlarına 
eğitime katkılarından 
dolayı teşekkür etti. 
Çelik, “Başarılı olan 
çocuklarımızı yürek
ten kutluyorum. 
Güzel birşey kazan 
dılar, yeteneklerini 
alkışlıyorum. Onların 
gelecekteki yaşan
tılarına ödülleri 
örnek olsun. Bu 
çocuklar alkışlana 

cak çocuklar. 
Özdilek’i de bu tür- 
yarışmalar düzen
lediği için kutluyo
rum. Diğer sanayi 
kuruluşlarına örnek 
olmasını diliyorum" 
dedi.
Resim yarışması 
İkincisi Mustafa 
Arslantürk’e 500 
liralık Özdilek çekini 
Belediye 
Başkanvekili Refik 
Yılmaz verdi.
Yarışmada üçüncü 
olan Barış Can 
Güler’in 250 liralık

Özdilek Alışveriş 
çekini ise İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
verdi. Mansiyon 
kazanan öğrencile

rine ve öğretmenlere 
ise armağanlarını 
Özdilek Gemlik 
Mağaza İşletme 
Müdürü Erkan Ubay 
tarafından verildi.
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Zeytin işleme 
tesisinde 

çalışacak tecrübeli 
bay elemanlar 

alınacaktır

SflHİBİNOEN SATILIK
Manastır’da ana 
cadde üzerinde 

merkezi kaloriferli, 
asansörlü, kartonpiyerli, 

laminant parkeli, 
taksi durağına yakın 
2+1 4. kat sahibinden 

satılık daire

0 538 322 70 73

Milli I.UI1II1J1IUIIUIIM

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

OFÖRLER

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.

AD Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.
İznik Yolu 1. Km. Karsak Köyü altı 
Orhangazi / BURSA
Bilgi Tel : 0.224 586 00 40

Firmamızda çalışacak 
ŞOFÖRLER aranıyor

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir.
Aydın Madencilik İnş. Asf. Nak. 

Tur. Taaiı. Tie. San. ve Dış Tic. Ltd. Şii.
Yalova Yolu 3. Km. Gemlik/ Bursa 

Tel : 0 224 514 00 60 Fax: 0 224 514 50 80

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

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır 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 bulunun

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,

Tel: 513 24 74 Fax: 51410 21

KOMPLE SATILIK 
MARKET RAFLARI 
VE BANKOLARI 

BEYZA PETROL
Telefon: 513 Ol 03

ELEMAN ARANIYOR
MATBAADA ÇALIŞACAK ÇIRAK ARANIYOR
Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

GÜLER AJANS
İstiklal Cad. Bora Sk. 3/ B Stüdyo Prestij yanı

513 96 83

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN 

FİYATLARLA GÜN İÇİNDE TESLİM

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95
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Memurları Mıracalı 2. düzenleme ireli alacaklın
Kıdem tazminatı 
düzenlemesiyle 
dikkat çeken Çalış
ma Bakanı Faruk 
Çelik, tartışma 
yaratacak ikinci 
projelerini de 
açıkladı.
Çelik, 46 yıllık 657 
sayılı Memur 
Yasası ile vedalaşa
caklarını söyledi. 
Çelik, “657 sayılı 
devlet memurları 
yasası yaşlandı. 
Artık emekliye 
ayrılması gereki 
yor” dedi.
657 rakamı tarih 
olacak 1965 yılında 
çıkartılan Memur 
Yasası, ismi dahil 
tamamen değiştir
ilecek. Çelik, çağın 
ihtiyaçlarına yanıt 
vermeyen, yeni 
kamu yönetimi 
anlayışıyla bağdaş
mayan yasanın tüm 
unsurları ile göz
den geçirileceğini 
söyledi. Çelik, bir 
grup gazeteciyle 
sohbetinde şu bil
gileri verdi: Tek tip 
kamu rejimi 657 
sayılı devlet 
memurları yasası 
yaşlandı. Artık 
emekliye ayrılması 
gerekiyor. 5 ayrı

