
Jmurbey'in “vitrini" açıldı
Eski Umurbey Halk Eğitim Merkezi yenilenerek yeni yüzüyle hizmete 
açıldı. İlçe Kaymakamı Mehmet Baygül, Cumhuriyet Başsavcısı 
İbrahim Hakkı Tosun, Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler’in de katıldığı açılış töreninde, açılış kurdelesini Güler’in eşi 
fiülgün Güler kesti. 10 yıllığına Umurbey Kültür Sanat ve Turizm 
jberneği’ne kiralanan yeni binada Umurbey Türk Sanat Müziği Korosu 
çalışmalarını yürütecek. Sözüneri Mimarlık tarafından ücretsiz proje
lendirilen binanın sponsorluğunu ise Ömer Vahapoğlu yaptı. Syf 4’de

Beletiiveler Birliği 
Encümeni Gemlik'te 

tnniandı
Bursa Belediyeler Birliği Encü 
meni aylık toplantısını Gemlik'in 
ev sahipliğinde Atamer Tesis
lerinde yaptı. Haberi sayfa 2’de

GEMLİK’İN İLK GÜLLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Anayasa Mahkemesi, CHP’nin belde belediyelerinin kapatılma itirazını reddetti

İIİÜ MllllİIMİM Wi;ll
Anayasa Mahkemesi dün yaptığı toplantıda, nüfusu 2 binin altına düşen 

62 belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin kapatılmasının kaderini 
elirleyecek görüşmeyi yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı itirazı 
erinde bulmayarak, AKP hükümetinin çıkardığı yasanın geçerli olduğunu bel- 
eledi. Böylece ilçemizde de Küçük Kumla, Umurbey ve Kurşunlu Belediyeleri 
e kapatılmış oldu.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, karar üzerine yaptığı açık- 
ımada, Anayasa Mahkemesi’nin kararı esastan değil usulden bozduğunu söyle 
erek, Anayasa Mahkemesi kararına yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti, 
f Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ise, Anayasa Mahkemesi’nin 
dığı kararın siyasal bir karar olduğunu, Türkiye’de hukukun AKP baskısı altı- 
a girdiğini söyledi. Kadri Güler’in haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotrhail.com

Bir açılış, bir karar
Kapatılan Belediyeler içinde olan Umurbey 

Selediyesi’nin yeniden düzenleme yaptırarak 
içilişim yaptığı Halk Eğitim binasının törenle 
'ine katıldım dün.
Umurbey'in en güzel köşelerinden birinde 

ilan bu binanın projesi Sözüneri Mimarlık 
arafından ücretsiz olarak çizilmiş.
Sponsorluğunu ise Ömer Vahapoğlu yapmış. 

i, belediye bu güzel binayı Umurbey Kültür 
/.ıat ve Turizm Vakfı’na 10 yıllığına kiraya 
.irmiş.
Dansı Gemlik Belediyesi Kültür ve Sanat 

)erneği’nin başına diyorum. Devamı syf 5’de
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Cumhuriyetimizin 
85. yıldönümü nedeniyle Şef Erdinç Çelikkol yönetiminde Cumhuriyet konseri verdi. 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gürhan ÇETİNKAYA

Çevre duyarsızlığı...
T.C.Anayasası Madde 56:
“Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştir 
mek, çevre sağlığını korumak ve çevre kir
lenmesini önlemek devletin ve vatandaşın 
ödevidir.”

Görünen o ki çevre ve insan sağlığı ana 
yasa ile de güvence altına alınmış..

Ne ki, ulus devleti oluşturan kurumlar ve 
yurttaşlar bu korumanın getirdiği hak ve 
sorumlulukların bilincinde mi? 1 __>

Oysa:
İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine 

kurulmuştur.
İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal 

dengeyi meydana getiren zincirin halka 
larında meydana gelen kopmalar, zincirin 
tümünü etkileyip, bu dengenin bozulması
na neden oluyor.

Hızla artan dünya nüfusu, plansız en 
düstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nük
leer denemeler, bölgesel pavaşlar yeraltına 
ve üstüne zarar veriyor.

Kaynaklar sürekli azalıyor.
Dünya giderek oksijensiz kalıyor.
Su, enerji, toprak, ağaç, bitki örtüsü, 

canlı nesil, bilinçsizce sanki hiç tükenme 
yecekmiş gibi kullanılıyor.

Evrende hiçbir canlı ya da cansız varlık 
“bitimsiz" değil..

I Canlı türleri tükeniyor, ormanlar azalıyor, 
de nizler ve akarsular kirleniyor.

Çevre kirlenmesi, günümüzde insan 
sağlığını tehdit eder boyutlarda.:

Onun için doğal yapı ve’ çevre önemli.
Korumak ve hor kullarîfnamak gerek. < 
Çünkü doğal yapıdaki dengeler direkt 

insan yaşamının niteliğine etki ediyor.
Ne var ki, biz insanlar “çevre değerleri 

mizi ve doğal yapıyı” çok da akıllıca kullan
mıyoruz.

Sanki bugün ve gelecekte bize gerek
mezmiş gibi “hoyratça” katlediyoruz.

Örneğin bürosunda çalışan bir eleman 
hiç de farkında olmadan yılda 81 kilo yük
sek vasıflı kâğıdı çöpe atıyor.

Ülkemizde yılda yaklaşık bir milyon ton 
kâğıtla gereksiz yazışma yapılıyor.

İnsanların birbirine gönderdiği kağıtların 
yüzde 44’ü okunmuyor, ve bir insanın 
ömrünün 8 ayı gereksiz yazışma zarflarını 
açarak geçiyor.

Oysa biraz daha dikkatli ve doğaya 
saygılı olsak; 1 kâğıt yılda 5 kez yeniden 
kullanılabilir.

70 kg. atık kağıt 1 ağaç kurtarır.
Atık kâğıdın ağaç yerine kullanılmasıyla;
Yüzde 25-70 Enerji tasarrufu
Yüzde 60 Hava kirliliğinde azalma
Yüzde 40 Su kirliliğinde azalma
Yüzde 60 Su tasarrufu
Yüzde 40 Çöp hacminde azalma sağla 

nabiliyor.
Bir büyük kayın ağacı, 72 kişinin günlük 

oksijen ihtiyacını karşılıyor.
Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik

1000 yıl, bir teneke kutu 10-100 yıl, çiklet 5
yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olmuyor.

Örnekler çok çarpıcı..
Tüm düşünce yapımızı ve davranış 

biçimimizi “doğayı” korumaya odaklamak 
zorunda ve sorumluluğundayız..

İsraf etmemek kazanmaktır.

Bursa Belediyeler 
Birliği Encümeni 
aylık toplantısını 
Gemlik'in ev 
sahipliğinde 
Atamer Tesis- 
leri’nde yaptı.
1992 yılında 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulan 
Bursa Belediyeler 
Birliği 40 belediye 
nin üyeliğiyle 
çalışmalarını , 
sürdürüyor.
Bursa Dshiangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
başkanlığını yaptığr 
Bursa Belediyeler 
Birliği'nin .*
Gemlik'te yapılan 
Encümen toplantısı
na Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, İnegöl Bele 
diye Başkanı 
Alinur Aktaş, 
Mudanya 
Belediye Balkanı 
Erol Demirhçsar, 
Gürsu Belediye

I Başkanı Orhan 
özcu. Keâtfel 
Belediye Başkanı 

। jfener Acar ile 
| Görükle Belediye 

Başkanı Mustafa 
Biltekin katıhYken 
diğer encümen 
üyesi Yenişehir 
Belediye Başkanı 
işleri nedeniyle 
katılamadı.
Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
başkanlığını 
yaptığı Belediyeler

‘tenlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

İllisi 'İl ItlM ■! Mil İl SİM il m
Bursa'daki erkek 
nüfusun yüzde 4'ü, 
bayan nüfusun ise 
yüzde 8'inin okuma 
yazma bilmediği 
bildirildi.
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
eşi Emine Erdoğan 
tarafından 8 Eylül'de 
başlatılan, Büyükşe 
hir Belediyesi Yerel 
Gündem 21 Genel 
Sekreterliği desteği 
ile valilik tarafından 
yürütülen, 'Ana - Kız 
Okuldayız' kampan 
yası meyvelerini 
veriyor. Milli Eğitim 
Müdürlüğü koordi
nasyonundan ger 
çekleştirilen kampa
nya çerçevesinde 
okuma yazma öğre
nen kursiyerler, ser

yaptığı açıklamada; 
"Birlfy olarak 
dünyâdaki yerel 
yönetimlerdeki 
değişimlere kayıtsız 
kalmayarak iyi 
yönetim modelleri 
konusunda üyele 
rimize danışmanlık 
ve üyelerimiz 
arasında koordi
nasyon ve dialog 
ortamının gelişmesi 
faaliyetlerimize 
devam edeceğiz. 
Kuruluşundan 
bugüne kadar geçen 
süre içerisinde 
gerek önceki 
dönemlerde görev 
alan belediye 
başkanlarımız ve 
gerekse hizmet 

tifikalarını düzenle
nen törenle Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput'un elinden 
aldı. Vali Harput, 
’Ana-Kız Okuldayız' 
kampanyası faaliyet 
bilgilendirme toplan
tısında yaptığı 
konuşmada, "Bugün 
Türkiye'de okuma 
yazma bilmeyenlerin 
var olması çok üzü 
cü. Fakat kabahat 
hepimizindir. Çevre 
mizde okuma yazma 
bilmeyen birine 
rastladığımızda 
vaziye tin sorumlu
luğunu kendimizde 
aramalı yız" diye 
konuştu. Harput, 
ilk etapta
4 yıllık bir süreçle 
başlatılan 

bayrağını teslim 
aldığımız 
tarihten itibaren 
bizi er, kuruluş 
amaçlarında 
yer alan ilkeler 
doğrultusunda 
üyelerimize yararlı 
olacak faaliyetlerde 
bulunmaya çalışı 
yoruz, daha 
etkin ve verimli 
faaliyetlerde 
bulunmanın 
tüm üyelerimizin 
birlik ve beraberlik 
olgusunun 
sorumluluğunu 
taşımaları ve 
müşterek hizmet 
yapma pratiğimizin 
gelişmesi ile 
olacağına 

kampan yanın 
kentte okuma 
yazma bilmeyen bir 
kişi bile kalmayın- 
caya kadar devam 
edeceğini söyledi. 
Bursa'daki erkek 
nüfusun yüzde 4'ü, 
bayan nüfusunun 
ise yüzde 8'inin 
okuma yazma 
bilmediğine dikkat 
çeken Vali Harput, 
kampanyaya verile
cek destekle okuma 
yazma oranını 
yüzde 100'e çıkar
mak gerektiğini 
vurguladı.
Büyükşehir Bele 
diyesi Yerel Gündem 
21 Genel Sekreteri 
Tahsin Bulut, toplan
tıda 'Bilginin Gücü' 
konulu bir sunum 

inanıyoruz" dedi. 
Sekiz encümen 
üyesinden 
yedisinin katıldığı 
toplantıda ayrıca 
2004-2009 
çalışma dönemi 
faaliyetlerinin de 
gösterildiği 
bir sinevizyon 
sunumu yapıldı. 
Belediyeler 
Birliği Encümen 
Toplantısına 
ev sahipliği 
yapan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
toplantının 
sonunda 
misafir belediye 
başkanlarına 
yemek verdi.

gerçekleştirdi. 
Dünyadaki en 
büyük gücün bilgi 
olduğunu söyleyen 
Bulut; "Bilgi, 
kullanıldıkça artan 
yüksek kalitede 
bir güçtür. Bilgiye 
ulaşmak ve bilgiyi 
depolamak bizim 
elimizdedir" dedi. 
Bilgi ile yola 
çıkanların dünyanın 
merkezine 
yaklaşacağını 
bildiren Bulut, 
"Bilgiden 
uzaklaşanlar 
dünyanın merkezin
den de uzaklaşırlar. 
Ancak bilgiyle 
donatılan bireyler 
ve ülkeler ayakta 
durabilirler" 
diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belde belediyelerin Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmâil.com
www.milllyet/blog/özcan vııral

YazıYORUM

kapatılması kesinleşti
■S Anayasa Mahkemesi dün yaptığı toplantıda, nüfusu 2 binin altına düşen 862 
belde belediyesi ile 283 ilk kademe belediyesinin kapatılmasının kaderini belirleye
cek görüşmeyi yaparak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yaptığı itirazı yerinde bulma
yarak, AKP hükümetinin çıkardığı yasanın geçerli olduğunu belgeledi. Böylece 
ilçemizde de Küçük Kumla, Umurbey ve Kurşunlu Belediyeleri de kapatılmış oldu.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, karar üzerine yaptığı açıkla
mada, Anayasa Mahkemesi’nin kararı esastan değil usulden bozduğunu söyle 
yerek, Anayasa Ma\ «emesi kararına yorum yapmanın doğru olmadığını belirtti.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ise, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı 
kararın siyasal bir karar olduğunu, Türkiye’de hukukun AKP baskısı altına girdiği
ni söyledi.
Anayasa Mahkeme 
si, nüfusu 2 binin 
altına düşen 862 
belde belediyesi 
ile 283 ilk kademe 
belediyesinin 
tüzel kişiliğinin 
kaldırılması ve 
43 yeni ilçe 
kurulmasını öngören 
5747 sayılı Yasa'nın 
bazı hükümlerinin 
iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması istemiyle 
açılan davada ' 
'ret' kararı verdi. 
CHP, 'Büyükşehir 
Belediyesi 
Sınırları İçerisinde 
İlçe Kurulması ve 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 
bazı hükümlerinin 
iptali ve yürür
lüğünün durdurul
ması istemiyle 
dava açmıştı. 
Kanunun iptali 
istenen hükümleri 
arasında, bazı 
ilçelerin mahalle 
statüsüne dönüştü 
rülmesini düzenle 
yen 1. maddesinin 
bazı fıkraları, 'katıl
ma, bağlanma, sınır 
dışına çıkarılma 
ve isim değişikliği' 
başlıklı 2. mad
desinin bazı fıkraları 
ve geçici 1. mad
denin 1. fıkrası' 
bulunuyordu.

YENİ KURULUCAK 
İLÇELER İSE~ 
ŞÖYLE: 
Adana'da; Çukuro
va, Sarıcam 
Ankara'da; Pursak 
lar Antalya’da; Aksu, 
Döşemealtı, Kepez, 
Konyaaltı, Muratpa 

şa Diyarbakır'da; 
Bağlar, Kayapınar, 
Sur, Yenişehir 
Kocaeli'nde; Başis 
kele, Çayırova, 
Danca, Dilövası, 
İzmit ve Kartepe 
İstanbul'da;
Arnavutköy, Ataşe 
hir, Başakşehir, 
Beylikdüzü, 
Çekmeköy, Esen 
yurt, Sancaktepe, 
Sultan gazi İzmir'de; 
Bayraklı, Karabağlar 
Mersin'de; Akdeniz, 
Toroslar, Yenişehir 
Sakarya'da;
Adapazarı, Arifiye, 
Erenler, Serdivan 
Samsun'da; Atakum, 
Canik ve İlkadım 
Erzurum'da; Palan 
döken, Yakutiye 
Eskişehir'de; Odun 
pazarı, Tepebaşı.

Anayasa 
Mahkemesi’nin bu 
kararından sonra 
ilçemizde bulunan 
nüfusları 2 binin 
üzerinde olan 
Umurbey, Kurşunlu 
ve Küçük Kumla 
belediyeleri de 
kapatılarak, 
bu beldeler 
Gemlik sınırları 
içine alınıyor. 
Küçük Kumla, 
Umurbey ve 
Umurbey Gemlik 
ilçesinin birer 
mahallesi durumuna 
gelecekler.

BELDE 
BAŞKAN LARI 
KARARA NE DEDİ 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
belde belediyelerini 
kapatması ile ilgili 
CHP’nin açtığı 

davanın kararını 
merakla bekleyen 
Umurbey, Kurşunla 
ve Küçük Kurnla 
Belde Başkanlarr 
kararı şaşkınlıkla 
karşıladılar.
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin itirazını 
incelediğini '• 
ve bu itirazı 
karara bağladığını 
belirterek, 
‘‘Yüce Mahkeme, 
kapatılacak belde 
belediyelerinin 
ne kadar artı ve 
eksileri var 
bunu incelemedi. 
Salt kararı CHP’nin 
itirazına göre yaptı. 
Sanırım, usul yönün
den bir karar verdi 
esasa girmedi. 
Dolayısıyla, nüfusu 
2 binden az olan 
belediyelerin yanın
da bizim belediyele 
rimiz de kapatılmış 
oldu. Gerekçeli 
kararı görmek lazım. 
Kapatma kararından 
geçici birinci mad
denin 44. bendinde 
bir liste var. 4. 
fıkra var. Bu konuda, 
nasıl bir karar 
alındı tam olarak 
bilmiyoruz ama 
Gemlik’teki 
üç belde de 
kapatılmış oldu. ’’ 
şeklinde konuştu. 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
kararlarına yorum 
yapmanın doğru 
olmadığını söyleyen 
Güler, "Ama, alınan 
karar da doğru bir 

karar değil" dedi.

BAYRAM DEMİR İN 
AÇIKLAMASI 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayrarn 
Demir, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Anayasa 
Mahkemesi’nin 
kararını değer
lendirirken, 
Türkiye’de hjukuk 
kuramlarının da 
AKP’nin baskısı 
altına girdiğini, 
AKP siyasetinin 
hukuku baskı altına 
aldığını söyledi. 
Demir, şöyle 
konuştu: ‘‘Doğrusu 
böyle bir karar 
beklemiyordum. 
En azından 2 binin 
altında olan 
beldelerin kapatıla
bileceğini ama 
diğerlerinin kapatıl
mayacağını bekliyor
dum. Bu olmadı. 
Anayasa Mahkemesi 
yasayı çıkaran İç 
İşleri Bakanlığı’nın 
ve bu yasanın 
çıkmasını isteyen 
Ankara Belediye 
Başkanı Melih 
Gökçek ile Adana 
Belediye Başkanı 
Aytaç Durak’ı 
Ankara’ya çağırarak 
dinledi ama mağdur 
durumda olan belde 
belediye başkan- 
larından bir tanesini 
bile dinlemedi. Bu 
karardan sonra olan 
Kurşunlu’nun yerli 
halkına olacaktır." 
Bayram Demir, 
"Hukuka saygılı 
olmak zorundayız" 
diyerek, kararın 
hayırlı olmasını 
diledi.

Yakalandılar, kaçamazlar!...
Sayın okurlarım; Deniz Feneri olayı dallanıp 

budaklanacak..
Biliyorum, bu hamur daha çok su kaldıra

cak..
Hele soygun dosyası Almanya’dan bir 

gelsin..
Hükümet işi bilerek geciktiriyor.
Bana korkuyorlar gibi geldi..
Ağır aksak gidiyor ama kaçışı yok..
Gelecek..
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin konunun 

peşini bırakmayan gazetecilere hafiften kızmış..
"Önce bana ne" dedi..
Frankfurt Başkonsolosluğu’nda mı takılıp 

kalmış, bilmiyoruz..
Bakan Mehmet Ali Şahin’in onu da bana sor

mayın dediği bu..
Neyse, nasıl olsa gelecek.
Ak koyun kara koyun belli olacak.
Almanya’ya kimler gitti, kimler para toplama 

işine karıştı, bu İşin vebali kimlerin üzerinde, 
ortaya çıkacak.. ı

Topun ağzında olan en yetkin ve «etkin isim 
belli: Zahid Akman..

RTÜK Başkanı kurnazca bir hamle yaptı, tut
madı..

Hakkında çıkan haberlerin önünü kesnriek 
' için ‘bunlar onurumu sarsmaya yönelik ifti
ralardır’ diyerek mahkemeye başvurdu.. 
Mahkeme haberdir dedi ve kararında; “özgür 
basının bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorum
lama, kamuoyunu bilgilendirme hakkıdır.” dedi..

Zahid Akman şirket kurmaktan gazetecilik 
yapmaya pek fırsat bulamadığı için bu konuları 
bilmiyor..

Bilmez..
Bilmek istemiyor..
Hababam şirket kurmuş..
Ortaklarıyla kurmuş, kardeşiyle kurmuş, 

karısı-çocukları ile kurmuş..
Ayrıca Almanya’da dört şirket.
Peki parayı nereden bulmuşlar?
Alman yargıca göre Deniz Feneri’nden..
Zaten, Zahid Akman ile Kanal 7’nin sahibi 

Zekeriyâ Karaman’ı suçlayan biz değiliz ki.; 
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi..

Soygunun arka planında Zahid Akman ile
Zekeriyâ Karaman var diyen Alman 

mahkemesi..
Biz gazeteciler sadece olanı biteni yazdık, 

yorumladık..
Az buz bir olay değil..
Almanyanın en büyük soygunu imiş..
Soygun için alavere, dalavere şirketleri 

kurulmuş..
Yardım paraları fakire, fukaraya ulaştırıla

cağına şirketlere aktarılmış..
O şirketler üzerinden de cebe indirilmiş..
AKP’nin büyükleri diyorlar ki; Peşini bırakın..
Alında kaçan mı ?
Dürüst gazeteciler olarak satılalım,haram 

yiyelim, peşini bırakalım mı ?
Hele dosya bir gelsin daha çok gümbürtü 

kopacak..
Kimlerinde cebine girdiğini öğreneceğiz. 

Kimler kimler..
Türkiye'de son senelerde birisi yakalandf mı, 
bir. konuda suçlandı mı; önce inkâr..
iftira, şerefsizlik suçlamaları..
Sonra tehdit..
Karşı saldırı..
Hırsız beyimi^ sanki piri pak..
İstifa edeyim, kenara çekileyim, ak koyun 

kara koyun ortaya çıksın diyen yok..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

hotm%25c3%25a2il.comwww.milllyet/blog/%C3%B6zcan
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Umurbey’in “vitrini” açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun yıllar HEM 
kursiyerlerine 
hizmet veren 
Umurbey 
girişindeki eski 
bina restore 
edilerek, yeniden 
açılışı yapıldı, 
nçeki gün ihalesi 
yapılarak Umurbey 
Kültür Sanat ve 
Turizm Derneği'ne 
10 yıllığına kiralanan 
binanın açihşına 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Saadet Partisi 
İlçe Başkanı 
Recep Aygün 
ile yönetimi^ 
CHP İlçe yönetimi 
ile vatandaşlar 
katıldı.
Sözüneri 
Mimarlık Bürosu 
tarafından 
ücretsiz projelendi. 
rilerj ve Ömer'-: 
Vahapoğlu'nun 
sponsorluk 
yaparak giderlerini / 
üstlendiği eski 
binanın açılışında 
konuşan ’ 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler, Beldenin 
girişinde bulunan 
bu binanın 
Umurbey için 
vizyon görün
tüsünde olduğunu 
belirterek, 
"Şov yapılıyor 
diye eleştiriler 
yapılıyor, bu iş 
bedel beklemeden 
yapılan bir hizmettir. 
Yatırım büyük

Beldenin girişinde bulunan ve restore edilen Halk Eğitim 
Merkezi binasının açılışını Umurbey Belediye Başkanı 

Fatih Mehmet Güler’in eşi Gülgün Güler yaptı.

değil ancak 
Umurbey’in bir 
simgesi ve girişteki 
görüntü vizyonu 
olarak görüyorum. 
Bu işler yapılmazsa 
açılışlar da olmaz, 
şov deniliyorsa 
denilsin. Görevimi 
zin sonuna kadar 
Aytepe ve Kayalar 
Cafe'yi de bitirerek 
hizmete açacağız. 
Aylar öncesinden 
kapatılacağı 
açıklanan bir 
belediyenin 
personeli olarak 
var gücüyle - 
çalışan personelime 

teşekkür ediyorum. 
Umurbey Belediyesi 
son dakikaya 
kadar çalışmaya 
ve hizmet üretmeye 
devam edecektir" 
şeklinde konuştu. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'de 
yaptığı konuşmada; 
Belde belediyelerinin 
kapatılmasına 
Mehmet Baygül 
olarak olumlu 
bakmadığını belirte 
rek, "Umurbey 
Belediyesi 
birliktelikle çalışan 
bir belediye konu
munda. Virane 

görüntüsündeki 
bu binanın yenilen
mesi küçük diye 
konuşulabilir 
ancak yapılan 
töreni hak ediyor. 
Umurbey Belediyesi 
bireysel değil 
ekip çalışmasını 
yaptığı hizmetlerle 
göstermiştir.
Umurbey Belediye 
si’nin yarım kalan 
yatırımlarının da 
bitirilmesini diliyo
rum ve tüm 
çalışanlarını 
kutluyorum" dedi. 
Törende ayrıca 
projeyi hazırlayan 
Sözüneri Mimarlık 
Bürosu adına 
Arzu Karataş'a 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
Umurbey

Belediyesi 
adına teşekkür 
ederek hediye 
verdi. ;
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih

Güler, 
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Hakan Tosun |

Güler'in eşi 
Gülgün Güler'in 
açılış kurdelesini 
kestiği binada 
misafirlere ikramda 
bulunuldu.



31 Ekim 2008 Cuma Gemlik Krarfez Sav fa 5

Bir açılış, bir karar...
Umıırbey Kültür Sanat ve 

Turizm Derneği Başkanı 
Hüseyin Yurt’un yüzü gülü 
yordu, mutluydu. ’

I O’na takıldım, ‘‘Hüseyin 
artık Gemlik‘in Mahallesi ol 
dunuz, Gemlik Derneği ile bir 
çatı altında burada olursun 
inşallah” dedim.
' Gerçekten böylesi güzel bir 
dernek binasının çevremizde 
hiçbir yerde bulunduğunu sanmıyo
rum.

Umurbeyli sanatseverler bu nedenle 
şanslılar.

Bu şans biraz da Belediye Başkanının 
niteliğinden sanırım..
Açılış sırasında, gündemde Anayasa 

Mahkemesi’nin verdiği kararın ne 
olduğunu öğrenememenin heyecanı yatı 
yordu.

Oysa Anayasa Mahkemesi kararını ver
mişti ve karar yazılıyordu.
Acaba beldeler kapandı mı, kapanmadı 

mıbilinmiyordu.

Yine de, nüfusu 2 binin üzerinde olan 
belediyelerin kapatılmaması gibi bir 
umutlarının olduğunu sanıyorum.

Fatih Başkan beldesinin kapanma
masını istiyordu, haklıydı da..

Umurbey Belediyesi Gemlik 
Belediyesi’nden şonra kurulan en eski 
bir belediyeydi.

Bir geçmiş vardı.
Nüfusu ise 2 binin üzerindeydi.
Kendi sorunlarını çözen bir belediyey 

di.
Umurbey’deki törenden döndükten bir 

süre sonra Anayasa Mahkemesi’nin 
kararının açıklandığı ve tüm belde 
belediyelerin kapatıldığı haberi geldi.

CHP’nin itirazı esastan değil, usulden 
bozulmuştu.

Bu karar milyonlarca kişiyi üzdü.
Kendi eteğini temizleyemeyen 

belediyeler, başlarına yeni sorunlar 
aldılar.

Büyükşehirlerdeki hesaplar ise farklı.
AKP hükümeti, bu yasa değişikliği ile 

iyiyi de kötüyü de cezalandırdı.

Bakalım bu durum 2009 Mart 
seçimlerinde kendilerine yaraya
cak mı?

Kapatılan binin üzerindeki 
belde halkı AKP’ye oy verecek 
mi?

Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir, AKP iktidarının 
hukuku baskı altına aldığını 
söylüyor.

Yasayı hazırlayan Bakanı ve Ankara ile 
Adana belediye başkanlarını dinleyen 
yüce mahkemenin mağdur belde bele 
diye başkanlarını çağırıp dinlemediğini 
söylüyor.

Haklı değil mi?
Bayram Demir, nüfusu 2 binin 

üzerindeki belediyelerin kapatılması 
gerektiğini söyledi.

Beklenti bu idi.
Beldeler için karar şok oldu.
Yeni bir döneme giriyoruz.
Belediyecilikten iktidara gelenler, 

belediyeleri kapatıyor.
Bir tezat değil mi?

MflNflSTIR'Dfi DENİZE KARŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLflR VİLLfiLfiRI

Enasgak.!______»ff. tel W.MMaa

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

S 240 M2 v'' ÖZEL YÜZME HAVUZLU
S GÜVENLİKLİ V' RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 
dEJ MİNARE İNŞAAT

Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel: (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36

www.forumemlak.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGC RROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR______ _
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YIL 

____ _________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan________ ______  
_____ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

_________________________ 135 m2 65.000-YTL_________________________

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik______

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 ' . :
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kümla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU'DA İMARL11400 M2 KANARYA > 

VEYA SATILIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
TRİPLEX DOĞALGAZLI , , «r-.ıi-» I AAA VTlKÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.forumemlak.com
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Kendileri yazdı kendileri oynadı
Ercüment ESEN

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
Meslek Yüksek 
Okulunun kültür, , 
sanat ve spor 
topluluğu öğrenci
lerinden Okan 
Has ve Serdar 
Soyan tarafından 
yazılan 2 perdelik 
mizah oyunu 
"Hayat bir tiyatro" 
Gemlik 
Yerleşkesi’nde 
sahne aldı.

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi 
kültür, sanat ve 
spor topluluğunun 
danışmanlığını 
üstlenen Öğretim 
üyesi Mustafa 
Çetin oyun hakkında 
yaptığı açıklamada 
okul öğrencileri 
tarafından kaleme 
alınan ve yine 
okul öğrencilerinin 
sahnelediği 
oyunda 
konservatuarın 
tiyatro bölümünde

I

okuyan 2 öğrencinin 
okul döneminde 
başından 
geçen olaylar 
2 perdelik oyun 
içinde mizahi 
dilde anlatıldığını 
söyledi.
Çetin, bu oyunun 

önümüzdeki yıl 
Şubat ayı içerisinde 
Gemlik Kültür 
Merkezinde 
ücretsiz olarak 
halka yeniden 
sahneleneceğini 
bildirdi.

Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyetin 85. Kuruluş yıldönümünde Cumhuriyet ve Eğitim konulu konferans düzenledi. 
Konferansta konuşan Prof. Dr. Ulviye Özer, eğitim konusunca bilgiler verdi.

‘llSS'iie girene kaılaı har canaıı yarayla 1? iinirersite faıramıi"
Uludağ Üniversitesi, 

' Cumhuriyetin 85: 
i Kuruluş yıldönümü 
I nü çeşitli etkinlikler

le kutladı. Kutlama 
kapsamında, Eğitim 
Fakültesi ve Fen 
Edebiyat Fakültesi 
eski dekanlarından 
Prof. Dr. Ulviye Özer, 
"Cumhuriyet ve 
Eğitim" konulu bir 
konferans verdi. 
Rektörlük A Salo 
nu'nda düzenlenen 
konferansı, Bursa 
Mâlisi Şahabettin ' 
Hârput ve Rektör 
PTof. Dr. Mete Cen 
giz'in yanı sıra.sivil 
ve askeri erkân, öğ 
retim üyeleri ile öğ 
renciler de ilgiyle 
izledi..
Bir ülkenin okurya 
zar oranının o ülke 
nin kalkınmışlık 
göstergesi olduğunu 
ahlatan Prof. Dr. 
Özer, Cumhuriyet 
kurulduktan bir yıl 
sonra Türkiye'nin 
nüfusunun 12 mil 
yon, toplam öğrenci 
sayısının ise 400 bin 
olduğunu, millet 

mektepleri nde 
yetişen öğretmenler 
ve 1928'de Harf 
Devrimi sayesinde 
kısa sürede 
okuryazar oranının 
yüzde 20'ye yük
seldiğini kaydetti. 
Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, ulusal, 
karma, laik, bilimsel 
ve uygulamalı eğitim 
ilke edinilirken son 
dönemlerde gelişmiş 
Batılı ülkelerin eği 
tim modellerinin 
uygulanmasıyla 
eğitim sisteminde 
tıkanmalar yaşan 
dığına dikkat çeken 
Prof. Dr. Özer, 
"Model aldığımız 
ülkeler bile sistem-. 
terini değiştiriyor 
ama biz bu değişik
liklerine yazık ki 
izlemekte geç 
kalıyoruz" dedi. 
Yurtdışında yüksek 
öğrenim gören 
kayıtlı Türk öğrenci
lerin yıllık maliyeti 
nin 448.5 milyon 
dolar olduğuna 
dikkat çeken, Prof. 
Dr. Özer, "Oysa bu

paranın 250 milyon 
dolarıyla her yıl 
Sabancı ve Koç 
üniversiteleri ayarın
da bir üniversite 
kurulabilir. Sadece 
2004 yılında üniver
site kapısında olan 
1.786.000 öğrencinin 
ÖSS'ye girene kadar 
harcamış olduğu 
8.4 milyar dolar, yeni 
üniversite kurmak 
için harcansaydı 
Sabancı ve Koç üni 
versiteleri ayarında 
17 yeni üniversite 
kurulabilecekti" 
diye konuştu.
Demografik öngö 
rüler ışığında 2025 
yılında Türkiye'nin 

toplam nüfusunun 
90,2 milyona ulaşa
cağına işaret eden 
Prof. Dr. Ulviye Özer, 
"2025'e doğru, Türki 
ye genç nüfuslu 
bir ülke olmaktan 
çıkacak, çalışabilir 
nüfus artacaktır. Bu, 
ekonomik büyüme 
için altın bir fırsattır. 
Ancak bunu başara
bilmek için nitelikli 
eğitim şarttır" şek
linde konuştu.
Çağdaş uygarlık 
ülküsünü benimse 
yen ülkemizin yük
sek öğrenimde yüz 
de 35-40, ortaöğre
timde de yüzde 80- 
90 okullaşmayı he 

def alması gerektiği
ni vurgulayan Prof. 
Dr. Özer, "Oysa 
ortaöğretimde yüzde 
40, yükseköğretimde 
yüzde 35'e ulaşmayı 
planladık. Bu da her 
isteyene yükseköğre 
nim hakkı vermek 
demektir. Bu hedefe 
ulaşmak için birçok 
üniversite açıldı. 
Sonuçta eğitimin 
kalitesi ve başarı 
düştü. Vakıf üniver
sitelerinde kalitenin 
düşmemesi için 
gerekli denetimler 
yapılmalıdır" dedi. 
Türkiye'nin 
mesleki teknik 
eğitime önem 

vermesi gerektiğinin 
altını çizen Prof. Dr. 
Ulviye Özer, gelişmiş 
Batılı ülkelerde mes 
leki teknik eğitimin 
normal eğitim için
deki payının ortala
ma yüzde 65 iken 
ülkemiz ortalaması 
nin yüzde 45'lerde 
olduğunu dile geti 
rerek, "Mesleki 
teknik eğitimin 
payını artırmak 
için sanayi ve * 
ticaret odaları, 
vakıflar, birlik ve 
konfederasyonlar, 
üniversite-sanayi 
işbirliği çerçevesin . 
de ihtiyaç duydukları 
ara insan gücünü 
geliştirmek için kay
nak ayırmaya davet 
edilmelidir.
Övünerek belirt
meliyim ki, Bursa 
mesleki teknik 
eğitim konusunda 
yüzde 65 ile Batılı 
ülkeler düzeyini 
yakalamış tek ilim- ; | 
izdir. Bunun diğer j
illerde de yaygın- |
laştırılması gerekir" £ 
dedi. |
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İŞLETMEMİZDE 
ÇALIŞMAK ÜZERE 
HATILI BAY AŞÇI 

ABANIYOR.
UN1URBEY BAĞCI 

ZEHİNYAĞ FABRİKASI 

GSM: 5 532 644 55 53

Ilıca Camsı 
Dr. Ziya Kaya Malı. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
No:4’de çalışır vaziyette 

PCire DEMİR DOĞBANIA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

O 532 744 67 46

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 0712

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3200 
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

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

Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcilık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Oinl bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

GEM1İK SİNEMA GÜNIÜĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VEINÛS SİNEMASI
Filmin Adı
VİCDAN 14.00 -16.15 - 20.30
DEHŞET TRENİ 14.15 • 16.30- 20.30

NÖBETÇİ ECZANE|
1 Kasım 2008 Cumartesi 

ERÇEK ECZANESİ 513 20 05 
2 Kasım 2008 Pazar 

İNCİ ECZANESİ 513 0164

ELEMAN ARANIYOR
Suren Group

bünyesinde görev yapacak

* Muhasebe bilgisi olan 
* Bilgisayar Photo impact veya 

Photoshop programları kullanabilen. 
‘ B Sınıfı ehliyetli 

130 yaşını aşmamış 
BAY veya BAYAN 

YÖNETİCİ ASİSTANI ARANIYOR.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

CV için esuren@suren.com.tr 
www.suren.com.tr 

Atatürk Cd. Parsbey Mh. No: 53 
Umurbey / GEMLİK 

TEL: 0.224 525 17 00

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

mailto:esuren@suren.com.tr
http://www.suren.com.tr
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Serap GÜLER

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği.Korosu,

I Cumhuriyetimizin

85 nci yıldönümü 
nedeniyle Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından düzenle
nen 85 nci yıl etkin
likleri kapsamında 
‘Cumhuriyet’

konseri verdi.
29 Ekim 2008 günü 
saat 20.30’da Kültür 
Merkezi’nde verilen 
konsere, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun 
ve sanat severler 
katıldılar.
İki bölümden 
oluşan Cumhuriyet 
konserini Şef Erdinç 
Çelikkol yönetti. 
Konserde hüzzam 
makamında eserler 
ve Atatürk’ün 
sevdiği şarkılar 
seslendirilirken, 
10. Yıl Mârşı’nda 
protokol 
sahneye çıkarak, 
koroya eşlik etti. 
Büyük bir coşkunun 
yaşandığı konserin 

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset W(|esi Bora sokak no: jb gemlik
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

T MA ▲ “SUYUNU BOŞA ■ m**» HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katilin

Gemlik KKrfez
...u..,. ... ....................... .

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sonunda, Kaymakam 
Mehmet Baygül 
yaptığı konuşmasın
da Cumhuriyetin 
getirdiği kazanımları 
anlatırken, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ise yaptığı 
konuşmasında 
Sanat ve Kültür 
Derneği’nin 
yaptığı başarılı 
çalışmaları anlattı. 
Konserin sonunda, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Şef Erdinç 
Ç.elikkol’a, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Haşan 
Soysal’a,

Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan.Tosun ise 
Edip Özer’e 
çiçek sunarak, 
teşekkür etti. 
Konser bitiminde, 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk 
Sanat Müziği 
Korosu protokol 
ile birlikte 
Cumhuriyetimizin 
85 nci yıl anısına 
objektiflere 
poz verdiler. 
Öte yandan, 
konserde Gemlik 
Kaymakamlığı 
tarafından ikramda 
bulunuldu.

W 34 UV 678 - 34 GKD 91 ■ 34 UT 0970 plakalı araçların 
K1 belgeleri kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

------------ ÖZAY NAKLİYAT
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taikUıiM itesiicin
vasatasarısıhM
Gemlik Üniversite Yaptırma Ya 
şatma ve Koruma Derneği'nin 
ikinci olağan kongresi dün TSO 
Toplantı Salonu’nda yapıldı. 4’de

HrtaJas kurşunuyla sebil ılüslıi
v Tokat Niksar Komando ^abu 
ru askerlerinden Mehmet Güngör
(22) önceki gün birliğindeyemek, 
kuyruğunda arkadaşının silahla 
dürtmesi sırasında tüfeğin ateş 
alması sonucu ağjr yaralandı. 
Güngör, tüm çabalara karşın kur
tarılamadı. Şehit erin cenazesi 
dün ilçe mezarlığında toprağa 
verildi. Güngör ailesinin tek 
oğlu olan Mehmet Güngör’ün kız 
kardeşleri ise asker beresini sal
layarak, “şapkası elimizde kaldı’’ 
diye ağıtlar yakarken, annesi ve 
babasını yakınları teselli etmeye
çalıştı. Haberi sayfa 2’de

1 Şehit Mehmet Güngör dün son yolculuğuna uğurlandı f

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gemlik Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak ilçe 

mizde açılan 6 yüksek okul ve Hukuk Fa 
kültesi’nden sonra, Sunğipek Yerleşke 
si’nin Gemlik Üniversitesi kurulma giri 
şimleri hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Sanki bir hayal..
Daha dün, Gemlik’te açılacak birkaç yük

sek okul İçin koskoca Sunğipek arazisi 
çok görülürken, bugün gelinen noktaya 
baktığımızda, Sunğipek arazisinde bir 
Üniversite doğuyor.

Devamı sayfa 5’de

Güler e rozetini Baykal taM
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Güler'e yarın 
yapılacak olan CHP gurup toplantısında CHP 
Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından CHP 
rozeti takılacak. 21 Eylül'de Gemlik'te yapılan 
toplu katılım töreninde 136 kişiyle birlikte 
CHP'ye üye olan ve Genel Başkan Yardımcısı 
Onur Öymen tarafından parti rozeti takılan 
Fatih Güler'e bu kez, 4 Kasım Salı günü CHP 
gurup toplantısında CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal tarafından CHP rozeti takılacak. 
Gurup toplantısında aralarında Fatih Güler ile 
birlikte, Bahçeşehir Belediye Başkanı Kemal 
Aydın'ın da bulunduğu bazı belediye başkan
lar/nın CHP'ye katılımları bekleniyor. Fatih 
Güler'le birlikte iki otobüs partili de Ankara'ya 
giderek CHP gurup toplantısına katılacak

ww.gemlikkorfezgazete%25c5%259fi.cominfo@gemiikkorfezg3fretesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Mustafa ...
Bu ara gösterime girdiği andan itibaren 

“gişe" rekorları kıran bir film var..
■ Adı "Mustafa”..

Filme ilgiyi >,Atatürk”ün yanı sıra profesyonel 1 
ce yürütülen “pazarlama stratejilerinin “ ve 

’ "filmde zaaflarıyla öne çıkarılan" Mustafa'nın art
tırdığı bir gerçek..

Can Dündar’ın bir belgesel niteliğinde sundu 
ğu "Mustafa" filmi çok su götüreceğe benziyor.

' Mustafa Kemal Atatürk de insandı..
Doğal olarak onun da zaafları vardı.
Atatürk’ü önce insan olarak kabul edip zaaf 

larını hoşgörüyle karşılamak “umur” görmüş, 
Atatürk'ü, aydınlanma devrimlerini, cumhuriyeti, 
laikliği içine sindirmiş insanlara yakışır.

Ancak;
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda..
Dinsel girişimlerle etnik ayrımcılığın ulus 

devleti yok etmeye kalkıştığı bu dönemde..
Yedi düvele diz çöktüren, Sevr’i yırtarak 

Lozan’ı kabul ettiren, aydınlanma devrimleriyle 
Türkiye’nin geleceğini kuran Atatürk’ü, gerçekleri 
saptırarak;

Karga kovalayan,
Korkak olarak niteleyen,
Annesinden kaçan,
En yakınlarını bile ipe gönderecek kadar dik

tatör olarak niteleyen,
Dinsiz olarak vurgulayan,
Caf caflı bir yaşamın özlemiyle yanıp tutuşan,
Ağlayan,
Duygusal sorunları olan,
Çevresinden kopuk ve yalnız yaşayan
Zevk ve sefaya düşkün,
İçki müptelası,
Vurdumduymaz bir insan olarak nitelemek, 

kimin çanağına su doldurmayı hedef (emektedir.
Yoksa;
Hani şu sıkma başlara hak veren, Leyla Zana > 

larla halvet olan, egemenliğin kaybedilmesi 
pahasına AB'ye girilmesinde ısrar eden, İngiliz 
kraliyet nişanlarını boyunlarında taşıyan ve 
Atatürk'ü tarihe gömmeye kalkanlara ışık yakmak 
mı amaçlanmaktadır.

Sevgili okurlarım;
Türkiye çok ciddi'bir süreçten geçiyor..
Din ve devlet işlerini iç içe sokan, etnik ayrım

cılarla ticari işbirliğine girenlerin, vatan toprak
larını ve cumhuriyet değerlerini üç otuz paraya 
satmaktan çekinmeyen bir güruhun yönetim ve 
denetimindeki Türkiye Cumhuriyeti temelinden 
sarsılıyor.

Oysa;
Hani Can Dündar’ın yansıtmaya çalıştığı 

“Mustafa” var ya..
Eğer Türkiye'yi yönetenler işbirlikçi, çıkarcı, 

teslimiyetçi olmasaydılar “O" Mustafa"'nın 
ilkelerinden ödün vermeseydiler şimdi Türkiye; 
Cumhuriyet aydını Erol Manisah’nın vurguladığı 
gibi;

Uluslararası ilişkilerde “karşılıklı çıkarlarını 
gözeten siyasette, iktisatta, kültürde, savunmada 
“kendini ezdirmeyen, başkasını ezmeyen”

Katılımcı demokrasinin kurulduğu, sosyal 
sınıfların dengeli bir biçimde ulusal sisteme yer
leştiği işçisi, köylüsü, memuru, sanayicisi kendi 
örgütlerini kurmuş; siyasal ve sosyal sistem 
içinde dengelerini oturtmuş,

Sosyal ve laik bir hukuk devletinin yerleştiği, 
İktisatta, siyasette, kültürde ve eğitimde uzun 
vadeli ulusal planları olan; ulusal politikalarını 
küresel dengelerle bütünleştirebilen,

Kendi bölgesindeki komşu ülkelerle iktisadi, 
siyasi, kültürel ve askeri örgütlenmeler içine 
giren; Batı ile Asya arasında dengeli bir biçimde 
yer alan; her ikisiyle de “iyi ve normal ilişkiler 
kurmuş”,.

Dış güçlerin sömürgeci taleplerini reddeden, 
yeni kapitülasyon dayatmalarını geri çeviren bir 
ulus olurdu bugün. <

Arkadaş kurşunuyla selıit ıliişlü
Tokat Niksar Komando Taburu askerlerinden Mehmet Güngör(22) önceki gün birliğinde yemek kuy 
ruğunda arkadaşının silahla dürtmesi sırasında tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Güngör,
tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Şehit erin cenazesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit ateşi Hamidiye 
Mahallesi Güngör 
Sokak’taki eve 
düşen Jandarma 
Komando er 
Mehmet Güngör, 
dün öğlen kılınan 
cenaze namazı 
sonrasında askeri 
törenle ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Giresun'un 
Şebinkarahisar 
ilçesinde görev 
yapan Tokat Niksar 
Komando Taburu 
askerlerinden 
Mehmet Güngör 
(22), önceki gün 
yemek kuyruğunda 
arkadaşı tarafından 
silahla dürtülürken, 
silahın ateş alması 
sonucu kasıkların
dan ağır yaralandı. 
Güngör'e tabur 
doktorundan sonra 
Şebinkarahisar 112 
Acil Servis ekipleri 
müdahale etti.
Daha sonra Suşehri 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan er Güngör, 
ameliyat edilmesine 
karşın kurtarılamadı. 
Güngör; Erzincan’ 
dan getirtilen askeri 
helikopterle Sivas 
Cumhuriyet Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldırıl 
dı, ancak 5. saatlik 
ameliyata karşın 
kurtarılamadı.

CENAZE GEMLİK’E 
GETİRİLDİ 
Önceki akşariı 
askeri bir araçla 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi morguna 
getirilen şehit er 
Mehmet Güngör'ün 
cenazesi, İlçe 
Mezarlığında 
toprağa verildi.
Merkez Solaksubaşı 
Caminde dün öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze na

dün ilçe mezarlığında toprağa verildi.

mazında şehit er 
için gözyaşı 
döküldü.
Milletvekilleri ve 
askeri personel 
ile çok sayıda 
vatandaşın katıldığı 
cenaze töreninde 
anne Ayşe ile bab^ 
Korce Güngör, genç 
yaşta hiç yoktan 
ölen çocukları için 
göz yaşı döktüler. 
3 kız ve bir erkek 
çocuk babası Korce 
Güngör'ü yakınları 
teselli ederken, 
kız kardeşleri ise 
asker beresini 
sallayarak "şapkası 
elimizde kaldı" 
diye ağıt yâktılar. 
Askeri törenle omuz 
lar üzerinde cami 
avlusundan çıkarılan 
şehit er Mehmet

Güngör'ün tabutu 
belediye cenaze 
aracına alınarak, 
ilçe mezarlığına 
götürüldü.
Mezarlık yolunda 
sürekli tekbir 
getirildi.
Cenazeye katılan

kalabalığın duala 
rıyla toprağa verilen 
Mehmet Güngör'ün 
Samsun'un Vezir 
köprü ilçesi nüfusu 
na kayıtlı oldıığu 
ve ailesiyle birlikte 
Gemlik'e yerleştik
leri öğrenildi.
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Mi İİMİİ1 Mlll;l Ki
Bursa’da 14 yaşın
daki H.T.’yle cinsel 
ilişkiye girdikleri 
iddia edilen yaşları 
25- 65 arasında 
değişen 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk 
Şubesi ekipleri, 
geçen perşembe 
gecesi saat 02.00 
sıralarında Santral 
Garaj semtinde 
Metin Ş. (25) ile 
lokantada çorba 
içen H.T.’den 
şüphelendi.
Çocuk Şube Müdür 
lüğü’ne götürülen 
Emine ve Metin T. 
çiftinin 3 çocuğun
dan İkincisi olan 
H.T., 3 yıl önce 
ilköğretim okulu 
6'ıncı sınıfa 
giderken tanıştığı 
Metin Ş’nin evlenme 
vaadiyle kandırarak 
cinsel ilişkiye 
girdiğini söyledi.

Bursa’da bir 
evden, 3 bin dolar 
ile çok miktarda 
ziynet eşyası 
çalındı.
Edinilen bilgiye

IIMsmHatımıiMlı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ve jandarma tarafın
dan düzenlenen 
ortak operasyonda, 
13 dizüstü 
bilgisayar ile cep 
telefonu ve dijital 
fotoğraf makinesi 
çalan 5 kişi 
tutuklandı.
Sanıklar, mahkeme
den çıkartılıp 
cevaevine 
götürülürken 
basın mensuplarına 
saldırdı.
Merkez Nilüfer v 
ilçesi Akçalar 
beldesinde bir 
fabrikadan 
yapılan bilgisayar 
hırsızlığı ile 
ilgili olarak Asayiş 

Şube Müdürlüğü

Metin Ş'nin 
kendisini daha 
sonra arkadaşlarıyla 
ilişkiye girmesi 
için zorladığını 
anlatan H.T., 
şöyle konuştu: 
“Metin benimle 
evlenmeyeceğini 
söyleyince bunalıma 
girdim. Okulumu 
bırakmak zorunda 
kaldım. Ailemin 
olayı öğrenmesin

göre, merkez 
Nilüfer ilçesi 
Çamlıca Mahallesi 
Sungur Sokak 
üzerinde Gülay A.'ya 
(30) ait evin giriş

Hırsızlık Büro 
Amirliği ve 
jandarma ekipleri 
ortaklaşa 
operasyon düzenle
di. Operasyonda bir 
kişiyi gözaltına 
aldı. 'Keçe' lakaplı 
Fatih T. (28) isimli 
zanlının ifadeleri 
doğrultusunda 
operasyonu 
genişleten polis 
ve jandarma ekipleri, 
Murat Y. (28), 
Mehmet K. (32), 
Emrah B. (20) ve 
Erol Ç.'ı (29) isimli 
zanlıları Mudanya 
ilçesinde gözaltına 
aldı. Mudanya'daki 
evde yapılan 
aramalarda 
13 adet dizüstü 
bilgisayar, 2 adet 
cep telefonu, 

den korkup evden 
kaçtım. Amacım 
iş bulüp kendi 
hayatımı yaşamaktı. 
Bir ay önce Mesut 
Ö. (35) adındaki 
minibüs şoförü ile 
tanıştım. Benimle 
cinsel ilişkiye 
zorla girdi. Bu kişi 
daha sonra beni 
minibüsünde 
erkeklere para 
karşılığı sattı.

kapısını kırıp 
içeri giren kişi ya

da kişiler, 3 bin 
dolar ile bir takım 
altın set ve 1 adet 
bileziği alarak

2 adet dijital fotoğraf 
makinesi ve bir 
adet kol saati ele 
geçirildi.
Zanlılardan
Fatih T. ve Mehmet 
K.'nın Mudanya 
ilçesinde 2 ayrı 
olaya daha 
karıştıkları belirlen
di. Yakalanan 
zanlılar ve ele 
geçirilen malzemeler 
olayın gerçekleştiği 
fabrikanın jandarma 
sorumluluk 
bölgesinde olduğu 
için jandarma 
ekiplerine teslim 
edildi. Jandarma 
tarafından sorgu
larının ardından 
dün çıkarıldıkları 
adli makamlarca 
tutuklanan bilgisa
yar hırsızları,

İH
Aldığı paralardan da 
bana harçlık verdi.” 
Soruşturmayı 
genişleten polis, 
H.T. ile ilişkiye giren 
Metin Ş'den sonra, 
akrabası olan Servet 
Ş. (35), minibüs 
şoförü Mesut Ö. 
(35), kamyon şoförü 
İbrahim B. (40), 
servis şoförü 
Haşan S. (40), 
internet kafe işleten 
İrfan K. (25) ile 
H.T.’nin ailesinden 
kaçtığında yanında 
kaldığı Ramadan 
D’yi (65) 
gözaltına aldı. 
Sorgulamaları 
devam zanlıların, 
‘küçük yaşta kız 
çocuğunun zorla 
ırzına geçmek’, 
‘alıkoymak’, 
‘zorla fuhuş 
yaptırmak suçla
masıyla adliyeye 
sevk edilecekleri 
bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.coin 
www.milliyet/blog/özcan vu'ral

YazıYORUM

Kaptan kara göründü!..,.
"Hamdolsun"la kriz yöneten ilk ve tek 

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan...
Hamdolsun bu parasal krizi çözüyor 

mu?
Peki sayın okurlarım; hamdolsun 

Türkiye'de her şey iyi de, Başbakan niçin 
bu kadar sinirli ve kırıcı?

Yoksa laf olsun, torba dolsun diye mi 
konuşuyor?

Dünyada hâlâ krizin dibi görünmüş 
değil...

Amerika ve Avrupa kurtarma paket
leriyle ekonomi çevrelerine umut verdi ama 
bu da yetmedi.

Sarsıntı sürüyor.
Bankalar biri biri ardına batıyor..
İyi kaptan.fırtınada belli olur!
Türkiye gemisinin kaptanı Erdoğan’ın 

aldığı önlem ne?
Sadece "Hamdolsun yere sağlam bası 

yoruz" demek!
Deniz ne kadar dalgalı olursa olsun kap

tanımız gemiyi güvenli limana taşıyacak
larını söylüyor.

Diteriz bu rahatlık içinde Erdoğan gemiyi 
karaya oturtmaz!

İyi kaptan mı, acemi kaptan mı, bunu 
göreceğiz!

kaçtı.
Ev sahibinin 
şikâyeti üzerine 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

cezaevine 
gönderildi. 
Bursa’da 13 dizüstü 
bilgisayar ile 
cep telefonu 
ve dijital fotoğraf 
makinesi çaldıkları 
için tutuklanan 
5 kişi, ve 
yakınları adliye 
çıkışında gazete
cilere saldırdı. 
Gazetecilerin 
görüntü almasını 
istemeyen 
hırsızlar, kameralara 
tekme atarken, 
yakınları ise yine 
gazetecilere 
görüntü aldıkları 
gerekçesiyle 
saldırıp vurmak 
istedi. Araya 
güvenlik güçlerinin 
girmesi ile olay 
yatıştırıldı.

İş dünyası endişelerini dile getiriyor.
İş verenlerler, sanayiciler "Türkiye’de 

görünen bir yangın yok ama yön değiştiren 
ve kuvvetini artıran bir rüzgârın tehdidi 
altındayız" diye uyarıyor.

Daha ne deşinrer...
Şu anda bile üretim düşmüş, siparişler 

durmuş halde...
İşçi çıkarmalar gündemde ama 

Başbâkan "Hamdolsun iyiyiz" diyor.
Fakat Kemal Abisi (Unakıtan), "Bu kriz 

bizi etkiHtyor'^emesin mi?
Kemal abi çocuklarına şirket kürduk- 

maktan başı dönmüş, Başbakana ters 
laflar ediyor...

Tayyip Erdoğan Bey, daha önce, fırtınalı 
havalarda gemiyi hep tehlikeye soktu. 
Geçen yıl, yüzde 46.7 oyla büyük seçim 
zaferi elde ettiği halde, bir yıl içinde 
yıprandı ve birçok olayda kırık not aldı.

Medya ile son kavgası büyük bir hata 
idi.

Erdoğan, rtSen şöyle büyüksün, böyle 
güçlüsün, istersen herkesi ezersin" diyerek 
kendisini ilahlaştıran goygoycular, 
yalakalar takımını aşamadı.

Başbakan, iş dönülmez noktaya gelme
den, "Ben nere.de hata yaptım?" diye ken
disine sormalı ve yol haritasını yeniden 
çizmeli.

Çalışma hayatında başarılı olanların 
genellikle siyasetten uzak durması, siyasi 
kadroların güçsüz olmasına yol açıyor. ?

Değerli bir düşünür ve yazar kitabında ;
"Hayatta hiç başarı kazanamamış insan

lar, politikada kolaylıkla çok şey olabiliyor- 
larmış, bunu öğrendim.

Küçük işleri bile görmek gücünde ‘ 
olmayan kişiler, devlet hizmetinde büyük 
işler görmek hevesine kapılırlarsa, kendi 
harikalarını yaratabilirler ama bedelini mil
lete ödetirler!"

Söyleyin; Ülkemizin siyaseti bundan iyi 
anlatılabilir mi?

ABONE OLDUNUZ MU?
IGemlIk Körfezi ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
nere.de
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Gemlik Üniversite Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği’nin kongresi yapıldı

Gemlik üniversilesi itin usa lasaıısı hazırlanı w
Seyfettin ŞEKERSOZ

j Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derne 
ği'nin ikinci olağan 
kongresinde 
konuşan AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
2009 yılı bütçe 
taslağına Gemlik 
Üniversitesi için 
ödenek konduğunu 
belirterek, Gemlik’te 
üniversitenin 
kurulması için yasa 
tasarısının hazır-. 
landığını söyledi. 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma Yaşatma 
ve Koruma Derneği 
genel kurulu dün 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Toplantı 
Salonu’nda yapıldı. 
AKP Bursa 
Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Güler, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, İlçe Emniyet 
Müdürü Âİi Kemal 
Kurt, siyasi parti

I temsilcileri ile 
dernek üyelerinin 
katıldığı genel kuru
la, Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yüksel Uğur'un yap- 

i tıkları sert tartışma 
damgasını vurdu. 
138 üyeli Gemlik 
Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma ve 
Koruma Derneği 
kongresinde, Divan 
Başkanlığı’na Ali 
Çelik getirilirken, 
yazmanlıkları ise 
Süreyya Bayrak ile 
İbrahim Koç yaptı. 
Çalışma raporu ile 
denetim ve hesap 
raporları okunarak 
üyeler tarafından 
oy birliği ile kabul 
edildi. Bu arada eski 
Başkan Hakkı Çakır, 
derneğin yaptığı 
çalışmalardan 
örnekler verdi.
Çakır, derneğin hiç 

! bir şekilde siyasi bir 
| oluşumun parçası 

olmadığının altını 
çizdiği açıklamasın
da, 7 öğrenciye 
burs verdiklerini 
söyledi.
2009 yılı tahmini 
bütçesinin 15 bin 
YTL. 2010 yılı tahmi
ni bütçesinin ise

15 bin YTL olarak 
kabul edildi.
Genel Kurula katılan 
kurucu üyelerden 
İnan Tamer, uzun bir 
konuşma yaparak, 
üniversite için 
önerilerde bulundu. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül de yüksek 
okullarla başlayıp, 
Hukuk Fakültesi 
ve Denizcilik 
Fakültesi’ni de içine 
alan bir eğitim 
kompleksinin 
Gemlik’e kazandırıl
masının çok önemli 
olduğunu, bu duru
mun ileride ilçenin 
ekonomik, sosyal 
ve kültürel yaşantısı
na yansıyacağını 
bildirdi.
Baygül, Gemlik’e 
yüksek okullar ve 
fakülteleri kazanıl
masında emekli 
olan Uludağ Üniver
sitesi eski Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa 
Yurtkuran, Yerleşme 
Kurucu Müdürü 
Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu ve işadamı 
Asım Kocabıyık ile 
desteği ve emeği 
geçen herkese 
teşekkür etti. 
Kaymakam Baygül, 
yerleşkenin Üniver
site olmasa bile 
ilçeye ve ülkeye 
büyük hizmetler 
gerçekleştireceğini 
söyledi.

TARTIŞMA ÇIKTI 
Kongrede bulunan 
ve geçtiğimiz 
günlerde Mimarlar 
Odası’nın düzen
lediği Gemlik'in 
sorunları panelinde 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
eleştirirken tartışan 
Yüksel Uğur’un 
aynı iddiaları tekrar 
etmesi salonda tan
siyonu yükseltti. 
Başkan Turgut ile 
Yüksel Uğur arasın
da karşılıklı geçen

Divan Başkanlığını Ali Çelik katiplikleri 
ise Süreyya Bayrak ile İbrahim Koç yaptı.

sert tartışma sonun
da Başkan Turgut, 
Uğur hakkında 
kendisinin 
söylemediği sözler 
nedeniyle dava 
açacağını bildirdi. 
Kendisine yöneltilen 
başka sorulara 
yanıtlar veren 
Başkan Mehmet 
Turgut, Gemlik 
Belediyesi olarak 
üniversite de 
yapılmakta olan 
hizmetlerden 
örnekler verdi. 
Başkan Turgut, 
üniversite içinde 
poliklinik binasının 
onarımının bitmek 
üzere olduğunu, 
öğrenci yurdu için 
ihale gününün 
beklendiğini ve 
Denizcilik Yüksek 
Okulu içinde 
meclisin ödenek 
çıkardığını belirtti. 
Konuşmasının 
sonunda ise yönel 
tilen suçlamaları 
kabul etmediğini her 
fırsatta yineleyen 
Mehmet Turgut, 
"Bazı arkadaşlar bir 
şeyler ima ediyor. 
Milli Eğitime verilen 
arazi konusunda 
beni suçluyorlar 
ancak bu konuda 
hiçbir toplantıya 
katılmadım. Ancak 

yine de benim 
adım karıştırılıyor 
ve karalanıyorum. 
Ben böyle sözler 
söylemedim, bana 
bunları söyledi diyen 
haysiyetsizdir, 
şerefsizdir, pisliktir. 
Bunu yapanı 
mahkemeye 
vereceğim" dedi.

GEMLİK 
ÜNİVERSİTEYE 
KISA ZAMANDA 
KAVUŞACAK 
Daha sonra söz alan 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Müfit Parlak, kısa 
zamanda büyük yol 
alındığını, Hukuk 
Fakültesi ile birlikte 
6 yüksek okulun 
ülkeye öğrenci 
yetiştirdiğini 
belirterek, Tıp 
Fakültesi olarak 
Gemlik’te kurulacak 
hastane ve poliklinik 
için bilgiler verdi. 
Prof. Parlak, 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Rektörüm Mustafa 
Yurtkuran’ın değerli 
katkıları ve büyük 
mücadelesi, Asım 
Kocabıyık gibi 
gerçek bir kahra
manın, gerçek bir 
vatanseverin destek
leriyle bugünlere 

geldik. Asım 
Kocabıyık, bu ülkede 
kazandığını bu ülke 
ye katkıda bulun
maktadır. Borusan 
Vakfı ’nın üniversite 
ye desteğinin son
suza kadar katkısını 
sürdüreceği sözünü 
vermiştir. İbrahim 
Bedizci Bey 
annesi adına yurt 
yaptırarak katkıda 
bulunmuştur.
Mahmut Solaksu 
başı Hukuk 
Fakültesi’ne babası 
adına bilgisayar la 
boratuvarı yaptırmış, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimi de 
Yüksek Okullara 
bilgisayar laboratu- 
varı yaptırmıştır. 
Katkısı, olan 
Kaymakamımıza, 
belediye başkanımı 
za, dernek üyelerine, 
herkese içtenlikle 
teşekkür ediyorum. 
Onarımı tamamlan
makta olan poliklinik 
binası ile Gemlik 
halkına sağlık 
hizmeti vereceğiz. 
Doktor sorunumuz 
yok. Stajyer 
öğrencilerden de 
Gemlik’te yarar- 
te'iacagız. Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Güney 
Marmara’nın en 
önemli hastanesidir. 
900 yatak kapasite 
miz olduğu halde- 
personel eksikliği 
nedeniyle bunun 
550 yatağını 
kullanabiliyoruz. 
Üniversite olarak 
Akredite olmuş tek 
Üniversiteyiz. Bizden 
başka akredite 
olmuş üniversite 
Türkiye de yok. 
Ancak, personel 
eksikliğimiz mevcut. 
Tıp Fakültesinde 250 
nitelikli sağlık per
soneline ihtiyacımız 
var. Maliye Bakanlığı 
kadro veremiyor, 
ama hiç olmazsa 
4/B den maaşları 
döner sermayeden 
ödenmek üzere 
kadro açılmasını 
istiyoruz. Buna 
acil ihtiyacımız var. 
Bu kadroları 
sağlayabilirsek

bir kısmını Gemlik 
Polikliniği’ne 

vereceğiz” dedi. 
Gemlik Üniversite
sinin 3-4 yıl içinde 
gerçekleşebileceğini 
söyleyen Parlak, 
“Uludağ Üniversitesi 
Balıkesir ve Yalova 

üniversitelerini 
kurdu. 3. Üniver
sitemiz ise Gemlik’te 
kurulacaktır. Yakın 
bir tarihte sizler 
iktidarıyla muhale
fetiyle Gemlik 
Üniversitesi’nin 
kurulması için 
elinizden geleni 
yapmalısınız. 
Bu gerçekleşecektir. 
Gerekirse Milli 
Eğitime bırakılan 
30 dönümlük arazi 
yeniden Üniversiteye 
kazandırılır.
O zaman Türkiye’nin 
göz bebeği bir 
Üniversite olur 
Gemlik Üniversitesi” 
şeklinde konuştu.

YASA 
HAZIRLANIYOR 
Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Müfit 
Parlak, genel kurula 
son anda katılan 
AKP Bursa 
Milletvekili ve TBMM 
Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Altan 
Karapaşaoğlu’ndan 
kadrolar konusunda 
ve Gemlik Üniver
sitesi’nin kurulması 
konusunda yardımcı 
olunmasını istedi. 
Söz alan 
Karapaşaoğlu, 
Gemlik’e üniversite 
kurulması için 
Bursa milletvekil
lerinin iktidarı ile 
muhalefeti ile birlikte 
hareket ettiklerini ve 
2009 yılı bütçesine 
ödenek konduğunu 
belirterek, 
“Önümüzdeki 
yasama döneminde 
Gemlik Üniversite
si’nin kurulması için 
TBMM’ye yasa teklifi 
vereceğiz. Gemlik 
Üniversitesi 
beklendiği kadar 
bile kurulmakta 
gecikmeyecek ” 
dedi.
Konuşmalardan 
sonra yapılan seçim
lerde, eski Dernek 
Başkanı Hakkı Çakır 
yeniden görev 
almadı. Dernek 
yönetimi Kurulu’na 
Haşan Başaran, 
Kemal Akıt, Mehmet 
Çelik, Adnan 
Tekin, Faruk Güzel, 
Mahmut Solaksubaşı 
ve Saadet Çolak 
seçildi.
Denetleme Kurulu’na 
ise Mehmet Dillioğlu, 
İnan Tamer ve 
Fehmi Karacan 
getirildiler. I
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Gemlik Üniversitesi
Dün yapılan Üniversite

Yaptırma Yaşatma ve Koruma 
Derneği’nin genel kurul 
toplantısı güzel bir ortamda 
gerçekleşti.

Çok kaliteli bir genel kurul 
yaşandı.

Yersiz bir tartışma dışında 
konuşulan konular hep Gem 
lik Sunğipek Yerleşkesi’nde 
açılan Yüksek okullar ve Hukuk 
Fakültesi ile ilgiliydi.
Hukuk Fakültesi’nin açılmasından 

sonra açılış yasası çıkan Denizcilik 
Fakültesi’nin yapımı ardından kurulacak 
bir fakülteden sonra, Gemlik Üniversite
si’nin önünde hiçbir engel kalmayacak.

Gemlikli hemşehrimiz Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, genel kurulda yaptığı 
konuşmada buna değindi.

Uludağ Üniversitesi’nin kuracağı 
üçüncü Üniversitenin Gemlik Üniversite
si olacağı, bunun ise en çok 3-4 yıl için 
de gerçekleşeceğini belirtti.

Gemlik Üniversitesi’nin her şeyiyle 
mükemmel bir üniversite olacağını 
söyleyen Prof. Parlak’ın konuşmasının 
ardından söz alan Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu ise kısa ve daha net 
konuştu.

2009 bütçesine ödenek konduğunu, 
muhalefetiyle iktidarıyla Gemlik Üniver

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_jguler@hotmail.com

sitesi’nin kurulmasını istediklerini 
belirterek, yeni yasama yılında kuruluş 
yasa tasarısını meclise sunacaklarını 
söyledi.

Şaşılacak hızlı bir gelişme yaşıyoruz.
Sunğipek arazisinin Uludağ Üniversite

sine verilmesi kararıyla başlayan süreç, 
araya AKP’nin iktidar olmayışıyla 
yaşanan bir engelleme döneminden 
sonra yüksek okulun yapımına Asım

Kocabıyık Beyefendi’nin sahip 
çıkması ile başlayan yeni bir 
dönem ve kısa zamanda açılan 6 
Yüksek Okul ve Hukuk 
Fakültesi...

Belediyenin yüklendiği 
Denizcilik Yüksek Okulu yapımı, 
120 yataklı bir öğrenci yurdu ve 
poliklinik binasının onarımı işi..

Geriye ne kalıyor.
Üniversite olmak için kurulacak yeni 

bir fakülte kalıyor..
Ardından siyasi iktidarın Gemlik’te 

üniversite kurulması için yasa çıkar
ması..

Öğreniyoruz ki bu da gerçekleşiyor. 
Bir özlem, bir hayal gerçek oluyor.
Gelecekte çocuklarımız, bu yurdun dört 

bir köşesinden gelecek çocuklar Gemlik 
Üniversitesinden mezun olacaklar..

Yaşamları boyunca bu onlarla yaşaya
cak.

Gemlik’te Sunğipek Fabrikası arazisini 
üniversiteye kazandıranlardan başla
yarak, arazinin Üniversite’ye tahsisini 
sağlayanlardan, içindeki okulları açan
lara, sponsor olanlara, üniversite kurul
masına destek verenlere kadar herkese 
teşekkür gerekiyor.

Tabii en büyük teşekkür Prof.
Yurtkuran Hoca ile Müfit Hoca’nın söyle 
diği gibi gerçek vatansever işadamı 
Asım Kocabıyık’a...

MfiNfiSTIR'Df! DENİZE KfiRŞI SfiTILIK 
LÜKS SflRIKONfiKLfiR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA
240 M2 
GÜVENLİKLİ

ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
RADYAL TEMEL C- 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel: (0.224) 513 42 36 ■ 37 Fax : (0.224) 513 42 36

www.forumemlak.com

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR________
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

_ _ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YIL

__________________Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_________________
_______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

___________________________135 m2 65.000-YTL________________________ _

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

___________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2_____________
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMÜRBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA

VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
http://www.forumemlak.com
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flrap Sacı' Umurbevde sahnelendi
Ercüment ESEN

Umurbey Belediyesi 
kültürel hizmetlerine 
bir yenisini 
daha ekledi.
Önceki akşam 
Umurbey Belediyesi 
çok amaçlı salonun
da sahnelenen 
‘Arap Saçı’ adlı 
tiyatro büyük 
beğeni ile izlendi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler ile yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra çok 
sayıda davetli 
katıldı.
Halk arasında
Virgül olarak 

ı tanınan ünlü tiyatro 
| oyuncusu Enver 

Demirkıran tarafın

dan sahneye 
konan ‘Arap Saçı’ 
isimli iki perdelik 
komedi oyunu 
davetlileri 
kahkaya boğdu. 
Oyun sonunda 
Umurbey Belediye 
Başkanı Mehmet 
Fatih Güler Virgül 
Tiyatrosunun 

ekibini kutlayarak 
Umurbey zeytini 
armağan etti.
Oyun sonunda 
davetlilere konuşma 
yapan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler. 
Belediyelerinin 
kapatılma 
kararını üzüntü ile

karşıladığını 
söylerken, 
Umurbey'e hizmet
lerini görevinin 
son anına kadar

Umurbey’e 
gelen Enver 
Demirkan'a 
ve seyircilere 
teşekkür etti.

götürmeye 
devam edeceğini 
belirtti.
Güler, davetlerini 
kırmayarak

i Tl, Malaman önce okullara girdi
Yeni Türk Lirası'pın 
(YTL) başındaki 
“Yeni” ibaresinin

I bu yılsonunda 
kaldırılacak olması 
nedeniyle okullar 
“YTL'den TL'ye 
Geçiş Tanıtım 
Kampanyası” 
kapsamında 
“yeni” “TL”leri 
öğrenecekler. 
Kampanya 
kapsamında

I oluşturulan afiş 
| ve broşürler ilk ve 

ortaöğretim kurum- 
larına dağıtılırken, 
tüm öğrenciler 
yeni “TU’leri yılso- 
nuna kadar öğren
miş olacak.
1 Ocak 2009 tarihi 
itibariyle de yeni 
"TL"ler müfredata 
girecek.
Türk Lirası'ndan 6 
sıfır "0” atılması 

nedeniyle Yeni 
Türk Lirası olan 
Türk para biriminde 
bu yıl sonu 
itibariyle “Yeni” 
ibaresi kaldırılıyor. 
Geçiş döneminden 
çocuk ve gençlerin 
etkilenmemesi ve 
geçiş öncesinde 
Yeni,“TL”leri öğren
meleri amacıyla 
Merkez Bankası 
tarafından 
başlatılan 
"YTL'den TL'ye 
Geçiş Tanıtım 
Kampanyası” 
okullarda 
uygulanmaya 
başlanıyor. 
Kampanya 
kapsamında 
öğrenciler 
“Yeni" ibaresinin 
kaldırılarak 
geleneksel para 
birimi olan Türk

Lirası'na 
dönülmesi 
kpnusunda 
bilgilendirilecekler. 
Ayrıca Türk 
Lirası banknot 
ve madeni 
paraların fiziki 
ve güvenlik 
özelliklerinin 
ayrıntılı olarak 
yer aldığı afiş ve 
broşürler, tanıtıcı 
çalışmalar kap
samında örgün ve 
yaygın eğitim 
kurümlarına 
dağıtıldı.

-"TL" 2009 YILINDA 
MÜFREDATTA- 
Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanı Merdan 
Tufan'da konu 
ile ilgili bir genelge 
yayınlayarak milli

eğitim müdürlükleri 
ve Merkez 
Bankası'nı konu 
ile ilgili bilgilendirdi 
ve gereğinin 
yapılmasını istedi. 
Kampanya 
kapsamında 
ayrıca, 1 Ocak 
2009 tarihinden 
itibaren örgün ve 
yaygın eğitim 
kurumlarında 
kullanılan öğretim 
materyallerindeki 
“Yeni, Türk Lirası” 
ve “Yeni Kuruş” 
para birimlerinin 
yazım ve görselleri 
yerine Merkez 
Bankası Başkanlığı 
tarafından 
hazırlanan tanıtım 
afiş ve broşür
lerindeki yeni 
para birimlerinin 
yazım ve görselleri 
kullanılacak.