3 hin depremzedeye l$

kamu personel reji
mi düzenlemesi 
var. Hepsi tek elde 
toplanacak. Devlet 
Personel 
Başkanlığı çalışma 
yürütüyor. Bu 
meseleye neşter 
vuracağız.
Tarifler yeniden 
Yapılanmaya acil 
bölümlerden 
başlanacak, uzun 
vadede tamamı 
değişecek. İki ayrı 
çalışma yapılıyor. 
Memur tanımından 
başlayarak, her 
şeyi yeniden tarif 
edeceğiz. Eşit işe 
eşit Ücret sistemi, 
tüm ayaklarıyla 
hayata geçecek. 
Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle üst 
düzey yöneticiler 
için uygulamaya 

koyacağımız ‘eşit 
işe eşit ücret’ 
uygulamasını tüm 
kademelere yaya
cağız.
Transfere son 
Kurumlararası 
transferi ortadan 
kaldıracağız.
Ücret ayarlama 
sıyla Doğu ve 
Güneydoğu’yu 
sürgün yeri 
olmaktan çıkara
cağız. Sadece 
İstanbul, Ankara’da 
değil, Kars’a ve 
Ağrı’ya gidip çalış
mak isteyecekler. 
Çalışılan bölgenin 
durumuna göre 
ücret uygulaması 
olacak.
Kurumlarda 
deprem var 
Müsteşar, genel 
müdür, genel 

müdür yardımcısı 
düzeyinde maaşlar 
eşitlenecek.
Bürokrat maaşları
na alt ve üst sınır 
gelecek.
Türkiye Orta Doğu 
Amme İdaresi 
Enstitüsü (TODAİ) 
tarih olacak. Bu 
kurum, Devlet 
Personel 
Başkanlığı bünye
sine alınacak. Refik 
Saydam 
Hıfzıssıhha 
Enstitüsü, Sağlık 
Bakanhğı’na 
bağlanacak. 
Denizcilik 
Müsteşarlığı 
kaldırılacak, 
görevleri Ulaştırma 
Bakanhğı’na 
devredilecek.
Çalışma 
Bakanhğı’nın 21 
bölge müdürlüğü, 
81 ildeki İş-Kur 
müdürlükleri kap
atılacak. Bu birim
ler illerde ‘Çalışma 
ve İstihdam İl 
Müdürlükleri’ 
adı altında 
toplanacak.
SGK bünyesinde 
Emeklilik ve 
Sigorta adı altında 
iki genel müdürlük 
kurulacak.

katli haber
Bankaların tüketici 
kredisi faiz orânları 
6 ay ile 1 yıl arasın 
daki vadede aylık 
yüzde 1,5'lar 
seviyesinde bulu 
nuyor.
Bazı bankalarından 
28 Ekim Cuma 
günü itibariyle 
tüketici kredisi fai
zleri 6 ay ve 1 yıl 
vadede faiz oranı 
1,55 ile 1,81 
arasında değişir 
ken, 1 ila 2 yıl 
arasında değişen 
vadelerde taşıt kre
disinde faiz oranı 
1,29 ile 1,53 
arasında, konut 
kredisinde de 5 yıl 
vadede 1,16 ile 
1,67 arasındaki 
bantta bulunuyor. 
Ziraat Bankası'nda 
bireysel destek 
kredisinde aylık 
faiz oranı yüzde 
1,55 olarak açık
lanırken.
Vakıfbank'ta bu 
oran yüzde 1,81 
olarak belirlendi. 
Taşıt kredileri de 1 
ila 2 yıla kadar 
vadelide 1,29 ile 
1,53 arasında 
değişen faiz oran
ları tüketicilere 
sunuluyor.
Konut kredileri ise 

5 yıl vadede 1,16 
ile 1,67 arasındaki 
faiz oranları tüketi
cilerin kullanımına 
sunulurken, 10 yıl 
vadede ise 1,22 ile 
1,77 arasındaki 
değişen faiz oran
larıyla kredi alın
abiliyor.
Geçen haftaya 
göre, Halkbank'ın 
tüketici, taşıt ve 
konut kredi faiz 
oranları aynı kaldı. 
Tüketici kredi
lerinde, İş Bankası, 
Yapı Kredi Bankası 
ve Denizbank'ta 
aynı kalırken, 
Vakıfbank'ta 0,32, 
Türk Ekonomi 
Bankası'nda 0,16, 
Garanti Bankası ve 
Finansbank'ta 
0,10, Akbank 0,8, 
Ziraat Bankası'nda 
0,4 puan arttı.
Taşıt kredilerinde 
de İş Bankası aynı 
kalırken, Vakıfbank 
0,21, Yapı Kredi 
Bankası 0,20, 
Finansbank 0,19, 
Türk Ekonomi 
Bankası 0,16, 
Denizbank 0,14, 
Garanti Bankası 
0,10, Ziraat 
Bankası ve 
Akbank'ta 0,9 puan 
artış oldu.

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
3 bin depremzedeye 
toplum yararına 
çalışma projelerinde 
iş verecek.
Deprem sonrasında 
Van için birçok 
ekonomik tedbiri 
hayata geçiren 

hükümet, deprem 
zedelere bu kez de 
iş müjdesi verdi. 
2008 Haziran'ında 
başlayan ve şu ana 
kadar yüz bin kişiye 
iş sağlanan toplum 
yararına çalışma 
projeleriyle bu yıl 50 
bin kişi istihdam

edilecek.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
yılın geri kalan 
bölümünde bu kap
samda işe alınacak
ların 3 bini için 
Van'daki deprem 
zedelere kontenjan 
açtı. 3 bin

depremzede, altı ay 
süreyle asgari ücret 
alarak ağaç dikme, 
okul bakım ve 
onarımı gibi işlerde 
çalışabilecek. Bu 
süre, Bakanlar 
Kurulu kararıyla 
sekiz aya kadar 
uzatılabilecek.

NÖBETÇİ ECZANE
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GEMLİK ECZANESİ

i
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 512 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 -|-| 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel id. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. , 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

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

WAPUB - FEBİBOT
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
Ipragâz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz -514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

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

Gemlik Karfez
OEKLİK'İN İLK OONLOK »İTA»! 0AZÛMİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 39 SAYI : 4105 
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)

VEFİÛSSMSI 
AMDOLUKARTALLAW

1M-IM5-2LJ0

HM15 
Rezervasyon 

(Tel:5l3332l)
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NerinosftKKM’ılenMIuslararasıiaıııiıiîiatağı 17 ülkeye hıcak Bursa’ılan giıliyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan başarıyla yöne 
tilen ve işletilen Ata 
türk Kongre Kültür 
Merkezi (Merinos 
AKKM), kongre ve 
toplantı sektöründe 
uluslararası otorite 
olan AlPC’nin ardın
dan kongre sek
törünün bir diğer 
otorite kuruluşu 
olan ICCA’ya da üye 
olmayı başardı. 
Bursa’nın ve Tür 
kiye’nin en önemli 
merkezlerinden biri 
olmayı başaran 
Merinos AKKM, 
ulusal ve uluslarara 
sı alanda tanıtım 
çalışmaları hız 
kesmeden sürdü 
rüyor. Geçtiğimiz 
Nisan ayında 53 
ülkede 170 üyesi 
bulunan Uluslarara 
sı Kongre Merkezle 
ri Birliği’ne (AIPC) 
üye olan Merinos 
AKKM, çalışmaları
na ara vermeden 
sürdürerek kongre 
ve toplantı sek
törünün otoritesi 
olan Uluslararası 
Kongre ve Toplantı 
Derneği’ne (ICCA)

de üye oldu. 1963 
yılında kurulan ve 
Amsterdam merke
zli olan kuruluş, 
üyelerine uluslar 
arası kongre organi
zasyon mekanı seçi
mi, organizasyon 
planlaması, kongre 
yönetimi, tüm dün 
yadaki kongre sek
töründe faaliyet gös 
teren firmalarını bir 
araya getirilmesi ve 
aralarındaki 
iletişimin güçlendiril 
mesi gibi konularda 
tam destek sağlıyor. 
Üyeleri arasında 
profesyonel kongre 
organizatörleri, 
oteller, kongre 
merkezleri ve desti- 
nasyon tanıtım şir
ketleri gibi kurum- 
ların bulunduğu 
ICCA’nın dünya 