Sözleşmeli öğretmeli 
ataması 5 Kasım’da
Milli Eğitim Bakanlığının 13 bin sözleşmeli 
öğretmen ataması için başvurular sona 
erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen ihtiya 
cim karşılamak amacıyla, KPSS10 puan 
üstünlüğü esasına göre, toplam 13 bin 
sözleşmeli öğretmen görevlendirecek. 
Sözleşmeli öğretmenlik için adaylar, bakan 
lığın "http://personel.meb.gov.tr" veya 
"http://ilsis.meb.gov.tr" internet adreslerin 
den başvurabilecek. Başvurular il veya ilçe 
milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan 
başvuru bürolarından herhangi birinde 
onaylatıldıktan sonra kesinleşecek. 
Başvurularda hiçbir gerekçeyle ücret alın
mayacak.
Atamalar 5 Kasım 2008 Çarşamba günü 
bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek ve 
aynı gün bakanlığın, "http://personel.meb. 
gov.tr" adresinden duyurulacak.
Görevlendirilenlerin 14 Kasımdan itibaren 
görevlendirildikleri il milli eğitim müdürlük
lerine, "2008-2 Öğretmenlik İçin Başvuru 
ve Atama Kılavuzu"nda istenilen belgelerle 
bizzat başvurmaları gerekiyor.

http://personel.meb.gov.tr
http://ilsis.meb.gov.tr
http://personel.meb


3 Kasım 2008 Pazartesi İGemlikKİ617

ELEMAN ARANIYOR
İŞLETMEMİZDE 

ÇALIŞMAK ÜZERE 
YATILI BAY AŞÇI 

ARANIYOR.
UMURBEY BAĞCI 

ZEYTİNYAĞ FABRİKASI

Ilıca Caddesi 
Dr. Ziya Kaya Mah. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
.. No: 4’de çalışır vaziyette 

■ PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır.

0 532 744 67 46

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesi’nde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM: (0.536) 222 07 12

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3201 
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

T 9 YAŞ

SATILIK DAİRE

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

GEMİİK SİNEMA GÜN1ÖĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
VİCDAN 14.00-16.15-20.30
DEHŞET TRENİ 14.15-16.30-20.30

NÖBETÇİ ECZANE
3 Kasım 2008 Pazartesi 

ENGİN ECZANESİ 
İstiklal Cad.No: 1/B 

Tel: 513 37 16 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Suren Group 

bünyesinde görev yapacak 
‘ Muhasebe bilgisi olan 

* Bilgisayar Photo impact veya 
Photoshop programları kullanabilen. 

* B Sınıfı ehliyetli 
* 30 yaşını aşmamış 

BAY veya BAYAN 
YÖNETİCİ ASİSTANI ARANIYOR. 

Müracaatların şahsen yapdifl^rgerekmektedir. 
CV için esuren@suren.com.tr 

www.surentcom.tr 
Atatürk Cd. Parsbey^Mh. No: 53 

Umurbey / GElVn-İK
TEL: 0.224 525 00

MÎ
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 
SOBALI ve DENİZ MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER 

0537 301 73 62

mailto:esuren@suren.com.tr
http://www.surentcom.tr
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Gemliksnof aradığı puanı Yenişehir'de ftulflu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper Amatör 
küme A grupta 
oynadığı 4 
maçta puana 
hasret olan 
Gemlikspor, 
ilk puanını 
Yenişehir deplas
manında aldığı 
beraberlikle buldu. 
Maça iyi başlayan 

| taraf Yenişehir

Belediyespor, 
galibiyet golü 
için sürekli 
hücum oynadığı 
maçta Gemlikspor 
kalecisi Serveti 
geçemezken 
yakaladığı 
mutlak gol ■ 
pozisyonlarını 
da cömertçe 
harcadı.
İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın 

ikinci yarısında 
atak oynayan 
taraf yine ev 
sahibi Yenişehir 
Belediyespor oldu. 
Sarı Laciverttiler, 
üstün oynamalarına 
rağmen yakaladıkları 
pozisyonları 
bir türlü gole 
çeviremedi.
Gemlikspor 
kalecisi Servetin . 
güzel oyunu ve

şansının yanında 
Yenişehir 
Belediyespor'lu 
forvetlerinde 
gol becerisinde 
etkisiz kalmaları 
ve kırmızı beyazlı 
müdafaa oyuncu
larının da üştün 
performans 
sergilemeleri 
sonucu maçtan 
gol sesi 
çıkmayınca

Gemlikspor ilk 
puanını deplasman
da 0-0 kalarak aldı 
ve moral buldu.

SAHA : Yenişehir 
HAKEMLER: 
Serkan Kaya, 
Eyüp Edizer, 
Serkan Küçük 
YNŞ.
BELEDİYESPOR: 
Melih, İbrahim, (Dk. 
79 Recep) Hüseyin, 

Samet, Gürsel, 
Umut, Evren, Sinan, 
Ömer, (Dk. 56 M. 
Emin Güneş) zafer, 
Ahmet,

GEMLİKSPOR : 
Servet, Sinan, (Dk. 
81 Samet) Fatih, 
İsmail, Ferhat, Ümit, 
Haşan (Dk. 90 Taner) 
Murat, Ahmet, 
Hamdi, Sefa 
(Dk. 59 Emirhan)

ihGW

W»
KÖSELE MANTAR TABANLIK • VARİS ÇORABI ■ VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ • TAYLOR REKLANASYON KORSE ■ 

HALLIIK VALGUS GECE ATELİ - TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI - DİNAMİK EL ATELİ ■ SPLİNTLER • 
ÇELİK KORSELER - ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER - KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ - EL BASTONU ■

VVOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve
TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
REÇETELERİ YAPILIR

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: CB BURSA
Tel: (0224) 2221516-22019 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk. 

No: 17 BURSA
Tel: (0 224) 220 0814 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Nah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel: (0224) 512 2919

BAŞSAĞLIĞI

ŞEHİTLER ÖLMEZ 
VATAN BÖLÜNMEZ

Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 

ailelerine ve milletimize 
sabırlar dileriz.

GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI
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EleMt röle ilam
Botaş'ın doğalgaza yüzde 22.5'lik zammı sonrası 
yetkililer 10cak itibariyle elektriğe de yüzde 10 ora 
nında zam gelebileceğini belirtiyorlar. Botaş'ın 
doğalgaz satış fiyatlarının 1 Kasım'dan geçerli ol 
mak üzere konutlarda yüzde 22.50, sanayide yüzde 
22 oranında artırması sonrasında, elektriğin 
hemen hemen yarısının doğalgazdan üretildiğini 
hatırlatan yetkililer, elektrik, fiyatlarında da 1 
Ocaktan geçerli olacak şekilde en az yüzde 10 dü 
zeyihde zam yapılmasının gerekeceğini söylediler.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
4 Kasım 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetes'i

Belediye, Güllıatun Nineye evyapacak
.„ Belediye Meclisi'nin dün yapılan toplantısında, imarla ilgili

konular ele alındı. GEMPORT’un yaptıracağı ek binalar ile ilgili 
isteğin yerinde görülmesine karar verilirken, 1999 depreminde 
evi hasar gören ve yıktırılarak yerine yenisinin yapılması giri 
şimleri başlatılan Gülhatun Özkök adlı yaşlı kadının evinin 
yapılması için gerekli paranın toplanamaması üzerine, bele 
diyenin bu işi üstlenmesi kararı alındı. Haberi sayfa 3’de

Marmarabirlik zeytin 
alımlarına haşlıyor

72 Nolu Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperati 
fi'n de 2008-2009 
dönemi zeytin atımları 
bugün başlıyor.
72 Nolu Gemlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi 

Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin Peker, 
merkezde başlanılan 
zeytin atımlarının önü 
müzdeki hafta belde 
ve köylerde de başla- > 
nılacağını belirterek,

3 bin 103. ortağın 6 bin 
244 ton rekolte beyanın 
da bulunduğunu bildirdi. 
Peker, ortaklardan bu 
yıl daha fazla zeytin 
vermelerinin beklen
diğini söyledi.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_güler@hotmail.com

Zamlar yakıyor
Dünyada petrol fiyattan İnerken, Türkiye 

de akaryakıt ve buna bağlı ürünlerin fiyatları 
artıyor.

AKP hükümeti ard arda zamları sıralıyor.
Vatandaşın geliri mi yükseldi, bu zamlarla 

başa çıkabilsin.
Doğalgaza gelen zam 10 ayda yüzde 60’ı 

buldu.
Ya elektriğe ne demeli.
Daha bir ay önce zamlanmadı mı elektrik

ler?
Devamı sayfa 5’de

n---- --- ---- --------------------

InlH ııw Hs Hampaııyası Ham
Özdilek Gemlik Mağazası ile Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi işbirliği ile 
organ bağış kampanyası başlatıldı, 3 ■ 9 Kasım 2008 günleri arasında Özdilek Gemlik 
Mağazası’nda açılan standda organ bağışı yapmak isteyenlere bilgi veri leceği belir
tildi. Özdilek’te kurulan standda bekleyen doktor ve .hemşirelerin organ bağışı yap
mak isteyenlere yardımcı olacaklarını söyleyen Özdilek Gemlik Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Ayfer Aksu, organ bağış kampanyasının 9 Kasım 2008 günü sona ereceği
ni belirterek, Gemliklileri organ bağışı kampanyasına katılmaya davet etti.

‘Gemlik'Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Vay be! ....
Bu ülkenin insanlarının birbirine verdiği zararı en acı

masız ye gözü dönmüş düşman bile veremez.
Zayıf karakterli insanlar yüzünden ulusal değerler 

ayaklar altına alınıyor.
Sağdan soldan bir yığın “satılmış";
Laikliğe, Demokrasiye, Cumhuriyete, Sosyal 

Devlet’e, Hukuk’a, ahlak’a zarar veriyor. Ulusal kalkın
mayı geriletiyor, giderek ulusu'bağımlı hale getiriyor.

Can Dündar diye bir televizyon çocuğu “belgesel” 
yaptı. İyi bir stratejiyle de pazara sundu.

Şimdi hem para kazanıyor hem de gelecek nesillerde 
“Atatürk” tahribatı yaratıyor.

Oysa;
Yabancılar -hepsi değil doğal olarak- ülkeye bizimki 

lerden ya daha az zarar veriyor ya da daha objektif 
davranıyorlar.

1938 yılında Ingiltere'nin Ankara Büyükelçisi Percy 
Loraine’in Atatürk'ün ölüm haberini vermek üzere ülke
sine çektiği telgrafta yer alan bilgiler, bu düşüncemizi 
doğrular niteliktedir.

Atatürk’ün sağladığı olanaklarla yetişen, siyaset 
yapan, gazete ve televizyonlarda düşüncelerini özgürce 
açıklayan insanların Atatürk’le ilgili yaklaşımları ve 
değerlendirmeleri ihsanı hayretler içine düşürüyor.

Ya yabancılar son derece gerçekçi, ya da bizimkiler 
“kazanımlarının farkına varamayacak kadar” cahil ve 
satılmış. • , ,

Türk gazetecisi ve Televizyon çocuğu Can Dündar’ın 
Atatürk’e dair öne sürdükleriyle İngiltere Büyükelçisi 
Percy Loraine’nin Atatürk’e dair “yaşadıklarını “ ve " 
gözlemlerini" karşılaştıralım.

"Mustafa" belgeselinde Can Dündar Atatürk’ün 
korkak olduğu izlenimini uyandırıyor..

Percy Loraine ise:
“Kemal Atatürk yapılması gerektiğine inandığı şeyleri 

korkusuzca yerine getirmekten aslavazgeçmemişti. 
Hastalığının şiddetlendiği anlarda ölüme çok yakınlaş 
mış olsa bile, korku asla ne yüreğine ne beynine yerleş 
meyi başaramamıştı. O, Türk Milleti'ne hizmet ederken 
öldü. Ölüm bile büyük zaferini ondan çalmayı başara
mamıştır. İnsanlara hayatlarını, onur ve şereflerini ve 
insanca yaşama yolunu vermiş, belki de tüm bunlardan 
daha önemlisi bu haklarına sahip çıkmalarını sağlayacak 
bağımsızlığı tattırmıştır.”

Can Dündar Atatürk’ü acımasız bir diktatör olarak 
nitelendiriyor; -

Percy Loraine ise;
' “Korkarım gelecek nesillere Atatürk bir diktatör 

olarak aktarılacak. Bunün yanlış olacağı kanısındayım. 
Hem savaşta, hem barışta evet o büyük bir liderdi -ancak 
gerçek bir diktatör değildi. Ne yazık ki ben, şimdiye ka 
dar onu anlatabilecek diktatör kelimesine ait bir tanımı 
mız olduğuna inanmıyorum. Ancak Hitler ve Mussoli 
ni'nirt tersine, devlette idari veya yönetim fonksiyonu 
bulunmuyordu; af yetkisi yoktu; mahkemelere emir yet 
kişi yoktu; diplomatik misyon temsilcilerini reddetme 
hakkına sahip değildi. Bütün bu hususlara teknik gözle 
bakıp bir, kenara iter ve tüm devlet meselelerinde onun 
isteklerinin hakim olduğu konusunda ısrar edebilirsiniz. 
Doğru, ancak daha çok o konudan sorumlu kişilerin 
onayının hakimiyeti şeklinde karşımıza çıkıyordu. 
Olayların gidişi, Atatürk'ün görüş açısının doğruluğunu, 
verdiği hükümlerin zekice olduğunu ve hata yapmadığını 
göstermiştir.”

Can Dündar denilen zat-ı muhteremin belgesel adını 
verdiği “saçmalıklar dizisinde” Atatürk’ün dinsiz oldu 
ğunu sanısını uyandırmak istemesine karşın,

Perci Loraine ise;
“Müslüman olarak doğmuş, ancak din-karşıtı. bir kişi 

olmuştu, doğruluğu sevmiş, günahtan nefret etmişti; 
işini iyi bilen, istidak sahibi bir askerdi, savaştan nefret 
ederdi. Bağımsızlığı elde ettiği andan itibaren barışın 
peşinde koşmuş ve barış ortamını sağlamayı başarmıştı. 
Türkiye'nin kaderini elleri arasına aldığından beri, Kema 
list Cumhuriyetin dostluk elini uzatmadığı ve aralarında 
OsmanlI Imparatorluğu’nun düşmanlarının da bulunduğu 
tek bir komşusu dahi yoktur. Uzatılan dostluk eli çoğun
lukla tutulmuş ve sarf edilen çabalar sonunda ülkeler
arası sürtüşme azaltılarak, doğunun bu bölgesinde daha 
geniş kapsamlı barış, dikkat çekici bir biçimde sağlan
mıştır.”

Dönemin Ingiltere Büyükelçisi Percy Loraine’in çek
tiği telgrafın numarası 608,Tarihi 25 Kasım 1938,çekildiği 
yer ise Ankara..

Arzu eden hala Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde 
olan PTT arşivine göz atabilir..|

MtoMınVıklıdısiıl
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Topladığı bağışların 
yüzde ellisini Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı'na 
veren THK Gemlik 
Şubesi yönetimi 
2007 yılı fitre 
ve ztĞkat payından 
13 bıin 674 YtL'yi 
Vakıf Başkanı 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
verdi.
THK Gemlik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Hüseyin 
Ekim ve Sayman 
Aylin Şentürk 
tarafından 
verilen çeki 
alan Kaymakam 
Baygül, paranın 
kuruşuna kadar 
gereken yerlere 
harcandığının 
bilinmesini istedi. 
Kaymakam Baygül, 
150 öğrenciye 
okula başlama

yardımı olarak 
250'şer YTL 
yardımda bulunduk
larını belirterek, 
ayrıca 30 Üniversite 
öğrencisine de

150'şer YTL 
maddi destekte 
bulunduklarını 
söyledi.
Vakıf, ayrıca 
yaptığı toplantılarda

ihtiyacı olan 
kişileri belirleyerek 
onlara da 
gerekli maddi 
yardımları yaptığı 
öğrenildi.

Kayalar Kafe’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Umurbey Belediyesi 
tarafından 
ihaleleri yapılan 
Celal Bayar 
Anıt Mezarı 
yakınında bulunan 
Kayalar Kafe ve 
Aytepe’de yaptırılan 
çevre düzenleme 
çalışmaları 
hızlı bir şekilde 
devam ediyor. 
Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler, dün belde 
belediyelerinin

kapatılması 
nedeniyle çalışan 
personel ile 
bir toplantı yaptıktan 
sonra, Kayalar 
Kafe’ye gidilerek, 
kafenin dış cephe 
boya işini bayan 
personele seçtirdi. 
Bitme noktasına 
gelen kafenin 
boya işinden 
sonra çerçeveleri 
takılarak, kiraya 
çıkarılacağı 
belirtildi.
Başkan Güler

ve personel, daha 
sonra geçtiğimiz 
günlerde temeli 
atılan Aytepe Çevre 
Düzenleme projesi 
ile ilgili çalışmaları 
yerinde görmek 
için Aytepe’ye 
gitti.
Aytepe’de yapılacak 
olan proje içinde 
yera alan restaurant 
bölümünde 
incelemeler yapan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler,

müteahhit firma 
yetkililerinden 
çalışmalar konusun
da bilgi aldı.

. Aytepe düzen
lemesinin 45 gün 
içinde bitirilerek, 
belediyeye teslim 
edileceğini 
öğrenen Güler, 
Aytepe’nin yeni 
düzenlemesi 
ile bölgenin 
en güzel dinlenme 
yerlerinden biri 
olacağını 
söyledi.______ | IS
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Gemlik Belediye Meclisi Kasıım ayı ilk toplantısını dün yaptı

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi Kasım ayı 
birinci toplantısını 
22 üyenin katılımıyla 
gerçekleştirdi. 
Saygı duruşunun 
ardından imarla 
ilgili önergeler oy 
birliği ile gündeme 
alınırken, İmar 
Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli'nin 
GEMPORT'un 
yapacağı ek 
binaların yerinde 
görülmesi için 
meclisten ek süre 
talebi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Öte yandan, 
1999 depreminde 
hasar gören evinin 
Kaymakamlık 
tarafından yıktırıl
ması ve yerine 
yenisinin yapılması 
için başlatılan 
girişimlerde 
sonuç alınamaması 
nedeniyle belediye
den evin yapılması 
talebi oy birliği ile 
gündeme alındı.

GÜLHATUN NİNE 
EVİNE KAVUŞACAK 
Görüşülen konu 
üzerinde açıklama 
yapan Başkan 
Turgut, 30 bin YTL 
para toplandığını, 
kalan kısmının ise 
belediye bütçesin
den karşılanarak 
Gülhatun Özkök 
isimli yaşlı kadının 
evinin yapılabilmesi 
talebi oy birliği 
ile kabul edildi, 
özel bir firmanın 
belediyeye yaptığı 
öneri ile Manastır

- Diş Hekimi
Özcan VURAL

Kültür Merkezinin 
ikinci katında 
Tomografi ve Emar 
Merkezi’nin belediye 
ile ortaklaşa açıl
ması talebi Plan 
Bütçe ve Hukuk 
Komisyonlarına 
incelenmek üzere 
havalesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Öte yandan, ilçe 
içinde devam eden 
asfaltlama çalış
maları sonucu 
düzelen cadde ve 
sokaklarda araç 
sürücülerinin hız 
yaptıklarını söyleyen 
AKP'li meclis üyesi 
Aykut Türe'nin 
engelleme yapılması 
isteğini Başkan 
Turgut uygun 
görmedi. İsteğin 
Trafik Bürosu’na 
yazı yazılarak dene
timlerin sıklaştırıl
masının istenmesine 
karar verildi.

FARAZİYELERLE 
KONUŞMAM 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülecek başka 

madde kalmaması 
üzerine Başkan 
Turgut, DP'li Ali 
Acar'ın "Termik 
Santral ne olacak" 
sorusuna cevap 
verdi. Turgut, 
“Termik Santral 
için bana bir talep 
gelme di. Neden 
gündeme getireyim. 
Olmayan işi farazi 
yelerle konuşmam. 
Bunu sivil toplum 
örgütleri yapar, 
onlar konuşabilir" 
şeklinde konuştu.

NERDEN 
NEREYE
Kendini eleştirenlere 
sürekli "Nerden ner
eye" cümlelerini 
hatırlatan Başkan 
Mehmet Turgut, 
meclis gündemi 
sonrasında ilçede 
yapılan çalışmalar
dan bilgi verirken, 
balıkhali'nin kaldırıl
masından sonra 
binanın yıkımına 
başlandığını, yanın
da bulunan beton 
parke tesislerinde 

bulunan hurda
larında satışa 
çıkarıldığını, yakında 
çevre düzenlemesi 
yapılacağını, 
yeni çarşı alanında 
tüm sorunların 
giderildiğini ve 
ayakta duran üç 
binanın da yıkımına 
başlanacağını, dere 
boyundaki sosyal 
yaşam merkezinde 
çalışmaların son 
hızla devam ettiğini 
hatırlatarak, 
"Nereye bakarsanız 
bakın, nereye adım 
atarsanız atın, 
belediyenin meclisin 
oluruyla gerçek
leştirdiği hizmetleri 
görebilirsiniz. 
Gemlik'te olmaz 
denilen işler 
başarılıyor" 
dedi
Gemlik Belediye 
Meclisi komisyonlar
dan gelen görüşleri 
karara bağlamak 
üzere 7 Kasım 2008 
Cuma günü saat 
14.00 de yeniden 
toplanacak.

Sakla, saklayabilirsen !....
AKP, Deniz Feneri olayındaki şoku atlat

maya çalışıyor.
Soygun ve hortumlar ortaya çıkınca ne 

olduğunu şaşırdı,halkın gözünde yerle bir 
oldu..

Skandalin ortaya çıktığı sırada panikle 
yen ve ses yükselterek hedef saptırmaya 
çalışan AKP şimdi Başbakan Erdoğan’dan 
da aldığı güçle “toplu inkâra” yöneldi.

AKP’li ve AKP’ye yakın gazeteleri izliyo
rum.

Haberler “Her şey yalan” diye başlıyor, 
sonra da yalanlara devam ediyorlar..

Aslında kendilerinin de inanmadığı bir 
sürü palavralar..

Ardından olmadık komplo teorileri 
şıralanıyor.

Kimi Deniz Feneri skandalini Ergene 
kon’a bağlamaya çalışarak “Alman derin 
devleti ile Ergenekon iş birliği yaptı” diyor.

Kimi “Türkiye’deki bir medya grubu 
Alman Mahkemeleri üzerine baskı kurmuş, 
istediklerini yaptırıyorlar” diyor.

Ne gariptir ki, bu kadar saçma ve uydu
ruk iddialara inananlar, bunlarda doğruluk 
payı arayanlar var.

Bu tipik bir “psikolojik propaganda” 
yöntemidir.

Ortaya çok ciddi bir iddia atıldığında , 
Siz bu iddiadaki noktaları yok farz eder 

ve “topyekûn” bir yalanlama yoluna gider
siniz.

Sesinizi o kadar yükseltirşiniz ki size 
güvenen, destek veren çevreler bundan 
şiddetle etkilenir ve “yalan” olduğuna 
inanır.

Başbakan bu yöntemi çok iyi biliyor. 
Hep böyle halkı uyutuyor..

Daha ilk günden “yalan” dedi.
Mahkemenin ilk günkü ifadeler “Başba 

kan’a para gitti” biçiminde anlaşıldı. 
Erdoğan sadece bu konu üzerinde durarak 
herkesi “müfteri” ilan etti, muhalefet yap
tığını düşündüğü Doğan grubuna savaş 
açtı ve gazete boykotu yapılmasını istedi.

Ama Tayyip Erdoğan bunu öyle ustaca 
yaptı ki, kendisine körü körüne inanan 
dinci insanlar tüm Deniz Feneri olayının 
yalan olduğunu sandı.

Şimdi soyguncular bile uygun iklimin 
oluştuğuna kanaat getirdiler ve “topyekûn” 
inkâr aşamasına geçtiler.

İlk günlerde ne yapacağını şaşıran RTÜK 
Başkanı Zahid Akman bile her şeyin yalan 
olduğunu, kendisini ilgilendiren hiçbir şey 
bulunmadığını söylüyor.

İstifa etmiyor.
Adalet Bakanı soygunu tamamen Alman 

ya’ya yıkarak “Bana ne yaa” diyebiliyor. 
(Bu tabir Adalet bakanına yakışmadı.)

Deniz Feneri Derneği yöneticileri hiçbir 
şey olmamış gibi “bu yalanlar yolumuzu 
kesemez” diyor.

Adamlarda ki utanmazlığa bak..
Peki bu soygunları - hortumları kapata

bilirler mi ?
Bir süre için evet. Ama Türkiye de muz 

cumhuriyeti değil ki.............
Baskı altında da olsa yargı ve hukuk 

çalışıyor.
Eninde sonunda vicdanları da 

paramparça eden bu skandalin iç yüzü 
ortaya çıkacak, hesabı sorulacaktır.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Körfez

mailto:ozcanvural1933@hotmail.CQm
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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72 Nolu Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Peker, 
bu yıl ise 3 bin 103 ortağın 6 bin 244 ton rekolte beyanında bulunduğunu bildirdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

72 Nolu Gemlik 
Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi'nde 
2008-2009 dönemi 
zeytin atımları 
bugün başlıyor. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker, yaptığı 
açıklamada; 
bugünden itibaren 
merkezde

başlanılan zeytin 
atımlarının 
önümüzdeki hafta 
içinde belde ve 
köylerde de baş 
(ayacağını ancak 
bu yerlerde istek 
olması durumunda 
zeytin atımlarının 
öne çekilebileceğini 
söyledi.
Geçtiğimiz yıl 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin

Kooperatifi'ne 3 bin 
79 ortağın 5 bin 319 
ton rekolte bildi 
riminde bulun
duğunu ancak 
verilen rekoltenin 
sadece 2 bin 541 
tonunun getirildiğini 
bildiren Hüseyin 
Peker, bu yıl 
ise 3 bin 103 
ortağın 6 bin 
244 ton rekolte 
beyanında bulun

duğunu bildirdi. 
Alınan zeytinin 
fiyatının daha 
sonra birlik genel 
merkezi tarafından 
açıklanacağını 
ve ödemelerinde 
açıklanacağını 
söyleyen Peker, 
ortaklardan 
bu yıl daha fazla 
zeytin vermelerinin 
beklendiğini 
söyledi.

Işkıır, ihtiyaç anketi İle işverenlerin 
talep ettiği meslekleri tepil edecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstihdam ve 
mesleki eğitim 
politikalarının 
oluşturulması, 
istihdamı koruyucu 
ve geliştirici ve 
işsizliği önleyici 
tedbirlerin alınması, 
muhtelif sektör ve 
branştaki işgücü 
açığının belirlen
mesi, işgücü ve 
mesleki eğitimin 
belirlenmesi 
amacıyla işgücü 
piyasası verilerini 
yerel ve ulusal 
bazda derlemek, 
analiz etmek, 
yorumlamak ve 
yayınlamak 
büyük önem 
arz edildiği 

belirtilen İşkur 
İl Müdürlüğü 
açıklamasında, 
Vali Şahabettin 
Harput'un 
başkanlığında 
24 Eylül 2008 
tarihinde yapılan 
İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim 
Kurulu toplantı 
şında Uludağ 
Üniversitenin 
desteği ile 
yapılacak işgücü 
piyasası analizi 
çalışmalarının 
başlatılmasına 
karar verildiği 
bildirildi. 
İşkur İl Müdürü 
Kasım Tilki, 
yaptığı açıklamada 
"Bu kapsamda, 
Kurumumuz,

işgücü piyasası 
verilerini derlemeye 
yönelik olarak 
geliştirmiş olduğu 
"İşgücü Piyasası 
Bilgileri Soru 
Kağıdı"nı bir 
yazılım programı 
çerçevesinde 
elektronik anket 

haline getirmiştir. 
Anketle elde edilen 
verilerin analizi 
şonucunda;
İlimizdeki işyerleri 
nin iktisadi faaliyet 
kolları dikkate 
alınarak gelişen 
ve daralan sektörleri 
belirlemek, bu 

sektörlerde; 
mevcut ve. 
gelecekte ihtiyaç 
duyulacak ya da 
ortaya çıkacak 
açık işleri meslekler 
bazında tespit 
edilecektir. 
Pratik ve kısa 
sürede doldurula
bilecek anketimizin, 
2008 yılı 20 Ekim- 
20 Kasım tarihleri 
arasında tüm 
işyerlerine 
uygulanması 
planlanmıştır. 
Anket elektronik 
ortamda 
http://anket.iskur.go 
v.tr web adresinde 
yer almaktadır. 
İşyerleri, anketin 
doldurulması 
esnasında oluşan 

sorulara ilişkin 
180 numaralı 
veya 0 224 
225 15 15 nolu 
telefonlarımızdan 
irtibat
kurabileceklerdir. 
İlimizin önemli * 
sorunlarından 
biri olan işsizlikle 
mücadelede 
bizlere yön verecek 
bu*pratik anket 
çalışmamıza;
Basınımızın 
desteğinin, 
firmalarımızrn 
da ilgi göstermesi 
nin İlimizin 
sağlıklı bir istihdam 
yapısına ulaşmasına 
büyük katkı 
sağlayacağını 
umuyoruz" 
dedi.

K8Ş€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q 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

http://anket.iskur.go
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Zam sağanağı önceki gün 
doğalgazdan sonra elektriği 
de vurdu.

Yüzde 10 elektriğe yine zam 
geldi.

Geçtiğimiz gün gelen zam 
yüzde 15 dolaylarındaydı.

Kriz kapıda..
Bizi vurmaz diyenler durma 

dan zam yapıyor.
Yahu esnafın, tüccarın, köylünün, 

işçinin ve sanayicinin hali duman, kimse 
önünü göremiyor bir de devletin vatan
daşın cebine el atması nasıl bir anlayış.
Memuruna yılda 2+2 zam vereceksin, 

yalnız doğalgaza yüzde 60 zam yapacak
sın.
Elektriğe yapılan zam tüm ürünlere 

yansır.
Siz seyreyleyin piyasayı..
Siz seyreyleyin vatandaşın halini...
Enerji Bakanı zamları savunuyor.

■i Doğalgazdan sorumlu Bakan zamları 
savunuyor.
İyi de Ayşe teyzemin geliri artıyor mu 

ona bakıyorlar mı?
Köylü Ahmet amcamın zeytinin fiyatı 

zamlar kadar artıyor mu?
Yok..
Öyleyse Ayşe Teyzem ile, Ahmet 

Amcam olmayan keselerinden yiyorlar.
Veya borçlanıyorlar.
Sonunda bu borçları ödeyemeyecekler.

Zamlar yakıyor...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com .

Evine, traktörüne haciz gelecek.
Vatandaşta alım gücü düştükçe zorun

lu ihtiyaçlarını alacak, diğerlerini 
erteleyecek, tüketim azalacak, esnaf iş 
yapamayacak.

Zaten yapamıyor.
Sıkıntıları her geçen gün artıyor.
AKP’li milletvekilleri şöyle çıkıp bir 

çarşı pazar dolaşsa diyorum.
Acaba nasıl karşılanacaklar.

Vatandaşın bütçesi açık, 
devletin bütçesi denk gelmiyor.

Dış borçlar 500 milyar dolara 
çıkmış, hala ekonomi düzgün 
diyorlar.
Fabrikalar işçi çıkarmak için 

hazırlık yapıyor.
Onbinlerce işçi işsiz kalınca ne 

yapacak bu insanlar..
Ne yiyip ne içecekler..

Borçlarını nasıl ödeyecekler.
Yakında ABD’deki gibi bir kriz kapımızı 

çalarsa şaşmayalım.
Bizdeki bankalar zamanında battı, 

devlet onları kurtardı, bu kez kredi kartı 
krizi gelecek kapımıza..

Gidiş iyi değil.
Halkını rahatlatma görevi olan iktidar

lar, halkı zamlarla cendereye alıyorlar.
Yaşamı çekilmez kılıyorlar.
Ekonomi bozulursa aile birliği de bozu

luyor.
Sosyal dengeler değişiyor..
Bunları bilmiyorlar mı?
Elektrik ve doğal gaz zamları geri alın

malı.
Vatandaş bu kış nasıl ısınacak.
AKP seçim kazanmak için dağıttığı 

kömürleri bu kez tüm vatandaşlarına 
dağıtmak zorunda kalacak.
Devletinden sadaka alarak yaşayan 

insanların ülkesi olduk.
Yazık.

Milim lniıaMlimı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Kızılay Kan 
Merkezi, periyodik 
olarak sürdürdüğü 
kan bağış kampan 
yası çerçevesinde 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda dün 
başlayan kan 
bağışı kampanya 
sına kan vermek 
isteyen vatandaşlar 
ilgi gösteriyor.
Yaşantımızda 
mutlak ihtiyacımız 
olan ve sadece 
insandan alman 
kan için duyarlı 
vatandaşlarımızın 
bağışları ile bir 
çok insan hayatını

yeniden 
sürdürebiliyor. 
"Bin ünite kan bir 
insan" hayatını kur* 
tardığının bilinci ile 
hareket eden vatan
daşlar gösterdikleri 
ilgi ve verdikleri 
kanlarıyla hiç tanı

madıkları birinin 
hayatını da 
kurtarabiliyorlar. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda dün 
başlayan kan bağışı 
kampanyasının 
bugün de devam 
edeceği bildirildi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M acide 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 
MORTGRGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR_______
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 

__________________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan______ „ ,
Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı

135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

_______________Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK ' KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
tr^exAdÖğaLgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M, CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com


4 Kasını 2008 Salı Gemlik Körfez Sayfa 6

Wlı aileler solıbel hakkının uygulanmasını isiefli
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kısa adı TAYAD 
olan (Tutuklu Aileler 
Yardımlaşma 
Derneği) F tipi ceza
evlerinde bulunan 
siyasi tutukluların 
sohbet haklarının 
uygulanmadığını 
belirterek açıklama 
yaptılar.
Minibüs garajı içinde 
TAYAD'lı aileler 
adına açıklamayı 
okuyan Tuncel Ayaz, 
Adalet Bakanının 
yalan söylediğini 
ileri sürdüğü açıkla
masında; "Bu 
ülkede ne zaman 
halka karşı saldırı 
gerçekleşse hedef 
hapishaneler oldu. 
Adına milenyum 
dediler 2000 yılına. 
Önce milenyumla 
ilgili yıldızlı propa
gandalar yaptılar, 
sonra milenyumu 
Türkiye 19 Aralık'ta 
kapattı. 19-22 Aralık 
2000 tarihinde 20 
hapishaneye aynı 
anda saldırıldı.
Adına 'hayata 
dönüş' operasyonu 
dediler. Cumhuriyet 
tarihinde Kıbrıs 
barış harekatından 
sonra ki en büyük

2 yaşınılaki çocuk mantardan zehinendi
İnsan vücudu için 
gerekli temel mad
deleri barındıran 
mantar bilinçsiz 
tüketilince ölümlere 
neden oluyor. 
Bursa'da, son bir 
haftada mantar 
zehirlenmesi teşhisi 
ile tedavi altına 
alınan 5 kişiden 2 
yaşındaki bir çocuk 
hayatını kaybetti. 
Merkez Nilüfer ilçesi 
Korubaşı köyünden 
mantar zehirlenmesi 
şüphesiyle Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi'ne 
getirilen Muhammed 
Demir (2), burada 
yapılan ilk müda
halenin ardından

Okul kantiniiKlen çikolataları çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesin 
de, bir ilköğretim 
okulunun kantinine 
giren hırsızlar, 2 
kutu çikolatayı alıp 
kaçtı. Polis olayla 
ilgili soruşturma

askeri operasyonu 
gerçekleştirerek 
tutukluları kurşunla
yarak, kimyasal 
gazlarla diri diri 
yaktılar. Yaşanan 
katliam sonucu 28 
tutsak katledildi. Bu 
operasyonla açıldı 
F tipi hapishaneler. 
F tipi hapishaneler 
tecrit demektir, 
işkence demektir. 
Kopkoyu bir yalnız 
hk. Yaşanan 7 yıllık 
süreç tecrit 
konusunda ne kadar 
haklı olduğumuzu 
ortaya koymuştur. 
F tipi hapishane 
lerde yaşanan 
intiharlar, ölümler 
tecridin ne olduğunu 
defalarca kanıtladı.
F tiplerinde yaşanan

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Muhammed, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Mantar zehirlenmesi 
nedeniyle İnegöl'e 
bağlı Akıncılar 
köyünden Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi'ne 
gelen Nurgül Ayar 
(9)da Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Ayar'ın yoğun 
bakımda tedavi gör 
düğü, hayati tehlike 
sinin devam ettiği 
öğrenildi.
Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. İsmail 

başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Demirtaşpaşa 
İlköğretim
Okulu'nun kantininin 
kepenk saclarını 
raylarından söken 
kimliği belirsiz kişi 

ölümlerin bir yanı 
tecrittir. Tecrit inşa 
na hasret, sese has
ret demektir. Tecrit, 
F tipleri insan olma 
nın ilkelerine 
aykırıdır, F tiplerinde 
ölümlerin diğer yanı 
ise işkencedir. Ko 
ğuş sisteminde dahi 
saldırılar, işkenceler 
ülkemizde malum
dur. F tiplerinde, 
hücreler de hangi 
boyutta işkence 
yaşandığını tüm 
Türkiye gördü, tanık 
oldu. AKP yalan 
söylüyor. İşkence 
konusunda yalan 
söylüyor İşkenceye 
sıfır tolerans diyor. 
Sokakta, hapis
hanede insanlar 
öldürülüyor.

Hakkı Çelik, türü 
bilinmeyen mantar
ların kesinlikle yen
memesi gerektiğini 
söyledi. İlkbahar 
ve sonbahar ayların
da doğada kendi 
liğinden yetişen 
mantarların yaygın 
olduğunu vurgu
layan Dr. Çelik, 
doğada 2 bin 500 
mantar çeşidi bulun
duğunu ve bunların 
çoğunun zehirli 
olduğunu dile 
getirdi. Vatandaşları 
zehirli olup 
olmadığından emin 
olmadıkları mantar
ları toplamamaları 
konusunda uyaran 

veya kişiler, kantine 
girmeyi başardı. 
İçerideki 2 kutu 
çikolatayı çalan 
şahıslar, kısa 
sürede kantinden 
kaçtı.
Soyulduğunu

AKP yalan söylüyor, 
tecridi kabul ediyor. 
10 saatlik sohbet 
hakkını tanıyor 'per
sonel yok, yer yok' 
diye uygulamıyor. 
AKP yalan söylüyor. 
Adalet Bakanının 
yalanlarına 
inanmıyoruz. AKP 
iktidarı sadece 
hapishaneler poli
tikalarında değil, 
eğitimde, sağlıkta, 
işsizlikte, ekono
mide her şeyde ya 
lan söylemeye de 
vam ediyor. Adalet 
Bakanı işkence için 
özür diliyor ve 
katiller hala serbest. 
Halkın oylarıyla ikti
dara gelen bir parti, 
halkı yalanlarla yö 
neteceğini sanıyor. 
Nereye kadar.
Biz TAYAD'lı aileler 
olarak diyoruz ki;
7 yıllık direnişte öde 
diğimiz bedellerin 
arkasında duracağız. 
122 canımızla kazan 
dığımız haklarımızın 
takipçisi olacağız. 
10 saatlik sohbet 
hakkı uygulansın" 
d^‘di.
TAYAD'lı aileler 
adına slogan atılarak 
yapılan açıklama 
olaysız sona erdi.

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

Yaşamdan 
Çizgiler

Yağmurun anımsattıkları....

Çelik, şöyle 
konuştu: 
"Ormanda ya da 
kırlarda yetişen 
mantarların 
hangisi zehirli, 
hangisi değil ayırt 
etmek güç. Kültür 
mantarları dışında 
kesinlikle türü 
bilinmeyen mantar 
yenilmemeli. 
4-5 çeşit zehirli 
mantar türü var 
ve bunlar karaciğer 
ve böbrek yetme
zliğine neden 
oluyor. Bu mantar
ları yenildi ğinde 2 
saat içinde ölüme 
neden olabilmekte
dir." 

Yağmur, Dünyamızdaki suların buhar
laşarak atmosferin üst seviyesine doğru 
subuharı halinde çıkarak yukarıda soğuk 
havayla karşıaşınca soğuyarak bulutları 
oluşturmaktadırlar.

Ne kadar çok nem yüklü tanecik soğur
sa o kadar yoğun bulut meydana gelmek
tedir.

Her bulutun hava şartlarına göre belli 
bir doyuma ulaşma noktası bulunmaktadır.

Devamlı yukarıya doğru çıkan ve 
yukarıda soğuyan tanecikler bulutların 
yoğunluğunu artırarak, bulutların doyma 
noktasına ulaşmasını sağlayarak yağ
masını sağlar ve küçük damlalar gökyü 
zünden yere doğru serpillir.

Bu doğa oluşumu yaşamımızda farklı 
anlamlarla yerini alır.

Duyguların ifadesi için bir araç niteliği 
taşir.

Tabiattın bizlere dinlettiği müziktir. 
Gökyüzünün duyduğu en güzel şarkıdır. 
Ayrıca onun adı bestelerde de geçer. 
Yeni Türkü'nün "Yağmurun elleri" Hiç kim
senin yağmurun bile böyle güzel elleri 
yoktur"; Ezginin Günlüğü'nün "Düşler 
sokağı" çalismasindaki "yağmur yağsa 
uykum kaçsa" vb sözlerde olduğu gibi. 
Arınmayı da beraberinde getirir.

Çiğlik olur.
Düşleri harekete geçirirerek geçmişi 

hatırlatır.
Sokaklarda kaybolma isteği uyandırır. 

Bir hüznü ve varoluşu simgeler.
Cama vuruşlarıyla yalnızlığı bölen olur. 

Her işi bir kenara bırakıp, tüm planları 
iptal edip, sıçacık bir yatakta uyuma iste
diği uyandırır.

Sonbahar ve İlkbaharın geldiğini 
müjdeleyendir.

Bitkilere can verirerek, romantizmin ve 
duygusallığın tetikleyicisidir.

Hüznün su halidir.
Fırtınalıysa korkutan, rüzgarlı 

olduğunda üsütendir. »
Güneşe dokunduğunda gökkuşağını 

yaratan zerrelerdir.
Topluca yıkanmamızı sağlar.
Saçların dibinden soğuk akar enseye, 

o an aklına geliverir ne kadar üşüşende, 
yağmur can verendir.

Çifçinin mahsulu ekmeği olur.
Yağdığında, her yer buram buram 

toprak kokar.
Derin bir nefesle içimize dolan huzur

dur.

anlayan kantin 
işletmecisi Veli 
D. (42), durumu 
hemen polise 
bildirdi. Polis, 
çikolata hırsızlarım 
yakalamak için 
soruşturma başlattı.

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

©SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95 - ===al
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ıtimiıiıa
Borçlar Kanunu'nda 
tümüyle değişiklik 
öngören Türk Borç 
lar Kanunu tasarısı, 
5 Kasım Çarşamba 
günü Meclis Adalet 
Komisyonu'nda 
görüşülecek. 
Geçtiğimiz Ocak 
ayında TBMM'ye 
sunulan ve Adalet 
Komisyonu'nca alt 
komisyona havale 
edilen tasarı ev 
sahibi-kiracı ilişki
lerinden kefillik sis
temine, alışveriş 
hukukundan çalış
ma hayatına kadar 
pek çok alanda 
önemli değişiklikler 
öngörüyor. 1926 
tarihli Borçlar Kanu 
nu'nda köklü deği 
şiklikler öngören 
tasarının ilgili mad
desi aynen kabul 
edilirse, kredi kul
lanan ya da taksitle 
alışveriş yapanların 
kefil bulması zorla 
şacak. Çünkü tasarı 
eşinin onayını alma 
yanların kefil olama 
masını öngörüyor. 
Yaklaşık 1 yıldır 
Meclis gündeminde 
bulunan Türk Borç 
1ar Kanunu Tasarısı, 
5 Kasım Çarşamba 
günü Meclis Adalet 
Komisyonu'nda ele 
alınacak. Ev sahibi- 
kiracı ilişkileri, 
kefillik, alışverişten 
çalışma yaşamına 
kadar pek çok kö 
nuda önemli düzen
lemeler öngören 
tasarı 649 madde
den oluşuyor.

-EŞ RIZASI 
OLMADAN KEFİL 
OLUNAMAYACAK- 
Tasarının kefilleri 
koruyucu temel 
hükümlerinden 
birisini, 'kefillerin,

kanunun 
kendisine tanıdığı 
haklardan feragat 
edemeyeceğine* 
ilişkin tek 
cümlelik 
düzenleme 
oluşturuyor. 
Alacaklılar 
karşısında kefilleri 
koruyan bu 
hüküm genel 
nitelik taşıyor 
ve kefalet sonu
cunu doğuran 
tüm sözleşmeleri 
kapsıyor. Dost 
ve akrabalarını 
kıramadığı için 
kefil olan sonra da 
ailece mağdur 
duruma düşenleri 
koruyan önemli 
bir hükme yer ve 
rilen tasarıya göre, 
eşlerden biri ancak 
diğerinin yazılı 
rızasıyla herhangi 
bir borca kefil 
olabilecek. Söz 
konusu tasarıya 
göre, evli bir 
kişi eski kanun 
uyarınca bir 
borca kefil 
olmuşsa, 
bu kefaletin geçerli 
olması için eşinin 
rızası aranmayacak. ı 
Ancak, yeni 
yasa yürürlüğe 
girdikten sonra 
imzalanacak 
tüm kefalet 
sözleşmelerinde 
eşin rızası 
mutlaka aranacak. 
Alacaklı, borçlunun 
peşine düşmeden 
veya taşınmaz 
rehinini paraya 
çevirmeden 
müteselsil kefili 
takip edebilecek.
Verilen her 
türlü kefalet, 
10 yıl sonra 
kendiliğinden 
ortadan kalkacak.
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Zeytinspor: 1 Nilüfer Belediye: 3
Wİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Genç Bayanlar 
Voleybol İl Birinciliği 
müsabakasında 
Gemlik temsilcisi 
Zeytinspor takımı 
konuk ettiği Nilüfer 
Belediyespor'a 
3-1 yenildi.
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
oynanan maçın 
baş hakemliğini

Ali Delidağ yaparken 
yardımcılığını 
Özgün Erdoğan, 
sayı hakemliklerini de 
Çetin Çelik ile 
Emine Yaşar 
Erdem yaptılar. 
Oyuna çok iyi . 
başlayan ve 
arka arkaya aldığı 
sayılarla rakibine 
üstünlük sağlayan Eda, 
Büşra, Burçin. İrem, 
Irmak ve Derya'dan

oluşan Zeytinspo/lu?' 
kızlar ilk seti 
25-20 önde kapadılar. 
İkinci sette oyuna 
ağırlığını koyamayan 
temsilcimiz 
Zeytinspor, 
bu seti 13-25 kaybetti. 
Üçüncü seti 15-25 
ve dördüncü seti de 
15-25 kaybeden 
Zeytinspor maçtan 
3-1 mağlup 
ayrıldılar.
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WWWIMI
Meydan operasyonunda piyasa 
ya kokain pazarlayan 3 kişi göz 
altına alındı. Şahıslar, hap bula
mayınca atları bayıltan hapları 
satıyorlardı. Haberi syf 3’de

İl Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde RTÜK bütçesi görüşülürken, Zahid Akman yüzünden olaylar çıktı.

lifli

İMİlİHHIIİIllM
S TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplan 
tısında, RTÜK bütçesi hakkında bilgi ver
mek için Zahid Akman’ın konuşma yap
masına CHP’liler muhalefet edince gerginlik 
yaşan dı, AKP’li Altan Karapaşaoğlu, CHP’H 
Gürol Engin’in üzerine yürüdü. Yumrukların 
havada uçuştuğu kavgada, Akman ve 
Karapaşaoğlu salondan çıkarılarak başka 
bir odaya götürüldüler. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

M Silili M İte B8İWt
Ankara'nın taşına bak..

Gazi Mustafa Kemah Kurtuluş Savaşı’na 
başlamadan önce TBMM’sini Ankara da 
toplayarak, yeni Türkiye Devletinin başken
tinin Ankara olacağının işaretini vermişti.
Ankara’nın başkent olması çetin savaşım

lar sonunda gerçekleşti.
Bağımsızlık savaşı kazanıldıktan sonra 

Cumhuriyet ilan edildi.
Bununla kalınmadı, hilafet kaldırıldı, 

saltanat lavedildi.
Yeni bir devlet kuruldu.
Laik bir Cumhuriyeti Ankara’da doğdu.

Devamı sayfa 5’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Sanayi Komisyonu, il 
çemizde kurulacak olan kö 
mürle çalışacak Termik Sant 
rai için inceleme başlattı. 
Tevfik Solaksubaşı Başkanlı 
ğında toplanan Sanayi Ko 
misyonu, komisyon üyesi 
Elektrik Mühendisi Ali Os 
man Yavuz’dan termik sant 
railer konusunda bilgi aldı.

Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfofagemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETÎNKAYA

Buluşma
Düzenin teşekkürü....

Günlerdir gazeteler ve televizyonlar “bir 
sapık”ın haberleriyle çalkalanıyor.

O sapık ki “din kisvesine” sığınarak yap
tıklarını meşru kılmanın çabası içerisinde ..

O sapık ki henüz bıyığı terlememiş lise 
öğrencisiyken “düşüncelerini kaldırama 
dığı” için bir gazeteciye, düşünce adamı 
Ahmet Emin Yalman’a “allah düşmanı” 
diyerek 6 el ateş etmiş ve öldü düşünce-' 
siyle bırakmış..

O sapık..
Sapıklıklarının karşılığını “cezaevine” 

düşerek alıyor..
Almasına da ..
Hem hukuktan hem de hukuk dışından 

birileri “sapı ğa” kol kanat geriyor ve . 
sapıklıklarını sürdürsün diye salıveriyor.

En az sapık kadar “tehlikeli” olan bir gi 
rişime tanıklık ediyor Türkiye Cumhuriyeti..

“Hukuk cinayeti”..
Hem de herkesin gözünün içine soka 

soka...
Kaldı ki...
Türkiye gibi “cinsel istismarın ve 

tacizin” alabildiğine kol gezdiği bir ülkede...
Çünkü;
Bizim insanımız “cinsellikten” öcü gibi 

korkar..
Onun için de “gizlenerek” işini tutmaya 

kalkışır..
Dolayısıyla Hukuk’un tacize uğrayanı 

koruması gerekir..
Biz aslında “koruduğunu” düşünuyor- 

I duk..
। Ancak son “sapık” olayı gösterdi ki, 
koruma zırhı türlü çeşitli ayâk oyunlarıyla 
delinebiliyor..

Yıllar önce biri bir saptama yapmıştı 
“tuz koktu” diye..

Şimdi nasıl açıklanır bu durum bilemiyo
rum..

Ancak olayın faili, sanığı, müsebbibi 
tereyağından kıl çektirerek kurtulduğu ou 
duruma teşekkür etmeyi de unutmamış !

Kim yaptı nasıl düşündü bilmem ama 
olayı tüm boyutlarıyla ortaya koymuş 
aşağıda okuyacağınız “teşekkür” ilanında..

TEŞEKKÜR
Işık hızıyla tahliyemi sağlayan yargı 

mensuplarına,
Beni 3 avukat savunurken, çocuk için 

avukat tutmayan SHÇEK yetkililerine,
"İntihar etmeyi düşünüyorum" diyen 

çocuk için
"Psikolojisinde bozulma yok" diyen 

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ve Adalet 
Bakam'na,

Çoluk - çocuk sahibi olduğu halde ses
siz kalarak benden yana tavır koyan Sağlık 
Bakam'na,

Kadının saçının teli görünecek diye 
ortalığı birbirine katarken benim olayda kıl
larını kıpırdatmayan din kardeşlerime,

Türban için İnsan Hakları Mahkemesi'ne 
giderken bu olayı görmezden gelen First 
Lady'ye,

"Din tüccarı yazar" olduğum için benden 
desteğini esirgemeyen F - Tipi medya 
organlarına,

Toplumsal sorumluluğu "Ermeni ve Kürt 
sorunuyla" sınırlı yazar ve aydınlara,

Beni almaya geldiğinde gururlu şekilde 
sırıtan eşime,

Teşekkürü borç bilirim.
Hüseyin DÜZMEZ

II

HsflmıiMMı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi Komisyonu, Gemlik Enerji A.Ş.nin Gemlik Gübre 
Fabrikası içinde kurmayı planladığı Termik Santral konusunda inceleme başlattı.
Kadri GÜLER

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Sanayi 
Komisyonu, ilçemiz 
de kurulacak olan 
kömürle çalışacak 
Termik Santral için 
inceleme başlattı. 
Önceki gün' Tevfik 
Solaksubaşı:, 
Başkanlığınca' 
toplanan Sanayi 
KomisyonuiKomis 
yon üyesi Elektrik 
Mühendisi^Ali Os 
man Yavuz’dan ter
mik santraller konu 
sunda bilgi âldı. 
Konuyu Ticaret, 
ve Sanayi Odası 
Meclisi’ne götüre
ceklerini söylbyen 
Tevfik Solaksubaşı, 
"Gerektiğinde 
proje sahibisanayi- 
cileri de Odamıza 
davet ederek, yap
mayı planladıkları 
santral ile ilgili 
bilgi alacağız.

Bu konuyu Oda 
meclisimizde 
tartışıp çıkşn 
sonucu Gemlik 
kamuoyuna 
duyuracağız” dedi. 
Sanayi kurulüş 
larının çevreyi 
ve insanı düşünerek 
yatırım yapmak ’

zorunda olduğunu 
belirten Solaksu 
başı, "Gemlik 
Elektrik, odamıza 
tescil yaptırmış 
bir kuruluştur.
Konuyu tüm 
detaylarıyla 
inceleyeceğiz” 
şeklinde konuştu.

Ticaret ve Sanayi 
Odası Sanayi 
Komisyonu, 
Tevfik Solaksubaşı, 
Ali Osman Yavuz, 
Abdullah Yıldırım, 
Semih Aşkın., .
Nihat Balkan, 
Bülent Kurt’tan 
oluşuyor.

İHC IMİBIİ İSlaSTOlUM İW

Araçların fenni muaye 
nelerinin özelleştiril 
meşinden sonra, bu 
hizmeti ilçemizde 
verecek olan Doğuş 
Holding’in Orhangazi 
Yolu’nda başladığı 
inşaat tamamlanmak 
üzere.
Dört ay gibi kısa bir 
sürede tamamlanan 
muayene istasyonu 
inşaatı, araçlarda 
AB standartlarında 
muayene yapacak. 
Avrupa Birliğine 
bağlı ülkelerde “TÜV” 
adıyla hizmet veren araç 
muayene istasyonların-

da kont roller fenni 
araçlarla yapılacak. 
Bugüne kadar 
Karayolları teknik ekip
leri tarafından gözle 
yapılan kontrollerle 
araçlara trafiğe 
çıkma izni veriliyordu. 
İlçemizde bölgeye 
de ilk etapta hizmet 
verecek olan Doğuş 
Grubu’na bağlı Araç 
muayene İstasyonu’nun 
yıl başına kadar 
inşaatının ve çevre 
düzenlenmesinin 
bitirilerek hizmete . 
2009 yılı başında 
girmesi bekleniyor.
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Utları hayıltan hapları
W diye saııyorlartlı

YazıYORUM

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince 
düzenlenen 
'Meydan* operas 
yonunda piyasaya 
kokain pazarlayan 
3 kişi gözaltına 
alındı. Zanlıların, 
'extâcy* hap diye, 
at ve köpeklere 
verilen sakinleştirici 
hapları satmaya 
kalkıştıkları 
belirlendi.
Narkotik Büro Amir 
liği'nden yapılan 
açıklamaya göre, 
İstanbul'dan temin 
ettiği kokain mad
desini Bursa'da 
satmak isteyen 
Mehmet Ali E. (21) 
isimli zanlı Narkotik 
polisince takibe 
alındı. Polis, 
uyuşturucu maddeyi

Salih K. isimli 
kişiye teslim 
eden Mehmet 
Ali E.'yı merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yavuz Selim 
Mahâllesi'nde 
suçüstü yakaladı. 
'Meydan' ismi 
verilen Operasyon 

i kapsamında

zanlılarla işbirliği 
içerisinde olduğu 
belirlenen Nurettin 
Ö. de yakalandı. 
Gözaltına alınan 
3 zanlı sorgula
malarında, 
extacy uyuşturucu 

\ hap bulamadıkları
zaman, veteriner 
aracılığıyla at ve

köpekler için 
kullanılan sakin
leştirici hapları 
uyuşturucu 
diye satmaya 
kalktıklarını 
itiraf etti.
Toplam 4 gram 
kokain maddesiyle 
yakalanan Mehmet 
Ali E., Salih 
K. ve Nurettin 
Ö. sorgulamalarının 
ardından;
"İştirak halinde 
uyuşturucu-uyarıcı 
kokain maddesi 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılardan E.ve 
K.'nın uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan sabıkalı 
oldukları öğrenildi* 
Polis, olayla 
ilgili bir kişinin 
aranmasına devam 
edildiğini bildirdi.

2 yaşınflalıi çocuk çakmakla
oynarken yangın çıkarttı

Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde çakmakla 
oynayan 2 
yaşındaki çocuk 
yangına sebep 
oldu.
Edinilen bilgiye

göre, Erikli 
Mahallesi Erol 
Sokak'ta ikamet 
eden Yaşar 
K.'nın (32) 
2 yaşındaki 
oğlu, çakmakla 
oynarken yatakları

tutuşturdu. 
Kısa sürede 
büyüyen yangın, 
ev sahibi ve 
komşuların 
yardımıyla 
söndürüldü.
Yangında ev

eşyaları kısmen 
zarar görürken, 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.
Ev sahibi Yaşar 
K., polise olayla 

ilgili ifade verdik

Kaçırılan nemi için fidye istediler
Somali açıklarında 
Türk gemisini 
kaçıran korsanlar, 
Türkiye'deki 
firma yetkililerinden 
fidye istedi. 
Kaçırıldıktan 
sonra bir süre 
haber alınamayan 
Yasa Neslihan 
adlı geminin 
personeli, 
korsanların izin

vermesi üzerine 
kısa telefon 
görüşmeleriyle 
iyi olduklarını 
bildirdi. 
Mürettebatın 
durumunun iyi 
olduğunun öğre
nilmesinden 
sonra dikkatler 
korsanların 
talebine çevrildi. 
Bir süre

Türkiye'deki 
firmayla iletişime 
geçmeyen 
korsanlar sabah 
dün saat 09.00 
sıralarında Yasa 
Denizcilik’!'aradı. 
Yasa Denizcilik 
yetkilileri korsan
ların fidye 
istediğini belirtirken, 
talep edilen 
miktar konusunda

bilgi vermedi. 
Mürettebatın 
sağlık durumunun 
iyi olduğunu 
belirten Yasa 
Denizcilik 
yetkilileri, 
bundan sonraki 
amaçlarının 
mürettebatı ve 
gemiyi kurtarmak 
olduğunu 
söyledi.

‘Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesl.com

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

Kaptan gerekli...
Ekonominin bir kaptanı olur.
Özellikle "kriz dönemlerinde" kaptan tüm yetki 

ve sorumluluğu üstlenir.
Ve.de ekonomiyi dalgalar arasında batmaktan 

kurtarır.
Fırtına dindikten sonra da ekonominin, halkın 

yararına, kazasız belasız bir limana yanaşmasını 
sağlar.

2001 krizinde Ecevit hükümeti Kemal Derviş’i 
"kaptan” olarak atadı.

Beğenelim, beğenmeyelim, Kemal Der viş 
gemiyi düze çıkarmayı başardı.

İyi de şimdi ekonomi dalgalarla boğuşurken, 
“kaptan" kim?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mı?
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Nazım 

Ekren mi ?
Devlet Bakanı Mehmet Şimşek mi?
Maliye Bakanı Kemal Un akı(an mı?
Tabii olarak, ekonominin dalgalardan zarar 

görmemesi için hepsi “iyi niyet”le bir şeyler yapı 
yorlardır.

Burada tabiidir ki muhalefet etmeye, acı şeyler 
söylemeye gerek yok. Aynı geminin içindeyiz.

Batarsak hep beraber batacağız.
İyi ama “kaptan” yok.
Bu iş kaptansız olmaz. Bu tür dalgalı dönem

lerde, olağan dışı dönemlerde politika ve tedbir 
belirlemede ve uygulamada bütünlük esastır. Kötü 
durumlar da gemi de kaptan ve tayfalar hep 
beraber çalışırlar..

Hükümet bir kişiye güvenmek ve onu “kaptan"- 
tayin etmek zorundadır.

Kaptan, kendisiyle çalışacak ikinci, üçünc.u '. 
kaptanlarını belirler.

Şimdilerde her şey normalmiş gibi hükümet . 
mevcut yapıda günü geçirmeye çalışıyor. Bizleri laf 
cambazlığı ile uyutuyor.

"Hamdplsun iyiyiz” demek boş konuşmaktır..
Böyle olunca da IMF ile anlaşmanın 

gecikmesinin sorumlusunun kim olduğunu 
bilemiyoruz.

IMF ile ilişkileri kimin yürüttüğünü, yürüteceğini 
bilemiyoruz.

Sistemdeki tıkanıklıkları kimin açacağını 
bilemiyoruz.

Yükselen dolar fiyatlarına bakarak dövünmekle 
kalıyoruz.

Kaptansız olmaz.;.
Tekrar ediyorum kaptansız olmaz..
Hükümetim bu fırtınayı önlemek için belirlediği 

politika nedir?
Bunlar halka açıklanmalıdır..
Bu çalışmalarda Merkez Bankası ile uyum nasıl 

sağlanıyor?
Hükümetinin yapması gereken, öncelikle, “kap

tan"! belirlemektir.
“İşte bizim kaptanımız budur” demesi lazım.
Biz hükümet olarak ona güveniyoruz, “Bu kişi 

iyi bir kaptandır” siz de güvenin diyecek ki, halk 
rahatlasın.

Devlet Planlama Teşkilatı gibi önemli bir insan 
kaynağımız var.

Değişik kamu kuruluşlarında 2001 yılındaki 
sorunları yaşamış, kriz'deneyimi kazanmış 
bürokratlarımız var. Var oğlu var..

Kaptan bunları bir araya getirecek, bunları 
çalıştıracak, ekonomiyi düze çıkaracak. Halk rahat
layacak...

“Başbakan zaten her şeye hâkim... Başbakan 
zaten kaptan...”

Bu laflar bence yalakalık, halkı aldatmadır.. 
Başbakanın eğitim düzeyi belli. Ekonomiden 
anlayamaz.. Bakanların her biri kendi alanında 
çalışıyor. Sorun yok...

Kaptana falan lüzum yok" deniliyorsa, 
Biz bu fırtınayı kolay atlatamayız.
Büyük faturalar öderiz.
Batınca da ne Ne Başbakan kalır, ne 

Kasımpaşa!... . ~

http://www.gemlikkorfezgazetesl.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
Ve.de
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde RTÜK bütçesi görüşülürken, Zahid Akman yüzünden olaylar çıktı.

Mecliste liiliiıteı »e y ummhlar konuşlu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, RTÜK bütçesi hakkında bilgi vermek için 
Zahid Akman’ın konuşma yapmasına CHP’liler muhalefet edince gerginlik yaşandı, AKP’li J 
Altan Karapaşaoğlu, CHP’li Gürol Engin’in üzerine yürüdü. Yumrukların havada uçuştuğu 
kavgada, Akman ve Karapaşaoğlu salondan başka bir odaya götürüldüler. '

TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
RTÜK'ün bütçesini

I görüşürken yaşanan 
I gerginlik kavgaya 
•döndü. RTUK 

I Başkanı Zahit 
j Akman'ın Komisyon 

salonundan
ı çıkarılmasını isteyen 
I muhalefet milletve 

killeri ile AKP’liler 
arasında başlayan 
sözlü tartışma 
yumruklu 
kavgaya döndü. 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 
RTÜK Başkanı 
Zahid Akman 
gerginliği iktidar • 

ve muhalefet 
partilerine mensup 
komisyon üyelerinin 
yumruklarının 
konuştuğu bir 
arenaya dönüştü. 
Görüşmeleri 
bu gerginlik 
sonucu di ı udi 
TBMM Plan Bütçe 
Komisyonunda 
bütçe görüşmeleri 
sürerken, RTÜK 
Başkanı Zahit 
Akman'ın RTÜK 
bütçesinin 
sunumunu yapmak 
üzere söz almasına 
CHP’liler karşı 
çıkınca başlayan 
gerginlik önce 

sözlü tartışmaya 
ardından yumruklu 
kavgaya dönüştü. 
CHP'lilerin sözlü 
sataşmalarına 
sinirlenen AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu. 
otuıııugu yerden 
fırlayarak CHP’li 
Gürol Ergin'in 
üzerine yürüdüğü 
görüldü. Bunun* 
üzerine AKP liler 
önce Zahid Akman’ı 
ardından Altan 
Karapaşaoğlu'nu 
toplantı salonundan 
çıkararak ayrı 
odalara götürdüler.
Akman RTÜK 

bütçesinin sunumu 
nu yapmak üzere 
söz aldığı sırada, 
CHP’li Gürol Ergin 
ayağa kalkarak, 
"Deniz Feneri ile 
ilgili yargılanan 
birisinin parlamento
da konuşmasını 
etik bulmuyoruz. 
Hükümeti sorumlu
luğa çağırıyoruz. 
Komisyonu terk 
ediyoruz" sözleri 
üzerine, komisyon
daki tüm muhalefet 
partileri ayağa 
kalkarak komisyonu 
terk etmek üzerey 
ken, Komisyon 
Başkan Açba 

tarafından 
uyarıldılar. Ancak, 
AKP'li ve muhalefet 
partili üyeler arasın
da karşılıklı sözlü 
atışmalar yaşandı. 
Bu arada küfürler 
ve hakaretler havada 
uçuşurken, AKP 
Bursa Milletvekili 
Altan Karapaşaoğlu, 
oturduğu yerden 
kalkarak CHP’li 
Gürol Ergin'in üze 
rine yürüdü. Çıkan 
arbedede muhalefet 
ve iktidar partisi mil
letvekilleri de birbir
lerine karşılıklı küfür 
ve hakarette bulun
dular. Bu tartışmalar 

devam ederken, bazı 
AKP li milletvekilleri 
Zahid Akman'ı apar 
topar salondan 
çıkararak bir odaya 
geçirdiler ve kapının 
önünde beklemeye 
başladılar. Öte yan
dan, Gürol Ergin’e 
saldıran Altan - 
Karapaşaoğlu'na da 
bazı CHP’liler 
müdahale etti. 
Karapaşaoğlu'nu da 
AKP’li milletvekili 
arkadaşları kolların
dan tutarak, başka 
bir odaya götürdüler. 
Komisyon toplantısı- | 
na bu gerginlik 
sonucu ara verildi.

M, lıisiıiln ■İni ft «Mi
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, saat 
24:00'de bir 
taksi durağında 
sürücülerin 
sorunlarına yönelik 
basın toplantısı 
düzenledi.
Demirel, Santral 
Garaj Mahallesi'n 
deki taksi 
durağında gerçek
leştirdiği basın 
toplantısında, 
taksi sürücülerinin 
zor şartlarda 
hayat mücadelesi 
verdiğini söyledi. 
Kemal Demirel, 
Ramazan Bayramı 
öncesi, taksi 
sahiplerinden 
araçlarını yenilerken 
bir kereye mahsus

olmak üzere ÖTV ve 
KDV alınmamasına 
ve güvenli araçların 
üretilmesine yönelik 
TBMM'de bir

kanun teklifi gün
deme getirdiğini 
ifade ederek, 
şöyle konuştu: 
"TBMM'de bu kanun

teklifini okuduktan 
sonra genel 
görüşmeler açıldı. 
AKP'li arkadaşlar 
verdiğimiz bu 
teklifi reddettiler. 
Bu ülkede 100 
bine yakın taksi var. 
Bu da 300-400 
bin aileyi ilgilen 
diren bir konu.
Bu insanlarımızın 
ekmek parası 
kazanırken 
başlarına gelen 
tehlikeleri de 
biliyoruz. Bunun 
önüne geçilebilmesi 
için hükümeti 
bu kardeşlerimize 
yardımcı olmaya 
çağırıyoruz. 
Ben bu işin 
peşini bırakmaya
cağım."

K AŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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Ankara’nın taşına bak..
23 Nisan 1920’den 29 

Ekim 1923 tarih in^ değin 
geçen süreç Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş 
sancılarının yaşandığı 
dönemdir.

Toplumlar önderleriyle 
silkinirler kalkınırlar.

Yenik ve bitik OsmanlI 
İmparatorluğu’nun külleri 
arasından doğan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kalbi Ankara’da atıyor.

Türkiye siyaseti Ankara’dan yönetiliyor. 
Mustafa Kemal’in Ankarasından..
Günümüz Türkiyesi’nde, Cumhuriyet’in 

kurucusu ve yenilikleri topluma kazandı 
ran lidere karşı sinsi bir kampanya 
yürütülüyor.

Mustafa Kemal’i bizler bir tabu olarak 
görmedik, tanımadık.

Tanımak da istemeyiz.
O’nun toplumumuza kazandırdıkları ve 

gösterdiği aydınlık yol önemlidir.
Onu anlamak, Mustafa Kemali tanımak

tır.
Cumhuriyetin kurulduğu günlerde 

Ankara da kurulan “Serbest Fıkra” 
hareketinin bir çeşit devamı olan siyasi 
hareket bugün iktidardadır.

Toplumun modern ve çağdaş yapısı 
değişmiş, daha tutucu ve gerici yüzü 
ülkeye egemen olmuştur.
Bunun iyi analiz edilmesi gerekir.
Dün, CHP ilçe yöneticileri bir otübüs 

Ankara’ya TBMM’ine gitti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti
leri üye olan Umurbey Belediye Başkanı 
ile birlikte başka illerden partilerine 
geçen yeni üyelere rozet takacaktı.
Bunun için Ankara’nın yolları tutulmuş

tu.
Gazetemizi Haber Müdürümüz Seyfettin 

Şekersöz temsilen Ankara’daydı.
Seyfettin’i aradığımda Meclis binasına 

girdiklerini ve Bursa Milletvekili

Abdullah Özer’in konuğu 
olduğunu söyledi.

Baykal, CHP Grup Salonu’nda 
hem milletvekillerine, hem de 
partilerine katılmak için gelen
lere hitap edecekti.
Konuşmasını yaptı ve yeni 

üyeleri partisine kabul etti.
İzlenimlerini Ankara dan dönen .

Seyfettin arkadaşımız yarın 
sizlere yazacak.

Ancak o saatlerde haber bültenlerine 
düşen bir haberve fotoğraflar dikkatimizi 
çekti.

Neden çekti.
Çünkü TBMM çatısı altında yapılan 

Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında 
iktidar ve ana muhalefet partililer arasın
da tartışma çıkmış.
Ardından küfürleşmeler ve yumruklaş

malar yaşanmış.
Kötü bir tablo.
Bizi ilgilendiren yanı, olayın tarafların

dan birinin Gemlikli bir milletvekili 
olması.

Ben dün geceki Tv. haberleri 
izleyemedim ama sanırım bu görüntüler 
yalnız bizim Tv.lerimizden değil, dünya 
nın Tv.terinde haber olmuştur. , 

Sevimsiz bir haberi biz de sayfaları 
miza taşıdık.
Ankara Türkiye’nin kalbi.
Orada atan kalbin sesi ülkenin her 

yanında yankı yapar.
Bu yankı bize de geldi.

lale Kemal Kılıç İlköğretim 
Okulu nda 30 ünite kan toplandı

Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda 
Kızılay Haftası 
nedeniyle kan 
bağışı yapıldı. 
29 Ekim ve 
4 Kasım tarihleri 
arasında kutlanan 
Kızılay Haftası 
nedeniyle,

Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’nda 
başlatılan kan 
bağışı kampan
yasına okuİ 
öğretmenleri ve 
veliler de katıldı. 
30 ünite kan 
topladıklarını 
belirten Lale

Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Hayrettin 
Minare, Gemlik 
Kızılay Derneği 
Başkanı Gökhan 
Özler ve kan bağışı 
kampanyasına 
katılan öğretmen 
ve velilere 
teşekkür etti.

Gemlik Knrfez
CEMLİK’İH İLK COKLOK SİfKII «tlETEll

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Ma cide 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 
MORTGRGE RROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR_______
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YIL 
_____________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_____________  

_____ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE____  
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 
_________________135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 

___________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2__________  
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trFpYex^S VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Gemliklilerin de katıldığı grup toplantısında Fatih Mehmet Güler’e rozet takıldı

Bııift MiM'a sırt Mili MlİMII Wiw 
lort itliııı

CHP lideri Deniz 
Baykal, grup 
toplantısında 
yaptığı toplantıda, 
doğalgaz zammını 
ile hükümeti ve 
Başbakan Erdoğan’ı 
sert bir dille 
eleştirdi.
Dün Gemlikliler 
de CHP’nin 
TBMM'deki grup 
toplantısına katıldı. 
Bir süre önce 
partisinden istifa 
ederek, CHP’ye 
katılan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler’e parti 
rozetinin CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal 
tarafından takıldığı 
toplantıda, Baykal 
şöyle konuştu: 
“Bu politikaların 
artık uygulanabilir 

| olmadığı ortaya çık
maya başlamıştır.

I Ekonomik büyüme 
\ durma noktasına 
geldi. Cari açık 
genel borçlara 
ekonomik yavaşla
ma ve işsizleğe 
rağmen artmaya 
devam etti. Türkiye 
borç yapıyor açık 
veriyor. Türkiye'de 
ekonomi gelişmiyor. 
Büyüme yavaşlıyor. 
İnsanların refahı 
düşüyor. Bu 2008'in 
başından itibaren 
çok net bir şekilde 
görülüyor, otomotiv, 
inşaat tekstil... 
Tüm sektörlerde 
yoğun işçi çıkar
malar var. Bursa'da 
sadece 32 bin kişi 
işten çıkarıldı. 
Kayseri, Gazian

Basnakanlık ta kaza kurşunu
Başbakanlıkla 
silahı kazara 
ateş alan polis 
memuru hem 
kendini hem 
meslektaşını vurdu. 
Hastaneye 
kaldırılan iki polisin 
de sağlık durumu

TT |M M “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

tep'te de aynı 
şekilde işçi çıkar
malar var. Kars 'ta 
organize sanayi böl
gesi kurmuşsunuz. 
42 tane işletme 
kurmuşsunuz. Sade 
ce 2 tanesi çalışıyor, 
kriz bize dokunmaz 
lafları boş. Ekim 
mevsimi geçti, çiftçi 
gübre atamamanın 
sıkıntısını yaşıyor. 
Türkiye ekonomik 
bakımdan çok ciddi 
sıkıntıyla karşı karşı 
ya... Enflasyon yeni 
den kendini görme 
ye başladı. İhracat 
uzun bir aradan 
sonra ilk kez düştü. 
Hükümet bu yan
lışları kabul etmiyor. 
Durumu geçiştir 
meye çalışıyor.
Daha da sıkıntılı bir 
tablo ortaya çıkıyor.’1 
Baykal, “Geçtiğimiz 
hafta bir gece yarısı 
alınan kararla vatan
daşı şaşkına çevirdi. 
Darbe yaparcasına 
gece yarısı doğal 
gaza yüzde 22.5 
zama yapıldı. Gün 
düzler çuvala mı gir 
di. Zam değil zulüm.

nun iyi olduğu 
bildirildi.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Hakkari ziyaretinde 
görev yapan 
polis memurları, 
gece Başbakanlık 
Merkez Bina'ya 

1 Ocak 2008'den 
beri yapılan zam 
oranı yüzde 82.5. 
Tam kışa girerken 
vatandaşlar bir gece 
yarısı aldığı haberle 
dondu kaldı. Dünya 
da enerji maliyetleri 
düşüşe geçerken 
niye bu artış yapıldı. 
Dolar arttı da ona 
bağlı yapıldı deniyor. 
Bu da doğru değil. 
Yılbaşından bu yana 
enerji fiyatları yüzde 
82.5 artarken dolar 
yüzde 33 arttı. Bu bir 
zarurete binaen yapı 
lan bir zam değil. 
BOTAŞ katrilyonca 
tahsil edemediği 
alacak karşılığında 
yüksek faizlke borç 
almaktadır, sadece 
BOTAŞ'ın yarım 
katrilyon faiz borcu 
vardır. Yolsuzluk 
batağına batmış 
BOTAŞ. Elektirik, 
gaz borcunu alama 
mış BOTAŞ. Ankara 
Büyükşehir Belediye 
si'nden paralarını 
alamamış BOTAŞ..." 
dedi.
“Türkiye'nin 
terörle mücadele 

gelerek görev 
sırasında.
taşıdıkları silahları 
teslim ettiler. 
Silahındaki 
mermileri boşaltan, 
içinde mermi 
olup olmadığını 
kontrol eden 

konusunda tutarsız 
politika lar izlediği 
ortadadır. Başbakan 
terörün sırtını sıva
zlayarak onları 
hoşgörerek onlarla 
ilişkiler kurarak 
konunuyu ortadan 
kaldıraca ğını 
düşündü yanıl dı. 
Şimdi kıvranıyor. 
Çıktı çeksinler 
gitsinler demeye 
başladı. Bu mem
leket hepimizin 
ırkımız ne milletimiz 
ne olursa olsun 
kimsenin kimseye 
çek git demeye 
hakkı yoktur." 
diyen Baykal, 
“Göreviniz yapın ki 
onlar o davranışlar
da bulunmasınlar. 
Çekip gitmesi 
gere ken hiç bir 
vatandaşım değildir. 
Çekip gitmesi 
gereken sensin. 
AKP iktidarıdır. 
Başbakan terörle 
mücadele konusun
daki yanlışlarının 
hesabını versin, 
öyele çek 
git demekle kaça
mazsın. Yanlışın 
sorumlusu sesnsin. 
Başbakan çıkıp 
diyor halk kendini 
pompalıyla savunur 
diyor. Böyle bir 
şey dersen sen 
kimsin necisin. 
Silahla de mokrasi 
olmaz diyorsun. 
Yeni mi anladın. 
Silahla demokrasi 
olmaz diyorsun, 
poşetle olur mu? 
Rüşvetle demokrasi 
olur mu?" diyerek 
eleştirilerde 
bulundu.

polis memuru 
bu sırada tetiğe 
bastığında ise 
hem kendini hem de 
arkadaşını vurdu. 
Hastaneye 
kaldırılan iki polisin 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Merinos Parkı’nın 
iki yakasını buluştu
ran Merinos Üst
geçidi, törenle 
hizmete açıldı.

i Ulaşımdan kentsel 
। dönüşüme, sosyal 
belediyecilikten 
kültür sanat faali 
yetlerine kadar her 
alanda yapılan çalış 
malarla Bursa’yı

। geleceğe taşımayı 
ilke edinen Büyük 
şehir Belediyesi, 
hizmet zincirine 
yeni bir halka 
daha ekledi.

Başbakan Erdoğan 
Bursa’ya geliyor 
Merinos Parkı’nın 
kuzeyi ile güneyini 
birleştiren Merinos 
Üstgeçidi’nin açılış 
töreninde konuşan 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, kentteki 
değişim ve dönüşü 
mün meyvelerinin 
alındığı 2008 yılının 
bereketli geçtiğini 
söyleyerek, önemli 
yatırımların halkın 
hizmetine sunul
duğuna dikkat çekti. 
Kente vizyon katan 
projelerin zaman 
kaybedilmeden ha 
yata geçirildiğini 
söyleyen Başkan 
Şahin, “28 Kasım’da 
Başbakanımız Re 
cep Tayip Erdo 
ğan’ın katılımıyla, 
Bursa’nın çehresini 
değiştiren Merinos 
Parkı, Kent Hali ve 
toplu konutların 
açılışını gerçek
leştireceğiz" dedi.

Bursa’da bir ilk 
Merinos Ustgeçi 
di’nin yüzde 8 eğim
li rampalardan oluş
tuğunu söyleyen 
Başkan Şahin, 
“Engelli vatandaşlar

da düşünülerek 
tasarlanan 216 
metre uzunluğunda
ki Merinos Üstgeçi
di, Bursa’da rampa 
sistemli ilk üstgeçit 
olarak hizmete 
sunuldu” diye 
konuştu. Üstgeçidin 
korkuluklarıyla 
döşeme platformu
nun termovvood 
(fırınlanmış ahşap) 
elemanlarla kaplan 
dığına işaret eden 
Şahin, üstgeçidin 
kaplamalarının da 
Merinos Parkı dü 
zenlemeleriyle 
uyumlu hale getiril 
meşinin bütünlüğü 
sağladığını ifade 
etti.

Modern ve konforlu 
Başkan Şahin, araç 
trafiğinin hayli yo 
ğun olduğu bu nok
tada vatandaşların, 
konforlu ve modern 
görünümüyle de dik 
kat çeken Merinos 
Üstgeçidi’ni kulla
narak karşıdan 
karşıya geçerken 
hayatlarını tehlikeye 
atmayacaklarını 
sözlerine ekledi. 
“Bir insan köprü 
kurar, bin insan 
geçer” diyen Baş 
kan Şahin, Büyükşe 
hir Belediyesi’nin 
hiçbir işe imkansız 
gözüyle bak
madığını belirtti. 
Çözümsüzlüklere 
fırsat vermeyen 
anlayışla insan 
hayatını kolay
laştıracak her 
türlü proje ile 
ilgili, kolay zor 
diye düşünmeden 
ellerini taşın altına 
koyacaklarını 
belirten Şahin, 
4,5 yıl içinde 
yapılan 10. üstgeçit 
olan Merinos 
Üstgeçidi’nin 
1,5 ay gibi kısa bir 
sürede tamam
landığını kaydetti.
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Çeşitli vergi ve harç 
lar ile cezalar, yeni 
yılda yeniden değer 
leme oranına bağlı 
olarak yüzde 12 
oranında artacak. 
Buna göre en düşük 
motorlu taşıt vergisi 
393 TL olacak.
1 yıllık pasaport 
harcı da 163 TL’ye 
yükselecek.
Maliye Bakanhğı’n 
ca belirlenen yeni 
den değerleme 
oranına esas teşkil 
eden Türkiye İstatis 
tikKurumunun 
(TÜİK) üretici fiyat 
endeksi, Ekim ayı 
sonunda, 12 aylık 
ortalamalara göre 
yüzde 12.03 oranın
da artış gösterdi. 
Bu durumda, 20 
08’in yeniden değer 
leme oranı da, yüz 
de 12 olarak belir
lenecek. Çeşitli 
vergi ve harçlarla 
ilgili kanunlarda, 
vergi, harç ve ceza 
tutarlarının her yıl 
yeniden değerleme 
oranında artması 
öngörülüyor. 
Kanunlarda B'&K—r*. 
lar Kuruluna belirli 
limitler içinde bu 

tutarlarda değişiklik 
yapma yetkisi de 
veriliyor. Ancak 
uzun yıllardır Ba 
kanlar Kurulu bu 
yetkiyi kullanmıyor, 
vergi, harç ve ceza 
lar da, her yıl yeni 
den değerleme ora 
m kadar artırılıyor. 
Aynı politikanın bu 
yıl da devam etmesi 
durumunda, 2008 
başında yine 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 
yüzde 7,2 oranında 
artan motorlu taşıt
lar vergisi, damga 
vergisi, çevre temiz
lik vergisi, harçlar 
ve vergi cezaları 
1 Ocak 2009 
tarihinden itibaren 
yüzde 12 oranında 
artacak. Emlak 
vergisine tabi 
değerler de, bu 
oranın yarısı kadar 
artış görecek.
Bu durumda 
1-3 yaş grubundaki 
motor silindir hacmi 
1300 cm3’e kadar 
olan otomobillerin 
halen 351 TL olan 
motorlu c:lV',r 
vergisi, yılbaşında 
393 TL’ye çıkacak.

»
Gemlik Nüfus Müdürlüğün 
den aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
MURAT GÖKSEL SATILIK DAİRE BHIRIN SATHIM

»HIIIH Eskişehir Nüfus Müdürlüğün 
M Di İr den ald|ğım nüfus cüzdanımı llnl II kaybettim. Hükümsüzdür.

NAZMİYE ALTIN

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğün 

den aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 
ZEYNEL TEKİN

IfHlfin Nüfus cüzdanımı kaybettim.
KllYIr Hükümsüzdür.lifli II BARBAROS ŞENTÜRK

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3203 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

. İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
VİCDAN 14.00-16.15-20.30
DEHŞET TRENİ 14.15-16.30-20.30
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SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
No: 13 Tel: 5137068 GEMLİK

Ilıca Caddesi 
Dr. Ziya Kava Mah. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
No:4'de çalışır vaziyetle 

PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

0 532 744 67 46

ÖĞRENCİLBIİÇİN 
ORKENT SİTESİNDE EŞYALI 

SOBALI «e DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
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Ücretsiz Sinema Kursları başlıyor
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 28 Kasım 
Cuma ile 4 Aralık 
Perşembe tarihleri 
arasında düzen
lenecek *3. 
Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 

. Film Festivali 
bünyesinde 
düzenlenecek 
ücretsiz sinema 
kurslarının 
başvuruları başladı. 
Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali, 
bir haftalık sinema 
maratonunun 
yanında, önceki 
yıllarda olduğu 
gibi bu sene de 
Bursa’da renkli 
anlara imzasını 
atacak.
Festivalin film 
gösterimlerinden 
sonra en büyük 
ilgiyi gören 

। etkinliklerinden 

olan ücretsiz 
sinema kursları; 
iyi birer sinema 
izleyicisi yetiştirmek, 
şinema sanatını 
sanat yapan 
üreticilerini, 
sektörün önde 
gelen isimlerini ve 
sinema alanında 
eğitim veren 
akademisyenleri 
BursalI sinema 
severlerle 
buluşturmak 
amacıyla yeniden 
.düzenleniyor. 
Her yıl yoğun 
başvuru gören 
kurslarda bu yıl da 
11Ö sinemasever 
kurslardan yarar
lanacak. Tayyare 
kültür Merkezi’nde 
29 Kasım - 3 Aralık 
tarihleri arasında 
5 gürü boyunca 
sürecek olan 
kutşjara katılmak 
isteyenler 
başvurularını, 

festivalin 
‘www.ipekyolufilm- 
fest.com’ web 
adresinden en 
geç 20 Kasım 
Perşembe 
tarihine kadar 
başvurularını 
yapabilecekler.

Ünlü isimler 
ders verecek 
Türk Sineması’nın 
ünlü isimleri ile 
alanlarında öncü 
eğitmenlerin 
gerçekleştireceği 
kurslarda, kursiyer
ler, yetenekli 
oyuncular Yetkin 
□İkinciler ve 
Pelin Batu’dan 
'‘Sinemada 
Oyunculuk’, 
‘Şellale’ ve 
‘Eve Giden Yol’ 
gibi filmlerin 
yönetmeni Semir 
Aslanyürek’ten 
‘Sinemada

ULUSLARARASI BURSA I BURSA INTERNATIONAL
İPEK YOLU FİLM FESTİVALİ I SILKROAD FİLM FESTİVAL

Yönetmenlik’, 
sinema yazarı 
Sevin Okyay’dan 
‘Film Analizi’, ‘İlk 
Aşk’ ve ‘Kurtlar 
Vadisi’ filmlerinin 
görüntü yönetmeni 
Selahattin Sancaklı 
ile ‘Neredesin 
Firuze’ ve ‘Hacivat, 
ve Karagöz
Neden Öldürüldü?’ 
filmlerinin 
görüntü 
yönetmeni Hayk 
Kirakosyan’dan 
‘Işık Bilgisi ve 
Görüntü Yönetimi’ 
derslerinde eğitim 
alacaklar. Nuri 
Bilge Çeylan’ın

‘İklimler,'Ve ‘Üç 
Maymun’ adlı 
filmlerinin 
yapımcısı Zeynep 
Özbatur’un 
‘Yapımcılık’ 
dersini vereceği 

kurslarda, 
‘40 m2 Almanya’ 
filminin yönetmeni 
ve Kadir Has 
Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 
Tevfik Başer, 
‘Senaryo’, 
caz piyanisti ve 
besteci Alper 
Maral, ‘Sinemada 
Ses Kullanımı’, . 
sinema tarihçisi 
Ali Can Sekmeç,

‘Türk Sinema 
Tarihi’, Aylık 
Altyazı Dergisi 
Yayın 
Kurulu Üyesi 
Senem Aytaç, 
‘Dünya Sinema 
Tarihi’, Lale 
Film’in kurucusu 
Necip Sarıcı, 
‘Seslendirme’, 
‘Tatil Kitabı’ ve 
‘Küçük Kıyamet’ 
filmlerini 
kurgulayan 
Çiçek Kahraman 
ise ‘Kurgu’ dersleri 
ile kursiyerlere 
şinemaya dair özel 
bilgiler verecek.FULYA’

,WİÖWEDİWİ
GEMLİKlİLEBİNHİZMETİNEflÇILDI

it»

MfiNfiSTIR’Dfi DENİZE KfiRŞI SfiTILIK 
LÜKS SflRIKONflKLflR VİLLfiLfiRI

KÖŞELE MANTAR TABANLIK-- VARİS ÇORABI • VİÎRATEN MÖLDET ÇEŞİTLERİ • TAYLOR REKLANASYON KORSE • 
HALLUX VALGUS GECE ATELİ • TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI - DİNAMİK ELATELİ • SUNİLER •

ÇELİK KORSELER - ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER - KOLTUK ALTI DtĞNEĞİ - EL BASTONU -
VVOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve KIŞLIK UE YAZLIK HASAHAĞA KOVUNDA

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR
< 240M2
< GÜVENLİKLİ

f ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
Z BADYA! TEMEL C - 30 BETON

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: 4/B BURSA 
Tel: (0224) 2221516-220 19 22 

Fax:(0224)222 15 17 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk. 

No: 17 BURSA
Tel r(0 224) 220 08 14 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel: (0224) 512 2919

ÜNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel: (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36

www.forumemlak.com

http://www.forumemlak.com


22 yıl önce ka«heiılfli 
ehliyeti yüzünden 

hayatı karardı
Bursa'da, iki çocuk babası İsmail 
Karauysal(61), 22 yıl önce kay
bettiği ehliyeti nedeniyle çhşitli 
suçlardan 10 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Haberi sayfa 3 ’de ,

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

6 Kasım 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com infota gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Gemlikli CHP’lıler Ankara’da grup toplantısına katıldı

Güler, Baykal taralından partilileıe tanıtılılı

10

.Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadn_guler@hotmail.com

Hamsinin düşüşü...
Hamsi iki üç gündür 2 YTL’ye düştü.
Geçen hafta Karadeniz hamsisi

YTL’den satılıyordu.
Hamside 10 YTL.olur mu demeyin.
Oldu ve günlerce vatandaşa 10 YTL den 

satıldı.
Gemlik’in her köşesi hamsi satıcılarıyla 

doldu. .
Fiyatlar düşünce satışlar da arttı.
Fakir fukara bu zam ortamında ucuz balık 

yiyerek sağlıklı beslenmenin kolayını buldu.
Devamı sayfa 5'de 

yf Umurbey Belediye Baş 
kanı Fatih Mehmet Güler, 
Ankara’da ilçe örgütü nün 
de katıldığı CHP grup toplan 
tısında Genel Başkan Deniz 
Baykal tarafından CHP'Iilere 
tanıtıldı. Güler CHP’ye katı 
lan diğer belediye başkan
lar/ ile birlikte CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal tara 
fından grupta toplanan 
CHP milletvekillerine 
tanıtıldı. Haberi sayfa 2’de

Hamsi 2 YTLye düştü
Hamsi balığı 2 YTL’den satılmaya baş 
/anınca vatandaşın da yüzü güldü. Mar 
mara'da bol miktarda avlanmaya baş 
lanan hamsi balığının 7 YTL'den 1-2 
YTL’ye inmesinin ise balık satanlar ara 
sinda yaşanan rekabet olduğu konuşu
lurken bu rekabetten en iyi faydalanan 
balık severler oluyor. Balıkhane'nin kap
atılarak Görükle'deki hal binasına taşın
masının ardından Gemlik'e gelen balık 
oranında düşme olması en fazla seyyar 
balık satıcılarına darbe indirmişti. Hamsi 
balığının 2 YTL’ye inmesinden fayda 
lanan vatandaşlar evlerine istedikleri 
kadar balık alma fırsatı buldular.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadn_guler@hotmail.com
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Gemlikli CHP’liler Ankara’da grup toplantısına katıldı

Güler, Bay kal taralınılan partililere lanıiılılı
Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Ankara’da ilçe örgütünün de katıldığı CHP grup toplantısında 
Genel Başkan Deniz Baykal tarafından CHP'lilere tanıtıldı. Güler CHP’ye katılan diğer belediye başkanları ile 
birlikte CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından grupta toplanan CHP milletvekillerine tanıtıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre öpee par
tisinden istifa ederek 
CHP’ye katılan Umur 
bey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
Ankara’da ilçe örgütü 
nün dökatıldığı CHP 
grup toplantısında, 
Genel Başkan Deniz 
Baykal tarafından 
CHP'lilere tanıtıldı. 
Fatih Mehmet 
Güler'in de bulun
duğu kalabalık 
bir kafile halinde 
Ankara'ya giden CHP 
İlçe yönetimi, kadın 
kolları ve gençlik 
kolları üyelerini 
Ankara'da CHP Genel 
Merkezi önünde 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer 
karşıladı.
Burada bir süre 
dinlenen CHP’liler- 
daha sonra İl Başka 
ni Gürhan Akdo 
ğan'ın da katılımıyla 
TBMM'ne geldiler. 
Güvenlik önlemleri . . 
altında TBMM'ne 
giren kafile Milletve 
killeri kulislerinde 
milletvekilleriyle 
yaptıkları sohbetin 
ardından meclis 
lokantasında öğlen 
yemeği yediler. 
CHP Milletvekili 
Abdullah Özer'in 
misafiri olarak 
yenilen yemeğin 
ardından Merhum 
Gazeteci Yazar Uğur 
Mumcu'nun eşi 
CHP Grup Başkan 
vekili ve İzmir

Gemlik CHP İlçe Örgütü Ankara ziyaretinde CHP grup başkanvekili 
Güldal Mumcu’yu da ziyaret etti.

Milletvekili Güldal 
Mumcu'yu odasında 
ziyaret Fatih Güler 
ve CHP’liler daha 
sonra CHP grup 
toplantısına katıldılar. 
Grup toplantısına 
çeşitli il ve ilçelerden 
gelen vatandaşların 
her zamankinden 
fazla ilgi gösterdikleri 
gözlenirken, salon 
tamamen doldu. 
Salona giren CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal, alkışlar 
aracında çıktığı 
kürsüde yapacağı 
konuşmadan önce 
CHP’ye katılan 
özellikle belde 
başkanjâmı kürsüye 
çağırarak Kendilerini

tebrik etti. 
Aralarında Umurbey 
Belediye Başkanı . 
Fatih Mehmet 
Güler'in de bulun
duğu belediye baş 
kanlarından İstanbul 
Büyükçekmece 
Belediye Başkanı 
Haşan Akgül, 
İstanbul Ümraniye 
Ömerli Beldesi 
Belediye Başkanı 
Erdal Yılmazj 
İstanbul Silivri 
Ortaköy Belediye 
Başkanı Erdinç 
Tabak, İstanbul DSP 
eski Milletvekili Bahri 
Sipahi, Kahraman 
maraş Pazarcık Evri 
Belediye Başkanı 
Mamik Görgülü, 
İstanbul Kıraç 
beldesi eski Belediye 
Başkanı Sonnur 
Yalnızoğlu CHP 
Genel Başkanı 
Deniz Baykal tarafın
dan isimleri oku
narak çıktıkları 
kürsüde grup toplan
tısına katılan 
CHP'lilere tanıtıldılar. 
Baykal, CHP’ye olan 
bu katılımların Türki j 
ye'deki bir ihtiyacın 
yansıması olduğunu 
ve bu giri şimin 
Türkiye'ye örnek 
olması gerektiğini 
söyledi.
CHP Grup toplantısı
na katılan Fatih 
Güler, Bursa Milletve 
kili Abdullah Özer'le 
birlikte CHP'li mil
letvekilleriyle de 
tanışarak görüşme 
olanağı buldu.
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22 mİ önce fcaybettigi ehliyeti 
yüzünden hamı karardı

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

ozcanvuralİ933@hotmail.com I 
www.mijliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

ş 
bul

Bursa'da, iki çocuk 
babası İsmail 
Karauysal(61), 
22 yıl önce 
kaybettiği ehliyeti 
nedeniyle çeşitli 
suçlardan 10 yıl 

। hapis cezasına 
çarptırıldı.
Isabey Mahallesi'nde 
oturan Karauysal, 
servis taşımacılığı 

j için bir şirkete 
1 iş başvurusunda 

bulundu.
Başvurusu kabul 
edilen Karauysal,. 
işyerine verilmek 
üzere sabıka kaydı

çıkartmak için 
adliyeye gitti. 
Hayatı boyunca 
hiçbir suç 
işlemediği için 
gönül rahatlığı 
ile sabıka kaydını 
eline alan 
Karauysal, 
kayıtlarda "Kız 
kaçırmak, ırza 
geçmek ve fiili 
livata" suçlarından 
10 yıl hapis cezasına 
çarptırıldığını 
görünce büyük 
bir şok yaşadı. 
Ne yapacağını 
şaşıran Karauy

sal'ın, yapılan 
araştırmada, 
22 yıl önce bir 
şirkette şehirlerarası 
otobüs şoförlüğü 
yaptığı sırada 
kaybettiği ehliyetinin 
bir hırsız tarafından 
bulunarak kul
lanıldığı ortaya çıktı. 
Ehliyeti bulan , 
hırsız, kendi 
fotoğrafını yapıştı ra 
rak kullandığı ehli 
yetle her türlü suçu 
işlemişti.
"Ben cezaevine hiç 
girmedim" diyen 
Karauysal, kendini

temizleyebilmek 
için hukuk 
mücadelesi başlattı. 
Karauysal, 
"Nasıl oluyor da 
hakkımda böyle 
bir suçlama var. 
Bu yanlışlık bir an 
önce düzeltilsin.
Hayatım mahvoldu. 
İşlemediğim bir 
suçtan dolayı 
sabıkam çıkıyor. 
Bu yaşıma kadar 
değil cezaevinin 
yolunu bilmek, 
karakolluk bile 
olmadım" diye 
konuştu.

Tartışiıijı kişini bıçakla varalad
Bursa'da, bir kişi 
tartıştığı şahsı 
tabancayla Vurdu. 
Edinilen bilgiye 
göre, mprkez 
Yıldırım ilçesi 
Sinan Dede

Mahallesi Fatih 
Sultan Mehmet 
Caddesi üzerinde 
bir müteahhitlik 
bürosunda Kadir E. 
ile Cemal Â. arasın
da tartışma çıktı.

Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
tabacasırıı çıkartan 
Kadir E, Ceşmal Â'ya 
ateş ederek yaraladı. 
Yaralı Cemal A. 
ambulansla

hastaneye' 
kaldırılırken^ 
KadirE'de 
tabanca ile 
birlikte yakalandı. 
Olayla ilgili soruş- 
turma'başlatıldı.

Şbinnriikavneiesııalarınıtalılılar
Bursa'da, bir 
evden 5 bin YTL 
değerinde ziynet 
eşyası çahn(dı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Osmanğazi 
ilçesi Çirişhane 
Mahallesi'nde 
Betül A.'ya (20) 
ait eve gece 
geç saatlerde

hırsız girdi. 
Evin giriş 
kapısını 
zorlayıp içeri 
giren kişi ya da 
kişiler, 5 bin YTL

değerinde 
ziynet eşyasını 
alarak kaçtı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

otamabilıle çıkan wmın ere sıcrad
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
evin önündeki 
otomobilde çıkan 
yangın, eve 
sıçrayınca korkulu 
anların yaşanmasına 
neden oldu.
Edinilen bilgiye

göre, Mahmudiye 
mahallesi Efendi 
cadde üzerinde otu
ran Yusuf K.(33), 
evin önüne park 
ettiği 16 BJ 962 
plakalı otomobilinde 
bilinmeyen bir 
nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede otomo
bili saran yangın, 
evin kömürlük 
kısmına sıçradı. 
Korkulu anların 
yaşanmasına neden 
olan yangın, 
itfaiyenin zamanında 
müdale etmesiyle

kontrol altına 
alındı.
Yangın nedeniyle 
evde maddi zarar 
oluşurken, otomobil 
kullanılamaz hale 
geldi. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

2 Usl lırtçn remksit namtın MbifeMlI

Yürekli olmak lazım...
Meclis Genel Kurulu, Türk Silahlı sınır 

ötesi operasyon izninin bir yıl daha uzatıl
masını öngören tezkereyi kabul etti.

CHP, önceki günkü görüşmeden hemen 
sonra okunması için bir "Meclis bildirisi” 
hazırladı ve tüm partilere sundu.

MHP’nin tereddüt bile etmeden imzal
adığı bu bildiriye, AKP’den yanıt bile 
gelmedi!

Ülkeyi yöneten ve doğal olarak terörle 
mücadeleden de birinci derecede sorumlu 
olan bu parti nedense böyle bir bildiriye 
imza atmakta sakınca görmüş...

Peki AKP’yi bu kadar, korkutan o bildiri
de neler mi yazıyormuş?

Lütfen okuyun:
“PKK’nın Aktütün Karakolu’na yönelik 

saldırısı, daha önce ülkemizdeki sivil ve 
aşkeri hedeflere yönelik başka saldırılarda 
da görüldüğü gibi PKK terörünün/merkezi 
nin ve saldırı üssünün Irak’ın kuzeyinde 
olduğunu bir kere daha kanıtlamıştır. Bu 
nedenle TBMM, PKK’nın Irak’ın kuzeyinden 
tasfiye edilmesinin öncelikli bir hedef 
olduğu görüşün dedir.”

Şimdi anladınız mı AKP’nin bu bildiriyi 
imzalamamasının nedenini?

Şimdi gördünüz mü bu ülkeyi yöneten-; 
lerin kimlerden korktuklarını?

Her fırsatta “Terörle mücadelede tüm 
gucumuz le ordumuzun arkasındayız’’ diye I 

| ahkâm kesen bu beyler. Kuzey Irak yöneti
mini Meclis bildirisi yoluyla açıkça 

| uyarmaktan bile çekiniyor!
Korkaklığın, pasifliğin bu kadarını anla

mak gerçekten mümkün değil!
Hepimiz biliyoruz ki AKP iktidarı bu 

bildiriyi
Kuzey Irak’tan veya Irak’tan değil, 
ABD’den korktuğu için imzalamadı!
Yedi ay önce açıkça Türkiye’ye tavır 

koyan ve
“Kuzey Irak’tan çekil” diyen ABD’ye 

neden “Hayır, bu işi bitirene kadar orada 
kalacağım” diyemediyşe...

Peki “PKK’nın üssü Kuzey Irak toprak
larındadır” diyemeyen bir iktidar, nasıl 
oluyor da askere topraklara girip operas 
yon yapması için yetki veren tezkereyi 
Meclis’e sunabiliyor?

Bu sorunun yanıtı da açık:
İç politikada kendisini teröre karşı yeter

siz kalmakla suçlayan muhalefeti sustur
manın tek yolu bu da ondan!

Yani içeride kurdu, dışarıda kuzuyu 
oynuyor bu beyler biz de bal gibi yiyoruz!

Kendisi gibi düşünmeyen herkesi 
bağırarak, tehdit ederek susturacağını 
sanan bir Başbakan’ın, teröristleri besle 
yenler karşısındaki bu “ılımlı tavrı” tüm 
siyasetçilere ders olmalıdır!

Evet, çözüm “siyaset”ten geçiyor...
Ama bu “toprak vermek” değil, “siyasal 

iktidarın, terörle mücadele kararlı 
olmasTdır...

Katillere kucak açan bir aşiret devletine 
bile açıkça,“Sen de suçlusun” diyemeyen 
bir iktidar sorunun bu hale gelmesinin tek 
sorumlusudur!

Bursa'da, 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlenen iki 
kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye

göre, merkez 
Osmanğazi 
ilçesi Kükürtlü 
mahallesi mavili 
sokak üzerinde 
oturan Ayşe U.(31) 
ile Mustafa G.(49)

kombiden sızan 
karbonmonoksit 
gazından 
zehirlendi.
112 acil servis 
ekiplerince 
hastaneyi kaldırılan

iki kişinin sağlık 
durumunun 
iyi olduğu 
belirtildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUTUN OKUYUN

mailto:933@hotmail.com
http://www.mijliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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GemliK’e helikopter pisti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uzun yıllar ilçenin 
ihtiyacı olan ve 
siyasilerle birlikte 
iş adamlarının da 
kullanacağı helikop 
ter pisti yapıldı. 
Belediye Mezbahası 
yanında bulunan 
S.S. 66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi alanında 
hazırlanan helikopter 
alanından herkesin 
yararlanabileceği 
öğrenildi.
Yapmaya karar 
verdikleri helikopter 
pisti için önce 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
izin ve görüş 
talep ettiklerini 
söyieyen Kooperatif 
Başkanı Yaşar Tutar, 
"Bize hem izin 

verildi hem de 
pistin standart 
ölçüleri verildi. Daha 
sonra Büyükşehir 
Belediyesi’nin olu
runu aldık ve bir 
süre önce yine 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in yaptırdığı 
as faltın üzerine 
helikopter iniş 
pisti yaptırıyoruz. 
Gemlik'te şu anda 
sadece Serbest 
Bölge'de güvenlikli 
helikopter iniş 
pisti var. S.S.
66 Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi 
yönetimi ve ortakları 
olarak bu imkanı 
tüm ihtiyacı 
olanlara sunmak 
istiyoruz" dedi.

Kürettin ivcı'nın hvınneıleri vetat etli Üniversitede
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP'li II Genel 
Meclisi, Başkanı 
Nurettin Avcı'nın 
kayınpederi 
Sadetti n.Öztürk 
(82) vefat etti. 
Sunğipek 
Fabrikası’ndan 
emekli olan 4 çocuk 
babası Sadettin 
Öztürk'ün önceki 
gün Lise Caddesi 
üzerinde bulunan 
evinde aniden 
rahatsızlandığı 
ve kaldırıldığı 
Bursa Çekirge 
Devlet Hastanesinde 
kalp yetmezliği 
sonücu vefat 
ettiği öğrenildi. 
Cenazeye 
Nurettin Avcı'nın 
İl Genel Meclisi 
arkadaşlarının 
yanı sıra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin ve

TıifriıioiimM 
»jileti tartısB

ilçe siyasi parti 
başkanları ve temsil
cileri ile aile yakını 
ve dostları katıldı. 
Çarşı caminde 
dün öğlen kılınan 
cenaze namazının 
ardından Sadettin 
Öztürk'ün cenazesi 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

T MA â “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

Uludağ Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
Topluluğu'nun 
düzenlediği, 
"Türkiye'nin İç 
ve Dış Boyutta 
Güvenlik 
Stratejileri" 
başlıklı kongresi 
dün başladı. 
Öğrencilerin her 
yıl düzenlediği 
kongreye bu yıl da 
önemli konuklar 
gelip Türkiye'nin 
güvenliği ile ilgili 
görüşlerini öğren
cilerle paylaştı. 
Rektörlük A 
Salonu'nda dün 
saat 11.00'de saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlaya
cak öğrenci 
kongresinde 
Emekli Büyükelçi 
ve Emekli MİT 
Müsteşarı Sönmez 
Koksal "Değişen 
Dünya Koşullarında 
Türkiye 
Cümhuriyeti'nin 
Güvenliği"ne 
ilişkin görüşlerini 
ortaya koydu. 
ASAM Kafkasya

Uzmanı Haşan 
Kanbolat da, İİBF 
Bordo Salon'da 
saat 13.30'da 
"Gürcistan Krizi 
ve Türkiye'ye 
Yansımaları" 
hakkında değer
lendirmelerde 
bulunacak. 
Konferansın 
ikinci günü olan 
6 Kasım 2008'de 
işe Galatasaray 
Üniversitesi 
Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
Başkanı Prof. 
Dr. Beril Dedeoğlu, 
İİBF Bordo 
Salon'da "Terör ve 
Terörizme Bağlı 
Güvenlik Sorunları" 
başlıklı bir 
konferans 
verecek.
Yine aynı gün, 
Rektörlük A 
Salonu'nda saat 
14.00'te ise Milli I 
Savunma Bakanı 
Vecdi Gönül 
öğrencilere 
ve öğretim 
üyelerine 
seslenecek
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Hamsinin düşüşü
Sizin anlayacağınız ham

sinin düşmesi enflasyonu da 
düşürecek.

Vatandaş geçim derdinde 
en azından boğaz sorununu 
çözmüş olacak.
Dileyelim hamsi akını sona 

ermesin.
Köylünün ürünü zaten para 

etmiyor.
Sebze ucuz, meyva ucuz, hamsi ucuz.
İşte kurtuluş formülü..
Gemlik’in en özel köşeleri hamsi 

satıcılarıyla doldu.
En güzel görüneni ise Çarşı Deresi 

üzerinde Özer Eczanesi’nin yanını 
kapanlar.
İş Bankası civarında satış yapanları 

saymıyorum.
Kentin her bir köşesi balıkçı..
Bu durum ilçemize güzellik mi katıyor 

bilmiyorum.
Söylemek istediğim, ilçede bir düzensiz 

tiktir gidiyor.
İsteyen istediğini, istediği yerde sata

biliyor.
Satıcılık özgürlüğünü bu denli rahat 

kullanan başka bir ilçe olacağını sanmı 
yorum.

Gemlik özgürlükler diyarı..
Liberal ekonominin en güzel işlediği 

kent..
Bunlar işin tabii şaka tarafı. Ancak bu

Güne Bakış
Kadri GÜLER | 

kadri_jguler@hotmall.com

durum gerçekten Gemlik’e yakışmıyor.
Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamak 

istemiyor ama bu seyyarlara bir düzen 
getirmek gerekir.

Bu kadar çirkin özgürlük olmaz.
Çarşı Caminin önü her çeşit satıcıyla 

dolu.
İstiklal Caddesi’nin kaldırımlarında 

neredeyse tezgah kurup balık pişirile-

cek.
Her köşe bir başka satıcı 

tarafından kapatılmış durumda.
Tatlıcılar bile araçların bagaj 

larına girmiş, seyyar olmuşlar.
Aslında dükan açıp, kira öde 

meye gerek yok.
İşyerlerini kapatıp arabaların

arkalarına sokmalı.
Veya bir ele arabası alıp, ilçenin 

en müstesna yerinde istediğini satmalı.
Ne elektrik parası, ne su parası, ne 

vergi, ne kira...
Durum zaten kendiliğinden oraya 
gidiyor.
İşyerleri bir bir kapanıyor.
Daha kriz Türkiye’ye gelmedi. 
Başbakana göre kriz bizi etkilemez. 
Sen gel bunları külağıma anlat.. 
Piyasalar zaten krizin ortasında.
Kıyısında köşesinde değil.
İyi ki hamsi ucuzladı.
Hamsi 2 YTL’ye düştü.
Ya hamsi de düşmeseydi.
Yanmıştı vatandaş..
Hamsi kurtuluşumuz oldu.
Yaşasın hamsi..
Hamsi fiyatları düştüğünde Hamsi 

Bayramı düzenlemeli.
Hamsi Bayramı’nda da bir türkü tuttur

mak:
“Hamsi koydum tavaya, başladı oyna

maya ”

İbrahim Uslu İl Genel Meclis 
Oaimi üyeliğine seçildi

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ
Bursa İl Genel 
Meclisi'nde 
yapılan Korniş 
yon ve İl Genel 
Meclisi üyelikleri 
seçiminde 
Gemlik AKP'den 
İbrahim Uslu 
İl Genel Meclisi 
Daimi Encümen 
üyeliğine seçildi. 
Bursa'ya ağırlım 
koyan Gemlik 
siyasetçileri 
arasında yerini 
alan İbrahim 
Uslu, bu 
görevde

bir yıl 
kalacak. 
İbrahim 
Uslu'nun da 
aralarında 
bulunduğu 
İl Genel Meclisi 
Daimi üyeleri 
arasında 
Yenişehir den 
Ayhan Yoğurt, 
Orhaneli'den 
Yüksel Uğur, 
Orhangazi 
den Yusuf 
Bektaş ve 
Bursa 
Osmangazi den 
Nuri Sultansu 
bulunuyor. İbrahim Uslu

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ »ÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
__________________Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan ______________  

_______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

____________________135 m2 65.000-YTL_______ - , .
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

______________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
ToFmAcv . VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
TRIPLEX DOGALGAZL .
körfez MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR. 

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmall.com
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lılıft Mı Satranç Turnuvası taslaJı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Valiliği 
oluruyla 
düzenlenen 

ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
Lig Heyeti'nin 
organizasyonunda 
"Gemlik Belediye 
Başkanlığı 
Satranç Turnuvası 
İlçe Birinciliği" 
başladı.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
dün başlayan 
turnuvanın 
başlama startını 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile İlçe Başkanı 
Mehmet
Ercümen yaptı. 
32 küçük, 35 
yıldız ve 18 genç 
satrançcının 
katıldığı toplam 
85 yarışmacının 
katıldığı ilçe 
birinciliği 
müsabakalarında

I Endüstri Meslek 
Lisesi öğretmen
lerinden Murat 
Çelik ile Ertan 
Buyuközel ve

I Celal Bayar 
' Anadolu Lisesi

Öğretmeni 
I Haşan Ülker 

hakem olarak 
görev yapıyor. 
Her kategoride 
ilk iki sırayı alacak

I yarışmacıların 
, 17-20 Kasım 

2008 tarihlerinde 
j ilde yapılacak

Kent Gönüllüleri Bursa'ya Jöndü
Bursa Büyükşehir Gölü kıyısında II. Mehmet zamanın*
Dz-Jz\rlîtıs\r'i,rıirt 1' *.. \ '.L i''^' ,-\>^,y «i^'M morfılorn oâtvtî* <4** \ /-* »>j*J -* »* M •*;’•*««»**Belediyesi’nin
Makedonya’ya 
gönderdiği Kent 
Gönüllüleri Gençlik 
Kampı öğrencileri, 
Bursa’ya döndü. 
Büyükşehir Belediye 
si’nin en kapsamlı 
sosyal projelerinden 
olan ve Burfaş 
tarafından 
koordine edilen 
Kent Gönüllüleri 
Gençlik Kampı’nin 
başarılı gençleri, 
yurtdışı gezilerini 
tamamlayıp 
Bursa’ya döndü. 
Makedonya’yı adeta 
fetheden gençler, 
başkent Üsküp 
ile Kral Samoil’in 
kalesinin yer aldığı

Ohrid’i de ziyaret 
ettikleri geziden 
güzel anılarla 
yurda döndüler.

Balkanlar’ın incisi 
‘Balkanların İncisi’ 
olarak adlandırılan, 
İncisi ve çarşısıyla

ünlü Ohrid kentini 
ilgiyle gezen kent 
gönüllüleri, şehre 
ismini veren Ohrid

atarak eğlenceli 
anlar yaşadılar. 
Gençler, Ohrid’in 
tarihi zenginlikleri 
ile ilgili bilgi 
edindikleri kent 
turunda çar£ı 
içerisinde gezerek 
farklı kültürlerle de 
tanışma şansı 
buldular.

da, Vardar Nehri’nin

Tarihin modern yüzü 
Gezinin son, 
gününde Makedonya 
Cumhuriyeti’nin 
başkenti Üsküp’ü 
ziyaret eden 
gençler, tarihin 
ve modernizmin 
birleştiği kente 
hayran kaldılar.

üzerinde yapılan 
taş köprünün ikiye 
ayırdığı şehirde, 
nehrin ayırdığı hayat 
tarzlarını gözlemle 
yen gönüllü gençler, 
tarihin sayfalarında 
dolaşmaktan 
mutluluk duyduk
larını söyledi. 
‘Bit Pazan’nı, 
Osmanh dönemini 
bugünde yaşatan 
‘Kapan Han’ı, 
‘Parlamento Bina 
sı’nı, ‘Saat Kulesi’ni ' 
ve daha birçok önem 
li merkezi gezen 
gençler, Üsküp’te 
yaşayan Türklerle 
de sohbet etme 
imkânı buldular.
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ÇİZİYORUM
Yeni Türk Lirası 
(YTL), Ekim 
ayında, Tüketici 
Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) ve Üretici 
Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) bazında 
değer kaybetti. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
1995=100 bazlı 
reel efektif döviz 
kuru endeksi, 
Ekim ayında bir 
önceki aya göre,

TÜFE bazında 
yüzde 9,8 azalarak 
191,8'den 172,9’a, 
ÜFE bazında 
da yüzde 11,6 
değer kaybederek 
161,9'dan 
143,Te geriledi. 
YTL'nin değeri 
Ekim ayı itibariyle 
bir yılda TÜFE 
bazında yüzde 7,6, 
ÜFE bazında ise 
yüzde 10,2 azalış 
gösterdi.

Barış Güler’in kaleminden
9 YAŞ

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybet
tim. Hükümsüzdür. ENGİN AKAY

KAYIP
EKS ECZACIBAŞI KARO SAN, TİC, A.Ş. 
adına menkul kıymet alındı makbuzları; 

kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
IM013122/30.06.2004
IM014304/14.07.2008

-iı* 11M015755/02.08.2004
d I IM016750/13.08.2004

IM017942/01.09.2004
IM018565/08.09.2004
IM006585/29.03.2005
IM013123/30.06.2004
IM014369/15.07.2004
IM016090/05.08.2004
IM017269/20.08.2004

IM017987/01.09.2004 
IM018993/14.09.2004 
IM012028/30.05.2005 
IM013387/02.07.2004 
IM015716/02.08.2004 

IM016274/09.08.2004 
IM017271/20.08.2004 
IM017989/01.09.2004 
IM018996/14.09.2004 
IM014328/28.06.2005

VİTRA KARO SAN. TİC. A.Ş.

SATILIK VİLLA
Cumhuriyet Mahallesinde 

Sahibinden Satılık 
Lüks Tripleks Villa

GSM : (0.536) 222 07 12

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3203 
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIK DAİRE

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ
(Rezervasyon (Tel: 513 33 21) •

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
VİCDAN 14.00-16.15-20.30
DEHŞET TRENİ 14.15-16.30- 20.30

NÖBETÇİECZANE
6 Kasım 2008 Perşembe 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu 
Tel: 5131145 GEMLİK

DEVRENSflllIK
Ilıca Caddesi 

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Migros arkası Çiğdem Sok 

No: 4'de çalışır vaziyette 
PC ve DEMİR DOĞRAMA 

DÜKKANI Devren Satılıktır. 
0 532 744 67 46

- ÖĞRENCİLER İÇİN
ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 

d SOBALI ve DENİZ MANZARALI’ 

d KİRALIK DAİRELER 
I 0537 301 73 62
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Doğa yürüyüşçüleri Uludağ eteklerinde
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Doğa 
Sporları Atölyesi son 
dönemlerin popüler 
mekanı Cumalıkı . 
zık'tan başlayan 
bir doğa yürüyüşü ‘ 
daha gerçekleştirdi. 
Doğa Sporları 
Atölyesi üyelerinin 
her salı gerçek
leştirdikleri toplan- r 
tılarda Elif Tuğrul'un 
teklifi ile Uludağ'ın • 
eteklerine yapılan 
gezide yaşlanmış 
doğa harikaları 
gezildi.
Yaklaşık 14 km 
olarak belirlenen 
Cumalıkızık-Saitabat 
Köyü parkuruna 
54 kişilik bir rekor 
katılım gerçekleşir 
ken her geçen gün 
Yaşam Atölyesi 
Derneğine katılımlar 
artarak devam 
ettiği belirtildi.
Doğa severler saat 
07.30 da Gemlik 
iskele meydanındanIFULYA

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

v'' GÜVENLİKLİ

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

Cumalıkızık'a doğru 
araçları ile harekete 
geçtiler. Heyecan ve 
merakla gidilen 
yolun sonunda saat 
08.30 da Cumahkızık. 
Köyüne varıldı. 
Köy evlerinin avlu
larında yapılan kah
valtıdan sonra saat 
09.30 yapılan kısa 
bir parkur tanıtımın
dan sonra yürüyüşe 
geçildi. Meyve bahçe 
leri ve yeşillikler 
arasından ilk durak 
olacak Hamamlıkızık 
Köyüne doğru hare

kete geçen yürüyüş 
çüler yeni katılan 
dostların verdiği 
heyecan ile bir şaat- 
lik yürüyüşten sonra 
Hamamlıkızık 
Köyüne vardılar. 
Daha sonra ise 
tertemiz bir hava ve 
Uludağ'a yaslanmış 
ormanlara varıldı. 
Şelaleye bakan 
yamaçta doğa ile 
baş başa kalarak 
yorgunluğu atan 
yürüyüşçüler parku
run üçüncü bölümü 
için harekete geçti

ler. Gelinen 1800 
metrelik patika geri 
yürünülerek Saitabat 
Köyüne gidilecek 
patika bulunmaya 
çalışıldı. Saitabat 
köyüne giden bir 
keçi yolu bulundu. 
Uzun yıllardır kul
lanılmadığı anlaşılan 
yol Abdullah Sal ve 
Ünal Özbostan'ın li 
dediğine geçildi. 
Ormanların bambaş
ka renkler ile oluş
turduğu uyurri.
Bakmaya doyulmay- 
acak görüntüler. Bu

görüntüler 
http://yasamatolye- 
si.blogspot.com/ 
sitesinden izlenebilir. 
Doğa Sporları 
Atölyesinin günde
minde yer alan Gem 
lik'te yapılacak 
Termik Santralin 
yaratacağı çevre 
felâketleri üzerine 
küçük bir açık hava 
paneli yapıldı. 
Saitabat Köy 
meydanında, 
yürüyüş şonunda 
yapılan panelde 
çıkan sonuç

Gemlik’te 
Termik Santral 
istemiyoruz oldu. 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
ile irtibat 
kurmak için 
Ünal Özbostanlar 
ile 05368293780 
nolu telden ya 
da İstiklal 
Caddesi 1 Nolu 
aralıkta ki Bârber 
Abbas Aydın’ın I 
dükkanı da 
başvurabileceğiniz 
bir başka 
seçenek.

MİORMİfflt
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

MfiNfiSTIR'Dfl DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLfiR VİLLALARI

W»

DÜSÛKm-KARINrai-HAlMEGEKÜn

KÖSELE MANTAR TABANLIK - VARİS ÇORABI - VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ • TAYLOR REKLANASYON KORSE - 
HALLUX VALGUS GECE ATELİ - TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI ■ DİNAMİK EL ATELİ - SPLİNTLER - 

ÇELİK KORSELER - ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER ■ KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ - EL BASTONU -
VVOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: 4/B BURSA
Tel: 10 224)2221516 >22019 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk.

No: 17 BURSA
Tel: (0 224) 220 0814 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel: (0 224) 512 29 19

y/’ ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

http://www.forumemlak.com
http://yasamatolye-si.blogspot.com/
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Yaşlı adamdan 11 
yasındaki kıza taciz
Bursa'da bir markette ailesiyle 
alışveriş yapan 11 yaşındaki kıza 
cinsel istismarda bulunduğu öne 
sürülen 78 yaşındaki 10 çocuk 
babası zanlı, tutuklanarak ceza
evine gönderildi. Haberi syf3’de

Ziraat Odası Başkanı Alî Çelik, zeytin üreticisinin batm a noktasına geldiğini söyledi

'Mı Mil Mm iını n lııatf'
V Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik, zor duruma düşen zeytin üreti
cisinin batma noktasına gelmesinde en büyük rolü tüccarın, Ticaret 
Borsası’nın ve Marmarabirlik'in kötü yönetiminden kaynaklandığı 
söyledi. Gemlik’e Akhisar bölgesinden zeytin getirilerek, bu zeytinlerin 
Borsa tarafından Gemlik zeytini olarak tescil edilmesinden endişe duy
duklarını söyleyen Çelik, bu durumun Gemlik zeytin üreticisini mağdur 
edeceğini hatırlattı. Marmarabirlik yöneticilerini de eleştiren Ali Çelik, 
seçim endişeleri ile hareket ederek, kooperatifçilik yapılayarak 
üreticinin önünde engel olduklarını iddia etti. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

M iiaııliiı İm bM
Amerika’ya siyahi başkan
Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık 

seçimlerinde siyahi lider Obama zaferi 
kazandı.

Seçim sürecinde önde giden siyahi lider 
Obama 44. ABD başkanı seçildi.
Artık Beyaz Saray’ın İmparatoru Barack 

Obama...
Obama, derisinin rengi yüzünden yüzyıl

lar boyunca ezilen, sömürülen, hakları 
çiğnenen, horlanan bir ırkın çocuğu..

Devamı sayfa 5’de

Gemlik Otobüs Terminali için 
de bulunan ticari işyerleri ön 
çeki gün Büyükşehir Beledi 
ye Encümeni huzurunda açık 
artırma ile kiraya verildi. En 
yüksek kira çay ocağı olur 
ken, tuvaletin kirası ikinci sı 
rada yer aldı. B blokta bulu 
nan ve çay ocağı olarak belir
lenen 15 Nolu dükkan 6 bin 
210 YTL aylık kira bedeliyle 
kiralandı. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TBMM.. Milletvekili... Sinkaf..
Önceki gün televizyonlarda görmüşsü 

nüzdür..
TBMM çatısı altındd gerçekleşen bir 

toplantıda kır saçlı, sakallı bir zat, hırçın ve 
agresif tavırlarıyla yansıdı ekranlara.

Milletvekiljymiş. Hem de Bursa Milletve 
kili... Dahas^Kpçük Kumlalı imiş..

Adı mı?
Küçük Kufrılalı kaç milletvekili var? Siz 

anımsamadıysanız yakın çevrenize soruri 
onlardan birisi mutlaka bilecektir.

Benim asıl sorum;
Adını tahmin edeceğiniz ya da mutlaka 

öğreneceğiniz “Milletvekilini” daha önce 
yemin törenimin dışında kürsüde görüp 
görmediğinim... y

Bu milletvekilinin;
Gemlik’in...
Ulusun onca sorunu varken...
Kalkıp da devleti ve vatandaşları dolan 

dırmış birisine arka çıkmasını ve onun. 
uğrunda canını ortaya koymasını anlamak 
olanaksız.

Gönül dilerdi ki;
Bizim diyebileceğimiz milletvekilimiz 

“hayırlı” vesilelerle ekranlara yansısın..
Da biz de utanç ve üzüntü yerine gurur 

ve onür duyalım.
Türkiye’nin geldiği noktanın somut bir 

göstergesi. ₺
Kokuşmüşluk...
İrtikap..
Nüfuz suiistimali..
Yağcılık..
Dolandırıcılık...
Fitne..
Fesat bir ur gibi sardı ortalığı..
Parlamentoda sayısal çoğunluğu elinde 

bulunduran siyasal partinjn neredeyse 
tüm fertleri olağan konuşmalarını dahi 
seslerini yükselterek yapıyorlar..

İnsan sesini neden yükseltir..
1- Sağlık sorunu vardır..
2- Psikolojik sorunu vardır..
3- Karnında bir ur vardır...
4- Suçludur... Suçunu bastırma telaşı • 

içerisindedir..
50’li yıllarda tek başına ülke yönetimini 

eline geçiren siyasal partinin gösterdiği 
davranışlarla karşı karşıya geldiğinde gös
terdiği tepkiyle bu duruma en iyi teşhisi 
İsmet Paşa koymuştur.

“Başbakan Adnan Menderes rejimin 
bütün unsurlarıyla kavga halindedir. Bir 
gün profesörlere “kara cüppeliler” diyerek 
üniversiteye saldırmakta, bir başka gün 
zaten bağımsızlığı olmayan, üyelerinin 
resen emekliye sevk edilebildikleri yargıyı 
hedef almakta, sıkça basın ile kavga 
etmektedir.

Menderes, parlamentodaki çoğunluğu 
sayesinde, muhalefetin bütün taleplerini 
geri çevirmekte, CHP’nin taleplerini elinin 
tersiyle itmektedir.

Muhalefet iktidar ilişkileri, öyle bir hale 
gelmiştir ki, Kurtuluş Savaşı kahramanı 
ana muhalefet partisi lideri İsmet İnönü 
taşlı sopalı fiili saldırılara uğramakta, ikti
dar mensupları, gerekirse İsmet Paşa’nın 
hapse atılabileceğini de belirtmekte, 80’ini 
aşmış Hüseyin Cahit Yalçın içeri tıkıla- 
bilmektedir.

Meclisin gürültülü, gürültülüden öte kav
galı oturumlarından birinde, DP’nin yayga 
raları karşısında İsmet İnönü Menderes ve 
taifesini uyarır.

- Suçluların telaşı içindesiniz...” 

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Otobüs 
Terminali içinde 
bulunan ticari 
işyerleri önceki,£ 
gün Büyükşehir 
Belediye,Encümeni
huzurunda 
açık artırma ile 
kifaya verildi. 
Kasım ayı sonunda 
açılması beklenen 
Gemlik Otobüs 
Tertninali içindeki 
ticari işyerleri 
arasinda en 
yüksek kira 
çay ocağında 
yaşanırken,

tuvaletin kirası 
ikinci sırada 
yer aldı.
Geçtiğimiz hafta 
içinde otobüs 
peronları aylık' 
400 YTL'den 
kiralanırken,
ticari işyerlerind.e 
özellikle çay 
ocağı ile tuvalet 
artırmasına 
talep fazla oldu. 
B blokta bulunan 
ve çay ocağı 
olarak belirlenen 
15 Nolu dükkan 6 
bin 210 YTL aylık 
kira bedeliyle 
Ahmet Musa

Altan tarafından 
kiralanırken, yine 
B blokta bay-bayan 
'tuvaleti olarak 
belirlenen 
12 Nolu dükkan 
aylık 5 bin 750 
YTL'den M. Koksal
Çerkezoğlu tarafın
dan kiralandı.
A blokta bulunan 
ve berber olarak 
belirlenen 9 nolu 
berber dükkanı 
aylık 410 YTL 
bedelle İbrahim 
İnce'ye, A blokta 
bulunan 6 nolu 
şarküteri dükkanı 
690 YTL bedelle

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset ı,

Recep Çelik'e, 
A blokta bulunan 
ve rezerve dükkan 
840 YTL bedelle 
Fatih Keke'ye, 
A blokta bulunan 
ve büfe olarak j 
belirlenen 2 Nolu
dükkan 3 bin 450 
YTL bedelle İlker g 
Kağan'a, A blokta 
bulunan ve lokanta 
olarak belirlenen 2 
nolu dükkan 3 bin J 
700 YTL bedelle 
Selçuk Çepiç'e, 
A blokta bulunan 
ve pasta şekerleme 
dükkanı olarak 
belirlenen 5 nolu 
dükkan 2 bin 
500 YTL bedelle 
Metin Rama'ya, A 
blçkta bulunan 
ve kantin olarak 
belirlenen 2 nolu j 
dükkan 3 bin 460 
YTL bedelle Aslan 
Şahin'e açık artırma 
ile kiralandı.
Gemlik Otobüs 
Terminali içinde 
kiralanan dükkan- ' 
ların aylık kira 
bedellerinin 
3 katı oranında 
depozit parası 
teminat olarak 
yatırılacak.

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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fazıYORUM

Bursa'da bir 
markette ailesiyle 
alışveriş yapan 
11 yaşındaki kıza 
cinsel istismarda 
bulunduğu 
öne sürülen 
78 yaşındaki 
10 çocuk babası 
zanlı, tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi. 
İddiaya göre, 
şehir merkezindeki 
bir markete 
j^^îyle^irlikte • 
tl)şyeriş? 
yapmaya giden 
11 yaşındaki, 
S.D. yaşlı bir 
adam tarafından 
taciz edildi. 
Şok geçiren - 
minik kız, eve 
gelince markette 
başından 
geçenleri 
annesine anlattı. 
Bunun üzerine,

Bahasına ait dosı/aları 
almalı için avutalı bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, 
babasına ait 
dava dosyasını 
almak işteyen 
.bir kişi,tartıştığı 
"avukatı 'bıçakladı. 
Ağır yaralanan 
Bursa Barosu 
avukatlarından 
Tekin Ö. (39) 
hastaneye 
kaldırılırken 
zanlı polis tarafın
dan gözaltına

Otomobil takla attı: 1 ölü
Bursa'nın 
Karacabey ilçesi 
yakınlarında 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
sürücüsünün, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybettiği 
otomobil takla 
attı. Kazada 
sürücü olay 
yerinde hayatını

kızlarına cinsel 
istismarda 
bulunulduğunu 
ileri süren D. 
ailesi polise 
başvurdu.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatan polis;
arkasına geçtiği 

alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Hacı İlyas 
Mahallesi Güler 
Sokak Banuşoğlu 
İşham'ndaki 
Avukat Tekin Ö.'ün 
bürosuna gelen 
Özgür A. (26), 
babası Abdulvahap 
A.'ya ait dava 
dosyasını almak 
istedi.
Abdulvahap A.'nın 
kendisine borçlu 
olduğunu 

kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa-İzmir 
karayolunun 
Karacabey kavşağı 
yakınlarında 
meydana gelen 
kazada, Cahit 
Korkmaz (24) 
idraresindeki 
16 TD 206 plakalı 
otomobil, 
sürücüsünün

11 yaşındaki 
kıza cinsel 
istismarda 
bulunduğu tespit 
edileri.şüphelinin 
yakalanması 
için operasyona 
start verdi. 
Osmangazi İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 

söyleyen 
avukat Tekin 
Ö., dosyayı 
veremeyeceğini; 
ancak 
alacağını alması 
durumunda 
dosyayı verebile
ceğini söyledi. 
Bunun üzerine 
çıkan tartışma 
kısa sürede 
kavgaya döndü? 
Özgür A., eline 
aldığı bıçakla 
Avukat Tekin Ö.'ü 

direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
takla attı. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Cahit 
Korkmaz olay 
yerinde hayatını 
kaybederken 
araçta yolcu 
olarak bulunan 
Tuğba Töre (18) 
yaralandı. Yaralı 

Araştırma 
Bürosu ekipleri, 
10 çocuk ve 40 
torunu olduğu 
belirlenen 78 
yaşındaki L.Y.'yi 
Çarşamba 
Mahallesi'ndeki 
evine yaptığı 
baskınla 
gözaltına aldı. 
Eski (nüzisyen 
lerden olan ve 
şıklığıyla 
dikkat çeken 
zanlı, kırmızı 
mendili kravatı, 
altın saati ve 
fötr şapkasıyla 
sevk edildiği 
adli makamlarca 
tutuklandı. 
Cezaevine 
götürülen zanlının 
çok sayıdaki 
yakınının adliyeye 
akın etmesi ise 
dikkat çekti. .r 

bıçakladı. • 
Ağır yaralanan Ö., 
olay yerine gelen 
112 Acil SerVis 
Ambulansı iile 
hastaneye kaldırıldı 
Bursa Barosu 
avukatlarından 
Ö.'ün sağlık duru
munun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Özgür A.'yı 
gözaltına alan 
polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Töre, Karacabey 
İlçe Devlet 
Hâstanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Töre, burada yapılan 
ilk müdahelenin 
ardından hayati 
tehlike kaydıyla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne şevke 
dildi. Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Yeter, i jardağı taşırmayın...
Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’un 

sokaklarında a iraçlar yakılıyor, polisle PKK 
taraftarları ara /sında çatışmalar çıkıyor,..

Birtakım şf irefsizler, hainler tarafından 
aldatılmış çor cuklar, gençler, devletin poli
sine "taşlı, m /olotofkokteylli" saldırı yapı 
yorlar..

Güneydoı ğu’da seyrediyorsunuz daha 
da azgınlaşı /yorlar.

Diyarbak ur, Van, ve Hakkâri sokaklarında 
dehşet yaş anıyor.

Peki ..
Kimler teşvik ediyor bu eylemleri, 

ihanetleri >?...
Bütün Türk milleti nefret içinde görüyor, 

seyrediy or...
"Mille tvekili" sıfatı taşıyarak Meclis’e 

giren PF (K’nın taşeronları!
Bunl ar, İmralı’daki 30 bin kişinin katilinin 

talimat1 lyla çocukları, gençleri tahrik ediyor, 
toplun* ıa nifak tohumları ekip gruplar arası 
kavga çıkartmaya çalışıyor!

Arr taçları kardeşi kardeşe düşürerek 
ülkey i bölmek!

Ey / benim asil halkım; Kimin milletvekili 
bu a damlar?

M Maaşlarını bu devletten alıyorlar, bu 
ülkemin ekmeğini yiyorlar, sonra da 
devletin altını oymaya kalkıyorlar!

'Milletvekili olabilmek için, "Vatanin ve 
mi İletin bütünlüğünü koruyacağız" diye W 
neımusları ve şerefleri üzerine, Meclis 
kürsüsünde ant içiyorlar, sonra da her haltı 
y iyorlar!

Bazı azgın.DTP milletvekilleri, Başba 
İKan’a, Güneydoğu’ya gelmemesini ihtar 
ediyor, aksi halde halkı sokağa dökecek
lerini söylüyorlar.

Başbakan gidiyor, onlar da gerçekten 
dedikleri hainliği yapıyorlar.

Çoluk çocuk sokaklarda gruplar oluştu
rup polislere taş yağdırıyor, otomobilleri 
yakıyorlar/

Oysa akıllı olsalar, Öcalan’a İmralı’da 
kötü muamele edildiği iddiasıyla yapılan 
protestoların yasal ve demokratik sınırlar 
içinde kalmasını sağlamaya çalışırlar, 
ortalığı germezlerdi..

Gerilimi azaltmak yerine, olayları büyüt
meyi, insanların hayatlarını tehlikeye 
atmayı tercih ettiler...

Adamların gerginlik yaratmadıkları gün 
yok!

Bu gerginlik politikasından, kendilerine 
pay düşeceğini umuyor, devletin altını 
oymaya, parçalamaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyetini, Ülkemizi 25 ayrı 
bölgeye ayırıp, her bölgeye ayrı bir bayrak 
verme fikri de bu hainlerin.,

Hep sertliği, çatışmayı teşvik edip ülke 
ye zarar veriyorlar.

Biz de onları saf saf "kardeş" diye 
bağrımıza basıyoruz!

Yeter artık! YETER...
DTP’lilerin akılsız tutumu, ülkeye 

ihanetleri Güneydoğu halkı için daha çok 
acı, daha çok yoksulluk, daha çok ıstırap 
demek ...

Ey güneydoğu halkının bir kısmı, size 
yine kardeş diyorum bu oyunlara alet olma 
yın bu sizinde sonunuz olacak diyorum....

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Körfez

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Ziraat Odası Başkanı Alî Çelik, zeytin üreticisinin batma noktasına geldiğini söyledi

' Wn üreticisini hatıran tüccar «e Borsa ılır"
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik, her geçen 
yıl zor duruma 
düşen zeytin 
üreticisinin batma 
noktasına getirilme 
sinde en büyük 
rolü tüccarın yanı 
sıra Ticaret Borsası 
ve Marmarabirlik'in 
kötü yönetimi 
olduğunu söyledi. 
Çelik, köy ve 
mahalle muhtarları 
ile Ziraat Odası 
olarak yaptıkları 
toplantılarda 
Gemlik dışından 
gelen zeytinlerin 
denetlenmesi için 
Ticaret Borsası ile 
Kontrol Komisyonu 
kurulması konusun
da anlaşıldığını 
ve Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
birlikte Ziraat Odası 
olarak temsilci 
verdiklerini ancak 
Ticaret Borsası 
Meclisi'nin bu 
isimler yerine

i kendilerinin ısım
| belirledikleri 

konusunda duyum
lar aldıklarını 
belirterek, sert 

şekilde tepki 
gösterdi.
Ziraat Odası tarafın
dan ^azılan yazıya 
verilen cevabın 
olumlu karşılandığı 
mn belirtilmesine 
rağmen yapılanların 
zeytin üreticisini 
mağdur ettiğinin 
altını çizen Çelik, 
"Ziraat Odası olarak 
yaptığımız tespitlere 
göre Akhisar böl
gesinden Gemlik 
ve köylerine zeytin 
girmektedir. Gelen 
bu zeytinlerin ise 
Borsa tarafından 
Gemlik zeytini diye 
tescil edilmesinden 
endişe duymaktayız. 
Bu zeytinlerin 
bir çoğunun ise 
Marmarabirlik 
depolarına gireceği
ni düşünürsek 
Gemlikli zeytin 
üreticilerinin nasıl 
mağdur olacaklarını 
görebiliriz" dedi. 
Köy ve mahalle 
muhtarları ile 
yapılan toplantıda, 
üreticilerin ne 
kadar ürün alacak
larının belirlenmesi 
için anlaşmaya 
varıldığını, bu

anlaşma ile esnaf 
odası ve vergi 
dairesine de yazı 
yazılarak destek 
istendiğini bildiren 
Çelik, "Kooperatif 
çiliği kooperatifçilik 
olarak yapmayan, 
hep seçim endişe
siyle hareket 
ederek üreticinin 
önünde engel 
oluyorlar.
En büyük zararı 
da yine üretici 
görüyor. Üreticimize 
de burada çok iş 
düşüyor, her sata
cağı ürün için 
köy muhtarından 
belge alsınlar 
ve zeytininin 
menşei belli olsun" 
dedi.

TİCARET BORSASI 
SUÇ İŞLİYOR 
Ticaret Borsası 
olarak Gemlik 
Zeytini İşaret 
Tescil Belgesi 
alınmasına rağmen 
dışarıdan gelen 
zeytine engel olun
mamasının suç 
olduğunu hatırlatan 
Çelik, Ticaret 
Borsası’m suçla
yarak "Gemlik 
Zeytini İşaret Tescil 
Belgesi elinizde iken 
Gemlik dışından 
alınan zeytinlerin 
faturalarının Gemlik 
zeytini diye borsanız 
tarafından tescil ' 
edilmesi ayrıca bir 
suçtur. Bize göre 
alınan Gemlik

Zeytini İşaret Tescil 
Belgesi üreticilerimiz 
aleyhine saklanarak 
üreticilerimizin 
menfaatleri gasp 
edildiği tarafımızdan 
öyle algılanmak
tadır" diye konuştu. 
Tüm bunlara 
karşılık Ticaret 
Borsası'nın yazılan 
yazılara verdiği 
cevapta önce 
isteklerinin olumlu 
karşılandığını 
ancak gösterilen 
temsilcilerin 
kendileri tarafından 
değiştirildiğinin 
altını çizen Ali 
Çelik, Ziraat Odası 
tarafından Borsaya 
gönderilen yazıya 
verilen cevapta, 
"Gerek yöremizden 
ve gerekse dışarıdan 
getirilip Pazar ve 
caddelerde satışı 
yapılan zeytinlerin 
Gemlik üreticisinin^ 
zarara uğratıldığı 
ve bu nedenle 
her türlü zeytin 
ve zeytinyağını 
pazara getirirken 
üreticilerin bağlı 
bulundukları 
muhtarlıklardan 
ilgi yazınız 

ekindeki belgeyi 
yanlarında 
bulundurmaları 
gerektiğinden 
üreticilere ve 
odanıza destek ve 
yardımcı olunması 
talep edilmiştir.

, Vergi kayıp ve 
kaçağının önlenmesi 
bakımından 
dairemizce yapılacak 
olan denetimlerde 
ilgi yazınızda 
belirtilen hususların 
dikkate alınacağı" 
cevabının 
verilmesine rağmen 
halen Gemlik 
dışından zeytin 
getirildiğini ve 
önlem alınmadığını, 
bu nedenle de 
üreticinin mağdur I 
edilmesinde 
en büyük, rolü 
başta tüccar olmak 
üzere Ticaret 
Borsası ve 
Marmarabirlik 
yönetimi olduğunu 
öne sürdü. 
Gemlik Ziraat Odası . J 
Başkanı Âli Çelik, ’ I 
Ticaret Borsasının 
bu hareketi için 
Savcılığa suç duyu
rusunda bulunacak
larını söyledi.

Sıra dükkanların yıkımımla toza Doğuldulı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
ile işyerleri sahip
lerinin arasında 
devam eden mahke
menin bitmesinden 
sonra yeni çarşı 
alanının, önünde 
bulunan sıra dükkan 
ların yıkımına 
yeniden başlanıldı. • 
Yaklaşık 3 yıl önce 
başlanan yeni çarşı 
dükkanlarının 
yıkımından bu yana 
geçen süre içinde 
cazibe merkezi 
olarak düşünülen 
inşaatta yaşanan 
engellemeler 
nihayet sona erdi. 
Son olarak mahke 
mesi süren son 
3 bina hakkında 
verilen karar sonu
cunda işyerleri 
boşaltılmış ve beledi 
yenin önünde hiçbir 
engel kalmamıştı.

Dün başlayan 
yıkım sırasında 
çıkan toz bulutları 
çevreye büyük 
zarar verdi. 
Çevrede bulunan 
esnaf, yıkım firması 
nın veya belediyenin 

itfaiye ile binayı 
sulaması gerektiğini 
söylediler.
Son iki binanın 
yıkılmasından 
sonra belediyenin 
sonunda boşalacak 
alanda çevre 

düzenlemesi yapıla
cağı bildirilirken, 
Cazibe Merkezi 
binasının ikinci 
etap inşaatına 
da önümüzdeki 
günlerde başlanıl
ması bekleniyor.
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Amerika’ya siyahi başkan....
Dünya devi Amerika’da 

siyahi bir kişinin başkanlığa 
seçilmesi dünyada devrim 
olarak algılandı.
Dünkü Hürriyet Gazete

sinin manşeti:
“Amerikan ihtilali" idi.
Bu sonuç, ABD de ırkçılığın 

sonu olarak ilan ediliyor.
Obama KenyalI fakir bir 

ailenin oğlu..
Sekiz yıl önce partisinin kurultayına 

bile alınmamış.
Tam 232 yıl sonra siyah derili bir 

başkan ilk kez ABD de lider seçilmiş.
İnsan hakları savunucusu, bir suikasta 

kurban giden siyahi lider Martin Luther 
King’in başlattığı ırkçılığın sona ermesi 
mücadelesinde bu sonuç çok önemlidir.

200 yıldır ezilen ve sömürülen, derileri 
siyah olan insanların zaferi..
Amerikalılar yeni başkanlarını 

görülmemiş bir çoşku ile karşıladı.
Cumhuriyetçi MacCaın seçim yenilgi 

sinden sonra verdiği ilk demecinde “O 
eski rakibimdi, şimdi başkanım” demiş.

Buna biz de “şıkamayacağın eli öpe 
çeksin" derler:

Obama dünya üzerindeki Amerikan 
çıkarlarına aykırı bir politika çizemez.

Bush kadar şahin bir lider olmasa da, 
dev Amerikan şirketlerinin güdümünden 
de çıkamaz.

Obama ezilen bir ırkın çocuğu olarak, 
dünya barışına katkıda bulunabilecek 
mi?

Dünyayı kana bulayan en büyük güç 
Amerika olduğuna göre, bu durum 
Barack Obama tarafından değiştirilebile
cek mi?

Ben büyük değişimlerin yaşanacağını 
sanmıyorum.

Amerikan halkı bir Cumhuri 
yetçileri, bir demokratları ikti
dara getiriyor.

Cumhuriyetçe Bush Demokrat 
Obama’ya kötü bir miras bıraktı.
Amerika’nın dev şirketlerinin 

battığı, borsanin tabana vurdu 
ğu, devletin kurtarma operas 
yonlari düzenlediği bir sırada 
yapılan bu seçimler, iktidarın 

değişmesine neden oldu.
Amerikan ekonomisi düzelmiş değil.
Amerika’daki kriz bir dünya krizine 

dönüştü..
Obama bu krizi nasıl çözecek.
Bu krizin faturasını kimlere ödetecek 

göreceğiz.
Seçimler sırasında yaptığı konuşmalar

da kürt sorunu ile Türkiye’nin ermeni 
soruna bakışı bizim ulusal çıkarlarıma 
uygun değildi.

Yine de Bush döneminde yaşanan kötü 
yönetime bakarak, dünya bu değişimden 
bir umut arıyor.

Obama’nın dünyaya yaptığı şu konuş
ma ile yazımı noktalayacağım: 
“Dünya’yı yıkmaya niyet edenler... Sizi 
yeneceğiz... Barış ve güvenliği arayan
lar... Sizi des tekleyeceğiz. ”

Barack Obama’nın ataları ezilmiş bir 
nesil.

Dilerim dünya barışına katkısı olur.

Öğrencilere kanser anlatıiffi
Ercüment ESEN

Sağlık Bakanlığı'nca 
ülke genelinde Ekim 
ve Kasım dönemin 
de başlatılan "Ken 
di kendine meme 
muayenesi" konulu 
bilgilendirme top 
lantıları ilçemizde 
de aralıksız şekilde 
devam ediyor.
Gemlik İlçe Grup 
Sağlık Başkanhğı’n 
ca başlatılan hanım 
lara yönelik meme 
kanseri konulu bil
gilendirme toplan
tılarının dünkü bölü 
mü Grup Sağlık 
Başkanlığı hemşehri 
terinden Huriye De 
mir tarafından'Tica 
ret Lisesi kız öğren
cileriyle yapıldı. 
Gemlik Grup Baş 
kanığı hemşehrile 
rinden Huriye Demir 
konuşmacı olarak 
katıldığı bilgilendir 
me toplantılarının 
dünkü bölümü 
Ticaret Lisesi'nde 
yapıldı. Okul toplan
tı salonunda kız 
öğrenciler bir araya 
gelen Gemlik Grup

Huriye Demir

Sağlık Başkanlığı 
hemşirelerinden 
Huriye Demir, kız 
öğrencileri meme 
kanseri konusunda 
bir kez daha uyara 
rak erken teşhis 
sonucunda kanser
den Ölümlerin ola
madığını hatırlattı. 
Erken teşhisin çok 
önemli olduğunun 
altını çizen hemşire 
Dejmir, kendi kendi
lerine yapacakları 
meme muayene ile 
kişilerin hasta olup 
olmadığı teşhisi 
belirtileri sonucun
da sonucunda kan 
serin tespit edile 
bileceğinin, önemini 
hatırlattı. Kendi 
kendilerine yapacak 
lan muayene sonu-

cunda belirti hisse 
den hastaların en 
kısa zaman içeri 
sinde sağlık kuru
luşlarına müracaat 
etmelerini istedi. 
Kendi kendilerine 
yapacakları muaye 
ne sonucunda kan 
ser belirtileri hisse 
den hastaların en 
kısa zaman içeri 
sinde sağlık kuru
luşlarına müracaat 
etmeleri istendi.

H Nüfus cüzdanımı kaybettim. A VID 16 ZC 433 plakalı aracımın Ki taşıt kartı
Hükümsüzdür. KAZIM DOĞAN MI ir kaybolmuştur. Hükümsüzdür. HALİT TUNAkaybolmuştur. Hükümsüzdür. HALİT TUNALI

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE AAOKEA İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YIL 

______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan 
_____ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____  

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

_________________135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
. Ful eşyalı eşyasız dâire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2________ 
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
trFplex ^oğalgazli ' VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA.25 M. CEPHELİ
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Serbest Kürsü

Yürüme güçlüğü çek
tiğim için iki yıldır bahçe 
sınırları dışına çıkamıyo
rum. Bir elimde çapa, bir 
elimde kalem günler geçip 
gidiyor.

Geçen gün zorunlu 
tahliller için Sağlık Ocağı’na 
gittim; buradaki gelişmeler, 
doktor ve hemşirelerin 
“hazakat ve nezaketleri” her 
türlü övgünün üstündedir; 
kendilerine minnet ve 
şükran borçluyum.