çapında 85 ülkeden 
yaklaşık 900 üyesi 
bulunuyor.
Merinos AKKM 
Genel Koordinatörü 
ve Büyükşehir 
Belediyesi Başkan 
Danışmanı Mehmet 
Semih Pala, Binted 
Genel Müdürü 
Birgül Yıldız 
Günay’ın da hazır 
bulunduğu toplantı
da süreç hakkında 
bilgi verdi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından Haziran 
2010’da işletmeye 
açılan Merinos 
AKKM’nin Türki 
ye’de ilk ve tek ör 
nek olarak Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından işle 
tildiğini ve yöne 
tildiğini hatırlattı.

İslam dünyasının 
kurban bıçağı 
Bursa'dan gidiyor. 
Yurt dışına bıçak 
ihraç eden Pirge fir
ması, kaliteli Bursa 
bıçaklarını dünyaya 
tanıtıyor. Kurban 
Bayramı'na sayılı 
günler kala bıçak 
çılarda tatlı telaş 
başladı. 1979 yılın
dan bu yana faaliyet 
gösteren Pirge 
bıçakları, 3 kıtaya 
hizmet veriyor. 6 
nesildir bıçak üreti
mi yapan Pirge fir
masının kurban bı 
çakları, Kuzey 
Afrika, Türk Cumhu 
riyetleri ve Avru 
pa'ya ihraç ediliyor. 
Firma yöneticilerin 
den Ömer Pirge, 132 
senedir Bursa 
bıçağı ürettiklerini 
söyledi. Pirge, "Türk 
bıçağını dünyada 
tanıtmak için çalışı 
yoruz. Küresel bir 
oyuncu olma adına 
elimizden geleni 
yapıyoruz. Türk ser
mayesi ile birlikte 
17 ülkeye ihracat 
yapıyoruz. İslam 
alemine bıçak gön
deriyoruz" dedi.

Türk bıçak işçiliği 
nin dünyada önemli 
bir yere sahip 
olduğunu kaydeden 
Pirge, Bıçak üreti
minin aşamaları çok 
önemli. Isı işlem 
tekniği bıçağın 
ömrünün daha uzun 
olmasını sağlıyor. 
Bursa bıçağında çift 
ısı işlem tekniği 
uygulanıyor. 
Bıçaklar eksi 80 
derecede soğutu
larak daha sağlam 
olması sağlanıyor. 
Daha güzel ve kes 
kin bıçaklar elde 
ediyoruz. Bursa 
bıçağının en temel 
özelliği çok daha 
keskin olmasıdır" 
diye konuştu. 
Firma olarak günde 
13 bin, yılda da 4,5 
milyona yakın bıçak 

ürettiklerini söyle 
yen Pirge, 17 ülkeye I 
ihracat yaptıklarını '■ 
ve 3 yıl içinde üre
timin yüzde 70'ini 1 
yurt dışına satmayı ı 
hedeflediklerini kay i 
detti. Pirge, sözleri-41 
ni şu şekilde sür 
dürdü: "İşletme 
mizde 90 personel | 
çalışıyor. Tüm pros- | 
esler kendi içinde 
yapılıyor. Entegre 
tesis olduğumuz 
için bütün işlemler 
tek yerde yapılıyor, d 
Bu ürünlerin henüz j 
25'i İhraç ediliyor. 3 J 
seneye kadar ürün- ,j 
terimizin yüzde 
70'inin ihraç etmek j 
istiyoruz. 3 kıtada 
ürünlerimiz var.
İslam dünyasına 
bıçaklar gönderi 
yoruz. ”

____ • - -I

U GEMLİK UZMANLAR TIP MERKEZİ
GÖZ doktoru : Op. Dr. Özgür İLİCİ 

KULAK BURUN BOÖAZ (KBB): Op. Dr. Erbil ATAÇ AN
HASIA KABULUN E BAŞLAMIŞTIR

ESTETİK BÖLÜMÜ; !
LAZER EPİLASYON & ANTİ AGE ING & SAÇ DÖKÜLMESİ

KİMYASAL PEALİNG VE BÖLGESEL ZAYIFLAMA (
Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 44 Tel : 514 80 87-88 GEMLİK [
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