Dönüşte köyümüzü şöyle 
bir dolaşalım dedim. 
Arabayı yeni açılan yerleşim 
bölgelerine ve en son da 
köy meydanına sürdük.

Yeni yapılan “villaların” 
sakilliğini ve kır estetiğine 
uyumsuzluğunu ibretle 
seyrettik. 1960’da tamam
lanmış olan bizim evlerimi 
zin ve bahçelerimizi son
radan görme profesörler ve 
benzerleri tarafından kuşa 
çevrilmesine rağmen hala 
güzelliklerini koruması 
şaşılacak bir şeydir. Bu gibi 
konularda bence ne 

| belediyenin ne de yerel 
! idarelerin suçu var: Bizler 
t bu kadar açgözlü, görgüsüz 

ve doğa düşmanı olduktan 
sonra suçu binlerine yükle
mek haksızlık olmaz mı?

Köy meydanı, Bayar’ın 
anıt mezarına doğru ne 
kadar güzel düzenlenmiş ve 
yeşile bürünmüş. Kayalar 
Kafe olarak adlandırılan 
proje bitince de daha da 
güzelleşeceği besbelli.

GİDERAYAK
Burada oturup, keleş hale 
getirilen Gemlik vadisinden 
gözlerinizi yukarı kaldırıp 
sıra dağları seyretmek 
doyumsuz bir zevk olacak
tır.

Arabanın burnunu 
yokuşa doğru çevirip, 
Belediye binasının çevresin
deki restore edilmiş eski 
evleri görmek, tarihimize ve 
emeğe verilen değerin bir 
göstergesiydi şüphesiz. 
Aytepe’deki spor sahası ve 
hemen yambaşındaki zemin 
ve çevre düzenleme çalış
maları, bir kenarâ sıralan
mış kereste yığınları bu 
tepenin adına uygun bir 
seyir ve spor alanı ola
cağının gözle görünen 
tanıklarıydı.

Daha fazla ayrıntıya 
girmeyeceğim ama, bütün 
bunlar Umurbeylilerin ve 
başta Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ile 
Belediye Meclisi üyelerinin 
çabaları ile olan şeyler değil 
miydi?

Şimdi geldik bu yazının 
önemli bir dönüm noktası
na.

Şimdiye kadar biz ailece 
belediye seçimlerinde oyu
muzu hep Fatih Mehmet 
Güler ve arkadaşlarına 
verdi; şu partidendir, bu 
partidendir diye hiç düşün
medik.

Çünkü biliyorduk ve 
görüyorduk ki Fatih iyi bir 
belediyeci, çalışkan ve 
sözüne güvenilir bir

Alaattin BİLGİ Hava sıcaklığı 3-5 
floraca azalacak

insandır.
Doğrusunu isterseniz, 

'Fatih Mehmet Gülerin 
CHP’ye katılması ile bu parti 
sağa kaymış olmayacak, 
tersine Sosyal Demokrasi 
sağlam bir belediyeci 
kazanmış olacaktır.

Pek çok il ve ilçede bilgi
siz ve beceriksiz CHP’li 
belediye başkanları par
tisinin yüzünü kara çıkar
mış, oy kaybına sebep 
olmuşlardır.

Bunların Sosyal 
demokratlığı laf ebeliğinden 
öte gidememiştir.

Bizim aileye gelince, Mart 
ayında yapılacak belediye 
seçimlerinde Ankara’da ola
cağımız için, sandığa koşar 
adım gideceğiz ve eski 
belediye başkanımız Murat 
Karayalçın’a oyumuzu seve 
seve vereceğiz.

Aslına bakarsanız ben 
Gemlikli seçmenlerin, 
dağıtılan ve dağıtılacak olan 
erzak paketlerine tenezzül 
etmeyerek, oylarını Fatih 
Mehmet Güler’e verecekleri
ni umut ediyorum ve bu 
kısa yazımı, büyük hiciv 
ustası Neyzen Tevfik’in şu 
neşeli dizeleri ile noktala
mak istiyorum:

Dün aldığın şu erzaka bak 
Ye de sal kendini rahmi 
hayatın dikine
Verilen yüz gram yağla 
geçinilir mi sorarım 
Verenin geçmişini .... m ek 
için sür..... ine.

Türkiye’de sıcaklık 
bir kaç gün daha 
kasım ayı ortalama 
değerinin üzerinde 
seyredecek. 
Bugünden itibaren 
Marmara ve 
Karadeniz’de 
poyraz kuvvetle 
necek, sıcaklık 
hafta sonu kuzey 
kesimlerde 3 ila 5 
derece azalacak. 
İstanbul’da 
hava az bulutlu, 
bugün poyraz 
kuvvetlenecek. 
Sıcaklık düşmeye, 
hava bulutlanmaya 
başlayacak. Ankara 
ve İzmir’de 
sabahları oluşan 
pus öğle saat
lerinde dağılıyor, 
hava güneşli. Bursa 
bugün serinlerken, 
Adana’da yüksek 
sıcak lık değerini 
koruyacak.
İç Anadolu’da hava 
genellikle açık, 
hava nın açık 
olması gece hızlı 
soğumaya neden 
oluyor. Bu gece de

sıcaklık Kayse ri’de 
-2 dereceye inecek. 
Gündüz ise Eski 
şehir 20, Sivas 14, 
Niğde 17 derece. 
Ege Bölgesi 
güneşli, rüzgar 
hafif ancak kuzey
den serin esiyor. 
İki gün daha 
Kütahya ve iç 
kesimlerde pus 
oluşmaya devam 
edecek. Hafta sonu 
sıcaklık 2 ila 4 
derece düşerken, 
pazar günü rüzgar 
kuv vetlenecek. 
Akdeniz 
Bölgesi’nde 25 
dereceyi geçen yük
sek sıcaklık hafta 
sonu bir kaç 
derece düşecek, 
gökyüzü güneşli. 
Bugün Antalya 
27 derece...
Güneydoğu’da • 
sıcaklık bu iki 
gün artarken, 
gece sıcaklığı 
Diyarbakır’da 4 
dereceye kadar 
iniyor. Diyarbakır 
22 derece.

MHP’li Büyükatanıan dan bomba gibi açıklamalar
MHP Bursa Millet 
vekili ve TBMM 
Zeytin Zeytinyağı 
Araştırma 
Komisyonu üyesi 
İsmet Büyükataman, 
zeytin konusunun 
çözümünün 
denetim ve gerekli 
hassasiyeti 
göstermekten 
geçtiğini söyledi. 
Ataman, komisyo 
nun üç partinin 
müşterek idaresi ile 
kurulduğunu, 4 ay 
boyunca çalışarak 
tarafları ve üreticiyi 
dinlediğini belirte
rek, bu görüşmelerin 
sonuçlarını bir 
rapor haline getirdik
lerini bildirdi. 
Ataman, zeytin ile 
ilgili politikaların 
önemli bir kısmının

genel tarım politikası 
ve devletin piyasa 
gözetimi ve denetim 
fonksiyonları 
ile birlikte 
düşünülmesi 
gerektiğini söyledi. 
Ataman açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

“Aksi takdirde 
yapılacak politikalar 
gerçek manada 
politika olmayacak 
geçici önlemlerden 
ileri gidilmeyecek
tir."
Ataman’ın öneriler 
sunduğu açıklama 

sında, serbest 
piyasa koşullarına 
uygun hal kanunu 
ve yönetmeliğinin 
düzenlenmesi 
ambalajlı ve 
ambalajsız tarım 
ürünlerinin hale 
getirilmesine 
gerek kalmaksızın 
üretildiği bölgeden 
son satış noktasına 
kadar elektronik 
ortamda takip 
edileceği elektronik 
bir veri sisteminin 
oluşturulması 
gerektiğini belirtti. 
Ataman, zeytin alım 
ve satımında 
kalibre düzenleme
sine gidilmesini 
isterken, parçalı 
arazilerin 
büyütülmesini teşvik 
edilmesini bölünme 

lerin engellenmesi 
birleşme ile ilgii 
devirlerde vergi 
kolaylığı sağlan
masını da istedi. 
Gemlik tipi zeytinin 
ekolojik yerleşme 
alanının Günay 
Marmara havzası 
olduğunu söyleyen 
Ataman, Gemlik 
tipi zeytinin bu 
havza dışına 
yaygınlaştırılmasının 
teşvik edilmesinden 
vazgeçilmesini, 
her havzanın 
kendine has zeytine 
teşvik edilmesini 
önerdi. Markalı ve 
ambalajlı zeytinlerin 
satılmasının 
teşvik edilmesini de 
isteyen Ataman, 
ambalajlama tesisi 
olan firmalara 

destek 
olunmasını istedi. 
Tüccarın Gemlik, 
Orhangazi, İznik 
ve Mudanya ilçeleri 
yerine Akhisar 
gibi Gemlik tipi 
zeytinin dikilen 
alanlardan zeytin 
alıp bu zeytinleri 
Bursa ili sınırları 
içinde havuzlamak 
suretiyle Güney 
Marmara zeytini 
olan piyasaya 
sunmaya 
hazırlandığına 
dikkat çekerek, 
Gemlik bölgesi 
zeytinliklerinin 
sulama imkanlarının 
olmadığını, önemli 
bir kısmının da 
nem etkisinden 
yararlanamadığını 
belirtti.
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik'e Doğru ........ Göreceksin!.
Uzun zamandır rahatsızlığım dolayısıyla siz 

değerli okurlarımdan ayrı kaldım. Bu süreçte 
beni maillerinizle yalnız bırakmadığınız için son
suz teşekkürler...

Bugün için, geçtiğimiz günlerde kalemine ve 
yüreğine çok güvendiğim gazetemiz yazarların
dan büyüğüm Sayın İnan Tamer'in 'KALK OR 
HAN VELİ! KALK DA GÖR! GEMLİK'E DOĞRU 
NELERİ GÖRECEKSİN!' adlı yazısının başlığın
dan ben de naçizane bir şeyler karalamak iste 
dim.

Gemlik'e doğru kirden geçilmeyen bir dere 
göreceksin...

Gemlik'e doğru çarpık kentleşmenin son 
örneğini göreceksin...

Gemlik'e doğru en ufak bir yağmura dayana
mayan alt yapısı sıfırı tüketmiş caddeler göre
ceksin...

Gemlik'e doğru elle tutulur hiçbir sanat 
eserinin olmadığını göreceksin...

Gemlik'e doğru trafik karmaşasından bıkmış 
çilekeş halkı göreceksin...

Gemlik'e doğru güzelim iki sahilin nasıl 
katledildiğini göreceksin...

Gemlik'e doğru kaldırım taşları yamuk 
yumuk sokaklar göreceksin ...

Gemlik'e doğru başı boş sokak köpekleri 
göreceksin...

Gemlik'e doğru bağımsız seyyar satıcılar 
cumhuriyetini göreceksin...

Gemlik'e doğru gelişi güzel park edilmiş araç 
ordusunu göreceksin...

Gemlik'e doğru sahne adı altında iskelenin 
çirkin panoramasını göreceksin...

Gemlik'e doğru Pazar günleri çöp konteyner- 
lerinin ağzına kadar dolu olduğunu göre
ceksin...

Gemlik'e doğru estetik tabelalar! göre
ceksin...

Çok şaşır olur mu?

Hem de ağzını açıp da hayıflanarak şaşır, 
güzelim memleketimizin içler acısı haline...

Ama yine de Gemlik'e doğru denizi göre
ceksin, işte buna sakın şaşırma!..

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 36 SAYI: 3204
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

GEMİİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ
(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)

VENÜS SİNEMASI
Filmin Adı
VİCDAN 14,00-16.15-20.30
DEHŞET TRENİ 14.15-16.30-20.30

NÖBETÇİ ECZANE
7 Kasım 2008 Cuma 

YASEMİN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 40 

Tel: 513 0116 GEMLİK

■ımîimıııııa
Ilıca Caddesi

Dr. Ziya Kaya Mah. 
Migros arkası Çiğdem Sok. 
No:4’de çalışır vaziyette 

PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

0 532 744 67 46

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİNDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537301 7362

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Grup maçlarının 
oynandığı illeri 
gezen Fortis 
Türkiye Kupası 
Çadırı 8-9 Kasım 
2008 tarihlerinde 
Bursa'da olacak. 
Bursa Kent 
Meydanı AVM 
girişinde kurulacak 
Fortis Türkiye 
Kupası Çadır?, 
10.00-19.00 
saatleri 
arasında ziyaret

I edilebilecek.

Fortis Türkiye 
Kupası'nın 
sergileneceği 
12 metrelik dev 
Fortis Türkiye 
Kupası Çadırı'nda 
futbolseverler, 
uzaktan kumandalı 
araçlar ile futbol 
oynarken hem 
birbirleriyle 
yarışacak hem de 
sürpriz hediyeler 
kazanacak;
Fortis Türkiye 
Kupası bilgi 
yarışmasında

ise futbol 
bilgilerini test 
etme fırsatına 
sahip olacaklar. 
Geleneksel 
futbol masa 
oyunündan, 
sanal, futbol 
oyununa kadar 
daha pek çok 
aktivitenin yer 
alacağı Fortis 
Türkiye Kupası 
Çadırı'na 
büyük ilgi 
gösterilmesi 
bekleniyor.

Turkcell Süper 
Lig'de Fenerbahçe 
ile Galatasaray 
arasında 9 Kasım 
Pazar günü oynâna 
çak olan derbi maçı 
Hüseyin Göçek 
yönetecek.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, derbi 
karşılaşmasında 
Hüseyin Göçek'in 
yardımcılıklarını 
Serkan Ok ve Aleks 
Taşçı oğlu yapacak. 
Dev maçın 4. 
hakemi ise 
Süleyman Abay. 
Fenerbahçe Şükrü 
Saraçoğlu Stadı'n 
daki derbi maç saat 
19.00'da başlayacak. 
Diğer karşılaş
maların hakemleri 
ise şöyle: 
07.11.2008

20:00 Beşiktaş - 
Kocaelispor - 
Fırat Aydınus 
08.11.2008
14:00 (CEZALI) MKE 
Ankaragücü - Bursa 
spor - İlker Meral
19:00 Trabzonspor - 
Hacettepespor - 
Mustafa Kamil
Abitoğlu 
09.11.2008
14:00 Konyaspor - 
Gençlerbirliği- Suat 
Arslahboğa
1.4:00 Ankaraspor

A.Ş. - Eskişehirsporj 
- Hakan Özkan 
14:00 Antalyaspor- 
Sivasspor - Bülent 1 
Yıldırım
14:00 Denizlispor- 1 
Kayserispor - Yunus 
Yıldırım
14:00 Gaziantepspor 
- büyükşehir 
bld.spor Bünyamin i 
Gezer
19:00 FB şükrü saraJ 
coğlu Fenerbahçe- I 
Galatasaray - 
Hüseyin Göçek

MflNflSTIR'Dfl DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SARMAKLAR VİLLALARI

'İğ uciıiLiıtLiLcnın n ızıvıc ı ı n t Hyııuı

KÖSELE MANTAR TABANLIK ■ VARİS ÇÖRABI • VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ - TAYLOR REKLANASYÖN KORSE ■ 
HALLUX VÂLGUS GECE ATEÜ - TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI ■ DİNAMİK EL ATELİ • SPLİNTLER ■ 

* ÇELİK KORSELER - ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER - KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ ■ EL BASTONU • 
WOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: 4 B BURSA 
Tel: (0224) 222 1516-220 19 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk. 

No: 17 BURSA
Tel s (0 224) 220 0814 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Mah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel! (0224) 512 29 19

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

v^24DM2 
V GÜVENLİKLİ

•S ÜZEL YÜZME HAVUZLU
V' RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

http://www.forumemlak.com


SattancTutmıvası'nda 
tleteceye Bitenler 

ödüllendirildi 
"Gemlik Belediye Başkanlığı Satranç 
Turnuvası İlçe Birinciliği" yarışmala 
rında dereceye giren öğrenciler 
ödüllendirildi. Haberi sayfa 6’da8 Kasım 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci toplantısını dün yaptı.

MlMlIlİMlBI
V Gemlik Beledi 

ye Meclisi’nin dün ya 
pılan toplantısında, 
gündeme damgasını 
Manastır’da bir özel 
firmanın Belediye ile 
ortaklaşa kurmak 
istediği tomografi ve 
Emar Merkezi konusu 
vurdu. Hukuk Korniş 
yonu’ndan gelen 
olumlu rapora, bazı 
meclis üyeleri karşı 
çıktı. Haberi syf 3’de

B

BnaMiiilm 
ilHMIltMl

Marmara Zeytin Tarım Satış Koopera 
tifleri Birliği, 2008-2009 ürünü zeytin 
ön ödeme fiyatlarını açıkladı. Buna 
göre, 200 dane/kg. zeytine ödenecek 
ön ödeme fiyatı 4 lira olurken, 210 
daneli zeytin 3,75 YTL, 220 daneli 
zeytin 3,40 YTL oldu. Kasım ayı içinde 
teslim edilen ürünlerin ön ödeme 
terinin ise Aralık ayının ilk haftası 
içinde yapılacağı bildirilirken, 420-460 
dane grubu ürünlerle yağlık bedelleri 
peşin olarak ödenecek. Sayfa 8’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijciuler@hotniail.com

AKP’de kongreye doğru
Adalet ve Kalkınma Partisi.gemlik ilçe kong 

resi 15 Kasım 2008 günü yapfycak.
İlçe Başkanı Enver Şahin, kongrede aday 

olmayacağını açıkladı.
Bu, Şahin’in Belediye Başkanlığı için aday 

adayı olacağının işaretidir.
AKP’de adayların yapılacak anket ile belir

leneceği kararlaştırılmış.
Bu durumda kimin avantajlı olacağı belli.
Şimdi gözler önce yapılacak ilçe kongresinde, 

sonra belediye başkanı adaylığında. Dev. 5’de

Burhanettin Huhoğlu 
BBP’den başkan alfayı
Mart ayında yapı 
lacak olan yerel 
seçimler için Bü 
yük Birlik Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkanı adaylığı
na işadamı Bur 
hanettin Nuhoğ 
lu’nu belirledi.
Nuhoğlu, “Biri 
ken sorunları 
çözecek ekibe 
sahibim” dedi.
Haberi syf 4’de

EnverŞahin, İlce 
Başkanlığına aday değil
AKP İlçe başkanı 
Enver Şahin, önü 
müzdeki günler de 
yapılacak olan ilçe 
kongre sinde baş 
kanlığa aday olma 
yacağını açıkladı. 
Şahin, kongreye 
tek liste halinde 
gidileceğini belirtti. 
Şahin’in belediye 
başkanlığına aday 
adayı olması bek
leniyor. Sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrijciuler@hotniail.com
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

| Belediye Meclisi Kasım ayı ikinci toplantısını dün yaptı. YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Özel Sağlık 
kuruluşlarının 
açılması Bakanlık 
tarafından 
dondurulurken 
Gemlik 
Belediyesi’ne 
bir şirket tarafından 
getirilen teklif 
mecliste kabul 
edilerek, Başkana 
yetki verildi. 
Belediye Meclisi 
Kasım ayı ikinci 
toplantısını 
19 meclis üyesinin 
katılımıyla 
tamamlarken, 
İmar Komisyonu’n 
dan görüşülerek 
meclise getirilen 
konular karara 
bağlandı.
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
imarla ilgili 
konular hakkında 
bilgi verdi.
Kararların bazıları 
komisyona 
tekrar görüşülmek 
üzere geri 
gönderilirken . 
diğerleri ise oy 
birliği ile kabul 
edileli.

BELEDİYE 
SAĞLIK 
ALANINA MI 
GİRECEK 
Belediyeye ait 
Manastır Kültür 
Merkezi’nin ikinci 
katında Tomografi 
ve Emar merkezi 
kurmak için 
müracaatta 
bulunan 
İstanbul'dan 
bir firmanın 
belediyenin yüzde 
12 ortaklığıyla 
iş kurmak için 
yaptığı talebi Hukuk 
Komisyonu’nda 
görüştüklerini 
bildiren Komisyon 
Başkanı. Refik 
Yılmaz, komisyon 
olarak uygun 
bularak başkana 
yetki verilmesi 
görüşünde 
olduklarını 
söyledi.
Manastır Bölgesi’ne 
canlılık getireceği 
ancak üçüncü 
şahıslara yönelik 
taahhüt olmayacağı 
belirtilen teklif

için söz alan 
AKP'li Aykut Türe, 
kurulacak sağlık 
kuruluşunun 
küçük çapta 
bir hastane 
görünümünde 
olabileceğini, 
binanın belediyeye 
ait olması 
nedeniyle de 
sıkıntı yaşanabile
ceğini söyledi. 
Türe, "Devletin 
ruhsatları dondur
duğu bir zamanda 
biz belediye 
olarak neden 
bu işe giriyoruz" 
sorusunu 
başkana yöneltti. 
Yine AKP'li üye 
Dr. Haşan İnce, 
sağlık hizmetlerinin 
bakanlık tarafından 
dondurulduğunu, 
burnun aşılması 
için ilgili şirketin 
belediye ile ortak 
sağlık hizmeti 
vermek için talepte 
bulunduğunu 
belirterek, 
"Daha önce bunun 

örneğe Gemlik'te 
yaşandı, Bunlar 
İstanbul'dan 
buraya neden 
geliyorlar. Gemlik'te 
böyle bir Pazar 
yok, kara paramı 
aklanacak kuşkusu 
var. Ruhsat sorunu 
yaşadıklarından 
belediyeyi aracı 
olarak kullana 
bilirler" ikazında 
bulundu.
Sağlık kuruluşunun 
kurulması durumun
da isminin

Gemlik Belediyesi 
Tıp Merkezi 
olacağı açıkla 
nırken, komisyonun 
görüşü 1 red, 
1 çekimser oya 
karşılık oy 
çokluğu ile ve 
1/5000'lik 
sağlık alanı 
tadilatıyla birlikte 
Belediye Başkanına 
araştırması ve 
ilgili kişilerle 
muhatap olması 
için yetki verilme
sine karar verildi.

Alışırsınız, alışırsınız!....
Genç Cumhuriyetin has evlatları; Halkı 

uyandırın...
Korkmayın her yerde konuşun konuyu 

siz açın.
Çevrenizde ki herkesle konuşun 

Kahvehanede konuşun
Eve gelen gündelikçiye konuşun.

Mesela deyin;
Anlatın eğer Fethullah Gülen dindarsa, I 

peygamber gibi ise neden Amerika'da lüks . 
içinde yaşıyor?

Salya sümük ağlayarak ezan sesleri 
duyamıyorum diye şikayetçi ise, Neden 
Müslüman ülkelerin birinde değil de

Amerika'da FBI çiftliğinde.
Söyleyin bu zat değil miydi 25 yıl o cami 

senin bu cami benim salya sümük ağla
yarak FAİZ haram diyen ? .

Peki BANK ASYA nedir ? diye sorun...
Sayın okurlarım; Çevrenizde olup biten

lere bir bakın bizleri Yavaş yavaş alıştırıy- 
I orlar.. Uyutuyorlar..

Türbana. Çarşafa, peçeye. Soyguna, 
ı hortumcuiuğa...

Oğulların gemiler almasına. Çocukların 
televizyon kurmasına. I

Yakınların yolsuzluklarına. Çok eşliliğe.
Haremliğe -selamlığa, Ramazanda öğle 

yemeği verilmemesine.
Kara çarşaf, Türban, Beyaz takkeyle 

gezenlere.
Öyle alışırsınız ki size bunlar çok doğal 

gelmeye başlar.
'Galiba demokrasi bu da biz mi anlamı 

yoruz?' diye kuşkulanırsınız. Sonra da 
uyuşursunuz.

İçinizden bile tepki duymaz olursunuz..
'Batı'nın ahlaksızlığını aldık' derler, öyle 

dinler durursunuz.
Bir yandan Çanakkale zaferini kut

larsınız.
Bu savaşı şehitlerinizin değil .melek

lerin kazandırdığını hem de onların 
mezarları başında söylerler..

Çanakkale savaşını yıllar sonra kaybet
tiğinizi bile fark etmezsiniz.

Başbakanınız planlarını Amerika'ya 
Bush hazretlerinin dizi dibinde açıklar. 
Ondan talimatlar alır..

Irak’a gir derler girer, çık derler 
çıkarsınız..

Amerika Ankara'dan işleri idare eder, 
büyük elçisi kral gibidir.

Siz İngilizce öğrenmeye çalışırken duru
mu göremezsiniz.

Geçmişe dalıp gitmişken, atalarınızla 
öğünürken, geleceği kaybetmekte olduğu 
nuzu fark edemezsiniz

Yüzünüze demokrasi derler, arkanızdan 
gülerler.

Ilımlı İslam modeli planlarını yürütürler..
Yüzünüze çok kültürlülük derler, 

arkanızdan bölerler.
Yıllarca, adeta iç savaş gibi şehitler 

verirsiniz...
Yüzünüze değişim derler, evinizin önüne 

pirinç -yağ gerekirse kömür koyarlar, 
arkanızdan sizi soyarlar.

Alışırsınız. Uyuşursunuz.
Tehlikenin farkında olmazsınız!..
Şaşkın bakar kalırsınız....

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

'— mı

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP’de kongreye doğru
Geçtiğimiz yerel seçimlerde 

AKP içinde belediye başkan
lığına soyunan çok isim vardı.
Aday adayları sayısı hayli 

fazlaydı.
Bu sorun sonunda Ankara’da 

çözüldü ve Ankara Mehmet 
Turgut’a bir dönem daha aday 
lık için şans tanıdı.

Seçimlerde Mehmet Turgut 
ipi göğüsledi.
Şimdi yeni bir döneme doğru gidiş var.
AKP için 2007 seçimleri kadar 2009 yerel 

seçimleri de önemli.
Yola Mehmet Turgut ile mi devam edile

cek, yoksa yeni bir aday mı belirlenecek.
Bu konuda taraflar çalışmalarına devam 

ederken, Mehmet Turğut aday adaylığını, 
hatta adaylığını önceden açıkladı.
İlçe Başkanı Enver Şahin’in bu yönde 

çalışma yürüttüğünü herkes biliyor ama 
Şahin’den resmi bir açıklama gelmiyordu.
Şahin’in belediye başkanlığına beklentisi 

yanında bir isim daha düştü kulisleri.
Bursa Büyükşehir Belediye Genel 

Sekreter Yardımcısı Sabri Yalın.
Bu köşeden Sabri Yalın’ın aday adaylığı 

konusunu yazınca Sayın Yalın bizi ziyaret 
ederek, bunu doğruladı.
Projelerini okudu.
Gemlik için yazdığı şiiri verdi bize.. 
Bunları köşemde yayınladım.
Gemlik’te yerel seçim yarışmasının favo

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

rilerinden biri AKP’dir.
AKP ülkede iktidarda, yerelde de iki 

dönemdir iktidardadır.
Şansı büyük bir parti.
Enver Şahin, ilçe başkanlığı yaptığı 

Gemlik’te aday adayı olarak ilçe yönetime 
talip olduğunu önceden gösterdi.
Bu nedenle Başkan Turgut ile aralarının

limoni olduğunu söyleyebilirim.
Çünkü Başkan Turgut, birçok 

demeçinde, binlerinin benim 
makamımda gözü var derken, 
Şahin’i işaret ediyordu.

AKP örgütü ilçe kongrelerini ve 
büyük kongresini yapacak.

Enver Şahin’in haftaya yapılacak 
kongrede adaylığını koymaması 
Belediye Başkanlığı’na aday adayı 

olacağının somut işaretidir.
Peki ilçe Başkanı kim olacak?
O da belli sayılır.
Partililer arasında yapılan ankette en çok 

oyu alan kişi Enver Şahin in yerine ilçe 
başkanlığına oturacak.

Şahin in tek adayla kongreye gideceğiz 
demesinin ardında da bu yatıyor.

Şimdi, Aydın Bayraktar ile Diş Hekimi 
Oktay Kahveci ilçe başkanlığı görevine ta 
lipler ve çalışmalarını sürdürüyorlar.

Partide prensip kararı alınmış.
Bir dalda adaylık söz konusu.
İlçe Başkanlığına aday olan Meclise aday 

olamayacak.
Meclis üyeliğine aday olan İl Genel 

Meclisi’ne aday olamayacak.
AKP’de ilçe kongresinden sonra asıl 

gündem yerel seçimlerdeki adaylık 
sorunu.

Bunu da anketler belirleyecek.
AKP’de kalpler belediye başkanlığı 

adaylığı için atıyor.
_________________________________________ I

bıçaklayıp kaçtılar
LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA

M a c i d e ÖZALP
TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 

İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Bursa'da kimliği 
belirsiz kişiler, 
sigara istedikleri 
ilköğretim okulu 
öğrencisi 2 çocuğu 
bıçaklayıp kaçtı. 
Yaralanan öğrencil
er hastaneye kaldı 
rıldı. Polis, olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Altınova 
Mahallesi Başak 
Tuna Spor Tesisle 
ri'nde top oynamaya

giden ilköğretim 
okulu öğrencileri 
İ.Ö. (13) ve arkadaşı 
S.K.'nın (12) yanına 
gelen kimliği belir
siz 2 kişi, öğrencil
erden sigara istedi. 
Öğrencilerin 'siga 
ramız' yok demesine 
rağmen zanıllar, 
öğrencilerin üzerini 
aramaya başladı. 
İ.Ö.'nün kestane 
soymak için kul
landığı çakı bıçağını 
bulan zanlılar,

önce S.K.'yı 
sonra İ.Ö.'yü 
bacağından 
bıçakladı.
Olayıp ardından 
zanlılar kaçarken 
yaralı öğrenciler 
olay yerine gelen 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Öğrencilerin 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Polis, öğrencileri 
bıçaklayan 
2 kişiyi arıyor.

Sokak ortasında kurşanlanılı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
daha önceden arala 
rında husumet bulu
nan zanlı tarafından 
sokak ortasında 
kurşunlandı. Yaralı 
hastaneye kaldırılır 
ken zanlı polis 
tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre Hamidiye

Mahallesi Yeşil 
Barış Sokak 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
Kamil Akın (48) 
sokakta yürüdüğü 
sırada daha 
önceden kavgalı 
olduğu S.G.(31) 
isimli kişinin 
açtığı ateş neticesi 
ağır şekilde yara
landı. Bacağına

göğsüne ve sırtına 
6 kurşun isabet 
eden Kamil Akın 
olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Zanlı 
olaydan sonra 
kaçarken polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

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

MORTGRGE RROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YIL 
___________________Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan__________________  

_______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2_______________
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
tr^’lex^doğal^ga'^_i VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NAZMİYE ALTIN

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. KEZİBAN TOPÇU

Küresel mali krizin 
sermaye çıkışı ile 
Borsa'da hızlı 
düşüş, kurlarda 
yükselmeye yol 
açtığı son haftalar
da rekor hızla 
eriyen sıcak para 
hacmi, 24 Ekim 
itibariyle 45 milyar 
dolara kadar indi. 
“Sıcak para” 
olarak da 
adlandırılan 
kısa vadeli 
yabancı finansal 
sermayenin 
Türkiye'deki

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım nüfus cüzdanım, 
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KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 

cüzdanım çalınmıştır. Hükümsüzdür. HAZAL AKCAN
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Gürhan ÇETİNKAYA

10 Kasım’a doğru...
Atatürk’ü anlamak için çok iyi dinlemek, anlatmak için de çok oku

mak gerekiyor. Turgut Uyar’dan bir dörtlük
“Herkes
Ne zaman ölür
Elbet
Gülünün solduğu akşam"
Atatürk’ü öldürmemek, gülünü soldurmamak için daha çok çalış

mak, daha çok çalışmak, daha çok çalışmak ulusunu seven her Türkiye 
Cumhuriyeti Yurttaşının birincil ödevi..

Çünkü; Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin en “ışıksız” dönemini 
yaşıyor.

Onun için duyarlı olmak, Atatürk İlke ve devrimlerine ürkmeden, 
korkmadan sahip çıkmak gerek.

Tıpkı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin inan gibi..
Onlar Kemalist ilkeler uğruna, tam bağımsız Türkiye için, hayatlarını 

verdiler. Anıları önderlik yapıyor, ışık saçıyor...
Onların belki de yaşamlarının “darağa çında" sona ereceğinin ilk . 

adımı olan büyük yürüyüşleri var. Samsun'dan Anka ra'ya “Mustafa 
Kemal Yürüyüşü”

0 yürüyüşle yurttaşlara verilmek istenen şu mesaj çok anlamlıdır.
“Büyük Türk Milleti!-
Atatürk için toplanalım! Mustafa Kemal'in Milli Kurtuluş idealini 

yaşatmak için, Mustafa Kemal devrimine saldıran karanlık güçlere dur 
demek için, Milletçe yabancı uşaklığına düşmekten kurtulmak için, Tam 
bağımsız gerçekten demokratik Türkiye için, Gazi Mustafa Kemal'in Milli 
Kurtuluşçu saflarında toplanalım!

Yaşasın Türkiye! Yaşasın yarının bağımsız Türkiye’si için mücade 
le!”

Ancak; mesaj doğru algılanamadığı veya algılanıltılmadığı için Cum 
huriyet 86’ncı yılında kurum ve kurallarıyla bir kısım Türkler tarafından 
sorgulanmaktadır..

Cumhuriyetten bu yana karşı devrim sürecini daha iyi anlamak için 
601i yılların sonlarına doğru Türkiyesi’nin içinde bulunduğu duruma bir 
bakalım. 23 Aralık 1969'da Deniz Gezmiş Devrim Gazetesi’nde şu tahlil
leri yapmış:

“Türkiye ilk Kurtuluş Savaşı'ndan 50 yıl sonra tekrar yarı-sömürge 
durumdadır. Ve Kemalist bir Cumhuriyetin başına anti-Kemalist politika 
cılar geçmiştir. Politikacı-, anti-Kemalist karşı devrim hareketine yeşil 
ışık yakmaktadır. Bu koşullarda gençlik, emperyalizme ve anti-Kemalist 
gidişe karşı verilen savaşta somut olarak ön safta bulunmaktadır. 
Elbette tarihi önderlik sorunu ayrı bir konudur. Bugün için gençlik, müm 
kün olduğu kadar geniş halk kitlelerini emperyalizme karşı mücadeleye 
katmak için devrimci eylemde bulunacaktır. Kemalist Devrim tamam
lanacak ve onun emperyalizmle çelişen bütün milli sınıf ve tabakalara 
mal edilmesi sağlanacaktır. Gençlik bütün Kemalist güçlerle yek vücut 
olmak zorundadır.

Bugün Türkiye'de Kemalist Devrimin bekçiliğini yüklenen güçler 
arasında başta ordu, 27 Mayıs'ı yapan güçlerin önemli bir yeri vardır. 
Anti-Kemalist karşı devrim hareketine karşı gençlik bütün zinde güçlerle 
el eledir. Emperyalizmin işbirlikçileri gençlik ile öteki zinde güçlerin 
arasını açmak istemektedir. Fakat aynı inançta olan, yani emperyalizmi 
kovmuş, feodal unsurları tasfiye etmiş bir Kemalist Türkiye isteyen bu 
ilerici güçlerin arasını anti-Kemalist karşı devrimi tezgahlayanlar açmayı 
başaramayacaklardır.

Bugün Amerikan emperyalizmi saldırganlık yolunu seçmiştir. Buna 
karşı biz de, emperyalizmin parmağının bulunduğu her yerde ona karşı 
aynı silahlarla mücadele yolunu seçtik: tıpkı Mustafa Kemal'in 50 yıl 
önce yaptığı gibi. Emperyalizm bugün millici güçleri tasfiye etmek için 
listeler hazırlamakta ve bütün kurumlarımıza elini uzatmaktadır. Biz ise 
onları defterden sileli çok oldu. Milli kurumlarımıza uzanan elleri de kır
makta kararlıyız.

Üniversite öğrenimi yapmak Anayasa'nın verdiği bir haktır, öğrenci 
olarak devrimci mücadeleye katılmak ise, Mustafa Kemal'in bize yük
lediği bir görevdir. Dünyanın bütün gericileri bir araya gelseler bu 
hakkımızı ve görevimizi elimizden alamayacaklardır.”

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 70’li yıllara doğru ortaya koyduğu 
“durum” bugün daha da kötü.. Türkiye Cumhuriyeti devleti “kuşat- 
ma”ya alınmış durumda..

Omurgasız ve kemiksizler ahkam kesiyor.. Çanak tutuyorlar.
Sade, çağdaş ve aydınlık insanların seslerini daha çok duyurmak 

için bilgi sahibi olmak zorunlulukları ve bu durumdan vazife çıkarmak 
sorumlulukları vardır.

Yazımıza Can Yücel’in Mare Nostrum -Bizim Deniz şiiriyle iki nokta 
yan yana koyalım..

En uzun koşuysa elbet Türkiye’de de Devrim
O, onun en güzel yüz metresini koştu 
En sekmez lüverin namlusundan fırlayarak... 
En hızhsıydı hepimizin, 
En önce göğüsledi ipi...
Acıyorsam sana anam avradım olsun, 
Ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe yönetimi 
ve Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Güler, Giresunlular 
kahvehanesini 
ziyaret ederek vatan
daşlarla sohbet etti. 
Ziyarette Gemlik'te 
yaşanan sorunlar 
gündeme gelirken, 
geçimini büyük 
ölçüde inşaatçılıkla 
sağladıklarını belirten 
vatandaşlar inşaat 
sektöründeki durgun
luktan ve ekonomik 
krizden yakındılar. 
Esnafın siftah yap
madan dükkan 
kapattığını belirten 
vatandaşlar, çevre 
fabrikalardan ekonomik 
kriz nedeniyle başlayan 
işten çıkarmalara da 
değinerek çözüm 
üretilmemesinden 
şikayetçi oldular. 
Sorunları ve şikayetleri 
dinleyen Fatih Güler, 
Gemlik'te bir çok 
sanayi kuruluşu 
olmasına rağmen 
bu kuruluşlarda 
çalışan Gemlikli 
oranının sadece 
yüzde 20 olduğunu, 
böylesi büyük ekono 
mik potansiyelin 
Gemlik halkına

yansımadığını ve 
sokaklarda 
binlerce Gemlikli 
işsiz genç bulun
duğunu söyledi. 
Belediyenin öncelikli 
görevinin bölgesinin 
ve insanının hak ve 
çıkarlarını korumak 
olduğunu, ulaşılamaz 
ve her şeyi kendisinin 
bildiğini zannedip 
vatandaşı dinlemeyen 
bir belediye başkanının 
görevini yapmış 
sayılamayacağını 
söyledi. Güler, ayrıca 
Gemlik'in ciddi bir 
depremsellik riskinin 
bulunduğü, buna 
karşılık 1999 depre
minden sonra 
Gemlik'te güvenle

yaşamak adına 
ciddi bir adım atıl
madığını ve halen 
bina envanterinin 
çıkarılamadığını 
söyledi.
Bu konunun mutlaka 
öncelikli olarak ele 
alınması gerektiğine 
değinen Güler, 
bina envanterleri 
çıkarıldıktan 
sonra binaların 
güçlendirilmesi 
ya da yeni konutların 
yapılması işinde de 
İşçisiyle, kalfasıyla 
mutlaka Gemlik 
insanının istihdam 
edilmesi ve bu 
harcamanın 
Gemlikliye dönmesi 
gerektiğini vurguladı.

telhBWMIIİlMWil«
Genelkurmay 
Başkanlığı, bedelli 
askerlikle ilgili herhangi 
bir çalışmalarının 
bulunmadığını açıkladı. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'nın haftalık 
bilgilendirme toplan
tısında basın mensup 
larının sorularını yanıt
layan Tuğgeneral Metin 
Gürak, bedelli askerlik
le ilgili bir soruya 
gündemlerinde 
böyle bir çalışmanın 
olmadığını söyledi. 
Gürak, terörle 
mücadeleyle ilgili 
yaptığı açıklamada 
ise 31 Ekim 7 Kasım'da 

gerçekleşen toplam 
26 güvenlik olayında 
4 teröristin ölü, 7 
teröristin de sağ ele 
geçirildiğini kaydetti. 
Tuğgeneral Gürak, 
1 Kasım'da Hakkari 
Yüksekova'da bir 
eve yapılan baskında

ise çok sayıda 
patlayıcı maddenin 
ele geçirildiğini, 
bunların yerleşim 
yerlerinde eylem 
yapmak üzere kullanıl
mak için saklandığı 
bilgisinin elde 
edildiğini vurguladı. 
Tuğgeneral Gürak, 
Genelkurmay Başkanı

İlker Başbuğ'un da 
6- 7 Kasım'da 
Azerbaycan'da 
bulunduğu süreçte 
Azerbaycan Devlet 
Başkanı İlham Aliyev 
başta olmak üzere 
meclis ve savunma 
bakanlarıyla ayrı 
ayrı görüşmeler 
yaptığını söyledi.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2008 -2009 eğitim ve 
öğretim yılında 
Bursa Valiliği’nin de 
oluruyla düzenlenen 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti'nin organi
zasyonundaki 
"Gemlik Belediye 
Başkanlığı Satranç 
Turnuvası İlçe 
Birinciliği" yarış
malarında dereceye 
giren öğrenciler 
ödüllendirildi.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen törene 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Belediye meclis 
üyesi Osman Sivas, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, Şube 
Müdürü Akif Alanlar, 
okul müdürleri 
ve öğretmenlerin 

yanı sıra 
öğrenciler katıldı. 
Satranç turnuvasın
da Gemlik ilçe 
gençler seçmelerin 
de birinci olan 
Mehmet iyiol 
(TML), ikinciliği 
alan Yıldıray 
Yıldırım (EML) 
ile 3 cü sırada 

yer alan Ersel 
Ülger'e 
(EDML), ödülleri 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
verildi.
Yarışmalarda 
yıldızlar seçmele 
rinde ilk üçe giren 
Yaylı Bahadır (Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu) ikinci 
Haşan Pulat (11 
Eylül İlköğretim 
Okulu) ve üçüncü 
Bayraklı Dinçer'e 
(11 Eylül İlköğretim 
Okulu) ödülleri

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen verdi... 
Turnuvanın ilçe 
küçükler elemele 
rinde ise Yaşar 
Niran (Şükrü Şenol) 

birinci, Yaman Ömer 
(11 Eylül İlköğretim 
Okulu) ikinci olurken 
Süleyman Mustafa 
ise (Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu) 
üçüncü oldu.

Dereceye giren 
öğrencilerin ödülleri
ni Gemlik İlçe Sağlık 
Gurup Başkanhğı’n 
dan Dr. Eylem 
Ateşçi verdi.
Her kategoride ilk 

iki sırayı alan yarış
macılar 17-20 Kasım 
2008 tarihlerinde 
Bursa'da yapılacak 
il birinciliği 
müsabakalarına 
katılacaklar.

Umurbey’de sağlık taraması yapıldı
Umurbey 
Belediyesi ile 
Hayat Hastanesi 
işbirliği ile 
gerçekleştirilen 
sağlık taramasına 
Umurbey halkından 
ilgi büyüktü.
Sağlık taraması 
sırasında
Uz. Dr. Bedriye 
Sağdıç tarafından 
göz muayeneleri,, 
sağlık personeli 
tarafından şeker 
ve tansiyon 
ölçümleri yapılan 
Umurbey halkının 
sağlıkla ilgili 
merak ettikleri

soruları da
Hayat Hastanesi’nin 
tecrübeli doktor

ve personeli 
tarafından 
cevap buldu.

Hayat Hastanesi 
tarafından yapılan 
sağlık taraması 
Umurbey Belediye 
binasında 
gerçekleştirildi. 
Belde halkının 
yoğun ilgi 
gösterdiği sağlık 
taramasında göz 
bozukluğu olupta 
farkında olmayan 
birçok kişi tespit 
edildi. Hayat 
hastanesi doktor
larınca tedavi 
yolları hakkında 
kendilerine 
bilgiler verildi. 
Belediyemizin

belde halkının 
sağlığına verdiği 
öneminde bir 
göstergesi olan 
sağlık taraması 
için Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet , 
Güler yaptığı 
açıklamada;
"Belde halkından 
göz doktoruna 
gidemeyip muayene 
olamayacak 
durumdaki 
insanlara da 
ulaşılması 
adına düzenlenen 
bu sağlık tara
malarını gerçek

leştirmek 
belediyelerin 
temel hizmetleri 
arasındadır." 
dedi.
Hayat Hastanesi 
adına Uz.Dr.
Bedriye Sağdıç 
ve Halkla İlişkiler 
Uzmanı Uğur 
Duran beldede 
sağlık taramasının 
gerçekleştirilme 
sinde destek 
veren Umürbey 
Belediyesi'ne 
ve Belediye 
Başkanı Fatih 
MehmetGüler’e 
teşekkür ettiler.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


S Kasını 2008 C umartesi Gemlik Körfez Saı fa 4

Belediye Başkan adayları bir bir belli oluyor

MİMİ
2009 yılının Mart 
ayında yapılacak 
olan yerel seçimler 
yaklaştıkça, siyasi 
partilerin Belediye 
Başkan aday 
adayları ile 
adayları belli 
olmaya başladı. 
Büyük Birlik 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkanı 
adaylığına 
işadamı 
Burhanettin 
Nııhoğlu’nu 
belirledi.
Dün gazetemizi 
ziyaret eden 
Nuhoğlu, 
Gemlik’e hizmet 
için adaya olduğu 
nu belirterek 
şunları söyledi: 
“Bursa’nın en 
büyük ilçesi 
olmamıza karşın, 
en geri ilçesi 
kaldık.

I Gemlik’i köy
• statüsünden.
i kurtarıp, medeni 
bir kent haline

[ getirmek içini

çalışacağım. 
İlçenin mevcut 
sorunlarını 
çözeceğim.
Biriken sorunları 
çözecek ekibe 
sahibini.

mizde vatandaşa 
larımızdan 
adaylığım 
konusunda 
olumlu izlenimler 
alıyorum.
Yerel seçimlerde 

Bunun için 
çalışmalara 
başladık gezileri

hedefe ulaşâca 
ğımıza inanı 
yorum. ”

lııııjılifcliiMİiııMM'
Adalet ve Kalkınma 
Partisi İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin yapılacak 
olan ilçe kongre 
sinde aday olmaya
cağını açıkladı. 
AKP’yi Gemlik’te 
birinci parti 
yaptıklarını, 
2007 selimlerinde 
yüzde 37 oy 
alarak bunu kanıt
ladıklarını söyleyen 
AKP İlçe Başkanı 
Şahin, 15 Kasım 
2008 cumartesi 
günü Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak olan 
İlçe Kongresinde 
aday olmayacağını 
söyledi.
Dün, gazetemizi 
yönetim kurulundan 
arkadaşlarıyla 
birlikte ziyaret 
eden Şahin, Beledi 
ye Başkanlığı 
adaylığı için yapılan

S————- -
* . • : - -T-SSK
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anketlere göre 
adayın belirtene 
ceğini, bu nedenle 
İlçe Başkanlığına 
aday olmayacağını 
söyledi. 
Kongreye tek 
liste ile gitmek 
istediklerini 
söyleyen Şahin, 
aday arkadaşlarımız 

arasında en çok 
oyu alanın kongrede, 
tek aday olacağını, 
kongreden birlik 
ve beraberlik 
içinde çıkacaklarını 
bildirdi.
Şahin, Belediye 
Başkanlığı aday 
adaylığı için 
açıklama yapmadı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Özürlü Çocukları 
Koruma Derneği'n 
den AKP İlçe Başka 
nı Enver Şahin'e 
teşekkür plaketi 
verildi.
AKP İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile ilçe 
yönetimi ile Kadın 
Kolları Başkanı 
Halide Öztürk'ünde 
bulunduğu ziyarette 
konuşan Enver 
Şahin, Gemlik'te 
özürlüler adına yapı 
lan tüm çalışmalara 
destek vermek için 
çaba gösterdiklerini 
belirterek, "Sîzlerin 
bu çalışmalarınız 
bize şevk ve istek 
veriyor" dedi. 
Gemlik'te Rehabili 
tasyon Araştırma 
Merkezi'nin (RAM) 
açılmasında emeği 
geçen Enver 
Şahin'e Gemlik ve 
çevresinde bülunan 
özürlü aileleri adına 
teşekkür eden

Dernek Başkanı. 
Tamer Sivri, Gem 
lik'te açılan RAM 
için Enver Şahin'in 
büyük gayret 
gösterdiğini ve 
açılmasında emeği 
olduğunun altını 
çizerken, merkezin 
ilçe ekonomisine de 
katkısı olacağını 
söyledi.
Bursa'ya gidişlerin 

özürlü aileleri 
açısından zorluğuna 
değinen Sivri, gay 
retlerinden dolayı 
AKP yönetimine 
teşekkür etti.
Hizmetin götürüleme 
diği yolunda çeşitli 
dedikoduların oldu 
ğunu ancak kendi
lerinin Bağ-Kur 
bürosunun açılışın-: 
da olduğu gibi

RAM için de hizmeti 
özürlü ailelerin 
ayağına getir
diklerini söyleyen 
Enver Şahin, 
açılacak merkezde 
sadece özürlü 
çocuklara değil, 
yurt dışından ge
lerek Türkiye'ye 
yerleşen kişilere de 
rapor vereceğini 
duyurdu.

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Onur 
Öymen, Türkiye'ye 
yolsuzluk konusun
da ağır eleştirilerde 
bulunulan GRECO 
raporuna dikkat çek 
ti ve yolsuzluklar 
konusunda AKP 
Hükümetine yüklen
di. Avrupa Konseyi 
bünyesinde faaliyet 
gösteren Yolsuzluğa 
Karşı Devletler 
Grubu'nun (GRECO) 
Türkiye hakkında 
hazırladığı uyum ra 
poruna ilişkin tartış
malar sürüyor. 
CHP'nin konuyu 
yazılı soru önerge
siyle Meclis gün
demine getirmesi ve 
diğer baskıların 
ardından Hükümetin 
yayınlanmasına izin 
verdiği rapor, ikti
darla muhalefeti 
karşı karşıya getirdi. 
Söz konusu rapora 
ilişkin değerlendir 
melerde bulunun 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Bursa 
Milletvekili Onur 
Öymen, GRECO'nun 

daha önceki rapo 
runda da Türkiye ile 
çok ciddi eleştiriler 
bulunduğunu hatır
lattı. Söz konusu ra 
porda yolsuzlukla 
rın, Türkiye'de siya 
si düzeye ulaştığı, 
Uluslararası Şeffaf 
lık Örgütü listesinde 
Türkiye'nin 58'nci 
sırada yer aldığı ve 
Türkiye'nin Avru 
pa'da yolsuzlukların 
en yoğun olarak ya 
şandığı ülkelerden 
biri olduğuna vurgu 
yapıldığını aktaran 
Öymen, son GRECO 
raporunu şu sözler
le değerlendirdi: 
"Bu şu anlama geli 
yor, yolsuzluklarla 
ilgili konularda Türk 
Hükümeti'nin gerekli 
özeni göstermediği 
şeffaflık konusunda 
gerekli adımları 
atmadığı, yolsuzluk
ları ortaya çıkaracak 
mekanizmaları orta 
ya koymadığı, bu j 
konuda sivil toplum 
örgütleriyle işbirliği 
yapmadığı gerçek
leri ortaya çıkıyor.’’ jl
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği, 2008-2009 ürünü zeytin ön ödeme 
fiyatlarını açıkladı. Buna göre, 200 dane/kg. 
zeytine ödenecek ön ödeme fiyatı 4 lira 
oldu. Ürün alım kampanyasını geçtiğimiz 
sah günü açan Marmarabirlik, ön ödemeli 
ahm fiyatlarını da bağlı kooperatiflerin 
yönetim kurullarıyla birlikte yapılan toplan
tılar sonunda belirledi. Sofralık siyah zeytin 
de ön ödemeli fiyat tablosu şöyle oluştu:
Dane Fiyat Dane Fiyat
200 4.00 320 1.60
210 3.75 330 1.50
220 3.40 340 1.45
230 3.15 350 1.40
240 2.90 360 1.35
250 2.70 370 1.30
260 2.50 380 1.25
270 2.35 390 1.22
280 2.20 400 1.20
290 2.05 410 1.17
300 1.90 42-46 1.15
310 1.75

bü’nün marka 
ürünlerini satan TIR 
ilçemize gelerek 
İskele Meydam’nda 
sarı kırmızılara 
satış yaptı.
Önceki gece Benfica 
ile yapılan karşılaş
mayı sinevizyon

olarak perden 
izlenirken Emre 
Aşik’ın ve Ümit 
karan’ın golleri 
ile rakibini 2-0 
yenmeyi başaran 
sarı kırmızıları 
Gemlikli taraftarları 
coşku ile izledi.

Galatasaray’ın 
sayısız gol 
kaçırdığı ve 
üstünlüğü ile 
biten maçtan sonra 
meşaleler yakan 
Gemlikli taraftarlar 
büyük coşku 
yaşadı.

Ürün ahm bedellerinin yüzde 6O'ı peşin ol 
mak üzere, geriye kalan yüzde ^0'si 2009 
Nisan ayı içinde, diğer yüzde 20'si ise 2009 
yılı Temmuz ayı içinde ödenecek. Ekonomik 
koşullar ve piyasa şartlarına göre nihai fi 
yat ile ön öddme fiyatı arasında oluşabile
cek fark bedelleri de 2009 Temmuz ayı için 
de yüzde 2O'lil$ son ödeme payı ile birlikte 
yapılacak.______ _______________________

Kampanyanın baş 
(angıcından itibaren 
2008 Kasım ayı için 
de teslim edilen 
ürünlerin ön öde 
meleri 2008 Aralık 
ayının ilk haftası 
içinde yapılacak. 
21 Aralık 2008 tari
hine kadar teslim 1 
edilen ürünlerin 
ön ödemeleri de 
25 Aralık 2008 tari- ] 
hinden itibaren 
yapılacak.
22 Aralık 2008 tari
hinden kampanya 
sonuna kadar tes
lim edilen ürünlerin 
ön ödemeleri de 
kampanya kapa 
nışından sonra 
10 gün içinde 
yapılacak.
Bu arada 420-460 
dane grubu 
ürünlerle yağlık 
bedelleri de 
peşin ödenecek. 
Marmarabirlik

-3 günde yaklaşık 
2 milyon kilo 
sofralık zeytin 
aldı.FULYA'

ME&ORTOİffl
GEMLİKIİLERİNHİZMETİNEAÇILDI

MfiNflSTIR'Dfl DENİZE KARŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLfiR VİLLALARI

KÖSELE MANTAR TABANLIK ■ VARİS ÇORABI ■ VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ • TAYLOR REKLANASYON KORSE ■ 
HALLUX VALGUS GECE ATELİ • TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI • DİNAMİK EL ATELİ - SPLİNTLER ■'

ÇELİK KORSELER • ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER • KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ ■ EL BASTONU ■
VVOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR
S 240 M2 

GÜVENLİKLİ
v< ÖZEL YÜZME HAVUZLU
S RADYAL TEMEL C - 30 BETON

lllrk: Cemal Nadir Cad. No: 4 B BURSA 
Tel: (0224) 2221516-22019 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk. 

No: 17 BURSA
Tel: (0 224) 220 08 14 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Nah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel’.|0224) 51229 19

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREDİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

http://www.forumemlak.com


Seni ve devritnierini yok etmeye çatışan I 
gafiller, 70 yıldır aziz hatırana saldırıyorlar. 
Türk Ulusu için yaptıklarım görmemezlikten 

gelerek, eserlerini yıkmaya çalışıyorlar.
Şimdi de halkın gözünde 

seni küçük düşürmek istiyorlar. 
Sen, öyle büyük işler başardın ki; 

yerin hala doldurulamıyor.
Eserine sahip çıkacağız. 

Seni ve eserlerini yaşatacağız.

[Gemlik KBrfez|
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Türk Ulusu Ata’sını anarken çizdiği yoldan ayrılmayacağını bugün bütün yurtta haykıracak

yıldönümünde törenlerle anılıyor. 10 Kasım Atatürk’ü Anma törenleri için saat 
08.50’de Atatürk Anıtı’nda toplanılacak. Saat 09.05’de 2 dakikalık saygı duruşu 
ile tören başlayacak. İlçemizdeki araçlar bulundukları yerden klaksonlarını, fab
rika ve işletmelerde sirenlerini çalacak. Ardından İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı 
göndere çekilecek, göndere çekilen bayrak daha sonra yarıya indirilecek. 
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından anma törenlerine Belediye 
Kültür Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı sunumlarla devam edilecek.

Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

70 yıldır unutturamadılar
Bugün 10 Kasım 2008..
Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılalı 

70 yıl oldu.
19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmasın

dan sonra başlattığı Ulusal Kurtuluş Savaşı 
ardından bağımsızlık ve Cumhuriyeti ilanın
dan sonra gerçekleştirdiği devrimler ile yeni 
bir devlet kurdu.

Mustafa Kemal, bir kurtarıcı ve aydınlatıcı 
olarak ulusuna kısa zamanda çok büyük 
hizmetler yapti. Devamı sayfa 5 ’de

8 bin kişinin girdiği sınavda Bursa’nın gururu oldu. Ödülünü Başbakan Erdoğan’dan aldı 

llll|Wllli!i|MMiilİIIİ|IIİIİllililill
AKP İl Genel Meclis Üyesi ve Çevre Sağlık 
Komisyonu Başkanı Oktay Kahveci, AKP 
Genel Merkezi tarafından düzenlenen ve 8 
bin kişinin katıldığı Siyaset Akademisi 
sınavında Türkiye birincisi oldu. Kahveci, 
Ankara’da düzenlenen törende, sertifikasını 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. 
Kahveci. "Başarı teşkilatımızındır. Gemlik 
teşkilatımız başta olmak üzere Bursa’daki 
tüm teşkilatlarımız akademide anlatılanları 
pratik olarak yaptığımız çalışmalarda zaten 
uyguluyor’’ şeklinde konuştu. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfo6fgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Özür dilerim Atam...
Cumhuriyete sahip 

çıkamadığım için özür 
dilerim Atam,

Değerlerini ve ilkele 
rini anlayamadığım ve 
özümseyemedigim 
için özür dilerim Atam..

10 yılda yaptık
larının onda birini 70 
küsur yılda-gerçekleş 
üremediğimiz için özür 
dilerim Atam.

10 yılda on beş mil 
yon genç yaratarak de 
mir ağlarla ördüğün ül 
keye 1 metre dahi ray 
döşeyemediğim için 
özür dilerim Atam.

Hala elimizde bay 
raklarla Onuncu Yıl 
Marşını söyleyerek 
Cumhuriyete sahip çık
tığımı sandığım için 
özür dilerim Atam.

Ekonomisiyle, si 
yasal yapısıyla bırak
tığınız bağımsız bir ül 
keye sahip çıkama 
dığım için özür dilerim 
Atam.

Bayramlarda, 
seyranlarda günün 
mana ve önemini 
belirten konuşmalarla 
oyalandığım için özür 
dilerim Atam.

Bayramlarda, 
seyranlarda bulun
duğum yerlerdeki anıt
larına çelenk koyarak 
seni andığımı sandığım 
için özür dilerim Atam.

Güzelim ülkemin 
nasıl kurtarıldığını 
unuttuğum için özür 
dilerim Atam,

Senin, silah arka 
daşlarının ve halkımın, 
yaşadığı eziyeti unut
tum, özür dilerim Atam,

Yokluk içinde, yalın 
ayak, yırtık elbiselerle, 
karnı aç yaşayan 
insanımı unuttüm, özür 
dilerim Atam,

Bize bıraktıklarını 
evlatlarımın emaneti 
olarak göremediğim 
için, özür dilerim Atam, 

ülkemin onurunu, 
haysiyetini, şerefini 
koruyamadığım için, 
özür dilerim Atam,

Okulların ilim, irfan 
yuvası olması gerekir 
ken, terör yatağı hali 
ne gelmesinden dolayı, 
özür dilerim Atam,

Hırsızlardan, 
gaspçılardan, suç 
işleyen, suç makine 
lerinden halkımı, insan

lığımı koruyamadığım 
için, özür dilerim Atam,

Devletimi, milletimi 
soyan çetelerle baş 
edemediğim için, özür 
dilerim Atam,

Cumhuriyetin bekçi
leri olarak, sadece özel 
günlerde benliğimi 
hatırladığım için, özür 
dilerim Atam,

Seni sadece sarı 
saçlı, mavi gözlü, 
bahçede karga kovala 
yan bir çocuk olarak 
öğrendiğim için, özür 
dilerim Atam,

Ülkemi borç harç 
içinde, sıkıntı ile yaşat
tığım için, özür dilerim 
Atam,

Yeraltı ve yerüstü 
zenginliklerimizi yete 
rince değerlendirenle 
diğim için özür dilerim 
Atam.

Üretmeden tüket
meyi alışkanlık haline 
getirdiğim için özür 
dilerim Atam,

İşsizlerime sahip 
çıkamadığım için, özür 
dilerim Atam,

Hastane köşelerinde 
yardım bekleyenlere el 
uzatamadığım için, 

özür dilerim Atam, 
Şehitlerimi unut

tuğum, gazilerimi ihmal 
ettiğim için, özür dile 
rim Atam,

Seni sadece 10 
Kasımlarda birkaç 
tören ve birkaç söylev
den ibaret olarak hatır
ladığım için, özür dile 
rim Atam,

Her doğan çocuğu
mu borç yüzünden 
ipotek altına aldırdığım 
için, özür dilerim Atam, 

Halkın, devlete olan 
güvenini yitirttiğim 
için, özür dilerim Atam,

Lafa gelince man
galda kül bırakmayıp, 
uygulamaya gelince 
yan çizdiğim şeyler 
için, özür dilerim Atam,

Halkımı dinden bile 
soğuyacak hale getir 
diğim için, özür dilerim 
Atam,

Adam kayırmacılık 
yaptığımdan, işin başı
na işin öhli olmayanlar^ 
getirdiğim için, özür 
dilerim Atam,

Ülkemi bölen 
güçlere tavizler 
verdiğim için, özür 
dilerim Atam,

Sizlerin canınızla, 
kanınızla aldığınız bu 
yerleri, ben vatandaş 
olarak, ben devlet 
olarak sattığım için, 
satılmasına göz yum
duğum için özür dile 
rim Atam,

Ben biraz daha fazla 
para kazanmak uğruna 
sahtekarlık yaptığım 
için, özür dilerim Atam,

Devlete silah sıkan
lara kucak açtığım için, 
özür dilerim Atam,

Devleti dolandıran
ları, halkına eziyet 
edenleri adam yerine 
koyduğum için, özür - 
dilerim Atam,

Ülkemin sokakların
da adam öldürmenin, 
polis öldürmenin bile 
normal olduğu hale 
geldiği için, özür dile 
rim Atam,

Hırsızın kol gezdiği, 
namusunu, malını, 
canını korumanın bile 
zor olduğu, güvenliğin 
kalmadığı bir ülke yap
tığım için, özür dilerim 
Atam,

Gençlerimi hapçı, 
uyuşturucu batağına 
düşen biri olarak yetiş 
tirdiğim için, özür dile 
rim Atam,

Kızlarımı, açık seçik 
liğin moda sayıldığı, 
başörtüsünü de dindar
lık saydığı zihniyete 
düşürdüğüm için, özür 
dilerim Atam,

Beni Türk ve 
Müslüman yapan 
değerleri unuttuğum 

için, özür dilerim Atam, 
% Aile kavramını 

yitirdiğimiz, ailelerin 
kolaylıkla parçalandığı 
duruma geldiğimiz için, 
özür dilerim Atam, 

Haramı helal, helali 
haram yapanlara fırsat 
verdiğim için, özür 
dilerim Atam,

Atam Cumhuriyeti 
miz kurulduğu günden 
bu yana tarihinin en 
karanlık ve en tehlikeli 
günlerini yaşıyor.

Senin silah 
arkadaşlarınla kur
tardığın ve kurduğun 
Bağımsız Türkiye içeri
den ve dışarıdan çök
ertilmeye çalışılıyor 
egemenliğimiz 
çıkarılan ve çıkarılacak 
olan yasalarlarla 
emperyalist devletlere 
teslim edilmek isteni 
yor.

Dindar gibi gözük-, 
erek yetkili olanlar dil
imizin ve dinimizin 
tahrip edilmeye çalışıl
masına göz yumuyor
lar.

Milletimizin kimlik J 
yapısı ile oynamaya 
çahşıyörlar.

Ancak ben ve 
benim gibi düşünen 
çağdaş, aydınlık, sade 
yurttaşlar senin 
ilkelerinin savunucusu 
olacak ve gösterdiğin 
yolda tek kişide 
kalsak hiç durmadan 
yılmadan yolumuza 
devam edeceğiz 
Atam.

3 bin kişinin girdiği sınavda Bursa’nın gururu oldu. Ödülünü Başbakan ve AKP Genel Başkanı R.Tayyip Erdoğan’dan ald

fti M, Siyaset Mi Mu iıirincisi i
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Genel Merke 
zi’nin İkincisini 
düzenlediği Siyaset 
Akademisi sınavında 
Türkiye birincisi 
olan II Genel 
Meclis Üyesi ve 
Çevre-Sağhk 
Komisyon Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Ankara'da düzenle
nen törende serti
fikasını Başbakan 
ve AKP Genel Baş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan alarak 
Bursa’nın da 
gururu oldu.
AKP içinde yapılan 
temayül yoklamasın
da en çok oyu alan 
ve 15 Kasım 2008 
günü yapılacak 
ilçe kongresinde. 
Gemlik İlçe Başkanı 
olması beklenen 
Oktay Kahveci, 
yaptığı açıklamada,

"Başarı teşki- 
latımızmdır. Gemlik 
teşkilatımız başta 
olmak üzere Bur 
s a'd a ki tüm teşkilat
larımız akademi 
de anlatılanları pra 
tik olarak yaptığımız 
çalışmalarda 
zaten uyguluyor" 
dedi.

AKP Genel Merkezi 
fürkiye genelinde 
düzenlediği Siyaset 
Akedemisi çalış
malarında siyasetin 
nasıl yapılması 
gerektiğini öğretiyor. 
Düzenlediği üçüncü 
Siyaset Akademisi 
devam ederken, An 
kara'da il Başkanları, 

İl Genel Meclis 
Başkanları, İl Kadın 
Kolları ve İl Gençlik 
Kolları Başkanlarının 
katıldığı il genişletil 
miş toplantısında 
Siyaset Akademisi’n 
de birinci gelenler 
için sertifika töreni 
düzenlendi.
Törene Türkiye 1.si

Oktay Kahveci'nin 
yanında Siyaset 
Akademisi Koor 
dinatörü ve AKP il 
Başkan Yardımcısı 
Av. Sakiye Erdem 
de katıldı.
8 bin kişinin girdiği 
sınavda Türkiye 
birincisi seçilen 
Oktay Kahveci'yi 

kutlayan Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, siyasetin 
de bir okulu oldu 
ğunu ve akademiye 
katılanları parti için 
de ve meclis üyelik
lerinde değerlendire. 
çeklerini belirti. 
Balıkesir'de doğup 
emekli astsubay 
olan ve babasının 
görevi nedeniyle 
Gemlik'e gelen 
Oktay Kahveci 
ilk, orta ve liseyi 
Gemlik'te okudu. 
Marmara Üniversite
sinde Diş Hekimliği 
Fakültesini de 
başarıyla bitiren 
Kahveci, ailesinin 
de Gemlik'te bulun
masıyla diş hekimi 
muayenehanesini 
Gemlik'te açtı.
Siyasete AKP’de 
başlayan Kahveci, 
2004 yılında il Genel 
Meclis Üyesi oldu.
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İşkenceci çete çökertildi
Bursa'da, işyerlerine 
güvenlik sistemi 
kuran bilgisayarcı 
gence, zorla hacker- 
lik yapması için 
işkence yaptıkları 
iddia edilen 5 kişilik 
çete çökertildi. 
Ölümle tehdit ettik
leri gencin, çıplak 
görüntülerini karne 
raya kaydeden zan
lılarla birlikte ele 
geçirilen 2 adet 
dizüstü bilgisayar ile 
3 bilgisayar kasası 
bilişim polisince 
incelenmeye alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, Mudanya 
yolu üzerindeki bir 
barın elektrik ve ' 
güvenlik sistemini 
kuran S.ll. isimli 
gencin bilgisayar 
bilgisini fark eden 
bar işletmecileri, 
gence ’hackerlik 
yaparak banka 
hesaplarını boşalt, 

| gerisini bize bırak' 
teklifinde bulundu.

। Teklifi kabul etme 
yen S.U'ya baskı

yapmaya başlayan 
şüpheliler, aynı 
barın alt katındaki 
gizli bölmeye sok
tukları S.U.'ya darp 
ederek saatlerce 
işkence yaptı. 
Zanlılar, İstanbul'da 
bir villada bir hafta 
süreyle alıkoydukları 
S.U.'nun çıplak gö 
rüntülerini kameraya 
kaydetti. S.U.'nun- 
el ve ayaklarını 
koli bantlarıyla 
bağlayan zanlılar, 
bilgisayar uzmanı 
gence, aile fertlerini 
öldüreceklerini 
söyleyerek, 
tekliflerini kabul

etmesini istedi. . 
Baskılara dayana
mayan S.U., 
zanlılardan kurtul
mak için sahte 
banka internet 
sitesi kurdu. 
Zanlıları bir süre 
bu yolla oyalayan 
ve ailesini görme 
bahanesiyle 
Bursa'ya gelen 
genç, Organize 
Suç lar Büro 
Amirliği'ne 
başvurarak yaşadık
larını anlattı.
İfade doğrultusunda 
harekete geçen po 
lis. 3 aylık çalışma 
nm ardından zan

lıları yakaladı. 
İstanbul Zeytinburnu 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nce 
'gasp' suçundan 
aranılan ve çok 
sayıda sabıkası 
bulunan Hüseyin G. 
(71) 'Haşan Şanlı' 
sahte kimliği ile 
yakalanırken, 
Tarık K. (25), 
ağabe yi Şeyhmus 
K. (39), Mehmet Ali 
D. (38) ve Önder Y. 
(38) da polis 
tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlılarla birlikte
2 adet dizüstü 
bilgisayar ve 
3 bilgisayar kasası
na el konuldu. 
Emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'Nitelikli 
yağmaya teşebbüs, 
kişi hürriyetinden 
yoksun bırakma, 
ölümle tehdit, 
evrakta sahtecilik' 
suçlarından adliyeye 
sevk edildi. Polis, 
olayla ilgili ifade 
veren S.U.'yu 'can I 
güvenliğini koru
mak' maksadıyla 
askere
«Sileriyle teslim c:

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

“Mustafa” filmini sevmedim...

Can Dündar’ın hazırladığı “Mustafa" adlı 
belgeseli görmedim ama görenlerden edin 
diğim izlenimler bende üzüntüye sebep I 
oldu..

Çok üzüldüm...
Her şeyden önce “Muştafa” rolünde bir । 

Yunanlı çocuğuh oynamasını bir Türk 
olarak kabullenemem.

Çok yanlış..
70 milyon içinde bu rolü oynayacak bir 

Türk çocuğunu bulamamış mı Can 
Dündar?...

Ayrıca müziğini yine bir Türk yapabilir
di..

Mustafa Kemal’i, güçsüz, yalnız, rakı 
içen, sefahatine düşen bir adam gibi gös
terildiği söyleniyor..

Atatürk'ün son dönemlerinden “Bir yal
nızlık, bir terkedilmişlik, bol miktarda içki, 
sigara içen ve sofradan medet uman” bir 
portre ortaya çıkartılmış...

Öğleden sonra uyanıp, hemen sigarayı 
arayan, yalnızlıktan bunalan günde 15 kah 

i ve içen, akşam sofrasından medet uman ' 
| bir lider dramı, asla doğru ve gerçekçi ola

maz..
Ama Mustafa Kemal gibi bir lidere tarih

sel pencereden ve anlık duygularının isyan 
•yv öfkelerinden kurtularak baktığımızda, 
hiçbir zaman yalnız kalmadığını ve bırakıl-

15 bin YTL Iik altın çalıp kaçtılar Bu Mustafa Kemal'e duyulan sevginin 
ötesinde, onun gücüne duyulan saygının 
da parçasıdır...

Bursa'da bir 
evin balkon 
penceresinden 
giren hırsız, 
15 bin YTL

değerindeki ziynet 
eşyasını çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; hırsızın 
Bursa'nın Konak

Mahallesi Yeşil 
Sokak Eroğlu 
Sitesi'nde bulunan 
ikamete balkon 
pencere camını

zorlamak suretiyle 
girdiği belirlendi. 
Olayla ilgili soruş
turmanın başlatıldığı 
öğrenildi. 

Carptıfiı yayayı demir çubukla dötfdii
Bursa'da, kendisine 
çarpan aracın 
sürücüsüne el, 
kol hareketi yapan 
genç, demir 
çubukla darp edildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi

Yeşilyayla 
Mahallesi Teyyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda, plakası 
alınamayan bir 
araç, yolda 
yürüyen Muharrem

Kocaağa'ya çarptı. 
Kocaağa', 
'neden hızlı 
gidiyorsun' 
diyerek el 
kol hareketi yaptı. 
Bunun üzerine 
araçtan inen sürücü 
ve 3 arkadaşı,

Kocaağa'yı demir 
çubukla darp 
ederek kaçtı.
Yaralanan Muhar 
rem Kocaağa 
hastaneye kaldırıldı. 
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor.

Otoparktan kamyonet çaldılar
Bursa'da otoparka 
bırakılan 16 CLF 
91 plakalı 1991 
model kamyonet 
çalındı.
Edinilen bilgiye

göre; Bursa'nın 
Reyhan Mahallesi 
Ürün Caddesinde 
bulunan bir oto 
parka 16 CLF 91 
plakalı 1991 model

mavi beyaz renkli 
siyah kasalı Anadol 
marka kamyoneti 
bırakan Özcan 
Demir, (36) 
döndüğünde

arabasının 
çalındığını anladı. 
Yapılan şikayet 
üzerine olayla 
ilgili tahkikata 
başlandı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

görevden alan bir Cumhurbaşkanı tek 
adamın her zaman çevresi kendi planladığı 
gibi dolu olmuştur.

Gerçek olan şu ki, Mustafa Kemal o 
korkunç tempodaki hayatın son döneminde 
işleri Başbakan İsmet’e bıraktıktan sonra, 
biraz rölantiye alınmış bir hayat 
yaşamıştır...

Bu rölanti hali bile, onu bir öfkeye ve 
isyana sevketmişse de, yalnız bırakılmış 
anlamına hiç gelmeyecektir...

Nitekim harf devrimi bu dönemlerin 
eseridir...

Bir şey daha var...
Rakı, sigara ve sofra muhabbeti, çok 

konuşulmuş çok tartışılmış Mustafa Kemal 
karşıtları, ona aşağılamak “içki sofrası 
muhabbetleri” hep tekrarlamışlardır..

Mustafa Kemal’in yaptıklarının veya 
yapamadıklarının “rakı sofralarına ” 
indirgenmesi ayıptır,

Mustafa Kemal için günahtır...
Atatürk’ün, harf devriminden, hilafete, 

Cumhuriyet’in ilanından, şapka ve kıyafet 
meselesine kadar her şeyi daha önceden 
planlamıştır...

Bu devrimler!, kararları, rakıyla'sulandır
mak haksızlıktır...

Bunu düşmanları yapar, ama Can 
Dündar belgeselde bu yalancı ve küçük 
düşürücü bağı, iyi anlatmalı, daha güçlü 
metinlerle yok etmeliydi...

Türkiye’nin içinde bulunduğu gün, nor
mal değildir.

Ben özetle tekrar tekrar söylemeliyim..
Mustafa Kemal adam gibi adamdır...
Gerisi laf-u güzaftır.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.miliiyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurban Bayramı için hazırlıklar haşladı
Bursa'da toplanan 
Kurban Hizmetleri 
Yürütme Komisyonu 
alınacak tedbirleri 
belirledi.
Kurban Bayramı'na 
kısa süre kala 
özellikle büyükşe- 
hirlerde hazırlıklar 
bütün hızıyla 
sürüyor.
Vatandaşların 
huzur içinde Kurban 
Bayramı'm geçirmesi 
için şimdiden 
tedbirini alan 
yetkili kurullar, 
sorunsuz bir 
bayram geçirilmesi 
için olumsuzluklara 
taviz vermeyecek. 
Bursa'da toplanan 
Kurban Hizmetleri 
Yürütme Kpmisyo 
nu, 8 Aralık'ta idrak 
edilecek Kurban 
Bayramına yönelik 
hazırlıkları ele aldı. 
Vali Yardımcısı 
Adnan Kayık'ın 
başkanlığında Bursa 
Müftülüğü salonun
da yapılan toplan
tıya, komisyon 
üyeleri, İl Müftüsü 
Mahmut Gündüz, 
Büyükşehir Belediye 

' Başkanlığı Genel

Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, İl Çevre 
ve Orman Müdürlü 
ğü'nden Atakan 
Unsal ve İl Tarım 
Müdürlüğü'nden 
Serdâr Kavasoğlu 
nun yanı sıra Milli 
Eğitim Müdürlüğü, 
Sağlık Müdürlüğü, 
Diyanet, merkez ilçe 
belediyeleri ve 
Kasaplar Odası'ndan 
temsilciler katıldı. 
Toplantı sonrasında, 
Bursa'da başta kur
ban satış merkezleri 
olmak üzere, kurban 
kesim merkezleri, 
kesim ücretleri, kur
ban kesecek kasap 
lar, kesimde görev 
alacak diğer perso 
nel, satış ve kesim 
yerlerinde alınacak 
tedbirler ve kurallar 
görüşülüp karara 
bağlandı.
Merkez Osmangazi 
ilçesinde Soğanlı, 
Yunuseli, Panayır, ve 
Dikkaldırım mahal
lelerinde, Yıldırım 
ilçesinde İsabey 
Hayvan Pazarı'nda, 
Nilüfer'de ise 
Alaaddinbey'de kur
ban satışı yapılacak.

Merkez ilçelerinde 
kurban kesim yerleri 
açısından Osman 
gazi ilçesinde 
Soğanlı ve Yunuse 
li'nde büyükbaş hay
van kesimi yapılır 
ken. Dikkaldırım, 
Hürriyet, Ahmetpa 
şa, İvazpaşa, Selimi 
ye ve Soğanlı'da ise 
küçük baş hayvan 
kesim yeri kurula
cak. Yıldırım ilçesin 
de de İsabey hayvan 
paza rında büyükbaş 
hayvan kesim yapılır 
ken, Mimarsinan, 
Bağlaraltı ve Siteler 
semtinde ise küçük
baş hayvan kesim 
yeri kurulacak.
Nilüfer'de ise; büyük 
ve küçükbaş kurban

lar için kesim yeri 
olarak Alattinbey, 
İhsaniye, Ataevler 
semtlerinin yanı sıra 
8 mahallede kurban 
kesim yeri düzeneği 
kurulacak.
Bununla beraber 
bütün ilçelerde 
hijyenik koşullarda 
sağlıklı ve dini 
kuralarla uygun 
olmak şartıyla özel 
besi çiftlikleri ve 
alışveriş merkezler
ine de kurban 
kesimine müsaade 
edilecek. Büyükbaş 
kurbanlar kesinlikle 
belediyenin belirle 
diği yerlerde 
kesilirken, küçükbaş 
hayvanın ise çevreyi 
kirletmeden ve belir

tilen kurallara uygun 
olarak vatandaşların 
kendi bahçesi ve 
özel mülkünde kes
imine izin verilebile
cek. Ancak belirtilen 
yerlerin dışında 
büyükbaş hayvan 
kesenler veya küçük 
baş hayvanını belir
tilen şartlara uyma 
dan kesenlere 2872 
ve 5199 sayılı çevre 
ve 5199 hayvan hak
larını kanununca pa 
ra cezası verilecek. 
Merkez ilçelerinde 
kurban kesim ücret
leri ise şöyle belir
lendi: "Büyükbaş 
birinci gün için 
150 YTL, ikinci ve 
üçüncü gün ise 
75 YTL olacak.
Küçükbaş kurban
ların kesimi ise 
birinci gün 25 YTL, 
diğer günler ise 
20 YTL olacak.
Tesislerden yarar
lanacaklardan 
ise 5 YTL alınacak. 
Kurban kesimi 
yapacak kasaplarda, 
Müftülük ve Milli 
Eğitim tarafından 
düzenlenen 'Kesim 
kursu bitirme belge

si' veya 'Kasaplık 
belgesine' sahip 
olması şartı 
aranacak.
Ayrıca kurban kesim 
yerlerinde bayram 
süresince idareci, 
din görevlisi, veter
iner, şoför ve 
yardımcı hizmetli 
görevlendirilecek. 
Bunun yanında . 
Kurban Bayramı 
süresince özellikle 
kurban satış ve 
kesim yerlerinde 
gerekli trafik, 
güvenlik ve asayiş 
gibi emniyet tedbir
lerinin alınmasına 
özen gösterilecek. 
Özellikle kurban 
öncesinde 
Bursa'ya girecek 
kurban hayvanların
da 'hayvan 
menşe belgesi' 
istenecek ve 
kulak küpelerine 
bakılacak.
Ayrıca alınan 
kararlar konusunda 
vatandaşların dahi 
iyi bilgilendirilmesi 
için duyurular, yazılı 
ve görsel medya 
aracılığı ile halka 
duyurulacak.

DEMOKRAT PARTİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan 

ayrılışının 70. yılında saygı ile anıyoruz.

ESERLERİNİN BEKÇİSİYİZ....

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı 
Elek. Müh. Mehmet HAMALOĞLU

'‘Beni görmek demek 
mutlaka yüzümü 
görmek demek değildir. 
Benim fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız 
ve hissediyorsanız 
bu yeteridir”

Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal 
Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 

70. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ.

MİMARLAR ORASI 
REMLİK TEMSİLCİLİĞİ

YÖNETİM KURULU
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70 yıldır unutturamadılar
Mustafa Kemal yoktan bir 

yeni ulus yarattı..
Bize bir yol çizdi.
Çağdaşlık yolu.
Buna varmak için de göster

diği hedef bilimdi.
Mustafa Kemal, Türk ulusu 

nu gelişmiş medeni uluslar 
düzeyine çıkarmak istiyordu.

Bu ancak ve ancak, eşkinin 
kokuşmuş düzenini değiştirmekle ola
caktı.

Cumhuriyeti halkına güvendiği için ilan 
etti.
Çevrimlerini halkının aydınlanması için 

gerçekleş tirdi.
Ümmet toplumundan, birey toplumuna 

giden yolun çakıl taşlarını döşedi..
Saltanatı, hilafeti kaldırarak din ile 

devlet işlerini birbirinden ayırdı.
Saltanat ve hilafet yanlıları o günlerden 

beri O’na düşman oldular.
O düşmanlık bugün de devam ediyor.
Kinleri hiç bitmedi.
O’nu ve eserlerini hiç sevmediler.
OsmanlI hayranlıkları, Osmanlı 

hanedanlarının rezilliklerine karşın 
sürdü.

Sağlığında da, ölümünden sonra da 
O’na ve eserlerine saldırdılar.
Hala da saldırıyorlar.
Başarabilseler O’nun tüm eserlerini 

yok edecekler.
Cumhuriyetin içini boşaltmaya, laikliği

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

ortan kaldırmaya çabalamaları bundan.
Ne yazık ki, yaşamlarında onu bir kez 

bile ağzına almayanlar, ülkeyi iyi yönete
meyen kötü siyasetçiler yüzünden bu 
gün iktidar oldular.
ABD’nin ve İngiltere’nin Ortadoğu’daki 

çıkarları için ülkemizi taşaron yaptılar.
Senin ulus devlet düşünçeni yıkmak 

için globalleşmeye şığındılar.

Ekonomide globalleşen senin 
zamanının emperyalistleri, 
kendileri ulusal yapılarını 
muhafaza ederken, bizi parçala
maya çalışıyorlar.

Kürt halkını kışkırtıyorlar.
Tıpkı sen ölmeden Hatay’ı 

Türkiye’ye katmak isterken 
çıkarılan Kürt isyanları gibi 
Güneydoğu’da yine aynı oyunlar 

oynanıyor.
Bir yandan da solcu liberaller, senin 

Cumhuriyetini beğenmiyor, ikinci 
Cumhuriyeti kurmak istiyorlar.

Sanki bu ulus senin rakıyı ne kadar 
sevdiğini bilmiyormuş gibi, seni keş gibi 
göstermek istiyenler var.

Sen, güya yanlız adammışsın.
Koca ulusu kurtarırken, devrimlerini 

yaparken yalnızmıydın sen.
Sen de sevdin, sen de şiir yazdın.
Senin de duyguların vardı.
Sen de ağlardın.
Bir faniydin ve bir gün diğerleri gibi 

ölecektin.
"Benim naçiz vücudum birgün toprak 

ölacaktır. Ancak; Türkiye Cumhuriyeti 
sonsuza değin yaşayacaktır” demiştin.

2008’iri Türkiye’sinde seni sevmeyenler 
önce seni yok etmek istiyorlar.

Sonra eserlerini..
Atam, bugün yaşadığız kavga bu.
Biz, eserlerini korumaya devam ede

ceğiz, gösterdiğin yolda yürüyoruz.

Hakkari'de PKK Itarakola saldırılı
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesindeki Çayırlı 
Karakolu'na bir grup 
terörist tarafından 
saldırı düzenlendi. 
Kuzey Irak'ın sıfır 
noktasında bulunan 
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesine dün sabah 
saatlerinde Kuzey 
Irak'tan sızan bir 
grup PKK'lı Çayırlı 
Karakolu'na havan 
topu ile saldırdı.. 
Kuzey Irak toprak
larına kaçan grubun 
etkisiz hale getiril 
mesi için kobra 
helikopter destekli 
başlatılan operas 
yonlar sürüyor.
Hakkari'nin Çukurca 
ilçesi Çayırlı Sınır 
Karakolu'na terörist 
lerce yapılan havan 
saldırısında 3 aske 
rin yaralandığı 
belirtildi. Yaralı 
askerlerden biri 
helikopterle Van 
Asker Hastanesi'ne 
2'si ise Hakkari 
Askeri Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi

altına alındı. 
Hain saldırının 
ardından Kuzey Irak 
topraklarına kaç
maya çalışan gru 
bun etkisiz hale geti 
rilmesi için Hakkari 
Dağ'Ve Komando 
Tugay Komutanlı 
ğı'ndan kalkan kob 
ra helikopteri böl 
geye sevk edildi. 
Teröristlerle zaman 
zaman sıcak tema 
sın sağlandığı ve bir 
grup teröristin kıs 
kaç altında alındığı 
kaydedildi.
Yerleri tespit edilen 
PKK'lılar ile güven
lik güçleri arasında 
zaman za man sıcak 
temasın yaşandığı, 
kaydedildi. Şırnak'ın 
Beytüş şebap ilçe 
sindeki Kato Dağı 
ve Bestler Derler 
bölgesinde ise PKK 
terör örgütüne 
yönelik hava destek
li operasyonlar sür
erken, bölge de 
bir grup teröris tin 
tespit edilmesi üze

rine Kobra tipi 
helikopterler Kato 
Dağı'ndaki hedeflere 
bomba yağdırdı. 
Türk Silahlı Kuvvet 
leri'nin (TSK) 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da PKK 
terör örgütüne 
yönelik sürdürdüğü 
operas yonlar 
Şırnak kırsa lında 
yoğunlaştı. Dün 
sabah saatlerin de 
bir grup teröris tin 
Kato Dağı ve Bestler 
Dereler bölgesinde 
tespit edilmesi 
üzerine karadan 
ve havadan operas 
yon başlatıldı. 
Çok sayıda koman
donun katıldığı 
operasyonlara 
araziyi çok iyi bilen 
geçici köy korucu
ları rehberlik yapı 
yor. Yüksek vadilere 
keskin nişancılar 
yerleştirilirken gece 
görüşlü termal 
kameralar ile 
sınır gün boyu 
izlemeye alındı.

m Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanım, Gemlik Si Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetim, Bursa Emniyet 
Müdürlüğünden aldığım yeşil pasaportum, Maliye Bakanlığın S dan aldığım kurum kimlik kartım 29 Ekim 2008 günü çalınmıştır. 

" Hükümsüzdür. NEZİHA DÖNMEZ ÇELİKKAN

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASK0, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRG€ BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YIL 
_______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan______________  

_____ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____  
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 

Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı
135 m2 Ş5.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik______

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 

_______ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 „ 
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 
UMUR8EY DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

“™-lK vlıVİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 

körfez manzaram SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Serbest Kürsü ATATÜRK’ÜN 70. ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ÜZERİNE....
Kurtuluş 

Savaşımızın Önderi, 
Türkiye Cumhuriye 
ti'mizin Kurucusu 
Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal, 
Atatürk'ümüzün 70. 
ölüm yıldönü münde 
anarken, içinde 
yaşadığımız gün
lerde onun düşünce 
I,erine, onun yol gös
tericiliğine ne kadar 
da çok ihtiyacımız 
olduğunu anlıyor ve 
hissediyoruz.

1915-1922 yılları 
arasında emperyalist 
güçlerin ve yerli 
işbirlikçilerinin 
amaçları plan ülke 
mizi bölme, parçala
ma ve ortadan 
kaldırma hevesleri 
Mustafa Kemal'in 
önderliğinde Türk 
Milleti tarafından 
engellenmiş ve yeni 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kurulmuştur. 
Aynı emperyalist 
güçler o gün gerçek
leştiremediklerini 
bugün böl, parçala, 
yönet yöntemi ile 
gerçekleştirmeye 
çalışmaktadırlar.

Mustafa Kemal 

daha Kurtuluş , 
Savaşı'na ilk adımını 
atarken "Misak-ı Milli 
sınırlarımız içinde 
vatan bir bütündür. 
Asla parçalanamaz!" 
diyerek Türk 
Milleti'nin birlik ve 
beraberliğini, 
sağlamıştır. İşte bu 
birlik beraberlik 
ruhuyla ülke toprak
ları düşman işgalin
den kurtarılmıştır.

Bugün ayrılıkçı 
güçlerin ortaya çık
ması gencecik evlat
larımızın şehit 
edilmesi, insanların 
mal ve can emniyet
lerine saldırılar 
yöneltilmesi emper 
yalist güçlerin 
1920’lerde gerçekleş 
tiremediklerini 
bugün tekrar dene 
meye kalkışmaların- 
dandır. Türk 
Milleti'nin birlik ve 
beraberliği saye 
sinde yine amaçları
na ulaşamayacak
lardır.

M. Kemal: 
"Katiyen bilmeliyiz 
ki, iki parça halinde 
yaşa yan milletler 
zayıf ve cılızdır." 

demiştir. Bu sözün 
anlamı çok açıktır. 
Bölünüp parçalanır
sak özü müz kay
bolur, biz olmaktan 
çıkarız ve emperyal
ist güçlerin istediği 
şekle geliriz.

Çözüm, "Ne 
mutlu Türk'üm" 
diyebilmenin heye
canını duyabiliyor, 
yurdumuzu her şey
den fazla seviyor, iç 
ve dış düşman
larımızın uşaklarını 
iyi tanıyorsak; işte o 
zaman sen, ben, 
hepimiz "bir" oluruz. 
İşte o zaman 
emperyalistlerin 
oyunları boşa çıkar.

M. Kemal 
"Türkiye cihangir bir 
devlet değil, iktisadi 
bir devlet olacak. 
Ekonomik özgürlük 
benim karakterim 
dir." demiştir. 
1950'lerden sonra 
ekonomik özgür-, 
lüğümüzü de kay
betmeye başladık. 
Bugün 350-400 mil
yar dolarlık borç 
yükü altında ezili 
yoruz,

Yine Büyük Önder

Mustafa Kemal "Tüc 
car, milletin emeği 
ve üretimini 
kıymetlendirmek için 
eline ve zokasına 
emniyet edilen ve bu 
güvene liyakat 
göstermesi gerekeh 
adamdır." demişti, 
Ülkemiz bugün hor- 
tumcuların, vurgun
cuların, kara para 
aklayanların cenneti 
haline gelmiştir. 
"Paran kadar konuş" 
devri başlamıştır.

10 Kasımlar bizler 
için yeni bir 
doğuşun ölümsüz 
tarihidir. Dünya 
Tarihi'nin gördüğü 
en büyük insan, en 
yüce kumandan, en 
cesur devrimci 
Büyük Atatürk'tür. 
Onun bizlere emanet 
ettiği Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ilele
bet koruyacağız. 
Ülkemizi bölüp 
parçalamak isteyen 
nankörlere, hainlere 
asla taviz vermeye
ceğiz. Ülkemizin 
üniter yapısını son
suza kadar koruya
cağız. "Ne mutlu , 
Türk'üm" diyebil

menin gurur ve onu
runu yaşayacağız.

Atatürkçülük, ona 
kurtarıcı olduğu için 
minnet duymak veya 
gerektiği için onu 
sevmek değildir. 
Gözyaşı dökmekle 
veya nutuklar 
atmakla Atatürkçü 

. lük olamaz.
Gerçek O'nun 

düşünce, sistem ve 
düzeyine erişe
bilmek, onu ben
liğimizde yaşata
bilmektir. Ülke 
sorunları karşısında 
1919'lu yılların 
Muştafa Kemal'i gibi 
düşünebilenler, o 
düşünce akışını 
2000'li yılların koşul 
larına uydurabilen
ler, söyledikleriyle 
yaptıkları arasında 
doğruluk dengesini 
kurabilenler gerçek 
Atatürkçü'dürler.

10 Kasım tarihi 
bizlere bir 
"uyarma"dır.

Şimdi bize düşen 
görev, aklın ve bilim
in gösterdiği yolda 
tereddütsüz 
yürümek ve tüm 
engelleri aşabilmek-

ADD Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu Adına

Selim ŞAHİN

tir.
Atatürk eseri 

Cumhuriyet'le birlik
te yeni yüzyıllarda, 
yeni binyıllarda 
yaşayacaktır.

"Beni görmek 
demek, mutlaka 
yüzümü görmek 
demek değildir. 
Benim fikirlerimi, 
benim duygularımı 
anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu » 
kafidir."

M. Kemal Atatürk

ADD Gemlik 
Şubesi olarak biz 
onu anlıyor ve 
hissedi yourz...

Sevgili 
Atatürk'üm seni, 
senin devrimlerini, 
senin aydınlığını 
seven bizler 
ölümünü 70. yılında 
manevi huzurunuzda 
saygı ile eğiliyor, 
minnet ve şükran 
duygularımızı ifade 
ediyoruz.

Gösterdiğin yolda 
yürümekten asla 
geri durmayacağız. »

Ruhun Şad ।
olsun Sevgili 
ATATÜRK...
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HiıaııHaiimiMan 
Din 490 lira ceza öıleyecelı
TÜRMOB Başkanı 
Masum Türker, 
1 Kasım'dan 
itibaren nakit olarak 
ödenen işyeri 
kiralarının tamamı 
ile 500 YTL'yi aşan 
konut kira tahsilat
larının tamamının 
banka veya PTT 
aracılığı ile yapıl
ması zorunluluğu 
başladığını 
belirterek, "kirayı 
bankaya yatır
mayanlar, 320 ile 
bin 490 YTL arasın
da ceza ödeyecek" 
dedi.

Milli Eğitim 
Bakanı Hüseyin 
Çelik, 2002 yılında 
öğrencilere 45 YTL 
kredi verildiğini, 
2008'deki rakamın 
ise 160 YTL 
olduğunu hatır
latarak, “2009 
yılında öğrencilere 
ödenecek burs 
ve kredi miktarı ise 
180 YTL olacak” 
diye konuştu. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
Eğitime Yüzde 
Yüz Destek 
Kampanyası 
kapsamında hayır
severlerin bugüne 
kadar 24 bin 
700 yeni derslik 
yaptırdığını ve 
4 bin 463 okulu 
onarımını sağladık
larını bildirdi. 
TBMM Plan ve 
Bütçe 
Komisyonunda

TÜRMOB Başkanı 
Masum Türker, yap
tığı yazılı açıklama
da, 29 Temmuz 
tarihli Resmi 
Gazete'de yayım
lanan Gelir Vergisi 
Genel Tebliği'ne 
göre, işyeri ve 
konut kiralama 
işlemlerine ilişkin 
yapılacak tahsilat 
ve ödemelerin 
banka veya posta; 
idarelerince düzen
lenen belgelerle 
gerçekleştirilmesine 
ilişkin düzenleme 
yapıldığını söyledi.

Mrencihurelarınazam
ÖSYM, 
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü, 
YÖK, üniversiteler 
ve Bakanlığının 
2009 yılı bütçesinin 
sunumunu 
yapan.Çelik, 
bütçe büyüklükleri 
hakkında bilgi 
verdi.
Çelik, 2002 
yılında Milli Eğitim 
Bakanlığının 
bütçesinin 7.5 
milyar YTL 
olduğunu, 
önümüzdeki yıl 
bu rakamın 
27.88 milyar 
YTL’ye çıkartıldığını 
dile getirerek, 
2002-2009 
yılları arasında 
rakamsal 
artışın yüzde 
274 olduğuna 
işaret etti.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3206 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basını Yeri : KÖRFEZ OFSET
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIKDAIRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VETO SİMASI .
Filmin Adı
MAX TAYİNE • 14.00-16.15-20.30
SEVİMLİ DİINAZOR 12.00- 14.00-16.00

NÖBETÇİ ECZANE
10 Kasım 2008 Pazartesi 

SERİM ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. 

Tel. 513 5007GEMLİK

Ilıca Caddesi 
Dr. Ziya Kaya Mah. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
No:4’de çalışır vaziyette 

PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

0 532 744 67 46
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 
SOBALI ve DEN Z MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
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Aramızdan aynlışımn 70 nci yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoru

gemport
Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş,

Kocaçukur Mevkii P.K. 101 GEMLİK 
TEL: 0224 524 88 31- 524 77 20 (20 Hat) 

FAX: 0224 524 88 30- 524 77 39 
gemport@gemport.com.tr - www.gemport.com.tr

mailto:gemport@gemport.com.tr
http://www.gemport.com.tr
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Ulu Önderimiz 
Mustafa 

Kemal Atatürk’ü 
aramızdan ayrılışının 

70. yılında 
minnet, Özlem ve 

saygıyla anîforuz.,.

Açtığın yolda, 
gösterdiğin hedefe durmadan 

yürüyeceğimize ant içtik.

ÖztViVtflc
"Strt&Mİç bir jetendf’

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Gemlik / BURSA

Tel: (0.224) 513 68 00-513 32 46



“Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: 
Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan 

rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak 
çalışanların hakkıdır. Yaşamak demek çalışmak demektir. ”

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz.

A MMlİKTİmnveSrtODIISI
Yönetim Kurulu Başkanı 

W Kemal AKIT
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“Türk Milletinin 
istidadı ve kesin kararı, 
medeniyet yolunda 
durmadan, yılmadan 
ilerlemektir.”

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemâl Atatürk’ün 

aramızdan ayrılışının 70. yılında 
bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.

Aydınlık Türkiye için yolumuzu sen çizdin 
İzinde gidiyoruz...

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Demirsubaşı Mah. 1Nolu Cadde No : 17 /1 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 46 81 -513 67 00 (3 Hat)
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Aydınlanma Devriminin eşsiz mimarı, 
Türkiye Cumhuriyetimin kurucusu, 

Tüm Mazlum Ulusların Önderi 
Büyük İnsan Atatürk; 

Türk Ulusu seni her geçen gün 
artan bir özlem ve sevgiyle anıyor. 

Huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

YILDIRIM HOLDİNG A.Ş. 
GEMLİK GÜBRE SAN. A.Ş.

ATA MAHALLESİ GEMSAZ MEVKİİ 16600 GEMLİK / BURSA / TÜRKİYE
TEL : (0.224) 519 00 70 (pbx) Fax : (0.224) 519 00 85



4-—

| Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal 
^Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 

yQ. yılında minnet ve özlemle anıyoruz. 
İZİNDEYİZ ATAM...

66 NOLU S.S. GEMLİK 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

K YÖNETİM KURULU VE BAŞKAN

Yaşar TUTAR



Atatürk ile varolan, 
Atatürk ile dolu bir kuşağın çocuklarıyız. 

Atamızı saygı, özlem ve 
minnetle anıyoruz.

GÜKHAN GÜZEL NAKLİYAT A.Ş. 
Kazım GÜZEL

İskele Meydanı No : 25 GEMLİK 
Tel : 0 224 513 18 59
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Gemlikspor da hüsran sürüyor

Can Ural, 
Zekeriya Özdemir,

Seyfettin ŞEKERSOZ
Süper Amatör 
Küme A grubunda 
ilk puanını geçtiği 
miz hafta Yenişehir 
deplasmanından 
alarak moral 
bulan Gemlikspor, 
kendi sahasında 
Orhanelispor'a 
3-1 yenilerek 
hayal kırıklığı 
yaşadı.
Maça çok iyi 
başlayan 
Gemlik spor, 
ilk dakikalarda 
Orhanelispor 
kalesinde yakaladığı 
yüzde yüzlük 
gol fırsatlarını 
değerlendiremeyince 
43 dakikada 
gelişen Orhaneli 
kontratağında 
Çetin'in golüne

İkinci yarıda 
gol için rakip 
kaleye yüklenen

engel olamadı 
ve ilk yarıyı 
1-0 yenik kapadı.

Gemlikspor, 
kontratak futbolunu 
oynayan Orhaneli 

karşısında zor 
anlar yaşadı.
53. dakikada önce 
Ahmet, 60’ta yine 
Çetin uzun toplarla 
yakaladıkları 
pozisyonları 
gole çevirince 
durum 3-0 oldu. 
Galibiyet için 
çıktığı maçta 
3 gol yiyen ve 
oyundan düşen 
Gemlikspor, 
73'de Hamdi'yle 
bir gol bulmasına 
rağmen kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
maç 3-1 konuk 
takımın 
galibiyetiyle bitti. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erhan Sönmez,

GEMLİKSPOR : 
Servet, (Ömer) 
Haşan, (Taner) Arif, 
İsmail, Berat, Ümit, 
Sinan, Murat, Ahmet, 
(Adnan) Hamdi, 
Fatih,

ORHANELİSPOR : 
Serkan, Bekir, Cihan, 
Ayhan, İsmail 
Doğan, Tarık, Emre, 
(Tuncay) Nezih, 
(İbrahim Ergen) 
İsmail Yılmaz, 
(Sezer) Ahmet, 
Çetin, 
GOLLER : 
Dk. 43-60 Çetin, 
Dk. 53 Ahmet, 
(Orhanelispor) 
Dk. 73 Hamdi, 
(Gemlikspor)

Fortis Türiınıe Kunas! cadınna büyük ilgi
Grup maçlarının 
yapıldığı kentleri 
dolaşan Fortis 
Türkiye Kupası, 
BursalI fotbol 
severlerle buluştu. 
Kent Meydanı'nda 
kurulan 12 
metrelik dev 
Fortis Türkiye 
Kupası Çadın'nda 
sergilenen 
kupa, Bursahlar'dan 
yoğun ilgi gördü. 
Gaziantep'in 
ardından Bursa'ya 
gelen kupa, 
iki gün boyunca 
10.00-19.00 
saatleri arasında 
futbolseverlerle

buluştu.
Fortis Türkiye 
Kupası Çadırı'nı 
ziyaret eden 
futbolseverler 
interaktif oyunlarla 
eğlenirken, 
çeşitli yarışmalarla 
hediye kazanma 
şansı da elde 
ediyor.
Uzaktan kumandalı 
araçlar ile futbol 
oyununda en 
yüksek dereceyi 
elde eden 
ziyaretçiler 
çeşitli hediyeler 
kazanırken, 
çadırda geleneksel 
futbol masa

oyunu, şut çekme 
ve bilgi yarışması 
gibi çok çeşitli etkin-

vizyonlarda Fortis 
Türkiye Kupası 
sanal futbol

likler de yer alıyor. 
Taraftarlar, çadıra 
kurulan plazma tele-

oyununu oynayarak, 
takımlarını 
şampiyonluğa 
taşımak için 
mücadele ediyor. 
BursalIlar, 
takımlarını 
kazanmasını 
istediklerini 
kupanın bol 
bol fotoğrafını 
çektirirken, 
Bursaspor'un 
alt yapısında 
oynayan bazı 
oyuncular da 
kupanın olduğu 
çadırı gezerek 
kupayla birlikte 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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Karateciler dostluk için mücadele etli
-----rzsgr-

M ^nanaa uennt

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikspor Karate 
Kulübü'nün 
Gemlik Garnizon 
Komutanlığının 
organizasyonunda 

j düzenlediği Karate 
müsabakalarında

Orhangazi ekibi 
takım olarak 
birinci oldu.
Gemlik Kapalı 
Spor Salonu’nda 
10 Kasım anma 
etkinlikleri programı 
çerçevesinde 
düzenlenen Karate 

Dostluk müsaba 
kalarına Bursa il 
ve ilçelerinden 
13 karate spor 
kulübü katıldı. 
Kata ve Kumite 
dallarında yapılan 
müsabakalarda 
bursa il karate 

hakemleri görev aldı. 
Kumite ve kata 
dallarında yapılan 
müsabakalarda 
bireysel olarak 
derece alan 
sporculara 
madalyalarına 
Gemlik Garnizon

Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Faruk 
Gönül ile Belediye 
Meclis üyesi 
Aydın Bayraktar 
ve Gemlikspor 
Asbaşkanı Fatih 
Keke verdi. 
Müsabakalarda
ITbeve/ un------ 

takım olarak 
Orhangazi Spor 
Kulübü birinci 
olurken ikinciliği 
Bursa Büyükşehir 
Spor Kulübü, 
üçüncülüğü ise 
İznik Spor 
Kulübü aldı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 1 
puanlı Tavşanlı 
Belediye Linyit 
spor'u konuk eden 7 
puanlı Orhangazi 
spor, aldığı 
3 puanla puanını . 
10'a çıkardı.
Maça adeta tek 
kale başlayan 
Orhangazispor, 
atak oynamasına 
rağmen golü 

devrenin bitmesine 
saniyeler kala 
Ersin Furkân'la 
buldu ve ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda 
yine üstün oynayan 
taraf Orhangazispor, 
biri penaltıdan olmak 
üzere 51, 56 ve 70 
dakikalarda 
Mustafa’nın attığı 
gollerle durumu 
4-0'a taşıdı. 85'te 
kazanılan penaltıyı 
bu kez kullanan

Nurullah Orhangazi 
spor'u 5-0 öne geçir
di. Maçın bu skorla 
bitmesi beklenirken 
90 dakikada Çağatay 
Tavşanlı Belediye 
Linyitspor'un tek 
sayısını kaydetti ve 
maç Orhangazi 
spor'un 5-1 gali-- 
biyetiyle bitti.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ali Kızılağaç, 
Mehmet Bulut,

Mehmet Tan; 
ORHANGAZİSPOR : 
Ömer, Necmi, 
(Dk. 51 Murat) 
Caner, Semih 
Durmuş, Raşit, 
Semih Selmanlar, 
Şafak, Çağlar, (Dk. 
69 Rahim) Ersin 
Furkan, (Dk. 60 
Devrim) Mustafa, 
Nurullah, 
TAVŞANLI BEL. 
LİN, IŞL. : İsmail, 
Rıdvan, Abdullah 
Uygun. Sadık,

Haşan Şenol, 
Ahmet, (Dk. 7.7 
Zafer) Orhan, Haşan 
Korkmaz, Okan, 
Çağatay, İsmail, 
GOLLER : 
DK. 45 Ersin

Furkan, Dk. 51, 56 
Pen. 70 Mustafa. 
Dk. 85 Nurullah. 
(Orhangazispor) 
Dk. 90 Çağatay, .... 
(Tavşanlı Bel. . 
Linyitspor)

Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelesinin önderi 
büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 

düşünceleri, başarıları, eserleri, ilke ve devrimleriyle 
yaşadığı çağı aşan ve her dönemde güncelliğini koruyan 

büyük bir liderdir. Engin ileri görüşlülüğü, 
'barış yanlısı tutumu, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, 

•insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki 
evrensel boyut, onu dünyanın en itibarlı 

liderlerinden biri yaparken; dünya çapında çağına 
örnek olmuş bir öndere sahip olmanın milletçe 

kıvancını ve gururunu yaşıyoruz 
Bu duygu ve düşüncelerle, yurdumuzun kurtarıcısı, 

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 

ilçe teşkilatım adına minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.

Enver ŞAHİN
AK PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI
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Geııjlikspor gençleri ışıldıyor 3-0

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 Yaş Ligi 10. 
grupta oynanan 
maçta Gemlikspor, 
Orhangazi 
temsilcisi 
Componenta'yı 
3-0 yenerek 
üst sıralara tır
manışa geçti.
Maça rakibine göre 
daha iyi başlayan 
Gemlikspor, 30 
dakikada Alican'ın 
attığı golle ilk yarıyı 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda 

üstünlüğünü 
rakibine kabul 
ettiren Gmelikşpor, 
56'da Berkan 
ve 76 dakikada 
Ömer Faruk'un attığı 
gollerle maçı 
3-0 kazandı. 
Maç esnasında 
kale arkasında 
çizgiye fazla yak
laşan Gemlikspor'un 
yedeklerini orta 
hakem ikaz 
etmesine rağmen 
aynı hatayı tekrar
layan futbolcuların 

sarı kartla 
cezalandırılmaları 
dikkat çekti.

SAHA :
Gemlik Atatürk

HAKEMLER : 
Rüştü Baykal, 
Serkan Aydın, 
Ali Akman,

GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, 
Serkan (Sercan) 
Mehmet, Haşan, 
Adnan, Eren, Veda,

Berkan, Alican, 
(Can) Ömer Faruk,

COMPENANTA : 
Erderh, Tunahan, 
Okan, Okan, 
Özden, Osman 
Gül, (Kubilay) 
Osman Duma, 
Ömer Faruk, Sezer, 
Muhammet, 
Semih, Öner,

GOLLER :
Dk. 30 Alican, 
Dk. 56 Berkan, 
Dk. 76 Ömer Faruk

MfiNflSTIR'Dfl DENİZE KRRŞI SfıTILIK 
LÜKS SflRIKONRKLflR VİLLALARI

KÖSELE MANTAR TABANLIK ■ VARİS ÇORABI • VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ ■ TAYLOR REKLANASYON KORSE -
" H ALLUX VALGUS GECE ATELİ • TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI - DİNAMİK EL ATELİ ■ SPLİNTLER -

' ÇELİK KORSELER • ORTOPEDİK TERLİK VE SANDALETLER - KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ • EL BASTONU - 
VVOLKER YÜRÜTEÇ- MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: 4ıB BURSA
Tel: (0224) 2221516-22019 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk.

No: 17 BURSA
Tel: (0 224) 220 0814 Fax: 220 05 36 

Şube: Dr. Ziya Kaya Nah.
İstiklal Cad. No: 89/A GEMLİK 

Tel: (0224) 512 29 19

-Z 240 NI2
■Z GÜVENLİKLİ

Z'ÜZEL YÜZME HAVUZLU
S RAOYAl TEMEL C - 30 BETON

ÜNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

RTRMIZISRVGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel: (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com
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http://www.forumemlak.com
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10 Kasım ı kana 
bulayacaklardı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 
10 Kasrm Atatürk'ü Anma etkin
likleri için kurulan platformun 
altına yerleştirilen 2 kilo patlayı. 
cinin bulunarak imha edildiği 
belirtildi. Haberi sayfa 3’de

IUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 70. yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerde anıldı

Özlemle andık
Büyük kurtarıcı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu önderimiz Mustafa Kemâl Atatürk’ü 

ölümünün 70 nci yılında ulusça minnet ve saygı ile andık. Dün, tüm yurtta sirenler saat 
09.05’de bir dakikalık süre ile çalarak Türk Ulusu Ata’sına saygı duruşunda bulundu. Syf 2’de

AKFde 15 Kasım günü yapdacak otan İlçe Kongresi için heyecan başladı Enver Şahin’in aday olmayacağı kongrede ilk aday MftU

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin üreticisi perişan...
Dün, Zeytin Hali'ni gezdim.
Nakite sıkışan üretici, topladığı yeni ürününü 

satmak için Hal’e getirmiş.
Hal kalabalık, her yer zeytin, köylüler selelerin 

başında alıcı bekliyor.
Saat sabahın 9.30’u falan..
Ortalıkta bir iki alıcı görülüyor.
Ürününü satabilen köylü, zeytin toplamaya 

gidecek. Ama, hem alıcı yok, hem de haldeki, 
tüccar ürüne çok düşük fiyat veriyor.

• ■ ‘ ■ Devamı sayfa 5’de

Kahveci, HKf İlce Başkanlığı na lalia
15 Kasım 2008 Cumartesi günü yapılacak olan 
Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongresinde 
aday olmayacağını açıklayan Enver Şahinden 
sonra parti içinde yapılan temayül yoklamasında 
en çok oyu alan II Genel Meclisi Üyesi Diş 
Hekimi Oktay Kahveci, dün ilçe yöneticileri, bele 
diye meclis üyeleri, ile birlikte kongrede İlçe Baş 
kanlığına aday olacağını açıkladı. Kahveci, birlik 
ve beraberlik içinde şölen havasında ilçe kong 
resi yapacaklarını söyledi. Haberi sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aklımızı başımıza toplamak .... (1)
Değerli okurlar,
Bu ülke çok ağır bir kurtuluş savaşı verdi. 

Bağımsızlığa giden yollar, kan, gözyaşı, can, 
onur, gurur, inançla döşeli.. Türk, Kürt, Çerkez, 
Laz, Alevi, Sünni akla gelen gelmeyen Türk 
toprakları üzerinde yaşayan tüm insanlar elele, 
gönül gönüle canlarını esirgemeden ulusal şem
siyenin altına toplandılar.

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye çalışı 
yorlar.

Amaç belli.. Zayıflatıp kursakta kalmış 
emellere uğraşmak..

Bize düşen gönül gönüle vermek...
Elele tutuşmak..
Eğer; Ülkeyi yöneten ve bu topraklar üzerin 

de yaşayan herkesin ortak ülküsü "ulusal 
bütünlük ve bağımsızlıksa” Atatürk’ün ilkeleri 
etrafında toplanmak, onun devrimlerinin ışığın
da yürümek de sorumluluk ve zorunluluktur.

Düşünceler arasında farklılıklar olması 
doğaldır.

Ancak; Asla amaç Cumhuriyet’i, laik, demok 
ratik, sosyal, hukuk devletini, Atatürk ilke ve 
devrimleririi yıkmaya yönelik olmamalıdır..

Ama görüyor ve gözlüyoruz ki;
Parasal hırslar ve çıkarlar “insanların gözünü 

döndürmüş” tüm değerlerin önüne geçmiştir.
Din de, kültür de, gelenek de, görgü de, 

ulusalcılık da parasal amaçlar için çok rahatlık
la "heder” edilmektedir.

Oysa bu ülke "çok zor koşullarda” aslanın 
midesinden alındı.. Analar, babalar, evlatlar, 

' canlar yandı... Aç kalındı, sefil olundu, ama 
( onursuz olunmadı, şerefsiz kalınmadı.

Aşağıda okuyacağınız öykü de diğer “kurtu- I I 
I luş ve kuruluş savaşı” destanlarından farksız .. 
' İçeriğinde vefa, dostluk, incelik, içtenlik var..

Mart 1921 İnönü Ovası
İnsanın İflahını kesen buz gibi bozkır ayazın

da Ethem Çavuş'un sırtı üşüyor, avuçları ise 
kızgın mermi kovanlarına çıplak elle dokunduğu 
için alev alev yanıyordu.

Top atışı on sekiz saattir durmaksızın sürü 
yordu. Ethem Çavuş, 75 mm'lik topu durmak
sızın dolduruyor, her seferinde besmele çekip 
keşif kolundan bildirilen menzillere kıyamet 
yağdın yordu.

Sandıkta kalan sondan üçüncü mermiyi 
aldığında bir an duraksadı. Merminin üzerine bir 
çaput sarılıydı. Çaputu sökerken avucuna kalem 
büyüklüğünde demir bir çubuk düştü.

Çaputun ve çubuğun anlamını çözmeye 
çalışırken sarı metalden mermi kovanına kazı
narak yazılmış yazıya gözü ilişti. Okumaya vakti 
yoktu. Mermiyi topa sürüp ateşledi. Demir çubu 
ğu cebine, boş kovanını ise bu sefer sandığa 
değil yere attı. Birkaç dakika sonra soğumuş 

• olan kovanı kaybolmaması için yerden alıp 
■ mintanının yakasından içeri attı. Akşam ezanı 
| vaktinde çarpışma durulmuş, mevzileri ileri, 
düşman hatlarına doğru ilerletme emri gelmişti. 
Batarya komutanı, Ethem Çavuşa istirahat 
verdi. İlk iş olarak boş kovanı çıkarıp üzerindeki 
yazıyı okudu. Kovanın üzerinde "Karahisarlı 
Seyfi Çavuş. 4. Alay 2. Tabur 8. Batarya 26 
Rebiyülahir 1339*inönü" yazıyordu.

Birinci İnönü savaşının en kızgın günlerin 
den birinde düşülmüş not ve mermiyle gelen 
demir çubuk, imalat-ı Harbiye atölyelerin de 
çalışanların bir mesaj istediğini gösteriyordu.

Boşalan kovanlar Ankara'daki atölyelere yol
lanır, oradan tekrar doldurulup.cepheye döner
di.

Üç saat sonra gecenin iyice çökmesiyle 
savaş tamamen durulmuş, birlikler yeni mevzi
lerine yerleşmişti.

Ethem Çavuş, cebindeki demir çubuğu 
çıkarıp bir köşeye oturdu.

Ucu sivriltilmiş çubuk, bakır ustalarının 
"kalem" dedikleri, metal üzerine desen oymaya 
yarayan keskin bir aletti.

Eline yumruk büyüklüğünde bir taş alarak 
hafif tıklamalarla kendi mesajını kovana kazıdı.

"Aksekili Ethem Çavuş B.Alay 3. Tabur 1. 
Batarya 20 Recep 1339** İnönü"

Devamı yarın

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 70. yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerde anıldı

Özlemle andık
■İH®

;Atatürk, 70. ölüm yıldönümünde törenlerle anıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Türkiye Cumhuriye 
ti'nin kurucusu 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ölü 
münün 70. yılında 
düzenlenen 
törenlerle anıldı. 
Gemlik Kaymakam 
lığı tarafından düzen 
lenen ilk tören 
Atatürk Anıtı'nda 
yapıldı. Çelenklerin 
sunumunun ardın
dan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı okun
du, saatler 09.05'i 
gösterdiğinde 
ise siren sesleri ile 
bayrağımız yarıya 
indirildi.

Atatürk'ü anma 
töreninin İkincisi . 
Belediye Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. 
Anadolu İmam Hatip 
ve İmam Hatip Lise 
si'nin düzenlediği 
anma törenine 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Faruk 
Gönül, Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet Başsav 
cısı İbrahim Hakan 
Tosun, Uludağ Üniv- 
er sitesi Yerleşkesi 
Müdürü Prof. Dr. 
Kemal Sulhi 
Gündoğdu ile okul 
müdürleri, öğret

menler. öğrenciler 
ve siyasi parti tem
silcileri katıldı.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından İHL Müdü 
rü Mehmet Türkmen

açış konuşması yap 
tı. Türkmen, konuş
masında; "Mustafa 
Kemal Atatürk, 
sadece yaşadığı 
âna değil, geleceğe 
de yön veren 
ender liderlerdendir. 
Bu inançla bize 
emanet ettiği 
"Demokratik, laik 
ve sosyal bir 
hukuk devleti" 
temel niteliklerini 
taşıyan ülke mizi 
ileriye, daha ileriye 
götürmeye gayret 
etmek ve ba şarmak 
hepimizin ebedi 
borcudur" dedi. 
Öğrencilerin Atatürk 
şiirlerini seslendir 
melerinden sonra 
İHL şiir korosu 
Atatürk'le ilgili şiir
leri seslendirdiler. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu ile İHL karma 
korosunun müzik 
öğretmeni Yüksel 
Duran yönetiminde 
seslendirdiği 
Atatürk'ün sevdiği 
türkülerin ardından 
Onuncu Yıl Marşı 
büyük alkış aldı. 
Anma töreninde 
ayrıca Tarih öğret
meni Sibel İlhan ile 
Türk Dili ve Edebiya 
tı öğretmeni Yase 
min Eser, Atatürk'ün 
yaşamından kısa 
kesitler sundular.
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II Mı İtana ftulayacaklardı
Hakkari'nin 
Çukurca ilçesinde 
10 Kasım 
Atatürk'ü Anma 
etkinlikleri 
için kurulan 
platformun altına 
yerleştirilen 
2 kilo patlayıcının 
bulunarak imha 
edildiği belirtildi. 
Alınan bilgilere 
göre, Çukurca 
ilçesinde dün 
yapılması planlanan 
10 Kasım 
Atatürk'ün 
70. ölüm yıldönümü

Tanımadığı kişiye kredi kartı 
numarasını verince dolandırıldı
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, cep 
telefonundan arayıp 
kendisini 'görevli' 
olarak tanıtan 
kisive kredi 
kartı numarasını 
veren vatandaş

12 bin YTL’lik ziynet eşyası çaldılar
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
bir eve giren 
hırsız, 12 bin YTL 
değerindeki ziynet 
eşyasını alıp kaçtı. 
(Edinilen bilgiye

Bayat balıktan zehirlendi
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde bayat 
balık yiyen 
bir kişi 
zehirlenerek 
hastanelik oldu.

Fethiye’de orman yangını: 1 ölü
Muğla'nın Fethiye 
ilçesinde zeytinlik 
alan içinde otları 
yakarak temizlik 
yapmak isteyen 
kişinin, ateşin 
ormanlık alana 
sıçramasını 
önlemeye 
çalışırken

Cumhuriyet
Caddesi üzerine

nedeniyle
bir gün önceden

dolandırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Emirsultan 
Mahallesi 
Musababa 
Caddesi'nde ikamet 
eden Metin K.'vı (52) 
cep telefonundan 
arayan kimliği" 

görş, Osmangazi 
Mahallesi 2. Orta 
Sokak'ta ikâmet 
eden Osman 
Gen.ç'in (55) evine, 
çocuk odası camını 
kırıp giren kimliği

Edinilen bilgiye 
göre, Umurbey 
Mahallesi Dere 
Sokak'ta ikamet 
eden Cem 
Atabarut (27), 
çarşıdan 

yaşamını yitirdiği 
iddia edildi. 
Ormanlık alana 
sıçrayan yangın, 
ekipler tarafından 
söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 
Fethiye'nin Eşen 
beldesine bağlı 
Gölbent köyünde 

belirsiz bir kişi, 
kendisini
'görevli' olarak 
tanıtarak kredi 
kartı numarasını 
istedi. Metin
K.. bir süre sonra 
kartıyla 200 YTL'lik 
alışveriş 

belirsiz kişi, evdeki 
ziynet eşyalarını alıp 
kaçtı. Polise müra
caat eden Genç, . 
altınların değerinin 
12 bin YTL 
olduğunu belirterek.

aldığı hamsi 
balığını pişirip yedi. 
Bir süre sonra 
rahatsızlanan 
Atabarut, hastaneye 
kaldırıldı.
Yapılan kontrolde, 

çıkan orman , 
yangınına müdahale 
eden ekipler, kısa 
süre içinde yangını 
kontrol altına aldı.
Yangın daha 
sonra söndürüldü. 
Soğutma çalışması 
yapan ekipler, 
bölgede yanmış bir 

platform kuruldu. 
Kurulan platformun 
altına kimliği 
tespit edilemeyen 
kişi veya kişilerce 
konulan 2 kilo 
patlayıcının 
akşam saatlerinde 
güvenlik güçlerince 
fark edildi.
Çevrede alınan 
önlemlerin ardından 
patlayıcının imha 
edildiği, olası 
büyük bir facianın 
eşiğinden 
dönüldüğü 
bildirildi.

yapıldığını 
öğrenince 
dolandırıldığın 
anlayıp polise 
müracâat etti. 
Polis, şahsın 
yakalanması 
için çalışma 
başlattı.

"Hırsızı yakalayın, 
kesinlikle 
uzlaşmayacağım, 
şikâyetçiyim." dedi. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Atabarut'un yediği 
bayat balıktan 
zehirlendiği 
belirlendi.
Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

erkek cesedi 
bularak jandarmaya 
haber verdi.
Jandarma ekiple 
rince yapılan çalış
mada, cesedin 
Gölbet köyünden 
Ramazan Söker'e 
(70) ait olduğu 
tespit edildi.

Ne günlere kaldık!...
Eskiden bizlere okullarda tasarruf öğretilir-1 

di.
Yerli malı yurdum malı diye başlayan 

şarkılarla da üretim ve yerli malı kullanılması 
teşvik edilirdi.

Cumhuriyet ile doğan binler, 1940 -50 yıl
larında (Fakir ama mutlu idik)

Doları, euro’yu, ithalatı, ihracatı bilmezdik 
ama, dışarıya borçlanmanın ülke açısından 
hiç de hoş bir şey olmadığını da büyüklerimiz 
anlatırdı.

O yüzden bizler ve önceki nesiller vitrin
lere hep o gözle bakardık.

Aynı malın yerlisi varsa önce o tercih 
edilirdi.

Zorunlu olmadıkça yabancı malı alınmazdı.
Sonraki kuşaklarda ise bir ara her şeyin . 

yabancısı kabul gördü.
Şu anda ise kafalar iyice karışmış durum

da.
Küresel denen kriz tüm dünyayı etkisi altı

na aldı. Ama nedense Başbakan’ından sokak
taki vatandaşa kadar, küresel kriz hiçbl^izin 
umurunda değil.

■ Dünyada ne oluyor, bunun dahi farkında 
değiliz.. Oysa 2001 ve öncesinde çok derin 
açılar yaşamıştık.

Ey uyuyan vatandaşım; Kendme gel,. 
siyaseti, partiyi bir kenara koy, işin. aşın\ 

ı elden gidiyor..
Dış borç almış başını gidiyor.
Ama ithal ürünlerine duyulan talebe ne bir 

' fren var ne de alternatif. Allah sonumuzu 
hayırlı etsin.

Doğalgaza yapılan son zam, eminim ki 
Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcı ola
cak. Olmalıdır da..

Eğer bir şey olmamış gibi devam edersek, 
yakında felaket senaryolarına hazır olalım.

Doğalgaz zammı demek, elektrik zâmmı 
demek.

Çünkü Türkiye’de yüzde 6O’ı doğalgazla 
üretiliyormuş.

Elektrik zammı demek her şeye zam 
demek.

Bu ise krizin boyutlarının daha da can 
yakıcı hale gelmesi demek.

Önümüzdeki günlerde hayat pahalana çak.
Yaşam şartları ağırlaşacak. Bunu iyi bil...

Zamlardan kurtulmanın yolu yok ama belli 
tasarruf tedbirlerini alabilirseniz faturayı 
yüzde 60’a varan oranda azaltabilirsiniz” ,r 
deniliyor.

Ve daha sonra, artan fiyatların getireceği 
yükün altından kalkabilmek için neler yapıla
bileceği sıralanıyor.

Görüyorsunuz, ne günlere kaldık...
Bu mesaj beni yıllar öncesine döndürdü.
İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiye’de de 

yokluk yıllarıydı.
O yıllarda, yaşam savaşı veren halka 

yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olacak 
tedbirler anlatılırdı:

Çorapların nasıl yamanacağı, ayakkabının 
burnuna ve topuğuna demir çaktırılarak 
ömrünün nasıl uzatılacağı, elbiselerin ters 
yüz edilerek nasıl yenileneceği öğretilirdi.

Şimdi harp yok, darp yok ama...
Kriz rüzgârı var. Zam rüzgârı var...
Daha da kötüsü siyasiler, particiler hor- 

tumcular, babalar -oğullar, gemicikler, mısır
lar -yumurtalar, Deniz fenerleri, Mir dengiler, 
mecliste yumruklaşan milletvekillerin var..

Yaşam savaşı veren halkımıza, doğalgaz 
ve elektrik zammının altında ezilmemeleri için

Allah’tan güç ve sabır diliyorum..
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AKP’de 15 Kasım günü yapılacak olan ilçe Kongresi için heyecan başladı. Enver Şahin’in aday olmayacağı kongrede ilk aday belli oldu

Kahtfeci, flKP İlçe Başkanlığı na talip
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
29 Mart 2009'da 
yapılacak yerel 
seçimlerde 
Belediye 
Başkanhğı’na 
aday adayı olması 
beklenen Enver 
Şahin’in yerine 
II Genel Meclisi 
üyesi Diş Hekimi 
Oktay Kahveci 
aday olduğunu 
açıkladı.
Dün, AKP İlçe 
Merkezi’nde 
yapılan basın 
toplantısında, 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin ile 
birlikte açıklama 
yapan Oktay 
Kahveci, 15 Kasım 
2008 Cumartesi 
günü Belediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılacak ilçe 
kongresinde 
resmen aday 
olduğunu açıkladı. 
5.5 yıldan bu 
yana AKP Gemlik 
ilçe Başkanlığı 
görevini sürdüren 
Enver Şahin, 
bu görevine 15 
Kasım'da son 
noktayı koyacağını 
belirterek, bu 
süre içinde kendi
sine destek veren 
İlçe yönetimi ile 
belediye meclis 
üyelerine, kadın 
kolları, gençlik 
kolları, mahalle 
temsilcilerine 
teşekkür etti.
Ekibiyle birlikte

5,5 yıldan bu 
yana farklı bir 
düşünce 
ve fikirlere açık 
bir teşkilat 
oluşturduklarını 
ve halkın içindeki 
zorlukları görerek 
onlara yardımcı 
olmaya gayret 
gösterdiklerini 
söyleyen Şahin, 
"Gemlik halkı 
bizlerin hatalarını 
anlayışla, başarıları 
mızı ise taktirle 
desteklediler. 
İnsanların siyasi 
görüşleri değişik 
olabilir ve olmalıdır. 
Halk ne derse 
o olur. Herkes 
demokratik hakkı 
neyse onu kullanır. 
Bu teşkilat rotasını 
girdiği limana 
göre ayarlamıştır 
ve Gemlik Belediye 
Başkanlığı seçimini

Diş Hekimi Oktay Kahveci İlçe 
Başkanhğı’na aday olduğunu açıkladı.

yine AKP'nin 
kazanması için 
çalışacaktır. 
Bütün makamlar 
gelip geçicidir, 
siyasilerin 
ömrü kullandıkları 
ilaca benzer 
ve zamanı süresince 
geçerlidirler." 

şeklinde konuştu. 
İlçe yönetiminin 
aralarında 
yaptığı temayül 
yoklamasında 
Oktay Kahveci 
.isminde birleşildiğini 
söyleyen Enver 
Şahin, gönül 
kırgınlığının 

yapılmamasını, 
il teşkilatının da 
Gemlik teşkilatını 
bu yönden örnek 
gösterdiğini 
söyledi.
KAZANAN 
TEŞKİLAT 
OLDU 
AKP İlçe 
Başkanhğı’na 
resmen aday 
olduğunu açıklayan 
İl Genel Meclisi 
Üyesi Oktay 
Kahveci, kazananın 
teşkilat ve 
Gemlik olduğunu 
söyledi.
Şahsına yönelik 
düşüncelere 
teşekkür ettiğini 
söyleyen 
Kahveci, başta 
milletvekilleri 
olmak üzere il 
yönetimine, ilçe 
teşkilatına, kadın 
ve gençlik kollarına 

teşekkür etti. 
Aldığı destek 
sonucu aday 
olduğunu 
söyleyen Kahveci, 
birlik ve beraberlik 
içinde şölen 
havasında ilçe 
kongresi 
yapacaklarını 
belirtti.
Önümüzdeki 
yıl yapılacak 
yerel seçimlerde 
teşkilat olarak 
üzerlerine düşeni 
yapacaklarını 
ve belediye 
başkanlığım 
yeniden AKP'nin 
kazanması için 
çalışacaklarını 
söyleyen Kahveci, 
"Herkese söz 
veriyorum. • 
Temennim AKP'nin 
yeniden iktidar 
olmasıdır" 
dedi.

Başkan Turgut’a jeoloji mühendislerinden teşekkür
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
bünyesinde 
çalıştırılmak üzere 
Jeoloji Mühendisi 
alınmasına destek 
veren Başkan 
Turgut'a Oda 
yönetiminden 
teşekkür geldi. 
Jeoloji Mühendisleri 
Odası Bursa 
Temsilcisi Engin 
Er ile Oda Yönetim 
Kurulu üyesi 
Jeoloji Mühendisi

Haşan Koyunlular, 
ziyaret ettikleri 
Başkan Turgut'a 
çiçek vererek 
teşekkür ettiler. 
Belediye bünyesine 
Jeoloji Mühendisi 
alınmasının diğer 
ilçelere örnek teşkil 
edeceğini söyleyen 
Oda temsilcisi 
Engin Er, Gemlik 
Belediyesi’nde 
görev alacak olan 
Jeoloji Mühendisi 
Sebiha Macit'e 
her türlü desteğin 

verileceğini söyledi. 
Oda bünyesinde 
200 tane Jeoloji 
Mühendisinin 
bulunduğunu 
belirten Er, jeoloji 
mühendisinin 
riskli inşaatların 
temellerinin iyi 
kontrol edilmesi, 
temel kazılarında 
işin başında bulun
ması yönünde 
inşaatların daha 
güvenli ve dayanıklı 
olmaları için çalışa
cağını söyledi.

Jeoloji Mühendisi 
Sebiha Macit'in 
daha Önce Jeoloji 
Mühendisleri Odasın 
da çalıştığını ve 
prosedürü iyi bilme
si nin belediyenin 
avantajı olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, Mimarlar ve 
İnşaat Mühendisleri 
odalarıyla iyi ilişkiler 
içinde olduklarını 
ve jeoloji mühendis
leri odası ile de 
aynı ilişkilerin 
devam edeceğini

ifade ederek Odasına teşekkür
Jeoloji Mühendisleri etti.

I/AVID Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu’ndan aldığım diplomamı 
nHlir kaybettim. Hükümsüzdür. MELEK KARATAŞ KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SALİHA KIZILALTIN
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Zeytin üreticisi perişan
Havaların güzel gitmesi ile 

bölgemizde başlayan zeytin 
hasadı nedeniyle üreticinin 
ürününü satmak istediği ilk 
durak Marmarabirlik.
Ancak, Marmarabirlik’in 

açıkladığı ön alım fiyatları 
nedeniyle piyasa da oluşmuş 
durumda.
Bugün Birlik’in 200 taneli 

zeytini 4 YTL den almasına karşın, 
Hal’de 180-200 taneli zeytine verilen fiyat 
2.80 YTL.
Köylü malını satmak istemiyor ama 

çaresiz.
Ceviz gibi zeytine 3 YTL bile vermiyor

lar.
Alıcı tüccarın eski yıllara göre az 

olması ise meydanı çakallara bırakıyor.
Köyünden kalkıp ilçeye zeytin getiren 

üretici, istediği fiyatı bulamıyor. .
Buna karşın satmadan giderse, 

bekleyen ödemelerini ödeyemeyecek..
istemeyerek de olsa çok düşük fiyatla 

zeytinini vermek zorunda kalıyor.
Köylülerle konuşuyorum.
- Nasıl fiyatlar sizi memnun ediyor mu? 

diye sorduğumda çok kötü cevaplar alı 
yorum.
Marmarabirlik’e tepkileri büyük.
Ödemeleri geç yaptıkları için yakınıyor

lar.
Piyasayı düşük fiyatla açtıkları için tüc

cara fırsat doğduğunu söylüyorlar.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Alınan zeytinlere verilen fiyatları gör 
şeniz sizin de içiniz sızlar.

3 YTL bile çok görülen güzelim Gemlik 
zeytini, markette karşınıza 13-15 lira 
olarak çıkıyor.

300 taneli zeytinin alım fiyatı 1.5 YTL.
Bu yıl toplama fiyatı ne kadar diye sor

duğumda aldığım cevap yerli toplayıcı 
gündelik 35 YTL, dışarıdan gelen 30 YTL

diyorlar.
Mazota, gübreye, ilaca yapılan 

zamları düşünürseniz, zeytin 
maliyetini bile kurtarmıyor.

Piyasalar da neden bu yıl tücar 
az alım yapıyor cevabını 
görüştüğüm bir banka müdürü 
yanıtladı.

Bankalar kredi musluklarını kıs
mış.

Öz sermayesi az tüccar, banka borçla 
rını ödeyemezken, yüzbinlerce YTL borç 
alarak, zeytin alacağına köylünün kabına 
koyduğu zeytini alıp satmayı yeğliyor.

Parası olan tüccar ise taneli zeytini 
ucuz fiyata alıp kabına koyuyor.
Siyasilerin Zeytin Hali’ne gidip durumu 

görmelerine sağlık veririm.
Köylülerle yaptığımız sohbette, çok 

yakında Yunanlı milyarderlerin hallere 
gelip zeytin almalarına şaşırmamalarını 
söyledim.
Marmarabirlik düzgün fiyat politikası 

uygulamaz, ödemeleri erkene almazsa 
bankalara borç batağına girmiş olan 
zeytin üreticisi yarın yerli tüccarın değil, 
yabancı alıcıların eline düşer.

Fındıkçı, pamukçu, pancarcı, tütüncü 
nün durumu zeytin üreticisininkinden 
farklı değil.

Uygulanan Tarım politikaları, Türk 
köylüsünün perişan olmasına neden 
oldu.
Bunu kimler yaptı bir düşünün.

İç Mimarlar Odası ndan 
Başkan Turgut’a ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

iç Mimarlar 
Odası Bursa 
Temsilcisi Levent 
Yazıcı ile yönetim 
kurulu üyesi 
Çarkan Çakır, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek 
kendilerini tanıttılar. 
Bursa'da 70 
üyesiyle iç mimari 
alanında hizmet 
verdiklerini anlatan 
Levent Yazıcı, 
yeni çıkan iç 
Mimarlık yönet
meliğini Başkan 
Turgut'a vererek 
yaptıkları 
çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi, 
Odaların yetki 
alanlarının yeni 
yönetmelik ile açık
landığını söyleyen

Levent Yazıcı, 
her türlü binaların 
iç dizaynında oda 
olarak hizmet 
verdiklerini ve 
Gemlik Belediyesine 
de yardımcı olabile
ceklerini söyledi. 
Gemlik'te Belediye 
olarak büyük inşaat

ların yaptırıldığını 
ve çalışmaların 
sürdüğünü anlatan 
başkan Turgut, 
bu binalarda 
gereksinim olması 
durumunda İç 
Mimarlar Odasından 
yararlanabilecekleri
ni söyledi.

If AVID Gemlik İlçe Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi 
lllllll kaybettim. Hükümsüzdür. ŞENOL ÇAKIR

H Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ELİF GEZGİNCİ

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGE BROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _ _

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YTL
___________________Demirsubaşı Mh, Kiralık dükkan__________________

Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

__________________________ 135 m2 65.000-YTL__________________ -

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

_______________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
s. VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ TRİPLEX DOGALGAZLI Ânk'AR- -ÎL.dS

Körfez MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Serbest Kürsü
Ürer KONAK
ADD Gemlik Şubesi Bilim-Danışma Kurulu Üyesi

BENİM MUSTAFA’M...

* Bu günlerde çok 
tartışılan bir film 
(belgesel) var gün
demde ... “Mustafa” 
adlı belgesel... Henüz 
seyretmedik, TV lerde 
gösterilen parçalar
dan, gazetelerde 
çıkan tartışmalardan, 
açık oturumlardan 
anladığım kadarıyla 
çok ses getirecek bir 
yapım olduğu anlaşıl
makta... Genelde 
Mustafa Kemal’in yal
nızlığı, sigaraya 
düşkünlüğü, içki 
içmesi, Kürt vatan
daşlarımızla ile ilgili 
düşünceleri ortaya 
çıkmakta..

* Can Dündar, iyi 
bir Atatürk araştırıcı 
sidir... Belgeleri 
incelemeden, didik 
didik etmeden birşey 
yazmaz, yapmaz 
kanısındayım... Ancak 
ben isterdim ki 
‘Mustafa”yı sadece 
belli özellikleri ile 
tanıtan bir belgesel 

yerine, O’nun başka 
yönlerini de vurgu
layan bir belgesel 
yapsaydı daha iyi 
olmazmıydı acaba? 
Gençliğe ışık tutması 
açısından, daha iyi 
tanımaları açısından, 
halkımızın daha iyi 
tanıması açısından..?

* Örneğin; benim 
anladığım Mustafa 
Kemal, önce bağımsız 
yaşamayı, özgürlüğü, 
uygar uluslar arasın
da eşitliği savunur. 
Ve şöyle der: “Biz, 
ulusal sınırlarımız 
içinde özgür ve 
bağımsız yaşamaktan 
başka bir şey istemi 
yoruz. Biz Avrupa’nın 
diğer milletlerinden 
esirgenmeyen 
hukukumuza tecavüz 
edilmemesini isti 
yoruz.” “Bütün dünya 
bilmelidir ki; Türkiye 
halkı, TBMM’si ve 
onun hükümeti uşak 
muamelesine taham
mül edemez.”

* Benim Mustafa’m 
millet iradesine ve 
içinden çıkarttığı 
ordusuna güvenir. 
“TC. yalnız iki şeye 
güvenir. Biri Millet 
karan, diğeri ise en 
zor .ve en acı durum
larda dünyanın takdi 
rini kazanmış ordu
muzun kahramanlığı; 
bu iki şeye güvenir.”

* Benim Mustafa’m 
devrimcidir, yenilik 
çidir. Kendisini geriye 
götürmek isteyenlere 
karşıdır. “Yaptığımız 
ve yapmakta olduğu
muz devrimlerin ama 
cı, Türkiye Cumhuriye 
ti halkını tamamen 
modern ve bütün 
anlamıyla, görünü . 
müyle uygar bir 
toplum haline getir 
mektir. Devrimleri 
mizin temel kuralı 
budun Bu gerçeği . ■ 
kabul etmeyen 
düşünceyi yok etmek 
gereklidir. Şimdiye 
kadar milletin 

dimağını paslandıran, 
uyuşturan bu zih
niyette bulunanlar 
olmuştur. Herhalde 
zihniyetlerde bulunan 
hurafeler toptan yok 
edileceklerdir. Onlar 
çıkarılmadıkça dima 
ğa. gerçek düşünce 
leri uygulamak 
olanaksızdır.”

* Benim Mustafa’m 
Türk kadınına gerçek 
ve layık olduğu hak
ları vermiş, tanımıştır. 
Her alanda erkeğiyle 
eşitliğini savunmuş
tur.

“Binaenaleyh, 
kadınlarımız hatta 
erkeklerden daha çok 
münevver, daha çok 
feyizli, daha fazla bil
gili olmaya mecbur
durlar. Eğer gerçek
ten milletin anası 
olmak istiyorlarsa 
böyle olmalıdırlar.”

* Benim Mustafa’m 
dine karşı değildir, 
bağnazlığa, gericiliğe, 
halkı uyutmaya 

çalışanlara, kendi 
çıkarları doğrultusun
da kullanmaya 
kalkanlara karşıdır.

“Bizim dinimiz, 
milletine değersiz, 
hor görülmeyi, miskin 
ve aşağılanan olmayı 
tavsiye etmez. Bilakis 
Allah da, Peygamber 
de insanların ve mil
letlerin yüceliklerini 
ve onurlarını koru
malarını emrediyor.”

“Dinime, bizzat 
gerçeğe nasıl inanı 
yorsam, buna da öyle 
inanıyorum. Akla 
aykırı, ilerlemeye 
engel hiçbir şey 
barındırmıyor.”

“Büyük dinimiz 
çalışmayanın insan
lıkla ilgisi olmadığını 
bildiriyor. Bazı kim
seler medeni olmayı 
kafir olmak sanıyor
lar. Asıl kafir onların 
bu zannıdır. Bu yanlış 
tefsiri yapanların 
amacı, İslamların 
kafirlere esir olmasını 
istemek değil de 
nedir? Her sarıklıyı 
hoca sanmayın, hoca 
olmak sarıkla değil, 
akıl ile alakalıdır.”

“Bütün zorba 
hükümdarlar hep dini 
alet edindiler; ihtiras 
ve baskılarım tutmak, 
desteklemek için hep 
din adamlarına müra
caat ettiler.

Gerçek din 
adamları hiçbir 
zaman bu baskıcı j 
yöneticilere boyun 
eğmediler.”

* Benim Mustafa’m 
gençliğine güvenir, 1 
inanırdı. Onların gele
ceğin Türkiyesi’ni 
yaratacaklarına son
suz güveni vardı.

“Sîzler, yani yeni 1 
Türkiye’nin genç 
evlatları, yorulsanız 
dahi beni takip ede
ceksiniz. Ben bu 
akşam buraya yalnız 
bunu size anlatmak 
için gelmiş bulunuyo
rum. Dinlenmemek 
üzere yürümeye karar 
verenler asla ve asla 
yorulmazlar. Türk 
gençliği gayeye, 
bizim yüksek ideali 
m ize durmadan, 
yorulmadan yürüye
cektir.”

Evet, “Mustafa” yı 
biraz da bu yönlerini 
ele alarak tanıtmak 
daha iyi olmazmıydı 
diye sormak geliyor 
içimden...

Sanıyor ve inanı 
yorum ki mutlaka 
onu başka yönleriyle , 
tanıtacak belge
sellerde yapılacaktır. ı

Türk Milleti, J 
onu tanıdıkça daha 
çok sevecek ve 
eserlerine sahip 
çıkacaktır..• ' - I

Miniklerden Ata ya karanfil ‘ AKP iktidarı kan Kayttediyor”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
10 Kasım Atatürk'ü 
anma törenine 
katılan Candaş 
Kreş ve Gündüz 
Bakımevi çocukları 
Cumhuriyeti 
kendilerine 
emanet eden 
Atalarını karanfiller 
bırakarak andılar. 
Başlarında öğret

menleriyle birlikte 
Atatürk Anıtı’nın 
önünde saygı 
duruşuna geçen 
minikler, İstiklal 
Marşını büyükleriyle 
birlikte okudular. 
Çelenklerin 
sunumunda Atatürk 
Anıtı’na ellerindeki 
karanfilleri bırakan 
Candaş'lı minikler 

büyüklerinin 
hayran bakışları 
altında "Atamız 
için matem 
tutmaya değil, 
fikirlerine bağlı 
olduğumuzu göster
meye geldik" 
diyerek emaneti 
koruyacaklarını ve 
yaşatacakları 
sözünü verdiler.

MHP Küçük Kumla 
Belde Teşkilatı 
Başkan Yardımcısı 
Serdar Malyemez, 
yaptığı yazılı 
açıklamada, belde 
belediyesinin 
kapanmasından 
büyük üzüntü 
duyduklarını 
belirterek, "AKP 
iktidarı son olarak 
geçtiğimiz belde 
belediyelerini ka 
patarak halkımızın 
büyük tepkisini 
almıştır" dedi.. 
Belediyelerin 

l(W TOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset.istiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
IttTBAAaUK.VAYINaLIK.REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

kapanmasında en 
büyük etkenin 
AKP'nin seçim böl
gelerinde başarısız 
olup gün geçtikçe 
kan kaybetmesi 
olduğunun altını 
çizen serdar 
Malyemez, "Bu 
nedenle AKP iktidarı 
AKP iktidarı gün 
geçtikçe öy kaybe
diyor ve edecektir 
de. Çünkü halkımız 
artık her şeyin farkı
na varmıştır. Biz 
MHP Kumla Belde 
teşkilatı olarak göre

vimize Gemlik İlçe 
Teşkilatında 
devam edeceğiz. 
Önümüzdeki yerel 
seçimlerde MHP 
bayrağını Gemlik 
Belediyesine dik
mek için olağan 
gücümüzle 
mücadele edeceğiz 
ve başarılı olacağız. 
Bu başarımızı da 
Kumla halkına 
belediyemiz 
kapanmamış 
gibi yapacağımız 
hizmetlerle göstere
ceğiz" dedi.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkdrfezgazetesi.com ।

http://www.gemlikkdrfezgazetesi.com
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Vergi barısının 
3 yıllılt maliyeti ağır
Devlet 3 yılda 
alacağı bu 
kadar vergiden 
vazgeçecek, 
bir anlamda vergi 
başında bulunacak. 
2009 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Tasarısı'nda 
yer alan veriler 
üzerinden yaptığı 
hesaplamalara 
göre, devlet 
önümüzdeki yıl 
başta Gelir Vergisi 
Kanunu olmak 
üzere 10 ayrı 
Kanundaki 
istisna, muafiyet 
ve indirimlerle 
14 milyar 684 
milyon 222 bin 
776 TL tutarında 
vergiden 
vazgeçecek. 
Kazanç yarattığı 
halde devletin 
istisna, muafiyet 
ve indirimlerle bir 
yerde bağışladığı 
vergilerin 9 milyar 
729 milyon 876,1 
bin TL'sini gelir 
vergisi, 2 milyar 
439 milyon 580, 
2 bin TL'sini de 
kurumlar vergisi 
oluşturacak. 
İstisna, muafiyet 
ve indirimlerle 
tahakkuk etmeye
cek katma değer 
vergisi tutarı 857 
milyon 742,6 bin TL, 
özel tüketim vergisi 
tutarı ise 260 
milyon 416,8 bin TL 
olarak belirleniyor, 
Diğer kanunlarla 
ortaya çıkan vergi 
kaybı da 1 milyar 
396 milyon 607 bin 
TL'yi bulacak.
Vergi de vazgeçilen 
tutar, 2010 yılında

ise 15 milyar 540 
milyon 334,8 bin 
TL'ye ulaşacak. 
İstisna, muafiyet 
ve indirimlerle 
2010'da gelir 
vergisinde 10 milyar 
840 milyon' 962,3 
bin TL daha az 
vergi tahakkuk 
edecek. Bu miktar, 
kurumlar vergisinde 
2 milyar 162 milyon 
631,9 bin TL, katma 
değer vergisinde 
689 milyon 158,9 
bin TL, özel tüketim 
vergisinde.de 
290 milyon 364,8 
bin TL olacak.
Diğer kanunlardaki 
bu tür düzenlemeler 
de, vergide kayıp 
hanesine 1 milyar 
557 milyon 216,8 
bin TL yazdıracak. 
Vergi indirimleri, 
istisna ve muafı 
yetlerle 2011 yılında 
ise 17 milyar 94 
milyon 368,3 bin 
TL'lik vergi 
toplanmayacak. 
Bunun da 11 
milyar 925 milyon 
58,5 bin TL'si gelir 
vergisinden,.2 
milyar 378 milyon 
895,2 TL'si kurum
lar vergisinden, 
758 milyon 74,9 bin 
TL'si katma değer 
vergisinden, 319 
milyon 401,3 bin 
TL'si özel tüketim 
vergisinden mey
dana gelecek. Söz 
konusu yıl, 
diğer kanunlardaki 
indirim, istisna 
ve muafiyetleri 
de 1 milyar 712 
milyon 938,5 bin TL 
tutarında bir vergi 
kaybı yaratacak.
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Mam Anma Kupası Yelken Yarışları yapılılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
10 Kasım programı 
içinde yer alan ve 
Bursa Gençlik ve 
Spor İl Müdürlü 
ğü'nün 2008 yılı 
Faaliyet programın
da bulunan ATA'YI 
ANMA KUPASI 
Yelken yarışları 
Gemlik'te Optimist 
sınıfında yapıldı. 
Gemlik Yelken Külü 
büriden .13 sporcu
nun katılımıyle ger 
çekleştirilen yarış
malar öncesinde 
kulüp binasında 
10 Kasım nedeniyle 
bir tören yapıldı. 
Törende okunan 
İstiklal Marşı ve 
Ata'yı anma için 
gerçekleştirilen bir 
dakikalık saygı duru 
şunun ardından 
yarışmalara geçildi. 
Bursa bölgesi ha 
kemlerinden Didem 
Gökay'ın baş hakem
liğini yaptığı yarışlar 
saat 11.00 de Gemlik 
Yelken Kulübü önün
den start aldı.

Rüzgarın yelkenleri 
doldurmasıyle plan 
lanan üç yarış rahat 
gerçekleştirileli. Ve 
üç yarış üzerinden 
erkek ve kızlar o|a 
rak yarışmalar değer 
lendirmeye alındı. 
Günün sonunda de 
receye giren sporcu
lara ödül töreni 

gerçekleştirildi. 
Geniş bir katılımın 
olduğu törende 
Ödülleri Gemlik Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, Make 
donya'dan ilçemizi 
ziyarete gelen 
Makedonya Ohrid 
Sutruga Yelken Külü 
bü Başkanı Faruk

Luşo, Bursa Yelken 
İl Temsilcisi İsmail 
Topkaç, Gemlik 
Yelken Kulübü Yöne 
ticisi Mustafa Tezcan 
ve Bursa Bölgesi 
Hakemlerinden 
Didem Gökay 
tarafından verildi. 
Törende bir konuş
ma yapan Belediye 

Başkanı Mehmet 
Turgut, sporcu
larımızı aldıkları 
bu başarılardan 
dolayı kutlayarak; 
dereceleri bundan 
sonra Uluslarası 
platformda gerçek
leştirmeleri temenni
lerinde bulunarak 
atrenör ve yönetici-

teri kutladı.

Dereceye Giren 
Sporcular 
(Optimist sınıfı) 
ERKEKLER 
1.MURAT SAMSUN, 
2.BATUHAN CESUR. 
3.ENES TOPKAÇ.
4.HÜRCAN 
BÜBERCİ,
5.CENGİZ BAYDAR

KIZLAR
1.TUGBA ÖKSÜZ, 
2.Fulden bostancı, 
3.GÖKSEL ÇELİK 
Ödüllerini aldılar.. 
Ayrıca; Gemlik 
Yelken Kulübü yarış 
takımını sezonun 
son yarışı olan 
"AMİRAL ORHAN 
AYDIN KUPASI" 
yelken yarışları 
için 19-20-21-22-23 
tarihlerinde Foça / 
İZMİR'de yapılacak 
Ülke çapındaki 
sporcuların 
yarışacağı bu 
önemli organiza 
syonda h >- 
diliy- uzîFULYA® KORSE & ORTOPEDİ SANAYİ 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILDI

IIIOM

MfiNfiSTIR'Dfî DENİZE KfiRŞI SATILIK 
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http://www.forumemlak.com
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oaylasmaMintonlaniısı
Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile Biral Hepatitle Savaşım Derneği işbirli 
ğiyle Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdür 
lüğü önderliğinde düzenlenen halka açık: 
"Hepatit B'yi paylaşmayın!”' toplantısı 
büyük ilgi gördü: Haberi sayfa Ş’da

Gemlik Üreticiler Zeytin Hali’ne zeytin getiren üreticiler, tüccara malını piyasanın çok altında satmak zorunda kalıyor.

Zeytin üreticisi perişan
S Yeni sezon 
zeytin atımlarının 
başlamasıyla Üretici 
Zeytin Hali’ne zeytin 
satmaya giden üreti
ciler, tüccarın düşük 
fiyatla zeytin alması 
karşısında şaşkınlığa 
düştüler. Ürünlerinin 
değeri altında alındı 
ğından şikayetçi olan 
üreticiler, Marmara- 
birlik’i suçluyorlar. 
Haberi sayfa 3’de

Mahalle 
Muhtarları 

yeni bürolarına 
kavilsin

2 Nolu Sağlık Ocağı 
yanında ve 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
yanında yapılan bele 
diye hizmet binasının 
zemin katında bulu
nan bürolara muhtar
lar taşınmaya başladı. 
Muhtarlar, yeni büro
lara taşınmanın sevin 
cini yaşıyor. 4'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mustafa fırtınası..
Hafta sonunu iple çekiyorum.
Çünkü, Bursa sinemalarına gelmiş olan 

"Mustafa" filmini izleyeceğim.
Bir haftadır, hatta 15 gündür, Türkiye de 

bir "Mustafa" fırtınası esiyor.
Hangi gazeteyi açsanız, hangi televizyon 

kanalına girseniz "Mustafa" filmi ile ilgili 
bir yorum buluyorsunuz.

Bu nedenle önce izlemek istiyorum.
Ondan sonra yorum yapmak gerekli di 

yorum. Devamı sayfa 5’de

MMihIiimIiiMiiiİ
yS Gemlik Belediyesi tara 

fından yaptırılan “Balıkpa 
zarı Çevre Düzenleme 
Projesi" çalışmaları devam 
ediyor. Bahkpazârı kahve 
hanelerinin önündeki yeşil 
örtünün kesilerek ağaçların 
katledilmesinden sonra 
zemin betonla doldurul
muş, daha sonra üst örtü 
için getirtilen demir borular 
projeye uygun olarak 
kaynakları yapılmıştı. 
Dün, vinç yardımı ile diki 
len borular yerlerine monte 
edildi. Haberi sayfa 4'de

nww.gemlikkorfezgazetesi.com
wgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Aklımızı başımıza toplamak .... (2)

uymenılenDokunulmazlıldar Kaiaırılsınöneıgesi
Beş gün sonra Ankara Atölye'nin bir köşesin 

de cepheden gelen sandıkları açan kalfa, tezgâh 
lardan birinde harıl harıl çalışmakta olan ustaya 
seslendi:

Sesinde, eşi doğum yapmış bir adama 
bebeğini müjdeleyen ebenin heyecanı vardı. .

"Kâmil Usta! Müjdemi İsterim! Senin yavru 
cepheden dönmüş!".

Hepsi sandıkların olduğu kısma koşturarak 
kovanın üstündeki yazıyı okumak için top
landılar. Tabii ki bu şeref Kâmil Ustaya aitti. 
Yüksek sesle Ethem Çavuşun notunu okudu. 
Atölyede bir bayram havası esmişti. Tüm 
çalışanlar, Kâmil Ustayı yeni baba olmuş 
biriymiş gibi kutluyor, hayır duaları ediyorlardı.

Ustalar, İş tezgâhlarından birinin başında 
toplandılar. Kâmil Usta kovanın ağzının eğilen 
yerlerini düzeltip özenle kapsülünü yeniledi. 
İçine barutünu doldurduktan sonra yeni bir 
çekirdeği kovanın ağzına oturttu. Mermi hazır 
olunca, Ethem Çavuşun kovanın içinde geri yol
ladığı çelik kalemi yeni bir çaputla merminin 

| üzerine sardı. Kundaklanmış mermiyi şefkatle 
, tutarak yeni doldurulan bir sandığa yatırdı.
Çalışanlar hep bir ağızdan "Allah kavuştursun" 
diyip işlerinin başına döndüler. Kâmil Usta, 
halen açık duran sandığa yatırdığı mermiye 
hüzünle bakıp "Selametle git aslanım. Allah 
muvaffak etsin. Çok bekletme bizi" dedi.

Kovan, Birinci İnönü savaşı sıralarında üze 
rindeki ilk notla Kâmil Ustanın eline geçtiğinde 
bu fikir doğmuştu. Karahisarlı Seyfi Çavuşun 
başlattığı bu geleneğin süreceğinden emin değil 
di; ama denemeye değerdi, Nitekim Aksekili 
Ethem Çavuş umutlarını boşa çıkarmamıştı. 
Cephede patlayan her merminin kovanı burada
ki ustaların elinden geçtiğine göre bir aksilik 
olmazsa yeniden görüşeceklerdi.

Eylül 1922 -Ankara
Bir buçuk yıl içinde kovan sekiz kere daha 

atölyeye uğradı. Üzerindeki mesajların sayısı da 
sekize ulaşmıştı.

Mesaj yazanların Sekizi de başka alay ve 
taburlardan farklı kişilerdi. Kovan her keresinde 
atölyedekilere daha büyük bir coşku yaşatıyor, 
istiklâl savaşının her zorlu durağından 
Ankara'ya barut, kan ve zafer kokusu taşıyordu.

Türk ordusunun İzmir'e girdiği gün Ankara 
da bayram havası eserken-kovan yeniden gel 
m iş, ama bu sefer tüm atölyeyi yasa boğmuştu. 
Kovanın içinde, çelik kalemin yanı sıra bir mekt
up ile bir tane de bakır künye vardı. Kovanıp 
üzerine kazınmış dokuzuncu notta;

"Karahisarh Seyfi Çavuş. 4. Alay 2. Tabur 8. 
Batarya 12 Muharrem 1341*** Banaz" yazılıydı. 
Atölyedekiler mektubu açıp okumaya koyuldu
lar; Bismillahirrahmanirrahim.

Selamün aleyküm gayretpervet ustalar.
Allah'a şükürler olsun ki mendebur düşman 

kaçıyor. Muzaffer Türk ordusu beş gündür 
durup dinlenmeksizin kâfiri kovalıyor.

Güzel İzmir'e, kalplerimizdeki imânımız kadar 
yakınız artık. İki gün evvel Banaz'daki muhare 
bede bataryamın çavuşlarından Seyfi, kalleş 
düşmanın kurşunuyla şahadete ermiştir. Cena 
zesini sıhhiyecilere teslim etmeden önce minta 
nının içinde bu kovanı buldum. Malumunuzdur 
ki vefat eden neferin künyesi ailesine yollanır. 
Lâkin beş gün önce Karahisar'ı ele geçirdiği 
mizde, Seyfi Çavuş'un ailesinin düşman tarafın
dan katledildiğini öğrendik.

Bu kahraman Türk evladı kederini yüreğine 
gömüp anacığını, babacığını defnedemeden 
düşmanın peşine düştü.

Üç gün sonra kendisi de hakkın rahmetine 
kavuştu. Kovandaki yazılardan anladığım üzere 
bu topçu neferlerin bir ailesi de sizler olmuş
sunuz. Bu sebeple Seyfi Çavuşun künyesini 
sizlere yolluyorum. Başınız sağ olsun. Hayır 
dualarınızı bizlerden, Fatihalarınızı aziz şehitler-, 
imizden esirgemeyiniz. Hakkın rahmeti üzerinize 
olsun.

Yüzbaşı Muhsin Talât 4.Alay 2. Tabur 8. 
Batarya 14 Muharrem 1341 Salihli"

Devamı yarın

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Bursa Milletvekili 
Onur Öymen, 
Dışişleri Bakanı 
Ali Babacan tarafın
dan yazılı olarak 
cevaplandırılması 
için TBMM’ne soru 
önergesi verdi. 
Öymen, önergesinde 
Milletvekilleri ile 
Adalet Bakanı 
Müsteşarının 
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 
Kurulundan 
çıkarılması 
talebinde bulundu. 
Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun 
5 Kasım tarihli

CHP İlçe Yönetimi ve Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Liman-İş Sendikasını ziyaret etti

G ü ler'fiem lik r a kipsiz flir il ce di r
Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Fatih Güler, ziyaret 
ettiği Liman-İş 
Gemlik Temsilcili 
ği'nde Gemlik'in bü 
yük potansiyeliyle ra 
kibi olmayan bir ilçe 
olduğunu söyledi. 
Cem Güler başkan
lığındaki CHP İlçe 
Yönetimi, Kadın ve' 
Gençlik Kolu üyeleri 
ile birlikte Umurbey 
Belediye Başkanı. 
ve Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Güler, Liman-İş 
Sendikası Gemlik 
Temsilciliğini ziyaret 
ederek, ilçenin 
sorunları ve çözüm 
yolları ile ilgili kar 
şılıklı görüş alışveri 
şinde bulundular. 
Liman-İş Sendikası 
Gemlik Temsilcisi 
Ertaç Öktem ve sen 
dika yönetimi, sıcak 
bir ilgiyle karşıladık
ları CHP'lilere Gem 
lik'in kurtuluşunun 
genç, birikimli, çalış 
kan, dürüst, herkesi 
kucaklayabilecek, 
halkla iç içe ve vizy
on sahibi bir beledi 
ye başkanı tarafın
dan yönetilmesin
den geçtiğini belirte 
rek, bu dönem CHP 
ve adayını yakından 
tanıdıklarını ve Gem 
lik adına çok umutlu 
olduklarını söyledi 
ler. Gemlik'i on yıldır

Türkiye İlerleme 
Raporunda Millet 
vekili dokunulmaz 
lığının kaldırılması 
ve Adalet Bakanı 
ve Müsteşarının 
Hakimler ve 
Savcılar Yüksek 

beceriksizce yöne 
ten AKP iktidarı 
karşısında, bu dö 
nem en geniş kesim
lerin desteğini ala 
rak, Gemlik'i yönete
cek güçlü ve nitelikli 
bir aday olan Fatih 
Güler'e güvendik
lerini ve destekledik
lerini belirttiler. 
Kendisiyle tanışıp* 
görüşmek için Gem 
lik'in her kesiminden 
yoğun bir talep ve 
ilgi gördüğünü belir 
ten Fatih Güler ise, 
Gemlik'te doğan, 
Gemlik'te büyüyen 
ve Gemlik'te futbol 
oynamış biri olarak 
Gemlik halkının ken
disine gösterdiği ilgi 
ve yakınlığa kayıtsız 
kalamayacağını, bü 
yüzden Gemlik'te 
aday olduğunu 
belirtti. Fatih Güler; 
Gemlik'in yıllar 
içinde cazibesini 
yitirdiğine ve 
Bursa'nın en büyük 
ikinci ilçesi olması
na rağmen hak ettiği 
hizmetleri alamadığı
na dikkat çekti.

Kurulu’ndan çıkarıl
ması taleplerinin yer 
aldığını befirterek, 
aynı taleplerin 
Avrupa Konseyi 
Yolsuzluklarla 
Mücadele Komitesi 
GRECO'nun son

Umurbey'de etkin ve 
verimli bir belediye 
yönetimiyle yıllık 1 
milyon 500 bin 
YTL'lik bütçenin her 
yıl yarısını, yani yak
laşık 750-800 bin 
YTL'sini yatırıma , 
ayırdıklarını, Gem 
lik'in 40 milyon 
YTL'lik bütçesinin 
aynı anlayışla yöne 
tilmesi durumunda 
Gemlik'te her yıl 
yaklaşık 20 milyon 
YTL'lik bir yatırım 
yapılmasının müm 
kün olduğunu, 
böylelikle Gemlik'in 
Çözülemeyecek 
sorununun 
olmadığını belirtti.

GEMLİK'İN RAKİBİ 
OLAMAZLAR 
Şu aşamada sivil 
toplum örgütleri ile 
çeşitli sosyal birlik
teliklerde Gemlik'in 
nasıl yönetilmesi 
gerektiğine ve sorun 
ların çözümüne yö 
nelik halkın görüş
lerini dinlediklerini 
belirten Fatih Güler, 
bir yandan da kur

olarak yayınlanan 
raporunda da 
yer aldığını 
kaydetti.
Onur Öymen, 
soru önergesinde; 
"VHukümetçe 
hazırlanan Ulusal 
Programda 
her iki konuya da 
yer verilmemesinin 
sebebi nedir? ' 
2- Bu gibi temel, 
konularda hükümet 
AB'den farklı 
düşünüyor ise 
Komisyonun bu 
İlerleme Raporunu 
tatminkar olarak 
nitelemek ne 
anlama^ - V Jji 
gelmektedir*?’ 
sorularına yazılı 
olarak cevap istedi» 

dukları teknik ekiple 
Gemlik'e yeni bir . | 
vizyon kazandıracak 
projeleri hazırladık- j 
larını ve bunları sıra 
sı geldiğinde kamu 
oyuyla paylaşacak- I 
larını söyledi.
Umurbey'de iş başı
na gelmeden önce 
"İznik Gölü'nün 
suyunu Umurbey'e 1 
getireceğim" dese 
buna kimsenin inan- j 
mayacağını söyle 
yen Güler, oysa 
bugün İznik'ten yılda • 
1 pıilyon metreküp 9 
suyun şu an Umur I 
bey'e aktığını söyle- .İl 
di. Halka tutamaya
cakları sözü verme 
yeceklerini belirten | 
Güler, Umurbey'de 
söz verip de yapa
madıkları hizmetin 
kalmadığını, hatta 
söz verdiklerinden J
daha fazlasını yap- |
tıklarını belirtti. Gem i 
lik'in büyük potan- I 
siyelini ayağa kaldı İ 
rarak Bursa'nın en | 
gözde ilçesi yapa 
caklarını iddia eden 
Güler, sözü çok 
edilen Orhangazi'nin I 
de Gemlik'in aslında ı 
rakibi olmaması 
gerektiğini;
Gemlik'in büyük 
potansiyeliyle 
Osmangazi, Nilüfer 9 
ve Yıldırım'la 
yarışması gerektiği
ni, hatta onları da 
geçmesi gerektiğini 9 
savundu.
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Gemlik Zeytin Üreticiler Hali’ne zeytin getiren üreticiler, 
tüccara malını piyasanın çok altında satmak zorunda kalıyor.

Yeni sezon zeytin 
haşatının başla
masıyla paraya 
sıkışan zeytin 
üreticisinin Zeytin 
Hali’nde ürünü 
düşük fiyatla 
satın alınıyor. 
Marmarabirlik’in * 
kampanyayı açtığı 
ön fiyatları baz 
alan tüccar, 
bu fiyatlardan 
çok aşağılarda 
zeytin alıyor. 
Gemlik Zeytin 
Üreticiler Hali’ne 
zeytin getiren 
üreticiler, düşük 
fiyat şoku ile 
karşılaşıyorlar. 
180 daneli zeytin 
Marmarabirlik 
tarafından ön 
fiyatla 4 yTl den 
alınırken, tüccar 
aynı zeytine 
2,8 YTL veriyor. 
Kurtul Köyü’nden 
gelen bir üretici 
getirdiği 10 kasa 
lüks duble zeytini 
3,5 YTL’den 
satmak isteyince 
alıcı bulamadı. 
3,3 YTL’ye fiyat 
kıran üretici, malını 
yine satamadı. 
Üreticiler, gazete
mize yaptığı açıkla
mada, ‘‘Tüccarda 
insaf kalmamış. 
Bu zeytinin daha

büyüğü yok. 
Buna 3 YTL 
bile vermiyorlar. 
Bu bir fırsatçılıktır. 
Marmarabirlik’in 
düşük fiyatla alım 
yapması tüccarın 
üreticinin zeytinini 
yok fiyatla almasına 
neden oldu.” dedi.

ALICI AZ
Yeni sezon zeytin 
ürününü Zeytin 
Hali’ne getiren 
üreticiler, para 
sıkıntısı yüzünden 
nakit fiyatla satmak 
istedikleri zeytin 
lerine alıcı bulmakta 
güçlük çekerlerken, 
bu yıl piyasaya 
geçtiğimiz yıllara

göre daha az 
sayıda tüccarın mal 
aldığı gözleniyor. 
Bu da pazara gelen 
zeytinlerin düşük . 
fiyatla alınmasına 
neden oluyor. 
Zeytin Üreticileri 
Hali’nde bu yıl ilk 
kez piyasaya giren 
tüccarlardan biri 
olan emlak ve 
inşaat işleri ile 
uğraşan Mehmet 
Kaptan, pazarda 
en çok zeytin 
alan tüdcarların 
başında geliyor. 
Mehmet Kaptan, 
300 ton 
zeytin almayı 
düşündüğünü 
belirterek,

şunları söyledi: 
“Zeytin işine yeni 
başladık. Piyasa 
fiyatlarına göre 
alım yapıyoruz,. 
Bu işe ayırdığnmız 
bütçe oranında) 
zeytin alacağız. 
Hale gelen zey tinler 
gerçekten güz^l" 
Kaptan’a tüccarın 
düşük fiyatla zeytin 
aldığının hatırlatıl
ması üzerine de, 
‘‘Piyasa bu 
kimseden zorfa 
zeytin alınmıyor. 
Satış sırasında 
alıcı ile satıcı el 
sıkışarak, pazarlık 
yaparak satışı 
tamamlıyorlar.” T 
şeklinde konuştu.

Azerbaycan!....
Sayın okurlarım; Bir insan her şeyi bile

mez.
Bende dikkatimi çeken konularda öğrendik 

lerimi anladığım kadarıyla sizlere aktarmaya 
çalışıyorum.

Epeydir dış siyasetimiz konularına girme 
dim.

Gazetelerde bu konuda ki haberlerdeki içi 
boş ifadeleri okuyunca, sabrım taştı.
Dayanamadım, araştırdım..

İki halkın kardeşliği teraneleri, kulağa hoş 
geliyor gelmesine de, pratikte işler pek böyle 
yürümüyormuş.

Anlatalım:
Türkiye ve Azerbaycan devlet ve hükümet 

başkanlar), göreve geldikten sonra ilk yurt
dışı gezilerini, biri birlerine yapmayı gelenek 
haline getirdiler. Güzel...

Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve eşi
Türkiye’ye tek resmî gezisini Nisan 2004'te 

yapmıştı.
Bu süre.içinde Rusya’ya yaptığı resmî 

gezi, 10’un üzerinde.
Baba-Oğul Aliyevler, ‘Bir millet iki devlet’ 

sloganını telaffuz fırsatını hiçbir zaman kaçır
madılar. Ama Pratikte ise ilişkilerimiz kardeş
lik eksenine oturtulamadı.

Bu nasıl ‘Bir millet’in kurduğu iki devlettir 
ki, hâlâ kendi aralarında serbest ticaret anlaş-1 
ması bulunmuyor?

İki ülke arasındaki ticaret hacmi,
2004 yılında 280 milyon Dolar a kadar 

düşmüştü.
Bugün ise bu rakam 1 milyar Dolar civarın

da dolaşıyor.
‘Bir millet’in iki devleti’/ârasında Güvenlik 

Antlaşması var mı?
Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini 

işgal altında tutan Ermenistan’ın Rusya ile 
Güvenlik Antlaşması var..

‘Bir millet’in iki devleti'nin vatandaşları, 
6ir birlerinin topraklarında sadece 1 ay kala
biliyorlar.

Bundan sonrası yasal izin gerektiriyor
muş..

‘Bir millet’in iki devleti olmayan İran ve 
Gürcistan için 3 ay.

Bilmem ki buna ne diyeceksiniz ?
Moskova’nın ipleri iyice eline aldığı ve 

devlet başkanlarına deklarasyonlar, imzalat
tığı bir ortamda, Türkiye, Kafkaslar’da ne 
derecede etkin olabilecek?

Söz gelimi, Azerbaycan ve Ermenistan 
devlet başkanlarını

Ankara’ya davet edip de Kafkaslar ’da
Barış ve İstikrar Deklarasyonu imzalat

maya gücü yeter mi Ankara’nın?
Şunu bilin orada Rusya’nın borusu öter...
Rusya’nın Gürcistan’a saldırmasından 

sonra, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 
Hattı’nın günlük kapasitesinin anda 850 bin 
varilden 350 bin varile düşürüldüğü ve

Bakü-Novorossiysk Hattı’nın kapasitesinin 
de bir anda artırıldığı biliyor musunuz ?
Tabiidir ki hayır diyeceksiniz..

Azerbaycan, Türkiye’ye sattığı doğalgazın 
fiyatını sürekli olarak yükseltip duruyormuş...

Türkiye de, varılan son tavan noktayı 
kabûl etmiyormuş...

Çok değil - yarın kadar yakın bir zamanda,
‘Bir millet’in iki devleti’ni doğalgazın fiyatı 

yüzünden, Uluslararası Tahkim’de görürse 
niz, sakın şaşırmayın.

Gerisi hikaye..

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Balıkpazarı nda çalışmalar hızlandı
Seyfettin SEKERSÖZ
Balıkpazarı 
kahvehaneler 
önünde belediye 
tarafından 
başlatılan çevre 
düzenlemesi 
için getirilen 
boru direkler 
dikilmeye 
başlandı.
Zemininde yapılan 
çeşitli çalışmalar 
nedeniyle bir 
süre aksayan 
çalışmaların 
yeniden başlaması 
■çevrede yaşayanlar 
tarafından 
merakla izleniyor. 
Daha önceleri

yağan yağmurlar 
nedeniyle 
sürekli su 
altında kalan 
ve zenginine 
büyük borular 
yerleştirilerek 
önlem alınmıştı. 
Yeni yapılacak 
çevre düzen
lemesinin bir 
an önce bitirilerek 
nasıl bir güzellik 
göreceklerini 
merak eden 
vatandaşlar 
havalarında 
güzel gitmesiyle 
açık alanda 
oturmayı 
özlediklerini 
ifade ediyorlar.

Mahalle Muhiarlaıı yeni hiirolarına kavuşüı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
2 nolu Sağlık Ocağı 
yanında yaptırdığı. 
mahalle muhtarlık 
büroları ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
yapılan belediye 
hizmet binasının 

| zemin katında 
I bulunan 

muhtarlık bürolarını 
ilgili muhtarlara 
vermeye başladı. 
Balıkpazarı 
Mahallesi’nde 
bulunan ve eski 
itfaiye binası, 
şimdiki 2 Nolu 
Sağlık Ocağı 
yanında Orhaniye, 
Balıkpazarı, 
Kayhan ve Yeni 
Mahalle Muhtarlıkları 
için yaptırdığı

yeni büroların 
anahtarlarını 
teslim etti.
Yeni yerlerine 
taşınma işlemi 
yapan muhtarlar, 
içinde klimasının da 
mevcüt olduğu 
yeni bürolarına 
taşınmamın sevinci
ni yaşarlarken, tek 
sorunlarının ise 
henüz bağlanmamış 
olan.internet hizmeti 

olduğunu 
belirtiyorlar. 
Müracaatlarını 
yaptıklarını ve 
bağlantının 
yapılmasını bek
lediklerini söyleyen 
mahalle muhtarları, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a, 
uzun yıllar cep
lerinden kira 
vermekten kurtul
dukları için de 

teşekkür ediyorlar. 
Balıkpazarı böl
gesinde yeni büro
larına yerleşen 
Orhaniye ve Kayhan 
Muhtarları hizmet 
vermeye başlarken, 
Kayhan ve 
Balıkpazarı 
mahalle muhtar
larının da yeni 
bürolarına taşın
maları bekleniyor. 
Öte yandan

11 Eylül İlköğretim . 
Okulu yanında 
yapılan belediye 
hizmet binasının 
zemin katında yeni 
bürosuna taşınan 
Osmaniye Mahallesi 
muhtarlığından 
sonra bitişiğindeki 
büroya da 
Eşref Dinçer 
Mahalle Muhtarlı 
ğı’nın geleceği I 
öğrenildi.

KflŞ€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
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“Mustafa” fırtınası
“Mustafa" filminin yapımcısı 

Can Dündar, severek okudu 
ğum araştırmacı bir yazardır.

Atatürk için önemli belgeseller 
yapmıştı.

Bunlardan "Fikriye" ve "Sarı 
Zeybek" unutulmayanlarıdır.

Daha birçok belgeselde imzası 
var.
Şair ruhlu bir yazardır Can 

Dündar.
Hatta ona bazı köşe yazarları "Romantik 

solcu" derler..
Geçtiğimiz günlerde kitaplığımı karıştı 

rırken, birçok Can Dündar kitabıyla 
karşılaştım.
Bunlardan biri de Celal Kazdağı ile 

yazdığı “Ergenekon" (Devlet İçinde Devlet) 
kitabıydı.

. 2005 baskısı bendeki...
Yeniden bir göz atıp, ön sayfalarından 

okumuştum.
Fırsat olursa okurum diye çantama koy

dum.
Benimle birlikte eve gidip geliyor.
"Mustafa” filmi konusunda görmeden yaz

mak istemiyorum. Ancak, tüm bu konuda 
yazılanları da okuyorum.

Hatta önceki gün bu konuyu içeren Ulusal 
Kanal’da uzun süreli bir tartışma programı 
vardı.
O’nu da izledim.
Ne yazık ki çoğu tek yanlı söyleşilerden

oluşuyor.
Bunun doğru olmadığına da inanıyorum.
Böyle olunca linç başlıyor.
Mustafa Kemal gibi bir kişi ile ilgili yapıla

cak belgeselin çok dikkatli yapılması gerek
tiğini bir kez daha gördük.

Can Dündar’ı sert eleştirenler yanında, 
destek verenler de var.

Toplum bu konuda da ikiye ayrılmış 
durumda.
İşin kötüsü filmin gösterimden kaldırıl

ması için davalar açılmış.
Bunun doğru olduğuna inanasım 

gelmedi.
Atatürk yaşasaydı bu tutumu 

nasıl karşılardı diye kendi kendime 
sordum.

Sanırım hoş karşılamazdı.
Sağlığında kendisi için bir Ingiliz 

yazarın yazdığı “Bozkust” adlı 
kitabın yasaklanması üzerine 

takındığı tavrı hatırlarsanız.
Bu belgesele güler geçerdi.
İsmet Paşa’ya seslenerek:
- İsmet, duydun mu? Romantik solcu bir 

yazar, "Mustafa" diye bir film yapmış.
Benim insanlık yönümü anlatmak istemiş.

Ama, bu film gösterime girince fırtınalar 
kopmuş ülkemde.

Gidip bir de biz görelim.
Anlatılana göre beni biraz hafife âlmış film 
Ama hoş çocuk, daha önce beni Sarı 

Zeybek’te anlatmıştı, “Fikriye”mi yazmıştı.
Beni halkım bilir.
İçkimi de, yanlızlığımı da, sevdiklerimi , 

de...
Ben bunları hiç saklamadım ki.
Önemli olan benim yaptıklarım.
Keşke onları da anlatsaydı.
Gidip şu filmi bir de biz seyredelim

İsmet."
Bu tartışmalar filmi izleyenlerin rekor 

sayıya çıkmasına neden olacak.
Kazananlar da yine onlar olacak.

Yabancı çıkmaya haşladı, 
dolar yükselişe geçti

Yurtiçi döviz piyasa 
sı, dünya borsaların 
daki olumsuz seyir, 
avro/dolar panitesin
deki hareket ve Rus 
ya Merkez Banka 
sı'nın Ruble'yi 
devalüe etmesinin 
etkisiyle bir miktar 
yükseliş yaşadı. 
Bankalararası 
piyasada dolar kota* 
syonlarında fiyat 
dün öğle saatlerin 
de, alışta en düşük 
1,5615 YTL, en yük
sek 1,5845 YTL, 
satışta en düşük 
1,5895 YTL, en yük
sek 1,5935 YTL 
olarak belirlendi. 
Uluslararası piyasa 
iarda avro-dolar 
paritesi 1,2753, ster- 
lin-dolar paritesi 
1,5598, yen-dolar pa 
ritesi ise 97,71 düze 
yinde seyrediyor. 
Bir banka yetkilisi, 
yurtiçi döviz 
piyasasında önceki 
akşam itibariyle 
başlayan bir 
yabancı çıkışı 
olduğunu belirtti. 
Banka yetkilisi, 
piyasadaki çıkış 
hareketinde avro/

dolar paritesinin 
aşağı gelmesi, bor- 
salardaki havanın 
bozulması ve Rusya 
tarafında Ruble'nin 
devalüe edilmesinin 
etkili olduğunu vur
guladı. Rusya Mer 
kez Bankası, Rub 
le'nin Avro-Dolar 
sepeti karşısında 
ağırlıklı ortalama 
fiyatının yaklaşık 
yüzde 1 gerileme
sine için verdi. 
Merkez Bankası'n 
dan yapılan açıkla
mada kurlarda daha 
fazla dalgalanma ve 
Ruble'den hafif 
değer kaybının müm 
kün olduğu belirtil
di. Yetkili, bu sabah
ki pozisyonlardan

görüldüğü kadarıyla 
YTL'den bir miktar 
çıkış ve Güney 
Afrika para birimi 
olan Randı'na giriş 
yaşandığını vurgula
yarak, şu şekilde 
konuştu: 
"Genelde müşteri 
tarafı satışta 
görünüyor. Ancak 
yabancılardan gelen 
alımlar müşteri 
satışlarını fazlasıyla 
karşıladığı için 
dolar/YTL kurunda 
1.5800'lere kadar 
işlem gördük. 
Dolar/YTL kurunda 
1.6000 bölgesinde 
direnç bulunuyor.
Şu anda 1.5300 
seviyesi de destek 
olarak görünüyor."

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

. MORTGRGE BROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı İM m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YTL
______ , _________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan________ ■'

Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

_________~_______________135 m2 65.000-YTL________ ■
Eski Pazar Cd. Civan 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 

_____________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2________ ' 
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY-DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
_^A s nndlıVrA^ * VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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HEM'UenHepaiit B'yi paiilaşmaym’ toplantısı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çıraklık Yaygın 
Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile 
Biral Hepatitle 
Savaşım Derneği 
işbirliğiyle Gemlik 
Halk eğitim Merkezi 
Müdürlüğü önder
liğinde düzenlenen 
halka açık "Hepatit 
B'yi paylaşmayın!" 
toplantısı büyük 
ilgi gördü.
Kız Meslek Lisesi 
Salonu’nda düzenle
nen ve Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu'nun 

| da katıldığı bilgilen 
| dirme toplantısında 

Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi 

, Biral Hepatit B 
Derneği Yönetim 

ı Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Reşit Mistik

ÖSS testlerinin Kapsamı değiştirildi
{ ÖSYM,ortaöğretim 

süresinin 4 yıla çıka 
rılması ve haftalık 
ders çizelgesindeki 
değişikliklere paralel 
olarak ÖSS'deki test 
lerin kapsamlarını 
yeniden belirledi.

I Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 

i (ÖSYM) Başkanlığı, 
ortaöğretimde eği 
tim süresinin 4 yıla 
çıkarılması ve haf
talık ders çizelgesin
deki değişikliklere 
paralel olarak 2009- 
ÖSS'deki testlerin 
kapsamlarını 
yeniden belirledi. 
ÖSYM'den yapılan 
yazılı açıklamaya 
göre, Türkçe testin
deki "Türkçe'yi kul
lanma gücü ile ilgili 
sorular"ın ve Mate 
matik testindeki

I "Matematiksel ilişki 
lerden yararlanma 

ile Manisa Devlet 
Hastanesi Uzman 
Doktorlarından 
Selma Tosun 
konuşmacı 
olarak katıldılar. 
Hepatit B hastalığı 
nın oldukça yaygın 
bir hastalık 
olduğunu belirten 
konuşmacılar, birçok 
kişinin hepatit B 
olduğunu bilmediği
ni çünkü bu hastalı 
ğın hiçbir belirti 
göstermediğini 
söylediler.
Hepatit B hastalığı 
nın bir sarılık 
hastalığı olduğunu 
anlatan konuş? 
macılar, direk olarak 
da Karaciğer'e zarar 
verdiğini, tedavisinin 
ise test yapılarak 
aşı ve ilaç tedavisi 
olmakla mümkün 
olduğunu söylediler.

gücüyle ilgili soru
ların yüzde yüz 
olan payında 
değişiklik yapılmadı. 
Sosyal-1 testinin 
"Sosyal bilimlerdeki 
temel kavram ve 
ilkelerle düşünmeye 
dayalı sorular" bölü 
münde de değişik
liğe gidilmedi. Bu 
kapsamdaki sorular
da Tarih yüzde 43, 
Coğrafya yüzde 34, 
Felsefe yüzde 23 
oranında kaldı. 
Fen-1 testindeki 
"Fen bilimlerindeki 
temel kavram ve

Karaciğerin vücu 
dun 24saat çalışan 
bir parçası olduğunu 
hatırlatan uzmanlar, 
Hepatit B hastalığına 
bir annenin doğum 
sırasında bebeğine 
enfekte ile bulaştıra- 
bileceği, enjektör
lerin paylaşılması 
yada tekrar kullanıl
masıyla, korunmaz 
cinsel ilişki ile, jilet, 
ustura, diş fırçası 
gibi kişisel eşyaların 
ortak kullanımıyla, 
dövme ya da 
piercing yaptırılırken 
yakalanılabiline 
ceğini vurguladılar. 
Bu sayılanların 
kendilerinde 
bulunduğunu 
anlayan kişilerin 
ise basit bir kan 
testi yaptırarak, 
hastalığın olup 
olmadığını 

ilkelerle düşünmeye 
dayalı sorular"ın 
Fizik sorularının 
payı yüzde 43'den 
yüzde 33.3'e indiril
di, Kimya sorularının 
payı yüzde 30'dan 
yüzde 33.3'e, biyolo
ji sorularının payı 
ise yüzde 27'den 
yüzde 33.3'e çıkarıl 
dı. Edebiyat-Sosyal 
testindeki Psikoloji 
soruları Sosyal-2 
testine dahil edildi.
Edebiyat-Sosyal tes
tinin Türk Edebiyatı- 
Dil ve Anlatım soru
larının oranı yüzde

anlaşabileceklerini 
söyleyen konuş
macılar, korunmak 
için de çeşitli 
yolların bulunduğu
na dikkat çektiler. 
Korunmak için 
bireyin kendisini 
riske sokacak 
durumlardan 
kaçınması gerek
tiğine işaret 
eden uzmanlar, 
"Doktorunuzdan 
size ve aile bitey
lerinize test yapıl
masını isteyin- ve 
sonuçlara göre 
henüz hepatit 
B hastalığı ile 
karşılaşmamışsanız

57'den yüzde 67'ye', 
Coğrafya sorularının 
oranı yüzde 27’den 
yüzde 33'e yükseltil
di. Bu testteki Coğ 
rafya soruları Türk 
çe-Matematik 
alanında okutulan 
Coğrafya dersinin 
konularıyla 
sınırlı olacak.
Sosyal-2 testinin 
Tarih (Çağdaş Türk 
ve Dünya Tarihi 
dahil) oranı yüzde 
43'den yüzde 44'e 
çıkarıldı, Coğrafya 
sorularının oranı 
yüzde 23'den yüzde 
17'ye, Sosyoloji 
soruları yüzde 
17’den 13'e, Mantık 
soruları yüzde 
17'den yüzde 
13'e indirildi.
Edebiyat-Sosyal 
testindeki Psikoloji 
soruları Sosyal-2 
testine alındı. 

ömür boyu 
korunmak için 
aşılanın. (Hepatit 
B aşısı önce 
birinci aşı, bir ay 
sonra ikinci aşı 
ve ilk aşıdan 6 ay 
sonra da son aşı 
olmak üzere toplam 
üç doz yapılıyor 
ve kişiyi ömür 
boyu hepatit B’den 
koruyor) Hepatit B 
hastasıysanız 
eğer, doktorunuzdan 
tavsiyelerine uygun 
bir hayat sürmeniz. 
Alkol, yağ, şeker 
ve tuzdan uzak 
durmanız. Doktoru 
nuza düzenli olarak

Mılttntiiiııı
Akaryakıt ürünlerin 
den 95 oktan kur 
şunsuz benzinde 8 
YKr, motorinde 6 
YKr ve kalorifer 
yakıtında 3 ile 5 YKr 
indirime gidildi. 
Ankara ve İzmir'de 
BP, OPET ve Petrol 
Ofisi bayilerinde 95 
oktan kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı 
3,19 YTL'den 3,11 
YTL'ye, Shell & 
Turcas bayilerinde 
ise 3,20 YTL'den 
3,12 YTL'ye düşü 
rüldü.
İstanbul'da ise BP, 
OPET ve Petrol 
Ofisi bayilerinde 
litre fiyatı 3,20 
YTL'den 3,12 YTL'ye 
indirilen kurşunsuz 
benzinin litre fiyatı, 
Shell bayilerinde 
3,21 YTL'den 3,13 
YTL'ye indirildi. 
Motorinin litre fiyatı 
Ankara'da BP ve 

her 6 ayda bir veya 
duruma göre daha 
sık aralarla kontrole 
gidin. Testlerde 
sorun oluşursa 
ileri tetkik yapılması 
ve gerekiyorsa 
tedavi görmeniz 
için düzenli kont 
rollere gitmeniz 
şarttır" şeklinde 
bilgi verdiler.
Konuşmacı uzman 
doktorlar ayrıca, 
tedavinin amacının; 
hızla vücuttaki 
virüs oranını, 
düşürmek ve 
uzun süre düşük 
düzeyde tutmak 
olduğunu söylediler.

OPET'te 2,92 YTL' 
den 2,86 YTL'ye, 
PO'da 2,90 YTL'den 
2,84 YTL'ye Shell'de 
ise 2,91 YTL'den 
2,85 YTL'ye düşer 
ken İstanbul'da BP 
ve Shell'de 2,87 
YTL'den 2,81 YTL' 
ye, OPET'te 2,88 
YTL'den 2,82 YTL'ye 
PO'da 2,85'ten 2,79 
YTL'ye indirildi. 
Motorinin litre fiyatı 
İzmir'de BP ve 
Shell'de 2,86 YTL 
den 2,80 YTL'ye 
OPET'te 2,87 YTL 
den 2,81 YTL'ye, 
Petrol Ofisi'nde 
2,84 YTL'den 2,78 
YTL'ye düşürüldü. 
Kalorifer yakıtı 
olarak bilinen 
fuel oil 4'ün kilo
gram fiyatında da 
BP, OPET ve PO'da 
5 YKr, Shell bayi
lerinde ise 3 YKr 
indirime gidildi.

‘Gemlik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sanayiden bir 
kötü haber daha

Sanayi üretiminde 
Eylül ayında 
yaşanan rekor 
düşüşün ardından 
açıklanan Ekim ayı 
imalat sanayii 
kapasite kullanım 
oranı da küresel 
krize bağlı daral
manın sanayi sek
törü üzerindeki 
tahribatının boyu-. 
tunu gözler önüne 
serdi. İmalat sanayi
inde kapasite 
kullanım oranı, 
Ekim ayında geçen 
yılın aynı ayına 
göre 6.4 puan 
azalarak yüzde 76.7 
düzeyine indi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
imalat sanayiinde 
gerçekleştirdiği 
Aylık İmalat Sanayi 
Eğilim Anketi'nin 
Ekim ayı 
sonuçlarını açıkladı. 
Ankete yanıt veren 
4 bin 855 işyerinden 
derlenen verilerin 
geçici analiz 
sonuçlarına göre, 
geçen yıl Ekim ayın
da yüzde 83.1 olan 
üretim değeri ağır
lıklı kapasite kul
lanım oranı, bu yılın 
Ekim ayında yüzde

76.7 düzeyinde 
kaldı.

EN BÜYÜK KAN 
KAYBI BİLGİ İŞLEM 
VE OTOMOTİVDE 
Ekim ayında en 
yüksek kapasite 
kullanımına yüzde 
92.9’la kok 
kömürü ve rafine 
edilmiş petrol 
ürünleri alt sek
töründe ulaşıldı. 
Ancak sektörün 
kapasite kullanım 
oranı geçen yılın 
aynı ayının 0.4 puan 
altında kaldı.
İmalat sanayiinin 
başlıca alt sektör
lerinin neredeyse 
tamamında kapasite 
kullanımında düşüş 
yaşandı. En büyük 
gerileme 18.7 puan
la büro, muhasebe 
ve bilgi işlem 
makinelerinde 
görüldü. Sektörün 
kapasite kullanımı 
yüzde 72.6’dan 
yüzde 53.9’a gerile
di. Başlıca alt sek
törler içinde 
Ekim’de en düşük 
kapasiteyle çalışan 
sektör büro, 
muhasebe ve 
bilgi işlem oldu.

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL : 36 SAYI: 3208
» FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil)

Sahibi: Kadri GÜLER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

SATILIKDAİRE DEMREN SATILIK
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire

GSM: (0.538) 322 70 73

GEMİİK SİNEMA GÜNlCĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VENÜS SİMASI
Filmin Adı
MAXTAYNE *14.00- 16.15- 20.30
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00-14.00-16.00

NÖBETÇİ ECZANE
12 Kasım 2008 Çarşamba 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. GEMLİK 

Tel: 513 73 94

Ilıca Caddesi 
Dr. Ziya Kava Malı. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
No: 4 de çalışır vaziyette 

PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

0 532 744 67 46
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 
SOBALI ve DENİZ MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER

0537 301 7362
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Ogrütnıtnler Haftası Voleybol 
MasmlaııMalı

OiMaloflsuz f ilmlenıansacak
2008-2009 öğretim 
yılı Gemlik İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü Haftası 
Belediye Başkan 
lığı Voleybol 
karşılaşmaları 
başladı.
İki gurup halinde 
yapılan voleybol 
karşılaşmalarında, 
7 Kasım 2008 
günü Anadolu 
İmam Hatip Lisesi, 
İ.H.L, ATL ve 
Teknik Lise EML 
Takımı’nı 2-0 
yenmeyi başardı. 
İlçe Tertip 
Komitesi tarafın- • 
dan düzenlenen ve 
sponsorluğunu 
Gemlik Belediye 
si’nin yaptığı 
voleybol karşılaş
malarında Çınar 
İlköğretim Okulu 
AML ve Kız Meslek 
Lisesi’ni, Gemlik 
Lisesi, Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’ni, 
11. Eylül İlköğretim 

Okulu, Ticaret 
Meslek ve 
Anadolu 
Ticaret Meslek 
Lisesi’ni 2-0 
yendiler.
Gemlik Lisesi 
Salonü’nda 
kıyasıya mücade
lenin yaşandığı 
karşılaşmalar 
devam ederken, 
20 Kasım 2008 
Perşembe günü 
saat 18.oo’de 
Gemlik Lisesi 
Spor Salonü’nda 
basketbol 
müsabakaları, 
22 Kasım 2008 
Cumartesi günü 
saat' 10.op’da 
Anadolu İmam 
Hatip Lisesi ve 
İHL Spor Salo 
nu’nda, futbol 
müsabakalarının 
ise 24 Kasım 2008 
Pazartesi günü 
saat 14.oo’de 
Atatürk 
Stadyumu'nda 
yapılacağı 
açıklandı.

Bursa’nın ev 
sahipli ği yapacağı 
ve bu yıl 28 
Kasım - 4 Aralık 
arasında Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin düzenleye
ceği Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali’nde 
yarışacak ulusal 
ve uluslararası 
kısa filmler belli 
oldu. 
Kısa film üretimini 
özendirerek, gelişimi 
ne katkı sağlamak 
ve kısa film çeken 
sinemacıları destek
lemek için geçtiği 
miz yıl ilk kez 
düzenlenen ve 
450’ye yakın 
başvurusu ile 
bir rekora imza 
attığı ‘Ulusal Altın 
Kara göz Kısa 
Film Yarış ması’ ve 
‘Uluslararası 
Altın Karagöz 
Kısa Film 
Yarışması’ bu yıl da 
devam ediyor. 
Ulusal Altın Karagöz 
Kısa Film Yarışması 

ve Uluslararası Altın 
Karagöz Kısa Film 
Yarışmalan’nın 
diğer kısa film 
yarışmala rından 
ayrılan özelliği, 
hikâyelerini diya 
loğlarla anlatmak ' 
yerine, sinemanın 
görsel gücünü 
kullanarak anlatan 
‘Diya logsuz’ 
filmleri yarıştırıyor 
olması.
Ulusal Altın Karagöz 
Kısa Film Yarışma 
sı’nda 10 film 
‘Altın Karagöz 
Ödülü’ için yarışa
cak. Birinci gelen 
kısa filmin sahibi 
Altın Karagöz 
Ödülü’nün yanı 
sıra 8.000 YTL 
Para Ödülü’nü 
almaya hak 
kazanacak.
Uluslararası Altın 
Karagöz Kısa Film 
Yarışması’nda 
ise toplamda 
12 film ‘Altın 
Karagöz Ödülü’ 
için yarışacak. 
Birinci gelen kısa 

fil min sahibi; 
Altın Karagöz 
Ödülü’nün yanı 
sıra ‘8.000 Ame 
rikan doları Para 
Ödülü’nü almaya 
hak kazanacak. 
SİYAD Üyesi 
Fırat Yücel, 
yönetmen İnan 
Temelkuran 
ve festivalin danış
ma kurulu üyesi 
Ali Sönmez’den 
oluşan Altın 
Karagöz Kısa 
Metraj Film Yarışma 
sı ön seçici kurulu 
ulusal ve uluslarara 
sı kategorilerinde 
başvuru yapan 
138 film arasından 
yarışmaya katılacak 
ulusal kategoride 
10, uluslararası 
kategoride 
12 filmi belirledi. 
Ulusal Altın 
Karagöz Kısa Film 
Yarışması’nda 
yarışacak olan 
filmler şunlar:
1. Açık Rüya/Lucid 
Dreaming-Gökhan 
Atakan/Türkiye

2008/5’
2. Aklımın Odaları / 
Mind Games- « 
Can Fakıoğlu/ 
Türkiye/2008/9* 
3. ID-Simge Gökbay 
rak/Türkiye/2008/5* 
4. Ölüler / The Dead 
- Ahmet Turgul/ 
Türkiye Z2008/20* 
5. Razor - Herni 
Behmioras/ 
Türkiye/2008/8* 
6. Siyah Beyaz / .] 
Black VVhite- 
Kemal Tezcan/ 
Türkiye/2008/5* 
7. Tavşan Tavşan / 
Rabbit Rabbit - 
Burak Kent, 
Münire Özdemir / ! 
Türkiye / 2008/9* 
8. Tek Notalık Adam 

./ The One Note 
Man - Dağhan 
Celayir/Türkiye 
/2Ö08/14’ 
9. Utanç / 
Shame-Hasan 
Gündür/ 
Türkiye/2008/6* 
10. Yabancı / 
The Stranger - 
Can Oral/ Türkiye/ I 
2007/5*

FULYA®
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE ACİLDİ

KÖSELE MANTARTABANLIK • VARİS ÇORABI • VİTRATEN MOLDET ÇEŞİTLERİ. - TAYLOR REKLANASYON KÖRSE • 
HAbtUX VALGUS GECE ATELI ■ TOFLEX PARMAK ARASI MAKARASI • DİNAMİK EL ATELİ ■ SPLİNTLER • 

. ÇELİK KORSELER • ORTOPEDİK TERLİK VfSANDALETLER • KOLTUK ALTI DEĞNEĞİ • EL BASTONU
WOLKER YÜRÜTEÇ - MOTORLU MOTORSUZ AKÜLÜ ÖZÜRLÜ ARAÇLARI ve

TÜM MEDİKAL SARF MALZEMELERİ BULUNUR 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

REÇETELERİ YAPILIR

Mrk: Cemal Nadir Cad. No: 4 B BURSA
Tel: (0224) 2221516 *220 19 22 

Fax:(0224)2221517 
Fab. Satış: Atatürk Cd. Okul Sk.

No: 17 BURSA
Tel: (0 224) 220 0814 Fax: 220 05 36 

. Şube: Dr. Ziya Kaya Nah.
istiklal Cad. No: 8M GEMLİK 

Tel: (0 224) 512 29 19

MfiNfiSTIR'Dfi DENİZE KfiRSI SfiTILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLfiR VİLLMI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA
1Z 240 M2 ✓ ÖZEL YÜZME HAVUZLU
S GÜVENLİKLİ ✓ RAUYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREDİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 
EO MİNARE İNŞAAT

Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com
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1988 tertipler 
Kasım ve Ocak ta 

silah altına alınacak
Askerliğine 30 Haziran 2008 tarihin
den önce karar aldıran er statüsün
deki yükümlülerden 1988/41 ve 
1988/42 tertip olarak 17 Kasım -10 
Aralık 2008 ve 15-16 Ocak 2009 tarih 
leri arasında iki grup halinde silah 
altına alınacaklar. Haberi syf4’de

M SalBC i Silil MM

Gıdalarda menşe sorunu
Gemlik zeytininin markalaşması sorunu 

yanında bir de menşe, yani üretim yeri 
sorunu olduğu biliniyor.

Bu ne demektir derseniz, Gemlik’te 
üretilen zeytinlerin Gemlik zeytini, 
Orhangazi’de üretilen zeytinin Orhangazi 
zeytini, Akhisar’da üretilen zeytinin de 
Akhisar zeytini adı altında satılması ve 
ambalajlara da üretim yerinin yazılması 
diyebilirim. Devamı sayfa 5’de

Gemlik Gübre Fabrikası içinde kurulması 
planlanan kömür ile çalı şacak Termik Santrale 
tepkiler başladı. CHP ilçe örgütü ve Gemlik 
Yaşam Derneği üyeleri bugün Enerji Piyasası 
Denetleme Kurulu’na dilekçe ile başvurarak 
kararın iptalini isteyecekler. Saat 13.oo’de Posta 
hane önünde toplanarak, Termik Santralin yapıl
maması konusunda ilgili kuruma tepki mektubu 
gönderecekler. Dilekçede, ‘Santralden çıkacak 
karbonmonoksit, sülfür ve diğer zehir gazlâr 
rüzgarsız havalarda Gemlik’in üzerine bir kabus 
gibi çökecektir” denildi. Haberi sayfa 3’de

Belediye Parke 
Tası Tesisi yıkıldı

S Gemlik Belediyesinin Dörtyol mevkii Uludağ 
Üniversitesi Gemlik Sunğipek Yerleşkesi önün 
de bulunan parke taşı tesisleri düzenleme çalış
maları nedeniyle yıkıldı. Haberi sayfa 2'de

Dev çınarlar hudanıyor
Ş Atatürk 
İlkokulu bahçe 
sinde bulunan 
asırlık 3 çınarın 
tehlikeli dalları 
Belediye tara 
fından kestirili 
yor. Belediye 
tarafından kira 
lanan vince 
takılan sepet ile 
çınar ağaçları 
nın yüksek dal
ları budandı. 
Sayfa 2'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Aklımızı başımıza toplamak .... (3)

Miıı Parke Tısı lesisi ııM
Dünden devam...
Mektup bittiğinde tüm personel ağlıyor

du. Atölyeye bir ölüm sessizliği çökmüştü. 
Hiç tanımadıkları halde iki satır yazıyla 
kardeş oldukları Seyfi Çavuşun ardından 
Fatiha okuyup amin dediler.

Kamil Usta yutkunarak tezgâhının başı
na oturdu. Kovanı yeniledi ama bu sefer, 
minik iki perçinle Seyfi Çavuşun künyesini 
kovanın dibine çaktı.

Yine her zamanki merasimle mermiyi 
kundaklayıp sandığa yatırdı.

Oysa o mermi bir daha düşman mevzi
lerine gönderilmeyecekti.

Ocak 1923-Ankara
Savaşın bitmesinin ardından 

Ankara'daki mühimmat depolarında sayım 
ve temizlik yapılıyordu.

Sandıklar tek tek açılıyor, mermiler 
sayılıp yeniden sandıklanıyor, kayda geçi 
rilip daha tertipli bir cephaneliğe gönderili 
yordu.

Teğmen Hamdi Vâsıf, Kâmil ustanın 
hazırlayıp kundakladığı mermiyi buldu. 
Böyle bir anının-belki de yıllarca- sandık
ların İçinde kalma sına gönlü elvermedi. 
Ciddi bir suç işliyor olma yı göze alıp mer
miyi evine götürdü. Niyeti, ömrünün sonu 
na kadar mermiyi bir anı olarak saklamaktı.

29 Ekim 1923 - Ankara
Teğmen Hamdi Vâsıf Ankara kalesine 

' çıkan dik sokakları koşarak tırmanıyordu.
Soğuğa rağmen kan ter içinde kalmıştı. 

Yarım saat önce 20:30 sıralarında meclis
ten, Cumhuriyetin ilan edildiği duyurulmuş
tu.

101 pare top atışıyla cumhuriyet kut
lanıyordu ve Seyfi Çavuş'un mermisi bu 
şöleni kaçırmamalıydı. Yetmiş, belki de 
sekseninci atışta topçuların yanına ulaşa
bilmişti. Yüzbaşı Muhsin Talat'ın yanına 
giderek sert bir asker selamı verdi.

"Hamdi Vâsıf Edirne! Bir maruzatım var 
komutanım" Yüzbaşı sorar gözlerle genç 
subaya bakıyordu.

"Evet teğmenim? Sizi dinliyorum"
Teğmen, üniformasının içinden mermiyi 

çıkarıp yüzbaşıya uzattı.
"Yüz birinci pareyi en çok bu mermi hak 

ediypr komutanım. Müsaadenizle bu şerefi 
ondan esirgemeyelim"

Yüzbaşı Muhsin Talat gözlerine inana
mamıştı. Sevinç gözyaşlarını tutamadı. O 
kadar heyecanlanmıştı ki neredeyse 
aralarındaki rütbe farkına bakmaksızın 
genç teğmenin ellerini öpecekti.

Mermiyi alıp çekirdeğini dikkatlice 
yerinden çıkardı. Kovanın tepesine bir bez 
parçası tepip iyice sıkıştırdı. Subay şap
kasını çıkarıp surun üzerine koydu. 
Mermiyi şapkanın içine yatırdı. Toplar 
atışlara devam ediyordu. 82, 83, ...97, 98, 
99...

On dakika kadar sonra, atışları sayan 
çavuş "Yüzüncüyü attık komutanım" dey
ince, Muhsin Talat, kovanı topun yatağına 
kendi elleriyle sürerek ateş emrini verdi.

Subayların kılıçlarını çekerek selamla 
dığı o son top sesi Ankara'nın her duvarın
dan yankıyip dört yıllık istiklâl savaşının 
tüm hikâyesini anlatmıştı sanki.

Rütbe ve mevkilerine bakmaksızın topun 
başındaki tüm askerler kucaklaşarak birbir
lerini kutladı.

Son olarak Yüzbaşı Muhsin Talat ile 
Teğmen Hamdi Vâsıf sarıldılar. Kovan ayak
larının dibindeydi. Yüzbaşı eğilip saygıyla 
kovanı yerden aldı. Avuçlarının yanmasına 
aldırmadı bile...”

Gemlik Belediye 
si’hin Dörtyol mevkii 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Sunğipek 
Yerleşkesi önünde 
bulunan parke 
taşı tesisleri düzen
leme çalışmaları 
nedeniyle yıkıldı. 
Daha önce Balık 
Hali’nin de yıkılması 
nedeniyle ortaya 
çıkan alandaki 
enkazların kaldırıl
masından sonra, 
belediye tarafından 
yaptırılan projenin 
uygulamasına 
başlanacak.
Alanda bulunan 
çimento siloları da 
yeni yaptırılan 
kömür ve odun 
depolarının 
yanındaki Belediye 
Hizmet Binalarına 
götürülecek. .
Gemlik Belediyesi 
yıkım çalışmaları 
öncesi bazı

özel şahıslara 
ait arsaları 
kamulaştırmıştı. 
Yerleşke’ye girip 
çıkan öğrencilerin 
okul önünün 
düzensizliği
nedeniyle, yaya 
kaldırımlarına.

parkeden araç
lardan ve kamyon

lardan rahatsız 
oluyorlardı.

Ocu çınarlar budanıyor
Atatürk İlkokulu bahçesinde bulunan asırlık 3 çınarın tehlikeli 

dalları Belediye tarafından kestiriliyor.
Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma 
Kurulu tarafından 
ilçemizde tescili 
yaptırılan Atatürk 
İlkokulu bahçesinde 
bulunan 3 ‘Anıt 
Ağaç’ budanıyor. 
Bazı dallarının 
2 Nolu Cadde’ye 
uzanan evlere zarar 
verdiği, bazı dal
larının ise kırılma 
tehlikesi gösterdiği 
gerekçesiyle dün

trafiğe kapatıldı. 
Budama 
çalışmalarını 
merakla izleyen 
esnaf ve halk, 
fırtınalı havalarda 
dalların çarpma 
sonucu kırılarak, 
yere düştüğü ve 
tehlike yarattığı 
bu nedenle 
çınar ağaçlarının 
tehlikeli kısımlarının 
budanmasını 
istediklerini

budama 
çalışmalarına 
başlandı.
Gemlik 
Belediyesi tara 
fından kiralanan 
vince takılan 
sepet ile 
çınar ağacının 
yüksek dalları . 
belediye işçisi 
tarafından 
kesilerek 
budandı. 
Bu arada, 
Atatürk 
İlkokulu’nun 
önünde yapılan 
budama çalış
maları nedeniyle 
2 Nolu Cadde 
uzun süre

söylediler.
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“Utan be adam”

YaaYORVM

Gemlik Gübre Fabrikası içinde kurulması planlanan kömür ile çalışacak Termik 
Santrale tepkiler başladı. CHP ilçe örgütü ve Gemlik Yaşam Derneği üyeleri bugün Enerji 

Piyasası Denetleme Kurulu’na dilekçe ile başvurarak kararın iptalini isteyecekler.
Gemlik Elektrik Üre
tim A.Ş.’nin Gemlik 
sınırları içinde 
bulunan Gemsaz 
mevkiin de kurul
ması düşünülen 
kömürle çalışacak 
Termik Santrale ilk 
bireysel tepki bugün

I yapılacak. Gemlik 
I Yaşam Atölyesi 
I Derneği üyelerinin 
öncülük ettiği ve 
postane önünde 
toplanan vatandaşlar 
hazırladıkları itiraz 
dilekçelerini, Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na posta ile 
gönderip lisans baş 
vurusunun iptal edil 
meşini isteyecekler. 
Gemlik'in son yıllar
da kurulu bulunan 
sanayi tesisleri 
nedeniyle kirliliğin 
yoğun olarak 
yaşandığı ve sınır 
değerlerin aşıldığı 
bir bölge halini 
aldığı hatırlatılan 
dilekçede, "Bu kirlili 
ğe, bir de Gemlik 
Elektrik Üretim A.Ş. 
tarafından başvu
rusu yapılan kömür 
yakıtlı termik santra 
lin eklenmesi ile, 
tüm bölgenin doğal 
bitki örtüsü ve tarım 
alanları olumsuz etki 
lenerek, çevre 
sağlığı ve insan 
başta olmak üzere 
canlı yaşamı büyük 
bir risk altına 
girecektir. Öyle ki 
termik santralden 
çıkacak karbon- 
monoksit, sülfür 
ve diğer zehirli 
gazlar rüzgarsız 
havalarda 
Gemlik'in üzerine 
bir kabus gibi 
çökecektir. Rüzgarlı 
havalarda batıda 
Gemsaz, Kurşunlu 
ve Mudan ya, doğu
da Umurbey ve 
İznik, kuzeyde 
Kumla, Karacaali 
ve Armutlu, 
güneyde ise 
Bursa'ya kadar 
olan tüm gaz, 
kül yada oluşacak 
asit yağmuruna 
maruz kalacaktır" 
denildi.

BİREYSEL 
TEPKİLER 
BAŞLADI 
Söz konusu lisans 
başvurusunun kabul 
edilmesi halinde 
çevrede ve Gemlikli 
lerin sağlıklarında 
yaratacağı geri dö 
nülmez zararları ve 
tehlikeleri hatırlat
mak ve yörede yaşa 
yan vatandaş olarak 
bu santralin faaliye 
tini kabul etmedik
lerini belirten Gemlik 
Yaşam Atölyesi 
Derneği üyeleri, gön
derecekleri mektuplu 
protestoda şu görüş 
lere yer verdiler:
"Halen var olan 

tesislerin yarattığı 
hava, su, toprak ve 
deniz kirliliğinin tüm 
bölgemizi olumsuz 
etkilediğini, yörede 
yaşayan tüm Gemlik 
liler ve yöremize 
tatile gelen binlerce 
insan yakından gör 
mektedir. Kurumu 
nuza lisans başvu
rusu yapılan Termik 
Santralin, tüm 
teknolojik önlemler 
alınsa bile, yalnızca 
Gemlik için değil, 
Bursa ili ve Marmara 
denizi kıyıları ve böl
genin etki alanının 
tamamı için de bü 
yük bir çevresel fela 
ket yaratacağına 
inanmaktayım.
Ülkemizin ihtiyacı 
olan enerjide, dışa 
bağımlılığın devamlı 
olarak ve hemen he 
men herkes tarafın
dan eleştirildiği 
günümüzde, ithal 
kömür ile elektrik 
enerjisi elde etmenin 
ekonomimize hiçbir 
katkısı olmayacağı 
ve soruna çözüm 
yaratmaktan öte, 

sorunun bizzat ken
disi olacağını biliyo
rum. Termik santra 
lin Gemlik'e iş imka 
nı sağlayacağı 
yönündeki iddialara 
inanmadığım gibi, 
santralin faaliyetine 
başlamasiıyla ben ve 
ailem başta olmak 
üzere, yörede yaşa 
yan insanların 
sağlıklarıyla oynana 
cak olmasını hiçbir 
şekıfa'e kdıtjuı1 &ı*m: 
yorum. Anayasa 
mızın 2. maddesine 
göre " TC. Devleti, 
sosyal bir hukuk 
devleti’dir", 56. 
maddesine göre ise 
"Herkes, sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına 
sahiptir. Çevreyi 
geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve 
çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve 
vatandaşların ödevi 
dir" Gemlik ilçemi 
zin, zeytinciliği, 
balıkçılığı, tarımı, 
turizmi, insanları ve 
diğer canlıları göz
den çıkarıldı mı ki; 
yapılan başvuru 
güzel Gemlik'imize 
Anayasa ve ülkemi 
zin taraf olduğu 
uluslararası sözleş 
melere aykırı bir 
biçimde ithal kömür 
santrali yapılması 
için izin verilmek 
üzere incelemeye 
alınıyor?
Özellikle bölgemiz 
turizminin geliştiril 
mesi için daha 
çok çaba harcanmalı 
ve Gemliklilerin bu 
gelişmeye hizmet 
etmesi teşvik 
edilmelidir. Çok 
daha temiz ve 
ekonomik olan 
rüzgar ve güneş 

enerjisi gibi 
seçenekler 
dururken, çevreye 
zarar vereceği açık 
olan bu santralin 
yapımına izin ve 
rilmemelidir.
Ben, Anayasa'nın 
56. maddesinin 
tüm yurttaşlar gibi 
bana da sağladığı 
sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede 
yaşama hakkından 
yararlanmak için 
bu hakkımızı ortadan 
kaldıracak her 
türlü karara, 
özellikle de Gemlik 
Termik Santralinin 
yapımı için kuru
ntunuzdan ılisans 
talep eden Gemlik 
Elektrik Ürptim 
A.Ş.'nin başvur 
rusuna; meşru, 
aktüel ve de güncel 
menfaatimin ihlal 
edilmesi dolayısıyla 
itiraz ediyorum.
Bu nedenle 
Gemlik'te Termik 
Santral yapımına 
ilişkin lisans 
başvurularının 
kurumunuzca 
Anayasamızın 2. 
ve 56. maddeleri, 
Türkiye'nin taraf 
olduğu uluslar 
arası sözleşmeler 
uyarınca reddedil 
meşini, dilekçeme 
Anayasa'mızın 
74 ve 3071 sayılı 
yasanın 7. maddesi 
ile 4982 sayılı 
Bilgi Edinme Hakkı 
Kanununun 11. 
maddesi ve söz 
konusu kanun'un 
uygulanması hakkın
da yönetmelik 
hükümleri uyarınca 
yanıt verilmesini 
dilerim"

CHP’DE 
BUGÜN TEPKİ 
GÖSTERECEK 
Öte yandan, 
CHP Gemlik İlçe 
örgütü bugün saat 
13.oo’de Postahane 
önünde toplanarak 
Termik Santralin 
yapılmaması 
konusunda ilgili 
kuruma tepki mek
tubu gönderecekler.

Rezalet iki olay, Hüseyin Üzmez ve Deniz 
feneri ....

Bu iki olay toplumdaki insani en temel 
değerlerin bile yok olma noktasına geldiğinin 
göstergesidir.

"Asıl tartışılması gereken İslami kesimin 
bu pislikleri nasıl barındırdığı ve buraya 
kadar nasıl taşıdığıdır.

Üzmez olayının üzerinden ancak o kadar 
zaman geçtikten sonra Yeni Şafak gazetesi 
'Utan be adam' başlığını atabildi.

Bu namusu kurtarmaya yeter mi, bilemiyo
rum.?...

Zahid Akman, Kanal 7 ve Deniz Feneri 
konusunda ise dinci bölümde derin sessizlik 
devam ediyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan da bu olanlar
dan habersizmiş gibi davranıyor,

RTÜK Başkanı Zahid Akman’a dokunmu 
yor...

“Elbette tarihin her döneminde, her 
toplumda, her din mensubu arasında sapık
lıklar, hortumcular diğer sapmalar görülmüş 
tür, görülmektedir.

(Ama bu şahit olduğumuz olay bireysel 
sapmanın çok ötesinde, neredeyse bütün bir 
dinci medya ve toplumu olayın içinde..

Televizyon kanallarının bu mide bulandı 
ran adamın peşinde bu kadar koşmalarının.

' başka ne anlamı olabilir?
Adamı cezaevinden karısının alması bu 

tikte kameralara sırıtmaları başka nasıl izah 
edilebilir?

Yüzsüzlük boyu aşmış..
Kimse kusura bakmasın, böyle davranarak
Hüseyin Üzmezleri siz yaratıp, siz besliyor

sunuz.
“Bir taraftan çocuk istismarının yapıldığı 

bir ahlaksızlık diğer taraftan hayır kurumlan 
kurarak vatandaşın duygularını istismar 
etmek. Din adına ticaret..

Şu RTÜK Başkanı Zahid Akman’a bakın,1 
ismini bile şeyhinin ismi ile değiştirmiş.

Yani istismara isminden başlamış.
Hazırlığını yapmış..

Hani siz tarikat ehliydiniz, dünya işle 
rinden elinizi eteğinizi çekmiştiniz.

Ama bakıyorsunuz her taşın altından
Zahid Akman ve dindar arkadaşları çıkıyor.
Tüm şirketleri onlar kurmuş, her türlü 

ortaklıkta onlar var.
Adamlar doymuyor tarikat onların, şir

ketler, holdingler, hisseler onların.
Yetmiyor, kul hakkı yemeye doymuyorlar.
Adam aynı zamanda gazeteci, televizyon

cu, bu da yetmemiş, RTUK Başkanı olmuş.
Şu işe bakın bütüntarikat liderleri şirket 

kurdular, kasaları kara para dolu, neredeyse 
holding oldular.

Ey hakiki Müslümanlar söyleyin; Nerde 
görülmüş, tarihin hangi döneminde ‘Karun’ 
olmuş tarikat şeyhi vardı?

Din adamlarının, manevi önderlerin saray
larda, Amerika’da bir eli yağ da, bir eli bal da 
yaşamaları neyin işareti?

Sizler söylemeye çekiniyorsunuz .öyleyse 
ben söyleyeyim...

Bunlar çürümenin emareleri, rezaletin 
ötesinde bu olup bitenler.”

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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1988 tertipler Kasım «e 
Ocak ta silah altına alınacak

CHP dernek gezilerini sürdürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Askerliğine 30 
Haziran 2008 tarihin
den önce karar 
aldıran er statüsün
deki yükümlülerden 
1988/41 ve 1988/42 
tertip olarak 17 
Kasım - 10 Aralık 
2008 ve 15-16 
Ocak 2009 tarihleri 
arasında iki grup 
.halinde silah altına 
alınacakları 
duyuruldu. >. 
Gemlik Askerlik 
Şubesi'nden 
yapılan açıklamada 
ayrıca; "Şevke 
tabi tutu/ahların 
sınıf ve eğitim 
merkezlerini 
gösteren listeler 
Askerlik Şubesi 
ilan levhasına 

i asılmış olup, 
isteyenler 
öğrenebileceklerdir. 
Sevk evrakları 
17 Kasım 2008 
tarihinden

, itibaren yerilmeye 
başlanacak olup,
----y----------------------------------------------------

BEGf hurt dışına öğrenci gönıleriyof
Bursa Eğitimi 
Geliştirme Vakfı 
(BEGEV), Hamburg 
Ticaret ve Çalışma 
Bakanlığı tarafından 
mesleki değişim 
programları yap
makla görevlen 
dirilen Arbeit und 
Leben ile öğrenci 
değişim programına 
imza atacak.
Arbeit und Leben ile 
Leonardo da Vinci 
Projesi kapsamında 
tanıştıklarını belirten 
BEGEV Genel Mü 
dür Yardımcısı Fikri 
Aslitürk, bu buluş
mada projelerinden 
bahsettiklerini ve 
olumlu cevap aldık
larını, bunun üzerine 
Arbeit und Leben 
yetkililerini BEGEV'e 
davet ettiklerini 
aktardı. Aslitürk, 
BEGEV'den mezun 
olan öğrencilerin

TM A < “SUYUNU BOŞA —IWA^ O HARCAMA”

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

toplu şevkler 
10 Kasım 2008 
tarihleri arasında 
yapılacaktır.
Sevk evraklarını 
almak üzere 
başvuracak 
yükümlülerin. 
nüfus cüzdanlarını 
yanlarında 
bulundurmaları 
gerekmektedir.
Askere alınacakların 
sevk evraklarını 
en geç 10 Aralık 
2008 tarihine kadar 
aımaıarı gereKmek- 

öğrenci değişim 
programlarıyla 
2 -4 ay arasında 
Almanya'da, 
Alman öğrencilerin 
de aynı süreyle 
BEGEV'de eğitim 
alacağını, eğitimin 
yanı sıra yabancı dil 
ve yabancı kültürleri 
öğrenme şansını iki 
ülke öğrencilerine 
yaşatacaklarını 
söyledi. Bu 
projeyle birlikte 
ara elemanlarda 

yaşanan yabancı 
dil eksikliğinin 
giderileceğini 
kaydeden Aslitürk, 
aynı zamanda 
karşılıklı öğrenci 
değişim programıyla 
AB tarafından onaylı 
sertifika alacağını ve 
öğrencilerin birçok 
ülkede iş bulabile
ceklerini ifade etti. 
Aslitürk "2009 

tedir. Sevk evrak
larını almayanlar ile 
aldığı halde birlik 
terine katılmayanlar, 
Bakaya suçunu 
işlemiş olacak
larından Askeri 
Mahkemeye veril
erek cezalandırıla- 
bilecekleri için 
yükümlülerin 
zamanında sevk 
evraklarını almaları 
ve birliklerine katıl
maları menfaatleri 
icabıdır" uyarısında 
bulunuldu.

başında başlatmayı 
umduğumuz bu 
proje uzun vadeli 
olacak, ayrıca bu 
proje için bizleri 
kimse teşfik etmedi 
kendi girişimimizle 
bu projeyi 
oluşturmaya 
karar verdik"1 , 
dedi. Projenin 
kendilerine çok 
büyük katkı 
yapacağını dile 
getiren Arbeit und 
Leben Genel 
Müdürü Hans 
Thormahlen de, 
"Hedefimiz 
mesleki eğtiim 
verdiğimiz 
öğrencileri 
yurtdışında da 
eğitim imkanını 
sunarak çalışmak 
istedikleri ülkeleri 
kendilerenin 
seçmelerini sağla
mak" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yerel seçimlere 
hazırlanan CHP 
ilçe yönetimi ile 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
sivil toplum örgüt
lerine yönelik ziya 
retlerini sürdürüyor. 
CHP İlçe yönetimi 
ve Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler, önce 
ki akşam Kars, Arda 
han ve İğdırlılar Der 
neği'ni ziyaret etti. 
Ziyarette Dernek 
Başkanı Şerafettin 
Demir, Fatih Mehmet 
Güler ve CHP ilçe 
yönetimini misafir 
etmekten mutluluk 
duyduklarını, Gem 
lik'in artık makus 
talihinin yenilmesi 
gerektiğini, bunun 
için de genç yaşta 
iki dönem halkla be 
raber başarılı beledi 
yecilik yapmış Fatih 
Güler'in Gemlik'te 
CHP'nin adayı olma 
sından mutlu olduk
larını, Gemlik'te 
istenen, beklenen 
dönüşümün yaşana 
cağından emin 
olduklarını belirtti. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler ise 
kongrede göreve 
seçildikten sonra 
kendilerini ilk 
ziyaret eden dernek 
olan Kars Ardahan 
ve İğdırlılar dernek 
yönetimine teşekkür 
ederek, Gemlik'te 
önümüzdeki yıl yapı 
lacak yerel seçim 
için uzun bir süredir 
çalışmalar yürüttük
lerini, Fatih Güler'in 
de başkan adaylığı 
nın birkaç gün 
içinde resmileşme 
sinden sonra 
bu çalışmaları daha 
da hızlandıracak
larını söyledi.
Gemlik'in gidilmedik

K AŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset 1*1 Caddesi Bora Sokak No :3IB GEMLİK

MATBAACILIK • TABİLİK • REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 85 83 Fax: (0.224) 513 35 85

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yeri, çalınmadık 
kapısı bırakmaya
caklarını söyleyen 
Cem Güler, Gemlik 
halkının karşısına . 
fizibilite çalışmaları 
yapılmış somut plan 
ve projelerle çıka
caklarını, tutamaya
cakları söz vermeye
ceklerini ve her 
şeyden önce halkla 
beraber Gemlik'i 
yönetmeye talip 
olduklarını belirtti,- , .'. 
Şu anda Gemlik'in 
adeta sahipsiz oldu 
ğunu, Gemlik Beledi 
ye Başkanı ve 
AKP'li meclis üyeleri 
nin Gemlik'in kaderi
ni çok yakından ilgi 
lendiren Termik 
Santralin Gemlik'te 
kurulmak istenme 
sinden haberlerinin 
dahi olmamasını 
Gemlik'in nasıl yöne 
tildiğine dair önemli 
ipucu verdiğini 
belirtti.
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı Fa 
tih Mehmet Güler'de 
sohbet havasında 
geçen toplantıda 
halkla beraber ortak 
akıl yürütmeleri ha 
tinde Gemlik'in çözü 
lemeyecek sorunu 
olmadığıhı söyledi. 
Toplumun her sos 
yal grubunun yararı
na toplumsal proje 
ler üreteceklerini 
belirten Güler, Umur 
bey’de bölgenin en 

modern çok amaçlı 
salonunu yaptık
larını, eski salonu 
ise dar gelirli vatan
daşların düğün der 
neklerine bedelsiz 
olarak sunduklarım 
ve on yıldır sosyal . 
belediyecilik anlayı 
şını Umurbey'de 
yaşama geçirdikleri
ni belirtti. Gemlik 
Belediyesi'ni halkla 
ve halkın temsilcisi 
sivil toplum örgüt- 3 
teriyle beraber 
yönetmeye talip, 
olduklarını, örneğin 
Gem lik'te de 
hemşehri dernekleri 
platformunun kul- 

. tanımına bir salon 
tahsis edeceklerini 
ve burada dar gelirli 
yurttaş ların 
cemiyetlerinin . 
bedelsiz yapılaca 
ğını söyledi. 
CHP Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler ayrı
ca; bu ve buna ben
zer çok basit ama 
çok geniş kesimin 
yararına hizmet üret 
mek için Amerika'yı /, 
yeniden keşfetmeye 
gerek olmadığını, 
Türkiye ve Avrupa 
daki bir çok beledi 
yecilik uygulamala 
rını incelediklerini 
ve yakında açıklaya
cakları seçim 
programı ile her 
konuda fark yarata
caklarını söyledi. f

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gıdalarda menşe sorunu
AB’ye girmeye çalıştığımız bir 

dönemde menşe (yer) tanımla
masının gıdaların ambalajlarına 
konması zorunluğu zaten var.

Olmak zorunda da..
Bu yapılmadığı takdirde, 

tüketici aldatılmış oluyor.
Gemlik Zeytininin başına 

geldiği gibi...
Akhisar, Aydın veya başka 

yöreden gelen zeytinlerin ambalajlarında 
satıcı Gemlik zeytini yazısını kolaylıkla ko 
yabiliyor.

Gemlik Ticaret Borsası’nın Gemlik Zeytini 
için ilgili kuru mİ ara başvurarak aldığı 
"Coğrafi İşaret" belgesine karşın 
piyasaların buna uymaması gibi...

Bu konuda yasaların uygulanması için 
denetim zorunluğu var.

Bu ise yapılmıyor.
Öğrendiğime göre, Karacaali Köyü 

Kalkınma Kooperatifi Yönetimi, büyük 
mağazalarda satılan zeytinler için Savcılığa 
suç duyurusunda bulunmuş.
Aslında bu görev, Gemlik Ticaret Borsa 

sı’nın..
Kooperatif yöneticileri. Ticaret Borsası’nın 

görev yapamamasını Borsa yöneticilerinin 
ve birçok tüccarın Akhisar’dan zeytin 
getirip satmasına bağlıyorlar.

Kim kimi denetleyecek diyorlar!
Aslında bu ciddi bir suçlama...
Akhisar zeytinini Gemlik zeytini amba

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_jguler@hotmail.com

lajında veya markasında satmak suçtur. 
Suçdan da öte bu iş ahlaksızlıktır. 
Ancak, bu iş yıllardır yapılmaktadır. 
Bu zeytindeki durum.
Ülkemizde üretilen veya dış ülkelerden 

getirilip ambalajlanan tüm ürünler için bu 
söylediklerim geçerli olmalıdır.

Bugünlerde dikkatimi çeken bir'ürün ise 
Hamsi Balığı..

Seyyar satıcıların her köşeyi tuttuğu 
ilçemizde hamsi balığı fiyatının diğer balık

lara ve et fiyatlarına göre ucuz' 
olması nedeniyle vatandaş ham
siye ilgi gösteriyor.

Ancak, Karadeniz’den getirilen 
hamsi balığı göz göre göre Gemlik 
balığı diye satılıyor.

Bu sahtekarlık değil mi?
Bir başkası ise Torik balığının 

yavrusu tombikler PALAMUT diye 
günlerdir satıyorlar.

Bu satıcıları denetleyen yok.
Gemlik’te yaşayıp denizden ve balıktan 

anlamayan binlerce vatandaş, tombiği 
Palamut diye alıyor.

Ürünlerde etiket kontrolü yapılmıyor.
Bir süre önce sıkı tutulan işyerleri kont 

rollleri ise gevşedi:
Oysa o denetimlerden sonra gıda satan 

işyerleri kendilerine çeki düzen vermişlerdi.
Bir dönem yurt dışına gıda maddesi gön

derirdim.
İhracât yaparken, Gaziantep’ten gelen kır

mızı mercimeğin çuvalları üzerine üretim 
yeri, üretim tarihi, ürünün menşei ve cinsi 
yazılı değilse, kendimiz yazardık.

Yoksa o mal Alman Gümrüğü’ne takılır, 
ülkeye alınmazdı.

Biz de, gıda ambalajlarına hala gerçek 
menşe yazılmıyor.

Açıkta satılan hiçbir ürünün ise menşei 
belli değil.
İlgili kuruluşlar konuyu dikkate alıp 

incelemeli.

I IlIlMl CİP İIİİİMIİ
Emniyet teşkilatı, 
plastik yerine 'demir 
cop* kullanmaya 
hazırlanıyor.
Asayiş ekiplerine 
dağıtılacak yeni 
coplar, yarım 
metre uzunluğunda 
olmasına rağmen, 
içe doğru katlanarak 
15 santimetreye 
kadar küçültüle 
biliyor. Böylece 
polis, copu kolaylık
la kamufle ederek 
kemerine takabile
cek. Emniyet, 
bu sayede toplumda 
'cop korkusu' 
oluşturulmasının 
önüne geçileceğini 
düşünüyor. Polis, 
geri dönülmez 
kazalara yol 
açmamak için kafa, 
kol, dirsek gibi böl
gelere copla vur
mayacak.
Demir copların 
doğru kullanılması, 
yanlış darbelerle 
ölüm ve yaralan
maya yol açılma
ması için asayiş

ekipleri eğitimden 
geçiriliyor.
Toplumsal olaylarda 
görev yapan Çevik 
KuvVet'e ise bu 
coplardan dağıtıl
mayacak. Copun 
nasıl kullanılacağı 
tek tek anlatılıyor. 
Buna göre polis, 
sert bir hareketle 
copu kılıfından 
çıkaracak. İleri 
doğru sallayınca 
cop otomatik 
mekanizma 
gibi açılacak. 
Demirin sesi karşı

daki kişi için erken 
uyarı olacak. 
Sesi işiten şüphe 
linin, direnmekten 
vazgeçeceği 
hesaplanıyor. , 
Vücut bütünlüğüne 
zarar vermemek 
için cop, kafa, kol, 
dirsek gibi kırılgan 
yerlere vurulmaya
cak. Bir defa 
kullanılacak ve 
kaba ete vurulacak. 
İlk darbeyi alan 
şüpheli, darbenin 
etkisiyle etkisiz 
hale getirilecek.

Gemlik Vergi Dairesi’ne kayıtlı Seri A 107251-107300 
seri nolu sevk irsaliyesi cildimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. GÖKHAN HAYIRLI

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGE RROKER’İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _ _

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YTL 
_______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkân_____ _______ ' 
______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.. 

_____________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2______________ 
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trFpYexAdÖğalgazli VİLLÂLARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Ercüment ESEN

Kırmızı et alamayan 
dar gelirlinin favorisi 
sakatat oldu. 
Ekonomik kriz 
ortamında sofrasına 
kilosu 13 milyon 
lirayı bulan eti 
koyamayan dar 
gelirli, bu ihtiyacını 
sakatatla gideriyor. 
Kasapta kilosu 13 

’ YTL olan kıymayı 
alamayan vatandaş 
soluğu sakatatçılar
da alırken, kilosu 
8 YTL. olan sakatat 

.dan hazırlanan 
kıymayı sofralarında 
götürebiliyorlar. 
Günümüzde yoksu
lun sofrasını sakatat 
süslemesi Gemlik'te 
ki sakatat satışı 
yapan işyerlerinin 
yüzünü güldürüyor. 
Sakatatçıların en 
çok sattığı ürünler 
arasında, kilosu 4 
YTL. olan kemikli 
kuyruk eti yer alıyor. 
Birçok yemekte 
damak tadının 
vazgeçilmez unsuru 

| kabul edilen kırmızı 
et de bu alışver
işlerde önemli

yer tutuyor. 
Ekonomik durumu 
iyi olan vatandaşın 
evine kilosu 9 YTL. 
ile 13 YTL. lira 
arasında değişen 
kıyma, kilosu 10 
YTL. ile 15 YTL lira 
arasında değişen 
kuşbaşı et gire
bilirken, dar gelirli 
sofralarında bu 
ihti yacı alternatif 
ürünlerle gidermenin 
ucuz yolu olarak 
sakatçıları 
seçiyorlar. .
Sakatatçılarda kilosu 
b YTL'ye kıyma, 
kilosu 10 YTL.’ye 
kuzu ve dana ciğeri. 
4 YTL.ye işkembe 
ve yüreği, 2,5 
YTL.’ye ise kuzu 

kelleyi alabilen 
dar gelirli vatandaş, 
kasabın yolunu etin 
pahacılığından 
dolayı unuttuğundan 
sofrasını sakatat da 
olsa et koymaya 
çalışıyor.
Gemlikli sakatatçı 
lardan Özen Tavuk 
ve Ciğercisi Zafer 
Ülgen, ülke 
genelinde yaşanan 
ekonomik kriz son
rası satışlarında 
artış gözlendiğini 
ve sakatattaki uyun 
fiyatlar nedeniyle 
özellikle orta direk 
vatandaşın tercihinin 
sakatat olduğunu 
söyledi. Ülgen şöyle 
konuştu: “Başta 
sakatat kıyma

Sakatat dar gelirlinin gözdesi oldu
......... ı.ı.ı........ıu .1. ..ıııı i'i..»!........... । ' ...1 .. . 11- 'mi.ii1. 1 1....-1.... -un—u

satışımızdaki artış 
vatandaşın kasabın 
yolunu unuttuğunu 
gösteriyor. Kilosunu 
en düşük 13 YTL. 
den aldıkları kıyma, 
bizde 8 YTL. olduğu 
için vatandaşın terci
hi.oluyoruz.” 
Ülgen, kasaplık 
et fiyatlarının 
yüksek olması 
nedeniyle emekli 
lerin de kasaptan et 
satın almayı unuttuk
larını söyledi. 
“Vatandaş kurban 

bayramlarında 
gönderilen etleri 
hala yemeklerde 
kullanır hale geldi. 
Bu etler de bitince 
mecburen sakatat 
satın alarak yemek
lerine katıyor. Dil, 

kelle ve ciğer gibi 
sakatatlar etten çok 
ucuz olduğu için 
sofralar sakatatla 
süsleniyor. ” diyen 
Zafer Ülgen 
satışlardan memnun 
olduklarını belirtti.

Mu mci
gmlıına alındı

Pollsien kaçarken camian diislü

Bıçak zoruyla bir 
kişinin 20 YTL 
parası ile kol 
saatini aldığı iddia 
edilen bir kadın 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
merkez Yıldırım 
ilçesi Şükraniye 
Mahalleşi'nde 
oturan Seçkin I. 
(24), polise başvu
rarak, Şahaser

Seri A 651-700 numaralı 1 cilt 
Gider Makbuzu cildimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
NECİP KILIÇ 

Gemlik Vergi Dairesi 
T.C. Kimlik No: 67927022072

Sokak’taki parkta 
otururken yanına 
gelen bir kadının, 
bıçak zoruyla 20 
YTL parası ile 
kol saatini aldığını 
söyledi. Polisin 
yaptığı kısa süreli 
araştırmada olayı 
yaptığı ileri sürülen 
Arzu C.(26) gözaltı
na alındı. Olayla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

Uyuşturucu operas 
yonu sırasında polis 
ten kaçmak isteyen 
bir kişi, çıktığı çatı
dan düşerek yaşa 
mini yitirdi. Aynı 
operasyonda 18 
kilogram esrarla 
yakalanan üç kişi 
ise tutuklandı.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre, bir ihbarı de 
ğerlendiren güvenlik 
güçleri, merkez 
Yıldırıhn ilçesi 
Anadolu Mahalle 
si'nde 5 ayrı adrese 
operasyon düzenle
di. Cami Çıkmazı 
Sokakta, Semih 
V.(21)'ye ait eve 
düzenlenen operas 
yonda evin kömür
lüğüne saklanmış 

toplam 18 kilo 107 
gram esrar ele geçi 
rildi. Gözaltına alı
nan Semih V.'nin 
ifadeleri doğrul
tusunda Taşkın ve 
Kumlu sokaklarda 
bulunan adreslere 
de operasyon 
düzenleyen polis, 
Oktay K.(42)'yı 
gözaltına aldı. 
Polisten kaçmaya 
çalışan Oktay K'nın 
oğlu Rıdvan K. (19) 
da kısa süren bir 
kovalamacının 
ardından gözaltına 
alındı. Rıdvan K'nın 
üzerinde 29 gram 
paket esrar bulundu. 
Taşkın sokak üzerin 
de yapılan operas 
yön sırasında ise bir 
zanlı polisten kaç
mak istedi. Evin bah 
çesine giren Serkan 
Çelik (19) isimli zan 

lı, bahçe duvarına 
tırmanarak yan tâ 
raftaki bir evin ba 
casına çıktı. Polisler 
tarafından kovala 
nan zanlı, bir başka 
evin çatısına atla
mak isterken iki evin 
arasındaki boşluğa 
düştü. Yaklaşık 4 
metreden betona 
düşen Serkan Çelik, 
kafasını betona 
çarpârak yaralandı. 
"Düştüm beni kur
tarın" diye polisler
den yardım isteyen 
Serkan Çelik, giriş 
yeri bulunmayan 
boşluktan çıkanlara 
rak Adli Tıp Kurumu 
doktoruna götürül 
dü. Burada doktor, 
sağlık durumunun 
iyi olduğu ve gözaltı 
na alınabileceği 
raporu verdi. Emni 
yete getirilen Serkan

Çelik, bir süre sonra 
rahatsızlanınca Çe 
kirge Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırıldı. 
Burada kafatasının 
kırıldığı ve iç kana
ması olduğu tesbit 
edilen Çelik, ameliy
ata alındı. Bir çocuk 
babası olduğu öğre
nilen Çelik, tüm 
müdahalelere rağ
men kurtarılamadı. 
Serkan Çelik'in ya 
kınları, operasyon 
sırasında polisin 
müdahalesi sonucu 
ölüm olayının ger 
çekleştiğini iddia 
etti. Konu hakkında 
açıklama yapan 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlar Şube 
Müdürü Yesari Vural 
ise ölüm olayı 
yaşandığı için çok 
üzgün olduklarını 
belirtti.
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Yaklaşan Kurban 
Bayramı öncesinde, 
büyükbaş hayvan 
fiyatları geçen yıla 
göre aynı düzeyde 
seyrederken, küçük 
baş kurbanlıkların 
fiyatlarında 
artış yaşanması 
bekleniyor.
Türkiye Kasaplar, 
Besiciler Et ve Et 
Ürünleri Esnaf ve

olacağını düşündük 
lerini dile getirerek, 
bu kapsamda bay 
ramda büyükbaş 
hayvan kesmek iste 
yen vatandaşların 
en az 2 bin 500 YTL' 
yi gözden çıkarma 
ları gerektiğini 
vurguladı.
Küçükbaş kurban
lıkların fiyatlarının 
ise artmasının bek-

Sanatkarları Fede 
rasyonu Genel 
Başkanı Fazlı Yal 
çındağ, Kurban 
Bayramı öncesinde 
kurban fiyatlarıyla 
ıTgilT tartışmaların 

। gündeme geldiğini 
belirtti.
Kurban pazarlarının 
yavaş yavaş kurul
maya başladığını, 
ancak henüz kur
banlık hayvan fiyat- 

ı larının tam olarak 
! netlik kazanmadığı 
i nı ifade eden Yalçın 

dağ, büyükbaş hay
van fiyatlarının ge 

| çen yılla aynı düzey 
de kaldığını, her
hangi bir artış ya da 

I azalışın söz konusu 
| olmadığını söyledi. 
। Yalçındağ, büyük

baş hayvan için 12- 
> 12,5 YTL gibi kilo- 
| gram satış fiyatı

lendiğini belirten 
Yalçındağ, şöyle 
konuştu:
“Bu yıl kurbanlık 
küçükbaş hayvan
ların fiyatı pahalı 
biacak. Türkiye 'de, 
küçükbaş hayvan 
varlığı sürekli ola 
rak azalmaktadır. 
Küçükbaş hayvan 
varlığı, özellikle son 
yıllarda düşüş eğili 
mine girmiştir. Geç 
miş yıllarda arkadaş 
lara şakayla karışık 
'Bu gidişle çocuk
larımıza küçükbaş 
hayvanları ancak 
hayvanat bahçesin 
de gösterebileceğiz' 
diyordum. Ancak bu 
şaka, yakın bir tari
hte gerçek olacak 
gibi gözüküyor. Her 
geçen sene küçük
baş hayvan bulmak
ta zorlanıyoruz. ”
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Bıırsasolıalılarıtarihidoltuya 
uygun hale geliriliyor

BivütsehirOfte»ınJanWirHonstfi
Tarihi mirasın korun 
ması ve gelecek ku 
şaklara aktarılması 
noktasında Bursa’yı 
uluslararası plat
formlara taşıyan 
Osmangazi Belediye 
si, mimari açıdan 
geleneksel kimliğini 
koruyan sokaklara 
da el attı. Kentin ta 
rihi miras açısından 
en yoğun bölgesi 
olan Tophane'deki 
iki sokakta sağlık
laştırma ve restoras 
yon çalışması başla 
tıldı. Üçüncü sokak
la ilgili ihale de önü 
müzdeki günlerde 
yapılacak.
Osmangazi Belediye 
si'nin sokak sağlık
laştırması çalışması 
kapsamında ele aldı 
ğı ilk sokak Osman 
gazi Çıkmazı. Bey 
Sarayı ile Orhan 
Gazi- Osman Gazi 
türbeleri arasında 
yer alan ve gelenek
sel mimarisini koru
mayı başarmış 
sokaklardan biri 
olan Osmangazi

Çıkmazı, hemen 
yakınındaki Kalö 
Sokak gibi Bur 
sa'nın tarihi atmos
ferini yansıtan bir 
görünüme bürüne 
cek. Proje kapsa 
mında, çıkmaz 
sokak üzerindeki 
tüm yapılar elden 
geçirilecek. Sokağın 
zemini ve altyapısı 
yenilenecek, cepe 
silüetleri tarihi 
dokuya uygun hale 
getirilecek.
Başkan Altepe'nin 
verdiği bilgiye göre, 
Osmangazi Çık- 
mazı'ndaki çalış
malar kapsamında 
10 bina bütünüyle 
elden geçiriliyor. 
Binaların 
pencereleri, 
çatıları, olukları, 
kuşakları, 
saçakları, boya 
ve badanaları 
tümüyle yenileniyor. 
Bölgedeki Osman 
gazi İlköğretim 
Okulu duvarı da 
proje kapsamında 
elden geçiriliyor..

Bursa Büyükşehir 
Belediye Orkestrası 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü İcra Heyeti, 
2008-2009 sanat 
sezonunun ikinci 
konserini, 13 Kasım 
Perşembe günü

İpek Yolu nda Gocuk Kervanı
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 28 Kasım 
Cuma ile 4 Aralık 
Perşembe tarihleri 
arasında düzen
lenecek ‘3. 
Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali 
bünyesinde çocuk
lara özel filmler de 
gösterilecek. 
Festival programına 
bu yıl ilk kez 
dahil edilön 
‘Çocuk Kervanı’ 
bölümünde 6 ile 
12 yaşları arasında 
çocuklara yönelik, 

saat 20.30’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
gerçekleştirecek. 
Büyükşehir Belediye 
Orkestrası Türk 
Sanat Müziği Bölü 
mü İcra Heyeti, Salih

Türkçe dublajlı 
ve altyazılı 
filmler beğeniye 
sunulacak.
Bursa’da yaşayan 
kimsesiz çocuklara 
sinema keyfini 
yaşatmak isteyen 
Büyükşehir Belediye 
si, okullardan gele
cek öğrencilerin 
yanı sıra çocuk 
yuvalarında kalan 
minikleri de beyaz 
perdenin büyüsü 
ile buluşturacak.
Çocuk filmleri, festi
val süresince Tayya 
re Kültür Merkezi’n 
de. 09.30 seansında 

Berkmen’in şefliğin 
de vereceği kon
serin ilk bölümünde, 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
sevdiği şarkıları 
seslendirecek. 
Konserin ikinci

ücretsiz olarak 
izlenebilecek. Ücret
siz olarak dağıtıla
cak olan popcorn ve 
içeceklerle de 
çocukların şinema 
eğlencesini ikiye 
katlayacak olan 
‘Çocuk Kervanı’ 

bölümünde ise 
TRT İstanbul 
Radyosu Sanatçısı 
Nusret Yılmaz, 
farklı makamlardan 
oluşan repertuarı 
sanatseverlerle 
paylaşacak.

bölümünde; ‘Ejder 
Avcıları’, ‘Komşum 
Totoro’, ‘Küçük 
Denizkızı Ponyo’, 
‘Sevimli Dinozor’, 
‘Üç Haydut’ ve 
‘Yürüyen Şato’ film
lerinin gösterimi 
yapılacak.
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Bursa Valisi Şahabettih Harput'un 
İznik, Orhangazi, Mustafakemal 
paşa, Karacabey ve Nilüfer kayma 
kamlıklarına birer yazı göndererek, 
çevre kirliliğine karşı duyarlı dav 
ranılması gerektiğini bildirdi.

M mi t ti in ı inim

Gündem termik santral
Dün, Gemlik’in gündeminde termik sant 

rai konusu vardı.
CHP İlçe Örgütü’nce düzenlenen etkinlik 

ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na 
kişisel itiraz başvuruları yapıldı.
Bir gün önce de aynı konuda, Gemlik 

Yaşam Atölyesi Derneği üyeleri tepki 
dilekçelerini Ankara’ya postaladılar.

Devamı sayfa 5’de

V Gemlik Enerji A.Ş. tara 
tından ilçemizde yapılması 
planlanan kömürle çalışa
cak Termik Santrala dün de 
CHPTıler itiraz dilekçesiyle 
tepki koydular. Enerji Dü 
zenleme Kurulu’na gönderi 
len mektupla santrale izin 
verildiğinde Gemlik ve çev 
resine zarar vereceği belir
tilerek, şirkete gerekli iznin 
verilmemesini istediler.

Haberi sayfa 3’de

SP Belediye 
Başkan 

adayı yarın 
açıklanıyor

Mart ayında yapılacak yerel seçim
lerde, Saadet Partisi’nin Belediye 
Başkan adayı açıklanıyor. SP’den 
yapılan açıklamada, belediye baş 
kan adayının yarın saat 19.30’da 
Milton Aile Çay Bahçesi’nde SP Ge 
nel Başkanı Numan Kurtulmuş 
tarafından açıklanacağı bildirildi.

Büyüksehir komisyonlarına 
Gemlikliler de seçildi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi dün yapılan Kasım 
ayı toplantısında, ihtisas komisyonlarında görev 
yapacak üyelerini seçti. 50 madde ile 18 önergenin- 
görüşüldüğü meclis toplantısında, 7 ihtisas komisyonu 
tespit edildi. Yapılan seçimlerde, Gemlik’ten Nurettin 
Bay, Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Cemal Aydın Aybey, 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, Hüseyin İnce, Çevre 
ve Sağlık Komisyonu’na, Refik Yılmaz Hukuk Korniş 
yonu’na seçilirken, Ali Okuroğlu ise yeniden Büyükşe 
hir Belediye Encümeni'ne getirildi.

ww.gemlikkorfez%25c4%259fazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETÎNKAYA

"Buluşma
Konu sıkıntısı....

Ne yazayım?
Burnumuzun dibinde tütecek ve doğa mızı 

belleyecek kömürle çalışan termik santral 
kürmaya dönük girişimleri mi?

Bizi yönetenlerin vurdumduymazlıkları ve 
günü kurtarmaya dönük uygulamaları yüzün
den içimize işleyen ve canımızı yakan 
ekonomik krizi mi?

Ülkenin üzerine karabasan gibi çökerek 
korku imparatorluğu yaratmayı hedefleyen 
Ergenekon davasını mı?

Tüm değerlerin yerini paranın ve bireysel 
çıkarların aldığını mı?

Bilinçli olarak uygulana gelen politikalarla 
Tarımın Bitirilmesini mi?

Yaşanmış örnekleriyle her biçimde oy art
tırıcı teknikleri mi?

. Siyasi irade tarafından iş yaratılan ve 
geliştirilen yandaş şirket ve ürünleri mi?

Malum kişi tarafından “durmak yok götür 
meye devam” denilerek yandaş ve sempati
zanlara yönelik gaz verici konuşmaları mı?

Ahlaksız bir ihtiyarın ve ondan da pervasız 
eşinin ahlaksızlığını ve namussuzluğunu mu?

Çizgi filmlerle, karikatürlerle ve TV dizile 
I riyle çocukların bilinçaltına yönelik uygula- 
| maları mı?

Televizyonlardan pompalanan kaymaklı 
iktidar yorumlarını mı?

Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’e dönük saldırıları mı?

Yumurta ve ampul üretim, yatırım ve itha 
laflarıyla memleketi soyup soğana çeviren ve 
çevirecek olan anlı şanlı devlet büyüklerini

I mi?' . -
Zeytin, fındık, tütün üretenlerin içine düş 

! tükleri hal-i pür melali mi?
Dinsel duyguları sömürerek toplanan para

I lardan kazanılan ve geri ödenmeyen paraları 
i mı?
I Bölücü başının bir adada devletin olanak 
larıyla zevk-ü safa içinde yaşayışını mı?

| Danışmanlık yaparak ülkeyi, ulus devleti 
parçalamak için çalışan satılmışların 
dalaverelerini mi? ,

Toplumun gözünün içine baka baka yapı 
lan sahtekârlıkları mı?

Devletin arazilerine aracılık ederek mil yon 
dolarları lüpleyen dişli dişsiz aileleri mi?

Siyasi nüfus kullanılarak devletin cıvata
larının yalama edildiğini mi?

Kültürsüz ve iki laf etmekten aciz kültür 
müdürlerini mi?

Televizyonlarda evlilik programları adı 
altında genç kadınlarla yaşlı erkekleri,yaşlı 
kadınlarla genç erkekleri duyguları sömür
erek buluşturmaya çabalayan “ahlaksız” ve 
ahlaksızlıkları mı?

Rüşvetin, hilenin, irtikâbın ve iltimasın 
yönetim biçimi olduğunu mu?

Doğanın dengesini bozarak çevreyi kir
letenleri mi?

Satılmış, dönek ve yalakaların arş-ı alaya 
I çıkan akıl almaz şapşalaklıklarını mı?

Kendilerini pürü pak olarak niteleyenlerin 
saman altında yürüttüğü suları mı?

Toplumun sefilleştirilerek “sadaka” ya 
bağlanmasını mı?

Ruhsat, oturma izni aramaksızın bağlanan 
elektrikleri mi?

Hangi birini yazayım...
“Bugüne dek yazdık da ne oldu?”demeye- 

ceğiz yazmaya devam edeceğiz.
Yorulmak yok..
Yılmak yok...
Taaki toplum seçmeyi seçilmeyi, iyiyi 

kötüyü ayırt edinceye kadar...

Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Doç. Dr. Kayıhan 
Pala konuşmacı 
olarak katılacak. 
Panel, Doğayı ve 
Çevreyi Koruma 
Derneği, Ekoloji 
Yaşam Derneği 
ve Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
tarafından 
düzenlendi.
Dernek sözcüleri 
Gemlik’i yakından 
ilgilendirecek 
bir konu hakkında 
tüm Gemliklilerin 
panele davetli 
olduklarını, ilçe 
yöneticilerinin de 
bu panelde mutlaka 
bulunmaları gerek
tiğini hatırlattılar.

Termik Santral ile ilgili
panel düzenleniyor

Gemlik’te kurulması 
planlanan kömürle 
çalışacak Termik 
Santralin zararlarını 
anlatmak için sivil 
toplum örgütlerinin 
öncülüğünde 
“Gemlik’te Termik 
Santral” adlı bir 
panel düzenleniyor. 
29 Kasım 2008 
Cumartesi günü 
Mert Aile Çay 
Bahçesi’nde saat 
13.oo de yapılacak 
olan panele, Bursa 
Çevre Mühendisleri 
Odası’ndan Zerrin 
Kartal, Doğayı 
ve Çevreyi Koruma 
Derneği’nden 
Orhan Sarıbal, 
Çan Belediye 
Başkanı Orhan 
Sarıbaş ve Uludağ

GEMLİK'TE 
TERMİK j 
SANTRAL

flKP de kongre heyecanı
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın 
hafta sönunda 
yapılacak olan 
ilçe kongresinin 
heyecanı başladı. 
İlçe başkanlığı 
görevini 5,5 yıldır 
Sürdüren Enver 
Şahin, ilçe 
kongresinde 
aday olmayacak. 
İlçe Başkanhğı’na 
ise tek liste 
ile gidilecek. 
15 Kasım 2008 
tarihinde ilçe 
başkanlığı görevini 
bırakacak olan . 
Enver Şahin, 
yaptığı açıklamada, 
şunları söyledi: 
“Bayram havası 
içinde geçecek 
olan kongremizde 
tüm partilililerimizi 
kucaklayacağız.

Oktay Kahveci - Enver Şahin

Partimize kayıtlı 
üyelerimizi 
kongremize 
davet ediyorum" 
15 Kasım 2008 
Cumartesi günü 
saat 13.oo’de 
Belediye Düğün 
Salonu’nda yapıla

cak olan AKP 
Gemlik 3. olağan 
kongresinde 
İlçe Başkanlığı için 
Diş Hekimi Oktay' 
kahveci adaylığını 
açıklamıştı.
AKP içinde yapılan 
temayül yoklamasın

MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

da en çok oyu 
alan Kahveci’nin il 
karşısına başka 
adayın çıkmayacağı I 
öğrenildi.
Oktay Kahveci işe I 
yaptığı açıklamada, 
“Kongre sürecinin I 
birlik, beraberlik 
ve kardeşlik içinde 
geçmesini diliyorum. I 
Kongremizi tamam- I 
ladıktan sonra, 
önümüzdeki yıl 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde, I 
partimizin Gemlik’te 
başarılı olması için 
üzerimize düşen . I 
görevi yapacağız." 
Cumartesi günü 
yapılacak olan 
kongreye Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk
Çelik’in de 
katılması bekleniyor.

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

|f 1İV|D Ağrı Merkez Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
llni İr kaybettim. Hükümsüzdür. YUSUF AKBOĞA
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?Hİİ1İİ! Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik Enerji A.Ş. tarafından ilçemizde yapılması planlanan kömürle çalışacak 
Termik Santrala dün de CHP’liler itiraz dilekçesiyle tepki koydular. Enerji 

I Düzenleme Kurulu’na gönderilen mektupla santrale izin verildiğinde Gemlik ve 
çevresine zarar vereceği belirtilerek, şirkete gerekli iznin verilmemesini istediler.

। Seyfettin ŞEKERSÖZ 

' CHP İlçe Örgütü’nün 
düzenlediği etkinlik 
le Gemlik Enerji 

A.Ş. nin kurmak
I istediği Termik 
Santrale izin 

| verilmemesi için 
yüzlerce kişi 

j bireysel olarak 
Enerji Düzenleme 
Kurulu’na 500 

' dilekçe gönderdi.
Dün, saat 13.oo de 
‘•>00 kişilik, bir grup, 
•ostane önünde 

t m l uşarak, 
L.nprjı Denetleme 

i Kurulu’na 
I Termik Santralin 
kuruluşuna itiraz 

toplandı.
CHP İlçe Başkanı 

| Cem Güler ile 
yönetiminin 
desteklediği tepkiye 
DSP İlçe Başkanı 
‘4‘işeyin Poyraz, 
şiddet Partili bir 
grup vatandaş, 
llmıırbey Belediye 
başkanı Fatih Güler, 
Kurşunlu Belediye 

। Başkanı Bayram 
Demir. Bursa Ekoloji 

' Derneği Başkam 
ve Dogader Başkanı 
u a Akay, Gemlik 
*aşam Atölyesi 
üernfeği üyeleri 
ile sivil toplum 
örgütleri ve duyarlı 
vatandaşlar katıldı.

ANAYASAL 
HAKKIMIZ 
ENGELLENEMEZ 
Anayasa’dan 
doğan hakların gasp 
('dilemeyeceğini 
söyleyen CHP İlçe 
başkanı Cem Güler, 
postane önünde 
toplanan kalabalığa 
yaptığı konuşmada, 
kömürle çalışacak 
termik santralın 
kurulmasıyla 
Gemlik'in önünün 
kapanacağını 
ve cazibesini kay 
bedeceğini söyledi.

; Çevrede bulunan 
j zeytin ağaçları ile 
' doğanın santralden 
çıkacak karbon- 
monoksit ve sülfir

I gibi gazlarla doğa 
katliamına dönüşe-

I ceğini belirterek, 
Enerji Piyasası

Düzenleme 
Kurulu’nun istenilen 
lisansı vermemesi 
nin insanlık için 
gerekli olduğunu 
söyledi.

GEMLİK SAHİPSİZ 
DEĞİL
Anayasal hakların 
hiç kimse tarafından 
engellenemeyece 
ğini de belirten 
Cem Güler, "Gemlik 
sahipsiz değil. Bu 
sorun tüm Gemlik 
halkının sorunudur. 
Korkunç bir tehlike 
ile' karşı karşıyayız. 
Önlemi şimdi alın
mazsa Gemlik'te 
gelecek nesiller 
için yaşam daha 
da zorlaşacak" 

şeklinde konuştu. 
Gemlik'in rüzgar 
enerjisi üretmesi 
için ideal yerlerden 
biri olduğunu da 
söyleyen Cem Güler, 
"Zeytinciliği, bajıkçı 
ligi, tarımı, turizmi, 
insanları ve diğer 
canlıları neden 
gözden çıkarılıyor. 
Çok daha temiz ve 
ekonomik olan rüz
gar ve güneş ener-, 
jısi gibi seçe nekler ç 
dururken, çevreye 
zarar vereceği açık 
olan bu santralin 
yapımına izin veril 
memelidir" dedi.

İLGİNÇ 
GÖRÜNTÜLER 
Postane önüne 

gelerek termik şant 
ralin yapılmaması 
için tepki gösteren 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ile . 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, yaptıkları 
açıklamalarda, 
"AKP nasıl millete 
zarar veriyorsa 
termik santralde 
Gemlik'e zarar 
verecek. Daha 
uzun yaşayabil 
memiz için termik 
santrali Gemlik'te 
istemiyoruz" 
dediler.
Fatih Mehmet 
Güler, Line 
Tv. ye yaptığı 
açıklamada, "Kömür 
ile çalışacak bir 
elektrik santrali 
yerine Umurbey’de 
ölçümlemeleri 
yapılan rüzgarla 
çalışacak santral- 4 
lerin yapımına 
bölgemiz uygundur. 
Bu tür sanrtraller 
çevreye de 
zarar vermez.
Gelsinler biz kendi
lerine yardımcı 
olalım" dedi.
Daha sonra 
ellerinde tepki 
dilekçelerini 
araç üzerlerinde 
ve birbirlerinin 
sırtında imzalayan 
vatandaşlar 
ile Belediye 
Başkânları birlikte 
postaneye girerek 
Enerji Piyasası 
Düzenleme 
Kurumu'na 
tepki mektuplarını. 
gönderdiler.

Elektrik faciası!...
Gemlik önceki gün bir elektrik kesintisi 

faciası yaşadı..
Saat 17.30 da başlayan kesinti gece 

yarılarını geçerek saat 02.00 civarında sona 
ermiş..

1 Ermiş diyorum, çünkü bir çok kişi gibi 
benimde o saate kadar bekleyecek takatim 
ve tahammülüm yoktu..

Kapkaranlık bir ortamda, evinizdeki hicaz 
lar çalışmıyor, çalışması bir yana korkudan 
hepsinin fişlerini çekmişisiniz, binlerce 
liraya mal olan mallarınız korumak kaygısı 
ile sonucu bekliyorsunuz..

Ne oluyor?..
Bu kesintinin sebebi ne?
Hiçbir şey bilmiyorsunuz.. ।
Bilmek için telefonla baş vurduklarınızda ı 

sıkıntı içinde adeta sîzleri azarlar gibi 
cevaplar veriyorlar..

Vatandaş şaşkın bekliyor....
Şimdi ben diyorum ki; Ey Gemlikte ki 

yöneticiler,
Ey Belediye başkanımız; Yapılacak bir 

anons ile arıza sebebi ve tahmini bekleme 
süresi vatandaşlara bildirilerek onların 
telaşı, korkusu giderilebilirdi..

Bilhassa Belediye başkanımıza sesleni 
| yorum;

TEDAS’la yakından temas kurularak 
j kesintinin sebebi, yapılacak işlemlerin tah

mini süresi Öğrenilerek vatandaş rahatlatıla- 
bilirdi,..

Bir anons yeterdi..
Çeşitli toplantılarda kavga sebebi olan 

anons yaptırmama kısıtlamanıza sön verip 
seçimlerin yaklaştığı bu günlerde lehinize 
puanlarda çıkardı..

Gazetelerde okuyoruz geçmiş tarihlerde 
Amerika’da Newyork şehrinde kısa bir 
kesinti olunca o şehrin Belediye Başkanı 
istifaya çağrıldı.

O da hatasını kabul etti ve istifa etti..
Japonya’da bir bakan yine aynı has

sasiyet ile istifa ettiğini bütün dünya 
duydu..

Ey TEDAŞ müdürleri, teknik elemanları 
sizden kimse hesap sormayacak mı?

Vatandaş diyor ki; Benim evimde bu 
sebeple buzdolabımın hesabını kim ödeye
cek?

Ben bir gün geç ödeme yaptığımda 
cezayı yazıyorsun, üç liralık borcum içim 
elektriğimi kesiyorsun..

Hep sîzler mi bana ceza vereceksiniz ?
Vatandaş olarak ben saf, koyun yerine 

konup hep ezilmek istemiyorum..
Yeter artık..
Suçlular kimse çıksın ortaya.
Bilmek istiyorum.

K fiŞ€D€ S€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Belediye başkan adayı 
tanıtım toplantısı için GEMLİK'TE

TÜM GEMLİK HALKI

DAVETLİDİR
15 KASIM 2008 SAAT: 19:30 MİLTON ÇAY BAHÇESİ



14 Kasım 2008 Cuma Gemlik Karfez

Gündem Termik Santral
Gemlik bu tür tepkileri ilk kez 

yaşıyor.
CHP İlçe Başkam’nın ilçe gün

demine taşıdığı Gemlik Elektrik 
A.Ş.nin kuruluşu ve Gemlik 
Gübre Fabrikası içinde kömürle 
işletilecek bir Termik Santralin 
yapılmak istenmesi konusu 
güncelliğini korudu.
Belediye Meclisi’nde ele alı

nan konu, “Belediye ye böyle bir konu ile 
başvuru yapılmadı" gerekçesiyle “Termik 
Santraldan haberimiz" yok dendi.

Bu noktadan başlayan gelişmeler ile 
bugünlere gelindi.

Gemlik Elektrik’in Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu’na başvurarak izin 
istemesi üzerine, bu iznin verilmemesi için 
CHP’liler harekete geçti.
Dün, postane önünde toplanan kalabalık 

arasında siyasi partilerden DSP İlçe 
Başkanı Hüseyin Poyraz’ı ve bazı Saadet 
partilileri gördüm.

Umurbey Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler ve Kurşunlu Belediyi Başkanı 
Bayram Demir de termik santrale karşı 
olanlar arasındaydı.

Çevre ve Doğayı Koruma Derneği yöneti
cileri de tepkiye katılmıştı.

CHP İlçe Başkanı Cem Güler, 500 dilekçe 
ile SPDK’ya itiraz ettiklerini söyledi dün.

Bursa’dan tepkileri görüntüleyen Line Tv. 
ile görüşen Umurbey Belediye Başkanı ve 
CHP Gemlik Belediye başkan adayı Fatih

Mehmet Güler, enerji üretilmesine karşı 
olmadıklarını ancak, dünyanın artık terk 
ettiği kömür ile enerji üretmenin 
insana büyük zararlar verdiğine dikkat çeke 
rek, Gemlik Elektrik A.Ş. yöneticilerinin 
Umurbey’de ölçümlerneleri yapılan, temiz 
enerji olan rüzgar gücüyle enerji elde 
etmelerini istedi.

CHP’nin termik santrale tepkisinin ardın
dan çevre ve doğaya duyarlı dernekler de 
harekete geçerek 29 IKasım günü 
“Gemlik’te termik santral” konulu bir panel 
düzenlenmesi kararı alındı.

çevreye ve . Kulübü’nün

İlçe içine bu panel ile ilgili afişler 
asılmaya başlamış.

Paneli, Bursa’dan iki, Gemlik’ten 
bir dernek düzenliyor.

DOĞADER, EKODER ve Gemlik
Yaşam Atölyesi...
Kömürle üretim yapacak termik 

santrallerinin çevreye vereceği
zararlar uzman kişilerce anlatıla
cak.

İş bununla bitmiyor.
Geçtiğimiz günlerde, Gemlik Lions 

Bursa’da yapılan olağan 
toplantısına davet edilen Uludağ Üniver
sitesi Çevre Bölümü öğretim üyelerinden 
hemşehrimiz Prof. Dr. Hüseyin Savaş 
Başkaya’nın yaptığı konuşmanın yankıları 
Bursa’dan Gemlik’e kadar geldi.

Bu santralin kuruluş izni alınmadan, 
demokratik platformda tartışılıp konuşul
ması en doğru harekettir.

Termik santrala karşıtları kadar Gemlik 
Elektrik’in de Gemlik halkına kurmak için 
girişimlerini başlattıkları yatırım konusunda 
geniş bilgi vermeleri gerektiğine inanıyo
rum.

Daha önce Sayın Mehmet Yıldırım ile yap
tığımız söyleşi de bize verilen bilgileri 
Gemlik halkıyla paylaşmıştım.

Ama bu noktada bu yetersiz.
Birçok insan termik santrallerin çevreyi 

kirleteceğine inanıyor.
Onların görevi, yapacakları işin zararsızsa 

bunu insanlara anlatması olmalı.

। Eski Minibüs Garajı içinde bulunan tuvaletin dış
' görünümü içler acısı. Bu durum ilçemize hiç yakışmıyor.

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
M a c i d e ÖZALP

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

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

Bursa'nın en büyük 
ilçelerinden biri 
olan Gemlik’in 
ortasında bulunan 
Belediye’ye ait 
eski Minibüs 
Garajı içindeki 
tuvaletin görüntüsü 
Gemlik’e hiç 
yakışmıyor. 
Nüfusu 80 bini 
bulan Gemlik’te, 
az sayılâcak 
miktarda tuvalete 
sahip olması bir 
yana, mevcutların 
da çok eski ve 
yıkık dökük içinde 
olmaları vatandaş 
ların tepkisine 
neden oluyor.
Dörtyol Kavşağı’nda 
bulunan tuvalet

ile Çarşı Deresi’nin 
içindeki tuvaletlerin 
durumu içler acısı. 
Esnaf ve çevre

halkı tuvaletlerin 
ilçemize yakışır 
bir duruma getiril 
meşini istiyorlar.

T|PI mm m .
MHAj) “SUYUNU BOŞA 

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 M kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
__________________Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan__________ . • 
_______Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______  

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

__________________________ 135 m2 65.000-YTL_____________ ■

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 ■ YTL 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 

______________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2______________
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
tr^pl1x1JoğalgaLzli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
körfez manzarali SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21



14 Kasım 2008 Cuma Gemlik KHrffez Sayfa 6

Bil Oershanesi'nılen ailelere konterans
Seyfettin ŞEKERSÖZ
ISO 9001 Kalite 
Belgeli Gemlik 
BİL Dershanesi 
öğrencilerine 
ve velilerine 
"Çocukların Okul 
Başarısını artırmak 
için anne ve babaya 
düşen görevler" 
konulu bir konferans 
düzenledi.
Rehberlik
yürütme kurulunca 
yönetilen veliler 
ve öğrencilerin 
katılımıyla 
sağlanan konuş
malarda sonuç 
bildirgesi olarak 
anne ve babanın 
çocuğa evde 
olumlu ders 
çalışma koşullarının 
sağlanması, 
sürekli eleştiri 
yapılmaması, - 
onun bir fert gibi > 
kabullenilmesi, • 
ona sevgi ile 
yaklaşılması, 
baskı yerine

görev bilinci 
öğretilmesi, 
baskıcı, otoriter 
ve41eştiri tutumdan 
kaçınılması 
seklinde oldu.
*Çocuk yaşadığını 
öğrenir” derken; 
"Sürekli eleş 
tirilmişse, kınama 
ve ayıplamayı 
öğrenir" "kin 
ortamında 
büyümüşse, kavga 
etmeyi öğrenir" 
"Alay edilip 
aşağılanmışsa, 

sıkılıp utanmayı 
öğrenir" 
"Devamlı 
utandırılarak 
terbiye edilmişse, 
kendini suçlamayı 
öğrenir" "Hoşgörü 
ile yetiştirilmişse, 
sabırlı olmayı 
öğrenir" 
"Desteklenip, 
yüreklendirilmişse, 
kendine güven 
duymayı öğrenir" 
"Övülmüş ve / 
beğenilmişse,, 
takdir etmeyi 

öğrenir" 
"Haklarına saygı 
duyularak 
büyütülmüşse, 
adil olmayı 
öğrenir" "Güven 
ortamı içersinde 
yetişmişse, 
inançlı olmayı 
öğrenir" "Kabul 
ve onay görmüşse, 
kendini ve insanları 
sevmeyi öğrenir" 
şeklindeki verici 
sözlerle BİL 
velilerine 
çocuklarını 
nasıl yetiştirmeleri 
gerektiğini en 
iyi şekilde 
gösterildi.
Konferansta 
velilere yönelik 
konuşma yapan 
BİL dershanesi 
kurucusu 
Müdürü Türkçe 
öğretmeni 
Metin Şanlı, 
bu tür konferans 
ların her ay 
yapılacağını 
bildirdi.

SCMtolIMI 
mağıluriyeline e-okul çölümü
Seviye Belirleme 
Sınavı'nın (SBS) 
özellikle Yılsonu 
Başarı Puanı (YBP) 
konusunda ortaya 
çıkan ve birçok öğ 
rencinin mağduri 
yetine sebebiyet ve 
ren duruma MEB' 
lığı “e-okul” ile el 
koyacak.
Bakanlık, Ortaöğre 
tim Kurumlarına 
Geçiş Sistemi'nin 
devreye girmesi 
nedeniyle YBP'nin 
hesaplanmasında 
sübjektif davranan 
öğretmenleri tespit 
ederek, hak kayı
plarının önleneceği
ni bildirdi. Milli Eği 
tim Bakanı Hüseyin 
Çelik, bu yıl ilk defa 
yapılan SBS'de ya 
şanan YBP mağdu 
riyeti ile ilgili olarak 
“SBS Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi” 
konulu 2008/77 
sayılı genelge 
yayımladı.

Bakan Çelik, 
Ortaöğretim 
Kurumlarına Geçiş | 
Sistemi'nin devreye V 
girdiğini belirterek, I 
yeni sistem ile 
öğrencilerin maruz 
kaldığı ağır baskı ve 
endişenin en aza 
indirilmesi, okul dışı 
kurumlara 
yönelmelerinin 
önlenmesi, böylelik
le de sosyal ve 
psikolojik gelişmele , 
rinin daha sağlıklı 
olmasının hede
flendiğini söyledi. . 
6, 7 ve 8 inci 
sınıflarda yapılan, 
SBS'nin öğrencinin 
okul içi başarısı ile 
sosyal ve kişisel 
gelişiminin de etkili 
ol.duğu çok yönlü 
bu uygulama 
olduğunu savunan 
Çelik, bu yıl 
başlatılan uygula
madan da olumlu 
sonuçlar elde 
edildiğini söyledi.

GÖRMEDEN KARAR 
VERMEYİN

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
SÎZLERİ BEKLİYOR

w \ffWW
Körfez OFSET

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

BİR TEM
KABARTANINIZ

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK »a aa a a 
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SGK'ılan aylık prim ödeme
sürelerine ilişilin oyarı

Özel nitelikteki işyer
lerinin en geç 24 
Kasım, resmi nite
likteki işyerlerinin 
ise 12 Aralık tari
hine kadar, 2008 
Ekim ayı aylık 
prim ve hizmet 
belgelerini Sosyal 
Güvenlik Kurumuna 
(SGK) göndermeleri 
gerekiyor.
SGK'dan yapılan 
yazılı açıklamada, 
özel nitelikteki iş 
yeri işverenleri için 
en geç belgenin 
ilişkin olduğu ayı 
izleyen ayın 23'ün 
de, resmi nitelikteki 
işyeri işverenleri 
için de en geç bel
genin ilişkin olduğu 
dönemi izleyen 
takvim ayının 
7'sinde asıl, ek veya 
iptal nitelikteki aylık 
prim ve hizmet 
belgelerini kuruma 
göndermek zorunda 
oldukları hatırlatıldı. 
Açıklamada, şunlar 
kaydedildi: "Buna 
göre, özel nite
likteki işyerine ait 
2008/Ekim ayı aylık 

| prim ve hizmet bel

gesinin, 23 Kasım 
2008 tarihinin Pazar 
gününe rastlaması 
nedeniyle en geç 
ilk iş günü olan 
24 Kasım 2008 
tarihinde, resmi 
nitelikteki işyerine 
ait 2008/Ekim ayı 
aylık prim ve hizmet 
belgesinin ise 7 
Aralık 2008 tarihinin 
Pazar gününe, 
takip eden 
günlerin de 
resmi tatil olan 
Kurban Bayramına 
rastlaması 
nedeniyle en geç 
ilk iş günü olan 
12 Aralık 2008 
tarihinde kuruma 
gönderilecektir." 
Açıklamada, iş 
verenlerin aylık 
prim ve hizmet bel
gelerinden dolayı 
idari para cezasına, 
primlerin süresinde 
yatırılmamasından 
dolayı da gecikme 
cezası ve gecikme 
zammına maruz 
kalmamaları açısın
dan tarihlere dikkat 
edilmesi uyarısında 
bulunuldu.

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’n 
" den aldığım ehliyetimi 31 Ekim 

2008 tarihinde kaybettim.2 Hükümsüzdür. BAHRİ GİRGİN SATILIK DAİRE DEVREN SATILIK
Qa Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’n 

den aldığım ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SUAT KONAKOĞLU

Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğünden aldığım Okuma 
Yazma Belgelerimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. KADİR KAYA

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3210 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire
GSM: (0.538) 322 70 73

GEM1İK SİNEMA GÜN1CĞÜ

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VENÜS SİNEMASI
EVRİM ARABALARI 11.30-14,00-15.15-20.30
RESİMDEKİ HAYALET 14.15.-20.30
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00-16.00

NÖBETÇİ ECZANE
14 Kasım 2008 Cuma

ÇAĞLAR ECZANESİ 
Pazar cad. No: 25 GEMLİK 

Tel: 513 35 52

Ilıca Caddesi 
Dr. Ziya Kaya Mah. 

Migros arkası Çiğdem Sok. 
No: 4 de çalışır vaziyette 

PC ve DEMİR DOĞRAMA 
DÜKKANI Devren Satılıktır. 

0 532 744 67 46
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENTSİTESİ'NDE EŞYALI 
SOBALI veDENİZ MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
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Eski evlerin hali ne olacak?
İlçe içinde çeşitli 
mahallelerde 
bulunan eski evler 
tehlike yaratmaya 
devam ediyor. 
Eski Rum mimarisi 
nin günümüze 
kadar gelen 
örneklerinin ayakta 
kalmaya çalışan 
sonları da artık 
yıkılmamak için 
mücadele ediyor. 
Bahkpazarı, 
Halitpaşa, Kayhan 
ve Yeni Mahalle’de 

apartmanların 
aralarda kalan 
eski evler 
bakımsızlıktan 
yıkılma ile karşı 
karşıya kalıyorlar. 
Kimisinin Kültür 
ve Tabiat Varlıkları 
Koruma Kurulu 
tarafından tescilli 
olması nedeniyle 
yıktırılmadığı eski 
binaların kaderi 
kendi kendine 
yıkılmaya kaldı. 
Halitpaşa Mahallesi

2 Nolu Cadde’de 
bulunan eski 
birevin bakımsızlık 
nedeniyle çökmesi 
sonucu enkazları 
hala dururken, 
ise evlerin tümünde 

yıkılma tehlikesi 
yaşânıyor.
Bir daha bulunması 
mümkün olmayan 
özgün evlerden 
bazılarının korumaya 
alınması isteniyor.

Solaksuhaşı Lastik Akcan 
Petrol işbirliği ile lastiklerde 

diş ölciimlemesi yapıyor

MflNfiSTIR'Dfl DENİZE KflRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLAR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA
yf 240 M2 
S GÜVENLİKLİ

S ÜZEL YÜZME HAVUZLU
S RAOYAL TEMEL C - 30 BETON

Gemlik Goodyear 
Oto Araç Lastikleri 
Bayi Solaksubaşı 
Lastik ile 
Petrol Ofisi Bayi 
Akcan Petrol 
işbirliği, araçlarda 
diş kalınlığı 
ölçümlemesi 
başlatıldı.
Akcan Petrol 
petrolden 
akaryakıt almak

için istasyona 
gelen araçlara 
Solaksubaşı 
lastik görevlileri 
tarafından diş 
ölçümlemesi 
yapılarak, 
araç sürücülerine 
bilgi veriliyor. 
Solaksubaşı Lastik 
Sorumlusu Gökhan 
Sönmez yaptığı 
açıklamâda, kış

aylarının yaklaştığı 
bugünlerde araç 
kullanıcılarının 
lastiklerini kontrol 
etmeleri gerektiğini, 
yasal asgari diş 
derinliğinin 5 m 
üzerinde olması 
gerektiğini hatır
latarak, diş ölçüm- 
lemelerinin yaptır
malarının yararlı 
olacağını söyledi.

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT 
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel : (0.224) 513 42 36 ■ 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

http://www.forumemlak.com
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Ziraat Bankası 
taşınıyor

Z^iraat Bankası Gemlik Şubesi 
dün ve bugün geçici olarak hiz 
met vereceği Akıt İşham’nm altın

daki yeni yerine taşındı. Syf2'de

Rüsvel alan Tapu Müdürüne suçiısiıi
ZGemlik Tapu Sicil Müdürü Tahir Gündoğdu, dün bir vatandaşın tapu 
işini yaparken numaraları alınmış 150 YTLyi rüşvet olarak alınca polisin 
yaptığı baskın sonucu suçüstü yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Tapu 
Sicil Müdürü Gündoğdu tutuklanarak, Gemlik Kapalı Cezaevine kondu.
Gemlik Tapu Sicil Müdürü 
Tahir Gündoğdu, tapu 
işlemleri için dairesine 
gelen bir vatandaştan 
rüş vet alırken, polis 
tarafından yapılan 
baskında süçüstü yakala
narak gözaltına alındı. 
Olay, dün saat 09.30 
sıralarında Gemlik 
Hükümet Konağı’ndaki 
Tapu Müdürü Tahir

Gündoğdu’nun makam 
odasında meydana geldi. 
Müdür Gündoğdu’nun 
tapu işlemleri için 
150 YTL istemesi üzerine 
vatandaş tarafından 
durum Cumhuriyet 
Başsavcilığı’na bildirildi. 
Savcının istemi üzerine 
numaraları alınan 
paralar ile Tapu Dairesi’ne 
giden vatandaş, müdüre

odasında paraları verdik
ten sonra polis odaya 
girerek numaraları 
alınan paraları müdürün 
üzerinde buldu. Polis 
tarafından gözaltına 
alınan Gemlik Tapu 
Sicil Müdürü Tahir 
Gündoğdu, sorgulamasın- 
dan sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Sataş

SP’de Aygün, AKP’de Kahveci
Bugün Gemlik, siyasi hareketliliği dopdolu bir 

gün yaşayacak.
Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe kongresi ile 

Saadet Partisi’nden yerel seçimlerde belediye 
başkanlığına adayın ismi açıklanacak.

AKP’de Diş Hekimi ve İl Genel Meclis üyesi 
Oktay Kahveci tek liste ile seçime giderken, 
Saadet Partisi’nde de tek aday, geçen seçimde 
de aday olan ilçe Başkanı Recep Aygün olacak.

■ ' Devamı sayfa 5’de

AKP’de kongre, SP’de 
aday açıklanacak

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3. olağan 
genel kurul kongresi bugün yapılıyor. 
Belediye Düğün Salonu'nda saat 13.do de 
yapılacak olan genel kurul toplantısında, 
yeni ilçe başkanı ile yeni yönetim kurulları 
ve il delegeleri Seçilecek. Parti içinde 
yapılan temayül yoklamasında birinci 
gelen Diş Hekimi Oktay Kahveci'nin bugün 
seçimlere tek liste ile girmesi bekleniyor. 
Seçimlerde Kahveci'nin ilçe baş kanlığına 
kesin gözüyle, bakılıyor. Ote yandan, Saa. 
det Partisi de bugün Milton Aile Gazino 
su’nda yerel seçimlerde belediye başkan
lığına aday olacak ismi açıklayacak.
SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un da 
katılacağı toplantıda, adayın İlçe Başkanı 
Recep Aygün olduğu kesinleşti.

Demirci, Zeı/tin Kriz Masası 
oluşturulmasını istedi

Ziraat Odası ve İşçi Emeklileri Derneği’ne yaptığı ziyarette, zeytin 
üreticilerinin sorunlarını parlamentoda dile getirdiğini ancak, ikti
darın çağrılara kulak asmadığını belirterek, Başbakan Tayyip 
Erdoğan'a seslenerek, "Acil Zeytin Kriz Masası kurunuz" dedi. 3'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.kominfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Özgürlük....

Sözcük anlamı “bağımsızlık” demek..
Türk Dil Kurumunun tanımına göre de 

“herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı 
olmaksızın düşünme veya davranma, herhan
gi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî.

Her türlü1 dış etkiden bağımsız olarak inşa 
nın kendi iradesine, kendi düşüncesine daya
narak karar vermesi durumu, hürriyet.”

Özgürlüğün değişik anlamları var..
Düşünce özgürlüğü..
Ekonomik özgürlük..
Siyasal özgürlük..
Kişisel özgürlük..
Ulusal özgürlük..
Anayasal özgürlük..
Basın özgürlüğü..
Halkın haber alma özgürlüğü..
Gazetecinin haber yayma özgürlüğü..
Sınırsız ve sorumlu haber verme özgürlü 

ğü ve yeni bir anlam daha kazandı özgürlük...
“Başbakanın istemediği gazeteciyi 

başbakanlık binasına sokmama özgürlüğü.”
Değerli okurlar Türkiye daha önce hiç de 

tanık olmadığı uygulamalarla karşılaşıyor..
Basının susturulması için girişimler duy

muştuk ve tanık olmuştuk.
Ama bu başbakan “benim seçmenim, 

benim işverenim, benim gazete patronum” 
den sonra şimdi de “benim gazetecim” diye 

| bir uygulamayı yaşamımıza ve literatürümüze 
soktu..

Gazetelerde okumuş televizyonlarda duy
muşsunuzdur.

Başbakan Ulusal Basın da görev yapan 
yedi gazeteciyi yedi”.

Kanal yedi nin yetim hakkı yemesine sesi
ni çıkaramayan başbakan “zülfüyare” doku
nunca gazetecilerin devletin başbakanlık 
makamına girmesini yasakladı..

Basın kuruluşları ayakta..
Gazeteciler de öyle..
Ama gazete patronlarında “tıs” yok..
Olamaz ki..
Süreç yeni başlamadı ki..
Gazete patronlarıyla iktidar arasında kuru

lan “akçeli” ilişkiler halkın haber alma ve 
gazetecinin haber verme ve yayma özgür
lüklerini sınırlamıştı zaten..

Şimdi de gazeteciye “ambargolu” dönem 
başladı..

Bu gidiş ...
Son derece manidar...
Geleceğe dönük olumsuz sinyaller veri 

yor...
Ülke bu uygulamayla “demokratik cumhu 

riyet” rejiminden sapma yörüngesine giriyor..
Ancak teokratik ve otokratik ve faşist rejim 

lerde gözlenen uygulamaların; "ulus devle
timizde”

İhalelere müdahale etme..
Adam kayırma..
Arazi peş keş çekme ..
Yurttaş fırçalama biçiminde tezahür eden 

örneklerinden sonra şimdi de “gazeteci ata
mayla” yeni bir örneğine daha tanık oluyo 
ruz..

Mesleğimiz adına utanç .ulusumuz adına 
kaygı verici bu durum laik demokratik sosyal 
devletin "hırpalandığının” ve “maalesef so 
nunun geldiğinin “kırmızı alarmını” veriyor..

Aydın Doğan..
Ertuğrul Ozkök..
Mehmet Emin Karamehmet..
Serdar Turgut...
Siz hala “çıkar” peşinde olduğunuz için 

susacak mısınız ?
Yarın..
Peşinde koşacak “çıkar” da bulamayacak

sınız..
Haberiniz olsun....

Demokratik Sol 
Parti Gemlik İlçe 
Örgütü partilerinin 
kuruluşunun 
23 ncü yıldönümünü 
Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunarak, 
kutladılar.
Demokratik Sol 
Parti Gemlik İlçe 
Başkanı Hüseyin 
Poyraz, yönetim 
kurulu üyeleri 
dün saat H.oo’da 
Atatürk Anıtı’na 
giderek, çelenk 
koyduktan sonra 
saygı duruşunda 
bulundular.
Bu arada, bir 
konuşma yapan 
İlçe Başkanı 
Hüseyin Poyraz, 
14 Kasım 1985 
günü kurulan 
DSP’nin 23. 
kuruluş yıldönümü 
kutlamaktan 
mutluluk duyduk
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
“Partimizin 
kurucusu Sayın 
Bülent Ecevit ve 
Rahşan Ecevit’lerin 
demokratik sol 
felsefesi ışığında 
ülkemizin geleceği

için çok büyük 
uğraşlar vermiş 
terdir. Şimdiki 
Genel Başkanımızın 
öncülüğünde 
Ecevit’in ışığında, 
Atatürk’ün yolunda 
partimiz büyük bir 
heyecan ve hizmet 
aşkıyla iktidara 
yürümektedir.
Yakın zamana kadar 
biz Türkiye'nin 
DSP’ye ihtiyacı 
var onun için cok 
çalışmalıyız diyor
duk. Artık, her 
yerde halkımız 
Türkiye nin

DSP’ye ihtiyacı 
var. Çok çalışın 
çaba gösterin 
ülkeyi bu AKP 
karabasanından 
kurtarın diyorlar” 
AKP’nin her 
fırsatta Cumhuriyeti 
ve laikliği tehlikeyi 
sürükleyecek girişim 
lerde bulunmaktan 
çekinmediğini 
belirten Poyraz, 
“Türkiye’de 
özlenen sistemi 
kurabilmek için 
kurumlarını ve 
kadrolarını 
ele geçirmek

Mııteı lam
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi 
yeni hizmet binası 
yapılacağı için 
İbrahim Akıt 
Caddesi Akıt 
İşhanının 
altına taşındı. 
Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü 
Yapı Dairesi 
tarafından bir süre 
önce incelenen 
binanın kullanım 
ömrünün dolması 
nedeniyle aynı 
yerde yeni bir

hizmet binası 
yapılması karar
laştırılmış ve 
ihalesi yapılmıştır. 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi 
dün ve bugün 
geçici olarak 
hizmet vereceği 
Akıt İşhanı’nın 
altındaki yeni 
yerine taşındı.
Yetkililer, Pazartesi 
günü hizmetin 
yeni yerinde 
verileceğini 
bildirdiler.

KfiŞCDÇ fî€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA d SAATTE TESLİM EDİLİR
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istemektedirler.
Bu amaçla, yoğun 
çaba göstermekte
dirler. Buna 
bağlı olarak 
Bakanlıklarda 
ve kuruluşlarda 
sindirme politikası 
ciddi boyutlara 
varmıştır.
AKP’nin hükümeti 
döneminde 
açlık, yoksulluk, 
işsizlik, sosyal 
adaletsizlik 
yığınlaşmıştır.
Bundan kurtulmanın , 
yolu DSP’dir” 
dedi.

Modern Çarşı 
alanı temizlendi

Ahmet Dural 
Meydam’nda Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan kamulaştırılan 
Modern Çarşı’nın 
yapımı için alanda 
bulunan binalar 
tamamen yıkılarak 
alan açıldı.
Belediye tarafından 
bir kısmı kamu
laştırılan ve 
bedelleri ödenen, 
bir kısmı mal 
sahipleri ile takas 
yoluyla anlaşmaya 
varılması sonucu 
Modern Çarşı

yerinin önündeki 
binalar geçtiğimiz 
hafta yıkılma 
çalışmalarına 
başlanmıştı.
Dün, yıkım 
çalışmaları 
tamamlandıktan 
sonra yer düzeltme 
si yapılarak fazla 
enkaz inşaat 
yapılacak 
alandan taşındı. 
Ek binanın 
yapımına 
önümüzdeki 
günlerde 
başlanacak.
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Demirel. Zeytin Kriz Masası
Diş Hekimi

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

YazıYORUM

oluşturulmasını istedi
v Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kemal Demirel, Gemlik Ziraat Odası 
ve İşçi Emeklileri Derneği’ne yaptığı ziyarette, zeytin üreticilerinin sorunlarını par
lamentoda dile getirdiğini ancak, iktidarın çağrılara kulak asmadığını belirterek, 

' Başbakan Tayyip Erdoğan’a seslendi. “Acil Zeytin Kriz Masası kurunuz” dedi 

SGemlik Ziraat Odası Başkanı Ali Çelik ise, Gemlik zeytininin bilinçsizce Türki 
ye’nin her bölgesine dikildiğini ve hükümetçe, bunun teşvik edildiğini belirterek, 
“Zeytinde arz fazlası piyasaların dengesini bozuyor.” dedi.

CHP Bursa 
ı Milletvekili Kemal 
। Demirel, Gemlik
Ziraat Odası 

i Başkanını ziyaretin 
de Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a 
seslenerek, 
"Başbakan acil 
olarak zeytin konu 
sunda Kriz Masası 
kurmalı” dedi.
Zeytin üreticisinin 
zor günler geçirdiği
ni söyleyen Kemal 

I Demirel, konuyu
TBMM taşıdığını 
söyledi.
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik de 

t konuşmasında, 
1 Türkiye'de bir tarım 

politikası olmadığını 
ve bilinçsizce tarım 
yapıldığını ayrıca 
Veraset Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak 
arazilerin küçük 
parçalara bölünüp 

i verimsiz tarım 
' yapılmasının 

önüne geçilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Gemlik zeytininin 
bilinçsizce Türkiye' 
nin her bölgesine 
dikildiğini ve 

। hükümetçe teşvik 
I edildiğini bunun da 

arz fazlası yarattığını 
| savunan Çelik, 
. Marmarabirlik'in 
, kötü yönetildiğini ve 
bölgecilik yaptığını, 
Ticaret Borsası'nın 
ise Gemlik dışından 
Gemlik'e giren 
zeytiplere Gemlik 
zeytini ibaresi 
koymakta sakınca 
görmediğini ve 
Gemlik zeytininin 
hakkını koruya
madığını söyledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
ise geçtiğimiz gün
lerde Bursa il Baş 
kanlığı'nda Bursa 
Bölgesi'nin zeytinci
lik sorunlarını dile 
getirdiğini ve TRT’de 
yayınlandığını, 
orada Ziraat Odası

Başkanı Ali Çelik'in 
görüşlerini dile getir 
diğini ayrıca zeytin 
yağına kilogramda 
21 yeni kuruş prim 
verilmesine karşın, 
zeytine prim veril 
memesini eleştir di 
ğini belirterek, Baş 
bakanın damadına 
gazete ve TV almak 
için 375 milyon 
dolar düşük faizli 
kredi.veren Ziraat 
Bankası'nın bu yıl 
ilk kez üreticinin 
kuruluşu olan 
Marmarabirlik ve 
diğer birliklere 
düşük faizli birlik 
destekleme kredisini 
vermediğini bu ger 
çeğini tüm çiftçiler 
ce bilinmesi gerek
tiğini söyledi.
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel 
ise zeytin ve zeytin 
yağı üreticilerinin 
sorunlarını araştır
mak üzere bütün 
Türkiye'yi dolaştık
larını ve çok kapsam 
lı bir rapor hazırladık 
larını ve bu raporun 
mecliste kabul edil 
diğini belirterek, 
ne yazık ki orada 
sorunlarla ilgili 

yapılan tespitlere 
yönelik hiçbir çözüm 
üretilmediğini söyle
di. CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
Gemlik'te ithal 
kömüre dayalı bir 
termik santral kurul
mak istendiğini, bu 
nu engellemek için 
EPDK 'ya itiraz baş 
vurusu yaptıklarını 
ve 29 Kasım'da da 
Gemlik'te çevreye 
duyarlı sivil toplum 
örgütleriyle, Termik 
Santralin zararlarını 
içeren bir panel 
düzenlediklerini 
belirterek, kendileri
ni panele davet etti. 
CHP Bursa Milletve 
kili Kemal Demirel, 
çalışanların ve emek 
lilerin AKP iktidarı 
döneminde tarihin 
en kötü dönemini 
yaşadıklarını, 
çıkarılan SSGSS 
yasası ile kazanılmış 
pek çok hakkın 
yok edildiğini ve 
şinidi de emeklilerin 
maaşlarını arttırmak 
yerine bugünkünün 
üçte birine düşüre
cek düzenlemeyi 
yapmakta oldukla 
rını, buna karşı tüm 

çalışanların ve emek 
lilerin uyanık olması 
gerektiğini ve "emek 
en yüce değerdir" 
diyen CHP'ye sahip 
çıkmaları gerektiğini 
dilegetirdi.
Demirel, AvrupalI, 
Amerikalının kendi 
çiftçisine sahip çık
tığını, Türkiye’de ise' 
bunun tersi olduğu 
nu, Türkiye’nin 
ayağı kalkmasının 
yolunun üretime 
sahip çıkmaktan 
geçtiğini belirterek, 
şunları söyledi. 
“Türkiye’yi güldür
menin yolu ağlayan 
köylüye sahip çık
maktan geçer Eğer, 
ağlayan köylüyü 
güldüremezseniz, 
Türkiye’yi gü İd üre
mez siniz. Buradan 
Sayın Başbakana 
sesleniyorum.
Zeytin. üreticimiz 
perişan, durumda. 
Hemen zeytin 
konusunda bir 
kriz masası oluştu
rup, bu konunun 
ele alınıp incelen
mesi gerekir." 
Ziraat Odası'nın 
ardından Gemlik İşçi. 
Emeklileri Derneği'ni 
ziyaret eden 
CHP'lileri Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener ve dernek 
yöneticileri karşıladı. 
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi'nin çalış
malarını dikkatle ve 
takdirle izlediklerini 
belirten Yener, emek 
lilerin sorunlarının 
AKP iktidarı döne
minde katlanarak 
arttığını ve yapılan 
yüzde 4'lük maaş 
artışlarına karşılık 
bir gecede yüzde 
22,5 zam yapıldığını, 
bu zammın adeta 
zulüm olduğunu 
söylerken, yerel 
seçimlerde de 
CHP ve adayı Fatih 
Gülerin kazanacağı
na inandıklarım ve 
kendisini destek
lediklerini belirtti.

Hakan Şükür!....
Önceden şunu belirteyim ki, ben 

Galatasaray sempatizanı bir taraftarına.
Ama doğrucu “Davut” olduğumu her 

zamanda söylerim.
Şimdi gelelim konumuza....
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra futbol 

oynayacak kulüp bulamayan Hakan Şükür, 
TRT ile anlaşmış hayırlı qğurlu olsun!

Yanlış anlamayın TRT futbol takımı kur
mak için değil, TRT-1’de pazar akşamları 
yayınlanan Stadyum isimli programda 
yorum yaptırmak için gerçekleştirmiş bu 
transferi...

Hakan, sezon sonuna kadar haftada bir 
gece üç saat “çalışacak”, bunun karşılığın-, < 
da da 700 bin YTL alacakmış!

Biliyorsunuz, Hakan Şükür, Fethullah 
Gülen’e hayranlığını hiçbir zaman gizleme
di.

Bu “transfer” de, onun AKP’ye yakın
lığının veya Fethullahçı olmasının ne kadar 
etkisi vardır bilemem ama alacağı parayı 
futbol kariyerinin en parlak döneminde bile 
kazanamadığını rahatlıkla söyleyebilirim...

Neden mi?Gelin, basit bir hesap yapalım:
Her ne kadar haberlerde “yıllık” deniyor- I 

sa da Hakan bu parayı, Turkcell Süper 
Ligi’nin biteceği Mayıs sonuna kadar çalış
ması karşılığında alacak...

bile almadan programa katıldığı, sunucu 
Erdoğan Arıkan’ın da ayda 3 bin YTL’ye 
talim ettiği düşünülürse, Hakan’a verilen 
ücretin büyüklüğü zaten ortaya çıkıyor!

Gelelim bu işin hesabına:
Gecede 25 bin, saatte 9 bin 333 YTL 

kazanacak!
Bir başka deyişle, asgari ücretli bir 

işçinih bir ayda alacağı parayı, üç dakika 
konuşarak götürecek!

Çalışmadan, ter dökmeden, kul hakkı 
yenecek..

Şimdi ise ne antrenman var, ne futbolcu 
disiplini...

Tek yapacağı iş ekrana çıkıp konuşmak!
TRT yönetimi Hakan’a verdiği paranın 

eleştirileceğini bildiği için hemen savun
maya geçmiş ve “Rıdvan da NTV’den (özel 
kanal) 5 milyon YTL alıyor” demiş...

İyi de onu NTV’nin patronu Ferit Şahenk 
düşünsün...

Çünkü Rıdvan’a verilen para onun 
cebinden çıkıyor. Halktan değil..

Zarar ettiği için elektrik faturalarımızdan 
aldığı parayla ayakta duran TRT’nin, yorum
culuk kariyeri sıfır olan Hakan’a vereceği 
para ise bizim cebimizden çıkacak!

Halkın delik cebinden, fakir-fukaranın, 
işsizin cebinden...

İşte bu yüzden TRT’nin böyle bir para 
vermeye, vatandaşın kesesinden hovardalık 
yapmaya kesinlikle hakkı yok!

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e 
soruyorum:

Reklam pastası .daraldığı için bütün tele
vizyon kanallarının tasarrufa yöneldiği, kriz 
döneminde, Hakan'ı.inanılmaz bir para 
karşılığında yorumcu Olarak ekrana çıkar
manız hangi akla hizmet!...

Başbakana şirin görünmek için benim 
paramı vicdanınız sızlamadan verdiğinizi 
herkes görüyor...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kü cüt Kramponlar şampiyonluk için mücadele 8lw

Engtirücük İ.Ö.O. : 3 
- Çınar.İ.Ö.O. : 1

Atatürk İ.Ö.O. : 6 -

11 Eylül İ.Ö.O.:4- 
Namık Kemal İ.Ö.O:1

TSO Gazi İ.Ö.O. : 3 -
Cumhuriyet İ.Ö.O. : 0

Şükrü Şenol İ.Ö.O: 2
Özel Aykent İ.Ö.O:* 1,^

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

2008-2009 öğretim 
yılı Kaymakamlık 
Kupası Küçükler 
Futbol müsabakaları 
ilçe birinciliği 
Olimpik Hah Saha 
Tesisleri’nde 
başladı.
Sağlık Grup 
Başkanı Dr. Besim 
Çavuşoğlu ile 

1 İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü 
Akif Aianlar'ın da 

| izlediği müsaba 
i kaların başlama 
| vuruşunu İlçe

MfiNRSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLfıR VİLLfîLfiRI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

sZ 240 M2 ÖZEL YÜZME HAVUZLU
■S GÜVENLİKLİ ıZ RAOYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ.
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK 

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 ■ 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen yaptı. 
Şampiyonaya 
katılan tüm 
okulların 
müdürlerinin de 
takip etiği 
müsabakaların 
ilk gününde 
şu sonuçlar alındı:

Şehit Etem
Yaşar İ.Ö.O. : 9 - 
Umurbey Abdullah 
Fehmi i.0.0. : 1

Kurşunlu Nursel 
Çağlar İ.Ö.O. : 4 - 
Borusan İ.Ö.O. : 3

100. Yıl İ.Ö.O. : 0

Şehit Cemal İ.Ö.O: 2 
Kumla Ali Kütahya
İ.Ö.O. : 0

kil sı ı ı ıVı ıı ■

İIH| İIBIİHI ■Millinin
2008-2009 öğretim 
yılı okullar arası 
17-18 yaş grubu 
Greko-Romen 
Güreş İl Birinciliği 
Müsabakaları 
yapıldı.
Yıldırım Belediyesi 
Spor Salonu’nda 
12 Kasım 2008 
günü yapılan ve 
16 lisenin katıldığı 

KflŞ€l>€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ı.istiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel: (0,224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

müsabakalarda 
Gemlik Lisesi’nden 
Fatih Nalçacı 
96 Kg - Levent 
Bayram 120 Kg. 
sıkletlerinde İl 
Üçüncüsû oldu. 
Diğer sıkletlerde 
yapılan maçlarda 
iki dördüncülük 
alan Gemlik 
Lisesi’nin takım 

halinde il 
dördüncüsü 
olduğunu bildirildi. 
Yapılan müsaba
kalarda dereceye 
giren öğrenciler 
Gemlik Lisesi’nde 
yapılan törende 
Okul Müdürü 
Orhan Keskin 
tarafından 
ödüllendirildiler.

http://www.forumemlak.com
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SP’de Aygün, AKP’de Kahveci
Oktay Kahveci’ye dün Kay - 

makamlık'ta yapılan Köylere 
Hizmet Götürme Birliği toplan
tısından çıkarken rastladım.
Adaylığın hayırlı olmasını di 

terken, başka adayın olup 
olmadığını sordum.
Kahveci mütevazi bir şekilde, 

kongrenin demokratik bir 
ortamda yapılacağını, isteye 
nin aday olabileceğini söyledi.
Aslında parti içinde Altan Karapaşa 

oğlu’nun da katıldığı bir toplantıda, aday 
belirlenmesinin esasları ortaya konmuş, 
yapılacak temayül yoklamaları ve parti 
teşkilatının istediği ismin tek aday olarak 
kongreye sunulması kabul edilmişti.
AKP’de bu yapıldı.
Bir diğer aday ise Aydın Bayraktar idi.
Bayraktar, Kahveci’den daha az oy alın

ca elenmiş oldu.
AKP bugün tek adaylı, tek yönetim liste

si olan bir seçim yapacak.
O nedenle seçimler uzamayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı .

Faruk Çelik, kongrede hükümet temsilcisi 
olarak damgasını vuracak.
Kongrenin önemini ise, Çelik’in siyasi 

konuşması oluşturacak.
Geçtiğimiz kongrede AKP de üç aday 

seçimlere katılmıştı.
Bunu Önlemek için her yerde aynı yönte- 

‘ui uygulama kararı alındı.
iktay Kahveci nin yönetim listesinde

önemli değişiklikerin olacağını sanmıyo
rum.
Enver Şahin’in listesinin büyük çoğun

luğu Kahveci’nin listesinde de yerlerini 
koruyacak.

SP’NİN BELEDİYE BAŞKAN
ADAYI RECEP AYGÜN
Bugün bir önemli siyasi toplantı da 

Saadet Partisi’nde yaşanacak.
SP’ye yeni seçilen Genel Başkan Prof.

Dr. Numan Kurtulmuş’un katıla
cağı aday açıklama toplantısında 
partinin vazgeçilmez adayı Recep 
Aygün.

Aygün, 2002 seçimlerinde de 
adaydı.

2009 seçimlerinde de aday.
Aygün, 2007 erken milletvekili 

seçimlerinde bu kez milletvekili 
adayı olarak karşımıza çıktı.

O nedenle, Recep Aygün’ü Gemlik 
SP’nin vazgeçilmez adayı olarak adlan 
dırdım.

Kongreye, SP Genel Başkanı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un katılması parti 
tabanına güç verecek.

Saadet Partililer ilk kez yeni genel 
başkanlarını ağırlayacaklar.

Onun için bu toplantı, Gemlik İlçe Örgü 
tü için farklı bir önem taşıyor.
Hazırlıklar Genel Başkan için.
SP’de, gerek salon düzenlemesi, 

gerekse toplantıya katılacak insanların 
sayısı çok önemli.

Örgüt, genel başkana karşı mahçup 
olmamak zorunda.

Evet, yerel seçim 2009 ’da dörtbuçuk ay 
kala ortalık, siyasi olarak ısınmaya 
başladı.

Önümüzdeki günler, belediye başkan 
adaylarının piyasaya çıkma zamanı.

CHP bu konuda her partiden önde.
Diğer partiler arayı kapatmak için 

koşuşacaklar.

rijliiiamıifBMisa'ılasuııcıltıı^ılıî1"
MHP Bursa

I Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
İçişleri Bakanı Beşir

। Atalay tarafından 
1 yazılı cevaplandırıl- 
k ması için TBMM'ne 

1 önerge verdi.
I Büyükataman, öner

gesinde; Uludağ'ın 
eteklerindeki Bursa 

İnlinin, suyu en ucuz 
şekilde temin etme
sine rağmen en 
pahalı olarak 
tüketen illerden biri, 
olduğunu belirterek, 
şöyle dedi: 
"Ülkemizdeki diğer 
kentlerde kilomet 
relerce uzaklardan 
su getirilirken 
Bursa'da ise su, 
hemen yanı başın- 
daki Nilüfer çayın
dan, Uludağ’dan 
gelen pınarlardan

* ve Bursa 
Ovasındaki su

kuyularından 
temin edilmektedir. 
Bursa Belediyesi 
konutlarda nere 
deyse Türkiye orta
lamasının iki misline 
yakın ücret almak
tadır. Buna göre;
1- Bursa su kay
naklarına yakm 
olmasına ve düşük 
maliyetle su getir
ilmesine rağmen 
Bursa ilimizde

neredeyse Türkiye 
ortalamasının iki 
misline yakın ücret 
alınmaktadır? 2- 
Bakanlığınızca bu 
konuda yapılmış 
bir çalışma var 
mıdır? Eğer yoksa 
BursalI suyu pahalı 
içmeye devam mı 
edecektir? 3- 
Bakanhğınız bu 
adaletsizliğe dur 
diyecek midir?"

unr 
m

Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli 30.04.2008 tarih ve 
IM018724 sayılı S.D.G.B.si Kıymet Araştırma Gümrük 

vezne alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür. 
ERHAN PAMUK TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Açık Öğretim Fakültesi’nden son 30 gün içerisinde 
aldığım öğrenci belgelerimi kaybettim. 

Hükümsüzdür. DERYA AKTAŞ

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGRGE RROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65,000- YIL
Demirsubaşı Mh, Kiralık dükkan

Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3*4,' 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

________ . ' 135 m2 65.000-YTL ____________

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

______Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 __________
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY-D.E KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA

VEYA SATILIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
^Kö^^*M^Z^ALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Öğrencilere organ bağışı anlatıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Lions Kulübü 
tarafından organize 
edilen bilgilendirme 
toplantısında 
öğrencilere organ 
bağışı anlatıldı. 
Ticaret Meslek 
Lisesi Salonunda 
1. sınıflara yönelik 
yapılan bilgilendirme 
toplantısında Bursa 
Vatan Hastanesi 
Organ Bağışı Koordi 
natörü Uzman Dr. 
İsmet Yanık açık
layıcı bilgiler verdi. 
18 yaşını doldurmuş, 
akıl sağlığı olan her 
kesin organ bağışı 
yapabildiğine dikkat 
çeken Dr. Yanık, 
öğrencilerin daha 
aktif ve çalışkan 
oldukları için özellik
le liselere yönelik 
eğitim yaptıklarını 
söyledi.

Organ bağışının, 
kişinin hayatta iken 
serbest iradesi ile 
tıbben yaşamı sona 
erdikten sonra başka 
hastaların tedavisi 
için organlarının 
kullanılmasını izin 
verilmesi olduğunu 
açıklayan Dr. Yanık, 
organ naklinin ise; 
görev yapamayacak 
kadar hasta ve hatta 

bedene zararlı hale 
gelen organın bir ye 
nişi ve sağlamı ile 
değiştirilmesi işle 
mine organ nakli 
dendiğini söyledi. 
Pankreas, akciğer, 
kalp, böbrek, 
karaciğer ve İnce- 
bağırsakın nakil yapı 
labileceğini bildiren 
Dr. Yanık, kornea, 
kalp kapağı, deri, 

kemik ve kemik iliği 
dokularının da nakle 
dilebildiğin! söyledi. 
Canlı'dan böbrek ve 
karaciğer, ölüden ise 
kalp, karaciğer, akci 
ğer, böbrek, pank 
reas, kornea ve ince 
bağırsak alındığını 
söyleyen Dr. Yanık, 
sadece yoğun bakım 
da beyin ölümü 
gerçekleşen hasta

ların organ verici 
"Donör" olabileceği
ni söyledi.
Beyin ölümü tanısı 
işe 4 hekim tarafın
dan verilebileceğini 
bildiren Dr. İsmet 
Yanık, bunların beyin 
cerrahi uzmanı, 
kardiyoloji uzmanı, . 
nöroloji uzmanı ve 
anestezi ve reani 
masyon uzmanı ola

cağını kaydetti. 
Ayette yazılı "Kim bir 
kimseye hayat verir 
se, o sanki bütün 
insanlara hayat ver- 
mişçesine sevap ka 
zanır" sözlerini hatır
latan Uzman Dr. İs 
met Yanık, Ispanya'
da milyon nüfus 
başına düşen 
donör sayısının 
yüzde 32-33 
olduğunu, Türki 
ye'de ise bunun 
sadece yüzde 
1-3 arasında 
bulunduğuna 
dikkat çekti.
Uzman Dr. İsmet 
Yakın'a öğrencileri 
organ bağışı 
konusunda bil
gilendirdiği toplan
tının ardından 
Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Saadet 
Çolak tarafından 
çiçek verildi.

.‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Körfez OFSETav

VERMEYİN
GÖRMEDEN KARAR DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 

SÎZLERİ BEKLİYOR

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

BİRTHEFON
KADAR YAKINIZ

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK ma a a a a
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK ulu uO Ou

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Türkiye İran'dan 
ilaha çok gaz isledi
Iran Petrol 
Bakanlığı, taraflar 
arasındaki mevcut 
anlaşmalara ilave 
olarak Türkiye'nin 
daha fazla doğal 
gaz almak için yeni 
bir istekte bulun
duğunu açıkladı. 
Güney Pars 
Havzasındaki 22, 23 
ve 24. doğal gaz 
fazlarında yapılacak 
arama ve üretim 
için Türkiye Petrol 
leri Anonim Ortak 
lığı (TPAO) ile müza 
kerelere de devam 
edildiği belirtildi. 
Anlaşma sağlan
ması halinde Tür 
kiye'nin doğal gaz 
ihtiyacının önemli 
bir bölümünü 
buradan karşılaya
bileceği kaydedildi. 
İran doğal gazının 
Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya, Türkme 
nistan doğal gazının 
da İran üzerinden 
Türkiye'ye ihracatı 
konularında da

I müzakerelerin 
. sürdüğü ifâde 

I edildi.
“ İran, doğal gazını

Avrupa pazarına 
ulaştırmada Türki 
ye'nin kilit konumda 
olduğunu belirtmiş, 
önceliklerinin 
Türkiye hattı oldu 
ğunu açıklamıştı. 
Türkiye ve İran, 
Temmuz 2Ö07'de 
ortak enerji 
yatırımını,.İran 
doğal gazının 
Türkiye üzerinden 
Avrupa pazarına 
sunulmasını, 
Türkmenistan doğal 
gazının İran-Türkiye 
güzergahıyla 
Avrupa'ya ulaştırıl
masını ve petrol 
ticaretindeki 
işbirliğinin 
artırılmasını 
öngören mutabakat 
zaptı, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Hilmi 
Güler ve İran adına 
dönemin Petrol 
Bakanı Kazım 
Veziri Hamaneh 
tarafından imzalan
mıştı. İran, 
Rusya'nın ardından 
dünyanın ikinci 
büyük doğal gaz 
rezervine sahip.

Onayda
41 bin şirket
«e işyeri 
kapandı

Küresel krizin Türkiye 
ekonomisi üzerindeki 
olumsuz etkisinin giderek 
arttığı yılın ilk on ayında 
kapanan şirket ve işyeri 
sayısı geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 
50 artarak 41 bin 95'e 
ulaşırken, aynı dönemde 
kurulan şirket ve işyeri 
sayısı 83 bin 946 ile 
geçen yılın yüzde 
4.6 altında kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), kurulan kapanan 
şirket ve kooperatifler ile 
ticaret unvanlı işyerlerine 

ilişkin Ekim ayı istatistik
lerini açıkladı. Buna göre, 
Ekim ayında geçen yılın 
aynı ayına göre kurulan 
şirket ve işyeri sayısı 
yüzde 19 azalarak 6 bin 
20'ye inerken, kapanan 
şirket ve işyeri sayısı 
yüzde 40.3 artarak 
2 bin 498'e ulaştı.
KURULAN ŞİRKET SAYISI 
YÜZDE 26.7 AZALDI 
Kurulan şirket ve koope 
ratif sayısı Ekim ayında 
geçen yılın aynı ayına 1 
göre yüzde 26.7 azalarak j 
4 bin 126’dan 3 bin 26’ya 

düşerken, kapanan şirket 
sayısı da yüzde 6.4 aza
lışla 607’den 568’e indi. 
Bu ayda yeni kurulan 3 
bin 26 şirketin bin 141’i 
İstanbul, 314’ü Ankara, 
198’i İzmir ve bin 373’ü 
diğer illerde yer aldı.
Ekim ayında kurulan 
toplam şirket ve koope 
ratifin; 874’ü toptan ve 
perakende ticaret, 
motosiklet, kişisel ve ev 
eşyalarının onarımı, 
534’ü imalat, 432’si 
inşaat, 414’ü gayri
menkul, kiralama ve iş 

faaliyetleri, 261’i ulaştır
ma, depolama ve haber
leşme, 114’ü otel ve 
lokantalar, 75’i eğitim, 
74’ü madencilik ve taşo
cakçılığı, 69’u sağlık işleri 
ve sosyal hizmetler, 59’u 
mali aracı kuruluşların 
faaliyetleri, 53’ü diğer 
toplumsal, sosyal ve 
kişisel hizmet faaliyetleri, 
33’ü tarım, avcılık ve 
ormancılık, 32’si elektrik, 
gaz, buhar ve sıcak 
su üretimi ve
dağıtımı, 2’si balıkçılık 
sektöründen oluştu.

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazelesi.com
GEM1İK SİNEMAGÜN1ÜĞÜ SATILIK DAİRE

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3211 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)

VENÜS SİNEMASI
EVRİM ARABALARI 11.30-14.00 -15.15 ■ 20.30
RESİMDEKİ HAYALET 14.15.-20.30
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00-16.00

NÖBETÇİ ECZANE
15 Kasım 2008 Cumartesi 

İNCİ ECZANESİ 
16 Kasım 2008 Pazar 
SAĞLIK ECZANESİ

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

http://www.gemlikkorfezgazelesi.com


İGemlik Körfezi



GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
17 Kasım 2008 Pazartesi www.gemiikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Yolunu kesip 
sürücüyü 

bıçakladılar
Bursa'da, seyir halindeki otomo
bilin yolunu kesen 3 kişi, araç 
sürücüsünü bıçaklayıp kaçtı. 3’de

AKP İl Başkanı Sedat Yalçın. Belediye Başkanı ad inin Gemlik halkının ve teşkilatın arkasında olacağı kişi olacağını

lıM Icc Baştanı şeditli
Saaoeı Partisi Genel Başkanı Nıinıan Kurtulmuş'un katıldığı toplantıda Gemlik Belediye Başkan adayı açıklandı |

Recep Avnün,“Yasanabilir 
hir Gemlik vaad ediyorum'

v Kongrede aday olmayacağını söyleyen eski İlçe Başkanı Enver 
ı Şahin, konuşmasında Gemlik’te atanmışlarla, seçilmişleri ilk kez 
ibiraraya getirdiklerini söyledi. Şahin, yerel seçimlerde AKP 
| bayrağını belediyeye dikeceklerini iddia etti. Haberi sayfa 4’de

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı 
toplantıda, Saadet Partisi’nin Gemlik Belediye Başkan ada 
yının Recep Aygün olduğu açıklandı. Aygün, yaptığı konuşmazI 
da Gemliklilere güler yüzlü bir belediye sözü verdi. Sayfa 6 'da |

Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@Kotmail.com

Hedefteki belediye..
Hafta sonu Gemlik sağ siyaseti hareketli iki 

toplantı gerçekleştirdi.
İktidar partisi AKP’nin Gemlik İlçe Kongresi ile 

muhalefetteki Saadet Partisi’nin yerel seçim
lerde adayı açıklandı.

SP aday açıklama toplantısına Genel Başkan 
Numan Kurtulmuş katılırken, AKP’nin genel 
kurulunda Bursa milletvekilleri vardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik toplantıya katılamadı. Devamı sayfa 5‘de

YSK'danadayadayı 
olacaklarauyan

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan 
açıklamada, kamu görevlileri ve 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları 
nın, 29 Mart 2009 Pazar günü yapıla
cak mahalli idareler seçimlerinde 
aday adayı olabilmeleri için en geç 1 
Aralık Pazartesi günü saat 17.00'ye 
kadar görevlerinden ayrılmaları ge 
rektiği bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Balıknazarı’nın yeni

sinde kaynaklanan borular yerlerine dikilerek, montaj çalışmaları tamam
landı. Üst örtünün de tamamlanması, ve zeminin karo döşenmesinden 
sonra Balıkpazarı kahvehanelerinin önündeki alanın yeni yüzü ortaya 
çıkacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.| ‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@Kotmail.com
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Buluşma
Hava kurşun gibi ağırlaşıyor.

Soğuk bir sonbahar.
Kuşlar sıcak bölgelere göç ediyor..
Sokakta yaşayan hayvanlar barınacak 

sıcak mekan arıyor.
Evsiz barksız insanlar yaşamla ölüm ara 

sında gidip geliyor. 1
Siyasal otoritenin ve onun yereldeki uzan

tılarının vereceği bir avuç kömürle bir lokma 
ekmeğin yolunu gözlüyor..

Dolar bir çıkıyor bir iniyor.
Ekonomi dünyada ve Türkiye’de en ağır 

bunalımını yaşıyor..
Küresel ısınma, soğuma, globalizm der 

ken küresel mali kriz ülkeleri bir bir deviriyor..
Almanya yerle yeksan..
Batan ülkeler de var..
Bizim ise “Hamdolsun bizde kriz olmaz” 

diyen başbakanımız sayesinde “teğet” geçi 
yor üzerimizden..

Allah’tan teğet geçiyor..
Değerek geçseydi vay halimize..
Dün son gaziyi Türkiye bağrına bastı..
Aldığı topraklarda verdiği kanıyla buluştu..
Giderayak gördükleri ve yaşadıkları “içini 

burmuştur” gazimizin..
Dönekler, döndürekler, iktidar kayığına 

binenler, Soros’dan beslenenler yazılarla, 
filmlerle hizmette kusur etmiyorlar bölücü 
lere, böldürücülere..

İçim acıyor..
Yüreğim yanıyor,.
Umutlarım bir bir sönüyor..
CHP..
DSP..
SHP..
DP..
MHP
Umut olacak mı?
Yangını söndürecek mi?
Yurttaşı ve ulus devleti kurtarabilecek mi?
Bağımsız, laik, demokratik devlet yaşaya

cak mı ilelebet?
Neler oluyor?
Başbakan ABD’de...
Obama’nın etrafında fır dönüyor.
Görüşmek için can atıyor..
Ne işin var Obama’yla Mobama’yla..
Qndan mı medet umuyorsun?
Medet’i dışarıda değil içeride verimli top 

rakları olan ülkemin çiftçisinde ara..
“Ananı da al git” diyeceğine..
Sanayici, esnaf, zanaatkar, çiftçi ülkenin 

temel direkleri..
Direkler bir bir yıkılıyor..
Zeytine 2 YTL veren yok..
Mahsul neredeyse bahçe de kalacak..
Zeytin hali ağlaşanlarla sızlaşanlarla dolup 

taşıyor..
Koca yıl ekmiş biçmiş...
Şimdi de ürünüyle perişan oluyor..
Barışın sembolü zeytinin pazarda karşı 

taştığı muamele üreticiyi çileden çıkarıyor.
Ancak bu böyle gitmez..
Sömürü devam etmez..
Devam edemez..
Bıçak kemiğe dayanıyor..
Küresel dalgalar işçiyi memuru esnafı ez 

cümle tüm yurttaşları allak bullak ediyor..
Yüzme bilen de..
Bilmeyen de ...
Kendisini atacak filika, elini uzatacak can 

simidi arlyor..
Ama ne gam..
Başbakan ve şürekası bindikleri gemicik- 

lerde ellerinde tuttukları can simidini gevrek 
gevrek ısırıyorlar boğulmak üzere olan yurt
taşın gözünün içine baka baka..

Kamu görevlileri 
ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) 
mensupları, 29 Mart 
2009 Pazar günü 
yapılacak mahalli 
idareler seçimlerin 
de aday adayı 
olabilmeleri için 
en geç 1 Aralık 
Pazartesi günü 
saat 17.00'ye kadar 
görevlerinden 
ayrılmaları 
gerekecek.
Yüksek Seçim 
Kurulu'nun (YSK) 
konuya ilişkin 
kararı, Resmi Gaze 
te'de yayımlandı. 
Kararda, aday aday 
lığı için durum ve 
tarih takvimi belir
lemek üzere kurulan 
komisyon kararları

na yer verildi. 
Buna göre, 2839 
sayılı Yasa'nın 18. 
maddesi kapsamına 
giren kamu görevlile 
rinin, yerel seçim
lerde aday adayı ola
bilmeleri için istifa 
veya emeklilik yo 
luyla ayrılanlar ara 
sında ayrım yapıl

maksızın istifa veya 
emeklilik dilekçeleri
ni öngörülen sürede 
vermiş olmaları gere 
kecek. Aksi halde, 
öngörülen tarihten 
sonra emeklilik veya 
istifa isteminde 
bulunanların 29 
Mart 2009 tarihinde 
yapılacak seçimde

adaylıkları yasal 
olarak da kabul 
edilmeyecek.
Görev yaptıkları yer
den aday olmak 
isteyen siyasi parti
lerin il, ilçe ve belde 
yönetim kurulu baş 1 
kan ve üyelerinin de 
en geç 1 Aralık 2008 
Pazartesi günü saat 
17.00'ye kadar istifa | 
etmeleri gerekecek, - 
Kamu görevlilerin 
den emeklilik sure 
tiyle aday adayı ola
cakların da en geç II 
1 Aralık 2008'den j 
geçerli olmak üzere ı 
emeklilik isteğini | 
belirten dilekçelerini | 
aynı gün saat 
17.00'ye kadar 
vermeleri zorunlu | 
olacak.

Milisi 8İİMİTOIİHM
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İstiklal Caddesi’nin 
alternatifi 
olan Gazhane 
Caddesi’nde 
nihayet düzenleme 
çalışması başlatıldı. 
Gemlik'in en çok 
kullanılan caddele 
rinden biri olan 
Gazhane 
Caddesi’nde 
yol çalışması 
öncesi kaldırım 
düzenlemesi için 
bozuk kaldırımlar 
iş makinesiyle 
kaldırılıyor.
Yaklaşık 200 
metre uzunlu 
ğundaki Gazhane 
Caddesi’nde 
yolun bozuk 
olması nedeniyle 
araç sürücüleri

sürekli tepki 
gösteriyorlardı. 
Başlatılan 
çalışmalarda

elektrik kabloları da 
yer altına alınırken 
kaldırım 
çalışmasının

bitirilmesinden 
sonra asfalt 
yapımına 
başlanacak.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset istikla| Caddesj Bora Sokak No. 3/B GEMLjK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95
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Mıııı B siiMiıı Madılar
Bursa'da, seyir 
halindeki otomobilin 
yolunu kesen 3 kişi, 
araç sürücüsünü 
bıçaklayıp kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemerçeşme 
mahallesi Büyükçam 
lıca Sokak üzerinde

Bursa'da bir kişi, 
parkta oturup 
içki içtiği sırada 
nereden geldiğini 
bilmediği bir 
kurşunla yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

gece saat 02.30 
sıralarında meydana 
gelen olayda, 16 HA 
086 plakalı otomobili 
ile evine giden Mus 
tafa S.(22), karşısına 
çıkan 3 kişinin yolu 
kesmesi üzerine 
durmak zorunda

fffltiıııılMaıılıiwııilıwM
Yıldırım ilçesi 
Anadolu Mahallesi 
Sabah sokak 
üzerindeki parkta 
önceki sabah saat 
04.30 sıralarında 
içki içen Alkan 
K.(23), silah

V V II

Bl B BİIIİMİ l|iMil «İl
। Bursa'nın 

Karacabey 
ilçesinde bir otel

I görevlisi, oda 
| isteyen müşterisine 
I 'otelde yer yok' 

demesi üzerine 
ortalığı dağıtan 
müşterisini ayak
larından tabanca 
ile vurdu.

Edinilen bilgiye 
göre,. Yılmaz Y.(32) 
isimli şahıs ilçedeki 
bir otele giderek 
görevliden bir 
gece kalmak için 
yer istedi. Otel 
görevlisi Erdinç 
U.(26), 'otelde yer 
olmadığını' söyledi. 
Bunun üzerine

Erdinç Ü., bağırıp 
etrafı dağıtmaya 
başlayan Yılmaz 
Y.'yi, belinden 
çıkarttığı tabanca 
ile vurdu.
Ayaklarından 
vurulan Yılmaz Y. 
112 acil servis 
ambulansı ila has
taneye kaldırıldı.

MKİHİtlriNlİIÜ
Bursa'nın merkez 
Mudanya ilçesi 
yakınlarında 
motosikletin 
devrilmesiyle 
meydana gelen 
trafik kazasında 
bir kişi hayatını kay
betti.
Edinilen bilgiye 
göre, Kutlu 
Yurtsever'in (33) 
kullandığı motosik
let sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle

Mudanya yakınların
da devrildi.
Motosikletten 
fırlayan Yurtşever, 
yol kenarındaki 
bariyerlere 
çarptı.
Kazada motosiklet 
sürücüsü
Yurtsever hayatını 
kaybederken, 
olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma sürü 
yor. Yurtsever'in 
eşinin yüzbaşı 
olduğu öğrenildi.

MM ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

kaldı. Nereye gittiği
ni soran şahıslarla 
tartışmaya başlayan 
Mustafa S., tartış
manın büyümesi 
üzerine zanlılar tara 
fından bıçaklandı. 
Mustafa S. ile birlik
te araçta bulunan

sesiyle irkildi.
Yaralandığını fark 
eden Alkan K, 
yoldan çevirdiği 
taksiye binerek 
hastaneye gitti.

Alkan K'mn 
hayati tehlikesinin

Özer K. da arbede 
sırasında hafif şekil 
de bıçakla yaralandı. 
Yaralılar hastaneye 
kaldırılırken, olay
dan sonra kaçan 
zanlıların yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı.

olmadığı öğrenildi. 
Olayla ilgili olarak 
İsmail D.(20 isimli 
genç 7,65 mm 
çapındaki tabanca 
ile gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

Yılmaz Y.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi. 
Görevli Erdinç.
Ü., tabanca, 
7 adet fişek ve 
3 adet boş 
kovanla birlikte 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruş
turma başladı.

Ziyneı eşyalarını calip, 
kayıplara kanstılara
Bursa merkez 
Osmangazi ilçesin 
de bir evden 
bin 500 YTL 
değerinde ziynet 
eşyası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Alipaşa 
Mahallesi Nazım 
Sokak üzerinde 
yaşayan Merve 
E'nin (24) evine, 
balkon pencerisini 
zorlamak suretiyle 
hırsız girdi. Gece 
geç saatlerde giren 
kişi ya da kişiler 
1 adet 22 ayar set 
takımı, 1 adet set 
takımı, tanesi 30 gr 
olan 5 adet bilezik,

2 adet kelepçe 
bilezik, 1 adet altın 
künye, 1 adet çocuk 
künyesi, 1 adet pır
lanta yüzük, 1 adet 
alyans, 1 adet tek- 
taşlı yüzük, 1 adet 
sırataşlı yüzük, 1 
adet kırma bilezik, 
1 çift altın küpe, 1 
adet kolye ucu, 1 
adet altın çocuk 
nazarlığı ve 1 adet 
4'lü çeyrek altını 
alarak kaçtı.
Ziynet eşyalarının 
toplam değerinin 
bin 500 YTL 
olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

1

Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Kömür meselesi!....
AKP ükümeti tarafından sadaka veya oy al 

mak için rüşvet diye dağıtıldığı söylenen kö j 
mürlerin hikayesini öğrendiğim kadarıyla siz 
lerle paylaşmak istedim..

Hikaye şu;
Bu kış 2 milyon 84 bin 741 aileye 1 milyon 

743 bin ton kömür dağıtılacakmış...
Kömür dağıtımına yaz aylarından baş- I 

landı.
Eylül ayı sonuna kadar 932 bin ton kömür 

dağıtılmış...
Ekim-aralık aylarında dağıtılan 811 bin ton p 

kömürle bu yılın dağıtımı tamamlanacak.
Kömür dağıtımını AKP hükümeti 2003'te 

başlattı.
5 yılda 6.7 milyon ton kömür dağıtılmış...
Çok kişi bu kömürlerin parasını AKP tara 

fından veya partililer tarafından ödendiğini 
sanıyor.

Çok kişi bu kömürlerin AKP’nin oy karşı | 
lığı dağıttığını düşünüyor.

Aslında kömürlerin parası devlet tarafın
dan, devlet bütçesinden (halkın vergi gelir- ' 
terinden) karşılanıyor.

Şanı, şerefi AKP’ye gidiyor.
Oylar geliyor.
iyi iş- ‘
Çünkü uygulama, AKP döneminde . 

başlatıldı.
Ve de AKP hükümetleri bu işi ciddiye aldı. , 
Kömür paraları önceleri Sosyal Yardı m ıs 

ma ve Teşvik Fonu’ndan karşılanıyormuş.. (
30 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete de 

yayımlanan bir Bakanlar Kuruiü kararıyla, kö 
mür dağıtımı için yeni bir düzenleme getiril 
miş..

Yeni düzenleme çerçevesinde, valiliklere 
ulaştırılacak ihtiyaç listelerine dayalı olarak 
fakir ailelere (düzenli olarak) her yıl en az 
500 kg kömür bedelsiz olarak dağıtılıyor.

Açık anlatımıyla, bu dağıtım bir yıllık dağı 
tim değil.

Kömür, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 
ve Türkiye Taş İşletmeleri Kurumu’ndan te 
min ediliyor.

Dağıtım bölgelerine kömürleri bu kurum
lar ulaştırılıyor.

Dağıtımı valiler orgânize ediyor.
Bu kömürleri veren ve kömürleri ihtiyaç 

bölgelerine ulaştıran kamu kuruluşlarının 
bedavadan verdikleri kömürlerin görev zarar
ları 2009 bütçesine konulacak ödenekten 
karşılanacak.

Yani parayı yine halk ödüyor..
Kömür yardımı için devlet bütçesinden bu 

yıl ayrılacak parai 445 milyon YTL. imiş...
Buna göre, dağıtımı yapılan kömürün 

ihtiyaç sahibinin kapısındaki maliyeti ton 
başına 250 YTL demektir.

Fakir ailelere kömür yardımı kamuoyunda 
farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Kimi eleştirilere göre, ihtiyacı olmayana 
kömür dağıtı lıyor.

Kimi eleştirilere göre, alanlar kömürü kul
lanmıyor, satıyor.

Kimi eleştirilere göre, kömürün kalitesi 
bozuk.

Neticede senin kesenden AKP dağıtıyor, 
şanı şöhreti ona geliyor, oyları da topluyor, 
bu da biline..

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP İl Başkanı Sedat Yalçın, Belediye Başkanı adabının Gemlik halkının ve teşkilatın arkasında olacağı kişi olacağını söyledi 

Kahveci. flKP İlce Başkanı seçildi
Kongrede aday olmayacağını söyleyen eski İlçe Başkanı Belediye Başkanı Mehmet Turgut konuşmasında AKP’nin 

Enver Şahin, konuşmasında Gemlik’te atanmışlarla, seçilmiş- Türkiye’nin makus tarihini değiştirerek yeni bir devrin 
leri ilk kez biraraya getirdiklerini söyledi. Şahin, yerel seçim- başladığını söyledi. Turgut, “AKP kimsenin yapamadığı 
lerde bayrağı belediyeye dikeceklerini iddia etti. hizmetleri yapan bir partidir.” dedi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatının 3. ncü 
olağan kongresinde 
Diş Hekimi ve İl 
Genel Meclisi üyesi 
Oktay Kahveci ilçe 
başkanlığına seçildi. 
Cumartesi günü saat 
13.oo de Selediye 
Düğün Salonu’nda 
yapılan AKP İlçe 
Kongresi’nde divan 
başkanlığına Burhan 
.Demir getirildi. 
Katiplikleri ise İsmet 
Su, Sinan Buti, Cihat 
Yusufoğlu ile Refik 
Yılmaz yaptı. 
Kongreye, AKP 
Bursa Milletvekilleri 
Mehmet Altan Kara 
paşaoğlu, Mehmet 
Ocaktan, Ati Koyun . 
cu, Sedat Kızılcıkla,,;; 
Canan Candemir 
Çelik, Hayrettin Çak
mak, Mehmet Emin 
Tutan, KIrklareli 
Milletvekili Ahmet 
Gökhan Sarı Çam, 
eski milletvekil
lerinden Zafer Hıdır 
oğlu, Şevket Orhan, 
İl Genel Başkanı 
Nurettin Avcı, AKP 
İl Başkanı Sedat Yal 
çın, Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf 
Korkusuz, İlçe ve 
belde belediye 
başkanları ve ilçe 
teşkilatlan, siyasi 
parti yönetimleri ile 
delegeler katıldı.

ŞAHİN ADAY 
OLMADI 
İlçe Başkanlığını 5.5 
yıl yapan bu s.eçim 
de aday olmayan 
Enver Şahin, yaptığı 
açış konuşmasında, 
her şeyin bir miadı 
olduğunu ve kendi 
görevinin de sona 
gelerek noktayı 
koymanın zamanı 
geldiğini söyledi. 
Şahin, Gemlik'te 5.5 
yıl içinde teşkilat 
olarak güzel çalış
malar yaptıklarının 
belirterek, "Gemlik'te

kim ne konuşursa 
konuşsun, teşkilat 
olarak onlarla 
yüzleşiriz. Biz, 
Gemlik'te bir ilki 
başararak seçilmiş 
lerle atanmışları bir 
araya getirme 
başarısını gösterdik. 
Ampul patladı, 
ampul söndü diyen
ler bir mumu bile 
söndüremeyecekler, 
AKP bayrağını yüzde 

99 belediyeye 
dikeceğimizden 
kimsenin 
kuşkusu olmasın" 
şeklinde konuştu. 
Çalışma ve Faaliyet 
Raporu ile gelir 
gider raporlarının 
okunup aklandığı 
kongrede konuşan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP’nin 
Türkiye'nin makus 

talihini değiştirerek 
yeni bir devrin 
başlamasını sağla 
dığını söyledi.
AKP’nin kurulmasın
dan önce teşkilât 
için çalışmaya baş 
layan biri olarak bu 
günkü durumdan 
gurur duyduğunu 
belirten Turgut, "Biz 
insan için varız ve 
hizmetlerimizi Allah 
rızası için yapıyoruz. 

Bize güvenen Gem 
lik halkına en büyük 
hizmetleri getirdik. 
AKP kimsenin 
yapılamaz dediği 
hizmetleri yapan 
bir partidir" dedi. 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın ise yaptığı 
konuşmada, AKP’nin 
Gemlik'te belirleye
ceği adayın tüm 
Gemlik halkının 
arkasında olan biri 

ve teşkilatın kucak
layacağı birinin 
olmasına dikkat 
edeceklerini söyledi.

UMURBEY'E 
MESAJ 
AKP Bursa 
Milletvekili Ali 
Koyuncu, Celal 
Bayar'ın köyü olan 
Umurbey Belediye 
Başkanının CHP'den 
aday olmasını 
eleştirerek, 
"Umurbey'de Celal 
Bayar'ın torunları oy 
verecekleri CHP'nin 
DTP ile işbirliği 
yaptığını bilsinler. 
Dilerim Umurbey'li 
kardeşlerimiz bu 
CHP'ye gereken 
dersi verirler" dedi. 
Seçime tek liste 
ile giren AKP İl 
Genel Meclis Üyesi 
Oktay Kahveci, 
yaptığı teşekkür 
konuşmaşında; 
kazananın AKP 
olacağını ve 
kongreden 
daha güçlü 
çıkarak 
yollarına devam 
edeceklerini 
söyledi.
4405 kayıtlı üyenin 
bulunduğu Gemlik 
AKP İlçe 
Teşkilatında tabi 
üyelerle birlikte 
431 delege 
bulunuyor.
Yapılan seçimde 
AKP Gemlik 
İlçe Yönetimine 
Oktay Kahveci, 
Hulusi Gandar, 
İsmail Kaya, Haşan 
Ateş, Adnan Güven, 
Mukaddes Serim, 
Erdal Cezair, 
Mehmet Kırcı, 
Tarık Apak, Mehmet 
Demir, Yaşar 
Bayrak, Serpil 
Kılıç, Kemal Karslı, 
Mehmet Özbay, 
Fatih Demir, İbrahim 
İnce, Kenan Bulut, 
Gamze Atalık, 
İbrahim Baki, 
Rafet Ata, Zekiye 
Türkmen balım, 
Ramazan Özçetin, d 
Haşan Hüseyin 
Kaya, Osman 
Öztürk seçildiler.
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Adalet ve Kalkınma Partisi’nde 
kongre süreci devam ediyor.
İlçe kongrelerinin tamamlan

masından sonra İl Kongresi 
yapılacak, daha sonra büyük 
kurultay..
AKP’nin kurucu ilçe başkanı 

Vedat Emek’ti.
Emek’in partiye üye kayıt yap

maması nedeniyle yapılan 
şikayetlerden sonra görevden alınması 
sonrası ilk genel kurulda Enver Şahin ilçe 
başkanlığına geçildi.

Şahin, bu görevi Diş Hekimi Oktay 
Kahveci’ye devrederken, Belediye Başkan 
hğı’na aday olmak için yola koyuldu.

Hedefte Gemlik Belediye Başkanlığı var.
AKP içinde aday çekişmesi hızlı geçeceğe 

benziyor.
İki dönemdir Gemlik Belediye Başkanlı 

ğı’nı yürüten Mehmet Turgut, 2009 seçim
lerinde yeniden aday adayı olacağını açık
ladı.
AKP’de ortaya çıkan üçüncü isim ise 

Sabri Yalın.
Bana göre AKP adaylık yarışı Mehmet 

Turgut ile Enver Şahin arasında geçecek.
İl Başkanı Sedat Yalçın İlçe kongresinde 

yaptığı konuşmasında, Belediye Başkan 
lığına getirilecek adayın profilini şöyle 
çizdi:

"AKP’nin Gemlik’te belirleyeceği aday, 
tüm Gemlik halkının arkasında olan biri ve 
teşkilatının kucaklayacağı biri olmasına

Hedefteki Belediye....

dikkat edilecek. ”
Enver Şahin parti teşkilatında güçlü bir 

isim.
Adaylık yoluna çıkmasında en büyük 

nedenlerden biri bu. İkincisi ise Mehmet 
Turgut’un iki dönemdir görevde olmasının 
o’nu yıprattığı düşüncesi.

Mehmet Turgut ise göreve geldiği günden 
bu yana belediye kasasını sıkı tutarak 
Gemlik’e yaptığı hizmetlere ve Genel 
Başkan ve çevresine olan yakınlığı nede 
niyle adaylığı için kendini şanslı görüyor.

Ben, üçüncü aday Büyükşehir Belediye 
Genel Sekreter Yardımcısı Sabri Yalın’a 
şans tanımıyorum.

AKP’de adaylık mücadelesi kong 
reden sonra iki isim arasında 
geçecek.

SP YİNE AYGÜN İLE YOLA ÇIKTI 
Saadet Partisi yerel seçimlere 

yine aynı isimle giriyor.
Recep Aygün.
Recep Aygün daha önce yine 

adaydı. Milletvekili adayı oldu.
Demek parti içinde başka alternatif çık

mıyor.
Aygün, Gemlik Teşkilatı’nda tek adam.
Genel Başkanının da katıldığı tanıtım 

toplantısında yaptığı konuşmada partisin
den belediye başkanı seçilen, daha sonra 
FP’nin kapatılmasıyla kurulan AKP’nin 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
hedef aldı.

Demek hedef Belediye.
Her parti, Gemlik Belediyesi’ne kendi par

tilerinin bayraklarını dikeceklerini söylüyor.
Yerel seçimlerde AKP’nin iktidarda 

olmasının getirdiği avantaj var.
AKP’nin homojen bir parti olması, SP’ye 

göre avantaj..
SP din eksenli bir tabana sahip.
AKP’de aynı tabana sesleniyor.
Biraz da bu tabanda değişimi simgeliyor.
Yeni yönetimdeki Eczacı Mukaddes Serim 

bunun örneği.
Mukaddes Hanım yıllarca DYP ve DP de 

hizmet yaptı, şimdi AKP’de!
2009 yerel seçimleri şimdiden hızlandı.

Köprü «e otoyollar para basıyor
İstanbul Boğaziçi 
köprüleri ve paralı 
otoyollardan 
Ekim ayı sonu 
itibariyle 426 milyon 
89 bin 720 bin YTL 
gelir elde edildi. 
Karayolları Genel 
Müdürlüğünün son 
verilerine göre 
İstan bul Boğaziçi 
köprülerinden 
yılın 10 ayında 137 
milyon 982 bin 
891 YTL gelir 
elde edildi. Aynı 
dönemde işletmede

Akaryakıt istasyonlarına denetim
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan, İstanbul'daki 
714 akaryakıt ve 
LPG istasyonunun 
denetlendiğini belir 
terek, Anka ra'da da 
daha önce yapılan 
kontrollerde mühür
lenen otuz LPG ista
syondan dokuz ista
syonun yasadışı 
olarak mühürlerin 
sökülüp satış yapıl 
dığının tespit edildi 
ğini bildirdi. Sanayi 
ve Ticaret Bakanı 

ki 6 paralı otoyolun 
geliri ise 288 milyon 
106 bin 829 YTL 
oldu. Bu yıl Ekim 
ayı sonu itibariyle 
boğaziçi ve paralı 
otoyollardan Ekim 
ayı sonunda çift 
yönlü olarak geçiş 
yapan toplam araç 
sayısı 264 milyon 
213 bin 117 
olarak gerçekleşti. 
Boğaziçi köprüleri 
ile otoyollardan 
aylık ortalama 59 
milyon YTL gelir

Zafer Çağlayan ko 
nuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, 
2008 yılı içinde, An 
kara, Mersin, Kon 
ya, Eskişehir, Af 
yon, İzmir, Uşak, 
Manisa, Aydın, Muğ 
la ve Antalya'da ani 
denetimler gerçek
leştirildiğini belirte 
rek, zaman zaman 
kendilerine ulaşan 
şikayetleri de değer
lendirdiklerini kay
detti. Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez, 

hesap edildiğinde, 
2008 yılında paralı 
geçişlerden elde 
edilecek toplam 
gelirinin 500 
milyon YTL'nin 
üzerinde olması 
planlanıyor. 
İstanbul Boğaziçi 
ve paralı otoyollar
dan geçen yıl 
toplamında geçiş 
yapan 303 milyon 
111 bin 480 araçtan 
522 milyon 153 bin 
670 YTL gelir 
elde edilmişti.

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

İstanbul'da bulunan 
bütün akaryakıt 
istasyonları ile 
bütün pompaların 
kontrol edildiğini 
kaydeden Çağlayan, 
altı günde 326 
akaryakıt istasyonu, 
342 akaryakıt ve 
LPG istasyonu, 12 
müstakil LPG ista
syonu, 34 kapalı 
istasyon olmak 
üzere toplam 714 
istasyonun 
denetlendiğine 
dikkat çekti.

m Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O 
Harita Kadastro Bölümünden aldığım öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. ERTUĞRUL TAÇ

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _

Balıkpazan Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3^1 kombi, pimapen. laminant parke 65.000- YTL 
_________________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan .______________  

______ Manastır Aydın Sitesi 2, Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

____________________ 135 m2 65.000-YTL__________________________

Eski Pazar Cd/Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU'DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trSlex doğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR, 

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı toplantıda Gemlik Belediye Başkan adayı açıklandı

Becep flygiin, “Yaşanalıilir lıir demlik ııaaıl efliyomm"
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi İlçe 
Teşkilatının düzen
lediği toplantıda 
önümüzdeki 
2009 Mart ayında 
yapılacak Belediye 
Başkanlığı seçimin 
de adayını açıkladı. 
Recep Aygün'ün 
tek aday olarak 
belirlendiği toplan
tıya Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş ile birlikte 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Sünnetçioğlu, eski 
Tarım Bakanı Musa 
Demirci, İl Başkanı 
Hilmi Tanış ile 
partililer katıldı. 
Milton Aile Çay 
Bahçesi’nde düzen
lenen aday tanıtım 
toplantısında Recep 
Aygün'ün siyasi 
yaşamından 
örneklerin sunul
duğu sinevizyon 
gösterisi izlendi.

GEMLİK’TE 
YANGIN VAR 
Gemlik'in kendileri 
için çok önemli 
olduğunun belirten 
Recep Aygün, 
tanıtım toplantısının 
açılışında yaptığı 
konuşmada, Türki 
ye'de ve Gemlik'te 
yangın olduğunu 
ve bu yangını sön 
dürecek itfaiyenin de 
Milli Görüş itfaiyesi 
olduğunu söyledi. 
Aygün, konuşmasın
da; "Fabrikalardan 
işçi çıkarılıyor, zey 
ti nci kan ağlıyor. 
Genel Başkanımız 
Sayın Prof. Dr. 
Numan Kurtul 
muş'un geleceğini 
bildirmek için Çarşı 
Meydam’na afiş 
astık, ancak Mehmet 
Turgut buna izin ver
medi. Korkunun ece 
le faydası yok.
Sayın Turgut, sana 
da adaleti öğrete
ceğiz. Vatandaş 
belediyeye gittiğinde 
adeta kovuluyor, 
gülen yüzlü başkan 
istiyorsanız, yaşana 
bilir bir Gemlik 
istiyorsanız Saadet 
Partisi size yaşa 
nabilir Gemlik vaat

ediyor" dedi.

AKP BÜYÜSÜ 
BOZULDU
Saadet Partisi İl Baş 
kanı Hilmi Tanış’ta 
yaptığı konuşmada; 
ekonominin raydan 
çıktığını, otomotiv 
sanayinin tepetaklak 
olduğunu ve Bur 
sa'da 40 bin işçi 

çıkarıldığını belirte 
rek, "AKP ekonomisi 
iflas etti, zamlar 
sağanak gibi yağı 
yor, büyü bozuldu. 
İnsanlar mı ekonomi 
için var, yoksa eko 
nomi için mi insan
lar var belli değil. 
Milli Görüş döne
minde bir kilo zeytin 
le 7 dolar alınıyordu, 

şimdi ise sadece bir 
dolar alınabiliyor. 
Kurtuluş yakındır,. 
alternatif yok diyor
lardı, şimdi alternatif 
var. Bu Milli
Görüş'tür, Saadet 
Partisi'dir. Gemlik 
Belediyesinin 
başına tepenizden 
bakan biri gelmesin, 
doğru seçim Recep 

Aygün'dür" dedi. 
Eski Tarım Bakanı 
Musa Demirci ise , 
yaptığı kısa konuş
masında, Güneydo 
ğu'nun yaşandığını, 
Çanakkale'yi 
kazananların şimdi 
birbirlerinin düşmanı 
durumuna getiril’^ 
eliğini savundu.
2004 seçimlerinde

Gemlik'te herkesin 
Saadet Partisi adayı 
Recep Aygün'ü 
istediklerini ancak 
esen rüzgarın AKP 
yönünde.olması 
nedeniyle oylarında 
oraya gittiğini öne 
süren Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Sünnetçioğlu, 
"Şimdi rüzgar bizim
le esiyor, vatandaş 
oyunu bize vermeli, 
hizmetin en 
güzelini biz vere
ceğiz" dedi.

ATEŞTEN 
GÖMLEK 
GİYDİM 
26 Ekim 2008 tarihin 
de yapılan Saadet 
Partisi seçiminde 
Genel Başkanlığa 
getirilen Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş, 
kendisinin ateşten 
gömlek giydiğini, 
ancak bu gömleği 
giymekten onur 
duyduğunu belirttiği 
konuşmasında 
Türkiye'nin ana 
muhalefet partisinin 
Saadet Partisi 
olduğunu söyledi. 
"SP her kesimde 
artık iktidarın 
partisidir.
Bundan sonra 
herkes yönünü de 
saatini de Saadete 
göre ayarlayacak. 
Milli Görüş Türkiye' 
nin mayasıdır. 
Bu seçimler uzay 
aracının rampasın
dan fırlatılışı gibidir. 
Saadet Partisi 
rampasından fır
latılmıştır, önünde 
kimse duramaz. 
Gelmeyene gidece
ğiz, vermeyene 
vereceğiz, 
sevmeyeni biz 
gidip seveceğiz. 
29 Mart akşamı 
Gemlik Meydanı’nda 
çok büyük kutlama 
yapacağız" 
şeklinde konuştu. 
Partililerin 
alkışları arasında 
havaya kalkan 
ellerle sevinç 
gösterisi yapan 
Saadet Partililer 
Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün 
için "Başkan Aygün" 
sloganları attılar.
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Düşünsel Boyut 

Yelda BAYKIZ 
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Söylemler....
İletişimin biz Türklere sağladığı, ağzı 

olan tüm vatandaşların konuşması olarak 
yansımasıdır.

Bu; ülke Başbakanından, muhalefete,, 
yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluş 
farına kadar herkesi kapsıyor.

Özgürlüğü bu kadar geniş bir ülke 
sanırım yoktur. Ne ala memleket... Terör 
örgütün liderini savunucu gösteri ve pro 
paganda söylemleri bir yanda. Halkın 
verdiği oylarla bir yere gelmiş yöneticilerin 
söylemleri bir yanda...

Herkesin söyleyecek bir lafı elbette olma 
lı. Ancak, biz de her şeyde olduğu bunun 
da suyu çıkmış durumda.

Toplumsal iniş çıkışların en yoğun oldu 
ğu dönemlerden bir tanesini yaşadığımız 
son günlerde, zirvede yaşanan karşılıklı 
iletişim yoğunluğu, havada kalmaktan 
başka bir işe yaramıyor.

Siyasal huzurun olmadığı yere de ne 
yazık ki sosyal huzur uğramıyor. Bölücü 
başını desteklemek ve ülkeyi kargaşaya 
sürüklemek isteyenlerin siyaset zırhını 
bürünerek amaçlarına ulaşması ve ulaştırıl
masını vahlanarak izliyoruz sözüm ona. 
Hem de göz göre göre tahrik edici söylem 
ve eylemlerle...

Bu kadar cüreti nereden bulduklarını 
zaten söylemeye gerek yok.

Diyarbakır gezisinde Sayın Başbakanın 
'Kürt Sorunu' ya da bir başka zamanda 
'Türkiyeli* gibi yeni şekillenmeleri ortaya 
atması bugünlere zaten çanak tutmuştu.

Muhalefet ise hala aynı tas aynı hamam. 
Konuşmaların ötesine gitmeyen yıkıcı ko 
numdan çıkamıyorlar.

Seçim dönemecine girdiğimiz bu süreç 
daha birçok olaya gebe.

Artık seviyeli ve üretken konuşmaların 
icraata dönüşmesi dileğiyle...

HM35 abone oldunuz mu?
■sbhsi abone olun okuyun okutun

Maliye en sahibi kiracı atına çıkiı
Maliye Bakanlığı, 
kira gelirleri ve 
kentsel rantların 
vergilen dirilmesi 
için kapı kapı 
dolaşıp, ev sahibi ve 
kiracılarla ilgili 
kütük oluşturulması 
için bir 
çalışma başlattı. 
Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığının uygu
lamaya koyduğu,

daha sonra da diğer 
illerde yaygın
laştırılacak bu 
çalışmada, Maliye 
görev lileri, Adrese 
dayalı nüfus kayıt 
sistemi bilgilerini de 
kullanarak, yerleşim 
birimlerindeki bütün 
evlere giderek tes 
pitte bulunuyor. 
Ankara'da söz konu 
su çalışma için 400

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ

Maliyeci görevlendi 
rildi. Maliye 
denetçileri, çalışma 
kapsamında, kira 
tutarlarının yüksek 
seyrettiği semtler
den başlayarak, 
bütün Ankara'yı . 
taramaya başladı. 
Özellikle hafta son
ları gerçekleştirilen 
çalışma sırasında, 
evlere giden

Maliyeciler, 
öncelikle ikamet 
edenlerin ev sahibi 
mi, kiracı mı olduk
ları soruyor. 
Daha sonra da ev 
sahibi ve kiracılarla 
ilgili bilgi ediniyor. 
Kirada oturulan 
evlerin kira tutarları 
da öğreniliyor ve 
bunların tümü bir 
tutanağa işleniyor.

SATILIK DAİRE

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3212 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(Rezervasyon (Tel r513 33 21)
VENÜS SİNEMASI
EVRİM ARABALARI 11.30 - 14.00 ■1'5.15 - 20.30
RESİMDEKİ HAYALET 14.15. -20.30 K
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00- 16.00 "

nöbetçi eczane
17 Kasım 2008 Pazartesi 

KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi Paşa Otel altı 

Tel: 5131913 GEMLİK

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

— ÖĞRENCİLER İÇİN
ÖRKENT SİTESİ'NDE EŞYALI I" SOBALI ve DENİZ MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

mailto:yeldabykz@gmail.com
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90 dakika Gemlikspor’a fazla geliyor 51
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper Amatör Ligi 
A grubunda alt 
sıraya demir 
atan Gemlik spor, 
Duaçınarı deplas
manında son

I dakikalarda yediği 
gollerle 5-1 yenil 
mekten kurtulamadı. 
Sahaya mutlak 
puan için çıkan 
Gemlik spor karşısın 
da ev sahibi Duaçına 
rı hızlı başladı. 
Henüz 10. dakikada 
ani geiişen

| ruaçınarı atağında
- d a- -,nt içinde 

î lopu önünde bulan 
i Özgür, güzel bir 
vuruşla takımını 

' 1-0 öne geçirdi 
ı ve devre bu 
sonuçla kapandı. 
İkinci yarıda raki 
binin ataklarına

I karşılık vermeye 
I çalışan Gemlikspor, 

63. dakı kada sağ- 
ı dan yapılan ortada 
ceza alanı içinde iyi 
yükselen İsmail.

{ kafayla topu ağlarla

a**»!

buluşturarak 
skoru 1-1 yaptı. 
Beraberlikten sonra 
çabuk toparlanan 
Duaçınarıspor, 
67. dakikada 
Ahmet'le 2-1 öne 
geçti. 71. dakikada 
Gemlikşpor kalecisi 
Servet, topa ceza 
sahası dışında elle 
müdahale edince 
kırmızı kartla oyun

dışında kaldı. 
10 kişi kalan 
Gemlikspor önünde 
farkı açmak için 
baskısını artıran 
Duaçınarıspor, \ 
83. dakikada oyuna 
sonradan giren 
İlker'le durumu önce 
3-1, ardından 89. 
dakikada yine 
Ahmet ve 90+2'de 
ise Yakup'un gol-

leriyle durumu 
5-1 yaptı.
SAHA : Fidyekızık 
DUAÇINARI : İlker, 
Muhammet, Hakan, 
(Dk. 45 Emrah) 
Emre, Onur, Yakup, 
Özgür, (Dk. 53 İlker) 
Cengiz, Ahmet.
Nurettin, Bünyamin. 
(Dk. 53 Halil)

GEMLİKSPOR :

Şervet, Sefa, Adil, 
İsmail, Haşan, Ümit, 
(Dk. 57 Murat) Sinan, 
(Dk. 59 Berkan) 
Adnan, Vedat, (Dk. 
71 Ömer) Fatih,

GOLLER :
Dk. 67-89 Ahmet,

Dk. 10 Özgür, 
Dk. 83 İlker, 
Dk. 90+2 Yakup, 
(Duaçınarıspor) 
Dk. 63 İsmail, 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 71 Servet 
(Gemlikspor)

I MfîNfiSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SfiTILIK 
LÜKS SfiRIKONffKLfiR VİLLfiLfiRI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

240 M2 ✓ ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
GÜVENLİKLİ RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel : (0.224) 513 42 36 ■ 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

İMerneiraporaMıMmalm
Başbakanlık Aile ve 
Sosyal Araştırmalar 
Genel Müdürlü 
ğü'nün (SAGEM) 
yaptığı araştırmalar, 
internetin eğer 
dikkatli olunmazsa 
başta çocuklar ol 
mak üzere tüm aile 
ye zarar verdiğini 
ortaya koydu. 
SAGEM tarafından 
yapılan "İnternet 
Kullanımı ye Aile 
Araştırması"nı Yar 
dımcı Doç. Dr. 
Abdullah Kuzu 
başkanlığındaki 
bilim adamları 
hazırladı.
Araştırma 18 yaş 
altı çocuklar 
merkezli olarak 
yapıldı. 26 ilde ve 
toplam 2 bin 
hanede yapılan 
araştırmada anket 
yöntemi kullanıldı. 
Raporlaştırılan 
araştırmaya göre 
Türkiye'de artık bir 
''internet nesli" var. 
İnternet ise adeta 
çekirdek ailenin bir 
üyesi haline geldi.

EN AZ 3 SAAT 
İNTERNETTE

İnternetin zengin 
kaynaklar sağladığı 
ve bilgi paylaşımı, 
iletişim gibi 
konularda oldukça 
faydalı olarak 
kullanılabileceğini 
dikkat çekilir ken, 
şirketlerin de artık 
pazarlama çaba 
larında interneti 
yo ğun kullandığı 
bilgisine yer verildi. 
SAGEM'in hazırla 
dığı raporda elde 
edilen bazı 
bulgular şöyle: 
* İnternete girince 
yarım saatten az 
zaman geçirenlerin 
oranı yüzde 12. 
Yüzde 28’lik dilim 
ise internete girince 
1 saate yakın 
zaman geçiyor.
3 saate yakın zaman 
geçirenlerin oranı 
yüzde 53.
* Ailelerin yüzde 
11'i 3 saatten fazla 
zamanı internette 
geçiriyor.

TÜRKÇE 
KULLANIMINA 
ENGEL
* Günde en az 
1 kere internete 

girenlerin oranı 
yüzde 51. 
En çok internete 
girilen saatler 
15.00-18.00 arası. 
* Anne-babaların en 
çok kullandıkları 
medya türü cep 
telefonu. Bunu 
televizyon ve 
sabit telefon izliyor. 
Çocuklar ise en 
çok interneti 
kullanıyor ve bunu 
cep telefonu ve 
televizyon izliyor.
* Aileler en çok 
internetin 'düzgün 
Türkçe kullanımını 
engellediği' 
görüşünü 
savunuyor.
* Ailelerin bir 
diğer şikayeti ise 
internet kullanımı 
arttıkça, çocukların 
aile ile geçirdiği 
zamanın azalması, 
aile çevresinden 
uzaklaşmaları ve 
yüzyü ze iletişimin 
azalması. Bunun 
da aile içi çatışmaya 
neden olduğu, 
günlük işleri aksat* 
tığı ve zaman kaybı* 
na neden oldu ğu 
şikâyetleri var.

http://www.forumemlak.com
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Çocuklara 
devlet hafta' 

ftakacak
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

18 Kasım 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.cominfofflgemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Adalet ve Kalkınma Partisi Kilis Mil 
letvekili Hüseyin Devecioğlu, Sosyal 
Güvenlik Reformu'nun, 1 Ekim itiba 
rıyla yürürlüğe girdiği belirtildi 2’de

NMaıliıMllıiıııı
J Gemlik Belediyesi tarafından Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesi’nde yaptırılacak öğrenci yurdu için pro

tokol imzalanacak. Bugün saat 14.00 de Asım Kocabıyık Yerleşkesi Seminer Salonu’nda düzenlenen törende 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz protokole imza ata
caklar. Gemlik Belediye Meclisi’nin kararı ile ayrılan ödenekle yapılacak olan öğrenci yurdu 125 yataklı olacak.

AKP Milletvekili Cumartesi günü yapılan AKP İlçe Kongresinde, AKP Bursa Milletvekili Ali Koyuncu’nun 
— ;------  “Umurbey’de Celal Bayar’ın torunları oy verecekleri CHP’nin DTP ile işbirliği yaptığınıAlı Koyuncu ya bilsinler. Umurbeyli kardeşlerimiz CHP’ye gereken cevabı verirler” sözlerine CHP İlçe 
PUD’rion notlan ^a^anı ^em Güler’den sert yanıt geldi. Cem Güler, gazetemize yaptığı açıklamada, “CHP 
llllr Uvil CBV3P He DTP’nin işbirliği yaptığı iddiası düpedüz çarpıtma ve iftiradır.” dedi. Haberi sayfa 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Krizi hafife almak
Dünya ekonomik kriz ile yatıp, ekonomik kriz 

ile kalkıyor.
Biz ise hala bu krizi hafife alıyoruz.
Oysa kriz Türkiye’yi vurdu bile..
Çevremizdeki fabrikalar sürekli işçi çıkartıyor.
Ülkenin en önemli otomotiv fabrikaları kapıla 

nnı kapadı, en önemli tekstil fabrikaları üretimi 
durdurdu.

Muhafazakar iş adamları bile bu gidişten mem
nun değiller. Devamı sayfa 5’de

Mandalinacalancocuklaf 
■ıliıııMı

Burşa'nın merkez Yıldırım ilçe 
sinde, park halindeki kamyonetten 
2 çocuk çaldıkları bir kasa mandali
na çalarken yakalandı. Sayfa 3’de 

Holanılırıcılık çetesinin
Bursa'da, kurdukları şirketler 
üzerinden dolandırıcılık olayları
na karıştığı iddasıyla 16 kişiden 
4 ü tutaktandı. Sayfa 3’de

Özürlü öğreticiye akülü araba
w Lale Kemal Kılıç 

İlköğretim Okulu ikin
ci sınıf öğrencisi en 
gelli Serhat Koyun 
cu’ya, Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer Siv 
ri’nin yaptığı girişim
ler sonucu akülü 
araba hediye edildi. 
Sivri, Bursa Valiliği’n 
den aldığı 6 akülü 
aracı engelli çocuk
lara verdiğini belirte
rek, mutlu olduğunu Serhat Koyuncu, akülü araba ile 
söyledi. Sayfa 2’de okula daha rahat gidip gelecek^Gemlik Körfez* internette ww.piorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfofflgemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
ww.piorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Yazarımız Gürhan Çetinkaya’nın şehir 

dışında olması nedeniyle bugünkü yazısı elimi 
ze ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. Okuyu 
cularımızdan özür dileriz. Gemlik Körfez.

Çocuklara 
'devlet Baba' 

bakacak
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kilis Milletve 
kili Hüseyin Deveci 
oğlu, Sosyal 
Güvenlik Refor 
mu'nun, 1 Ekim 
itibarıyla yürürlüğe 
girdiğini belirterek, 
"1 Ocak tarihinden 
itibaren 18 yaşına 
kadar olan tüm 
çocukların sağlık 
giderleri devlet 
tarafından karşıla 
nacak" dedL 
Milletvekili Deveci 
oğlu, toplumun hzer
Kesimini yaKinoan 
ilgilendiren refor
munun önemli 
olduğunu vurgula
yarak, "Nüfusun 
tamamını sağlık 
güvencesine almayı 
hedefleyen Genel 
Sağlık Sigortası 
(GSS), sağlık 
alanında bir çığır 
açacaktır. Genel 
Sağlık Sigortası 
uygulamasıyla, 
18 yaşın altındaki 
herkes kayıtsız şart
sız sağlık güvence
sine kavuşacak.. 
Böylece yeni doğan 
her çocuk sağlık 
güvencesi kap
samında girecek. 
Yeni doğan çocuk
ların Yeşil kartlı, 
Bağ-Kurlu, Emekli 
Sandığı, SSK'lı olup 
olmadığına bakıl
maksın doğan her 
çocuğa devletimiz 
ücretsiz sağlık 
hizmeti verecek. 
Bu sağlık alanında 
bir çığırdır. AKP 
iktidarının sağlıkta 
dönüşüm konusun
da ne kadar hassas 
olduğunu herkes 
biliyor. Sağlık kar
nesini alan herkes 
istediği doktora 
gidebiliyor. Devlet 
hastanesinde 
yoğunluk da azalı 
yor. Özel hastane 
lere gidebiliyor.

Bizim iktidarımız 
döneminde hiç 
kimse hastanelerde 
rehin kalmıyor. 
İsteyen istediği ec 
zaneden ilacını ala
biliyor. Eskiden böy 
lemiydi, SSK devlet 
hastanesine gidemi 
yor. İlacını anlaşma 
lı eczanelerden ala
biliyordu. AKP 
olarak, Yeşil Kart, ı 
Bağ-Kur, Emekli 
Sandığı ile SSK'yı i! 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) adı k 
altında oır çatıda..^ > 
topladık." dedi.
İşleri güçleri dediko 
du üretmek olar^ N 
bazı siyasilerin pun-x 
lan görmekten gel 
diğini vurgulayan 
Devecioğlu, "Atıp 
tutmak ile siyaset 
yapılmıyor. 6.5 yıllık 
iktidarımız döne
minde bizden önce 
yapılanlar meydan
da, bizim yaptık
larımızda meydan-*'" 
da, yaptığımız 
reformların sadece 
birini başka iktidar 
yapsa 10 yıl anlatır
lar. Ama halk onları 
da biliyor. AKP ve 
biz halkımızın tüm 
sorunlarını çözmek^1 
için iktidara geldik. 
Halkımızın tüm 
sorunlarını çözü i 
yoruz. Bizim devrem 
ye koyduğumuz 
projeleri diğer par
tilileri hayal bile 
edemezler. İşte 
AKP iktidarının farkı 
budur. Hamasetle 
siyaset yapılmaz 
halka hizmet için 
siyaset yapılır. 
Türkiye'nin dört 
bir tarafından yap
tığımız hizmetler 
ortadadır. Halkımız 
her şeyi biliyor ve 
görüyor, bu nedenle 
bize destek veriyor. 
Vermeye de devam 
ediyor" dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
La'le'Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu 
ikijlci sınıf öğrencisi 
engelli Serhat 
koyupcu, hediye 
edilen akülü 
arabasıyla artık 
okuluna daha rahat 
gidip gelebilecek. 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri’nin yaptığı 
girişimlerle elde 
edilen akülü 
arabayı alan 
engelli\)ğrenci 
Serhat Koyuncu, 
arkadaşlarıyla

• Gemlik Lions Kulübü Başkam’ndan termik santrale tepki

“Bu tesis, burana yapılamaz"
Gemlik Lions 

, Kulübü Başkanı 
Saadet Çolak, 

'yaptığı açıklamada 
G€mlik Elektrik 
A.Ş/nin Gemlik’te 
kurmak istediği 
500 megavatlık 
kömürle çalışan 
termik santralin 
yapılmasına 
tepki gösterdi. 
Çolak, "Ülke ve 
bölge insanına 
hakaret sayılacak 
bu tesis, buraya 
yapılamaz.” dedi. 
Saadet Çolak, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Gemlik’te 500 
MVV’lik termik 

birlikte eğitimine 
daha rahat devam 
edebilecek.
Melek ve Sait 
Koyuncu'nun 
iki çocuğundan 
büyüğü olan 
Serhat Koyuncu'nun 
kafasırida büyüme 
olması nedeniyle de 
ayakları tutmuyor. 
Bursa Valiliği’nden 
aldığı 6 akülü 
aracı çeşitli engelli 
çocuklara veren 
Bursa Zihinsel 
Engelliler Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, sosyal 
güvencesi olmayan 
Koyuncu 

santral açmak ve 
elektrik üretimi yapa 
cak olan santralin 
yılda 2 milyon 700 
bin ton kömür tüke 
teceği uzmanlarca 
tahmin ediliyor. 
Eğer, kamyon ile 
taşırsanız yılda 
135 bin günde de 
400 kamyon eder. 
Etrafta bu kapasi 
tede bir rezerv 
olmadığından 
ve ortaklık kuran 
şirketlerden birinin 
gemicilik ile 
uğraştığı bilindiğin
den bu kömür 
olasılıkla başka 
bir ülkeden deniz 
yoluyla geleceği

Ailesi’nin talebini 
karşılayabildiği 
için mutlu olduğunu 
söyledi.
İki bin YTL 
değerindeki 
akülü aracı kulla 
nabilme raporu olan 
Serhat Koyuncu'ya 
hediye eden Tamer 
Sivri'ye teşekkür 
eden Okul Müdürü 
Hayrettin Minare, 
öğrencinin evine 
daha rahat gide
bilme olanağı 
bulduğu içinde 
eğitimini sürdüre
bileceğini söyledi. 
Kendisine 
yapılan tekerlekli 

kesindir. Bu kömür 
için en az 70 ton 
stok alanı gerek
mektedir. Tesis 
faaliyete geçer ise 
günde 100 ton 
kükürt gazı doğaya 
verilirken, bir yılda 
700 bin tonluk bir 
kül dağı ise etrafta 
bir yerlere bırakıla
cak demektir.
Ayrıca, tesisin soğu
ması için günden 
4 bin 800 ton suya 
iuhtiyaç vardır.
Bu suyun bırakıla
cağı yerde deniz 
olacaktır. Böyle bir 
tesisin yatırımcının 
malı olmayan hiç bir 
paranın telafi ede

sandalye taleplerini 
karşılamakta 
güçlük çeken 
Tamer Sivri, 
bunların büyük 
kısmını temin 
ederek engelli 
çocuklarının 
sevinmesine olanak 
sağladığı için 
kendisinin de 
mutlu ve huzurlu 
olduğunu söyledi. * 
Sivri, akülü 
araç verdikleri 
engellilerin 
kesinlikle araç 
kullanabilir 
raporu almaları 
gerektiğini 
söyledi.

meyeceği çevre 
değerlerini yok 
edecektir. Bölge 
insanına iş imkanı 
sağlasa da, 
bölgenin en 
önemli geliri olan 
zeytincilik başta 
olmak üzere tarım 
ürünleri zarar 
görecektir. Yazlık 
alanlar terkedilecek- 
tir. Kanser başka 
olmak üzere 
hastalıkları bölgeye 
getirecektir.
Bölge insanına 
hakaret sayılacak 
bu tesis, bu 
nedenle buraya 
yapılamaz." 
dedi.
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YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
park halindeki 
kamyonetten 
çaldıkları bir 
kasa mandalina ile 
yakalanan 2 çocuk, 
ifadeleri alınmak 
üzere polis

lllllM CtlMİH IW MM!
Bursa'da, kurdukları 
şirketler üzerinden 
dolandırıcılık 
olaylarına karıştığı 
iddasıyla gözaltına 
alınan 16 kişiden 
4'ü çıkarıldıkları 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, şehrin 
muhtelif bölgelerin 
de dolandırıcılık 
olaylarına karışan 2 
kişiyi Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
takibe aldı.
Yaklaşık 6 ay 
süren çalışma son
rası, zanlıların, 
kurdukları 2 ayrı

ftlacakkavgasıkanlıhiiti
Denizli'nin
Serinhisar ilçesinde 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
çıktığı ileri sürülen 
kavgada bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Serinhisar ilçe 
si Dedeçam Mev 
kii'nde meydana 
gelen olayda, kas
ten öldürme olayı 
haberinin alınması 
üzerine olaya müda
hale eden jandarma 
ekipleri, yaptıkları 
araştırmada, B.A., 
K.A. ve M.A. isimli 
şahısların araların
da bulunan alacak 
verecek meselesi 
yüzünden tartıştık
ları, M.A. ile A.A.' ya 
küfür ederek haka 
rette bulundukları 
ve yumrukla vur
mak suretiyle şahıs
ları darp ederek ya 
raladıklarını belirle
di. Kavga esnasın

merkezine 
götürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus Mahallesi 
Uludağ Sokak'ta 
meydana gelen olay
da, devriye gezen 
polisler, bir kasa 
mandalina ile giden 

şirketle piyasaya 
karşılıksız çek 
vererek dolandırdık
ları belirlendi.
Polisin düzenlediği 
operasyonla çok 
sayıda suçtan 
sabıkası bulunan 
Selim B. (33), 
Mehmet A. (56), 
Ramazan K. (53), 
Mustafa A. (39), 
Hikmet Ö. (43), 
Bülent B. (40), Edip 
D. (45), yeğenleri 
İmdat DJ22), 
Serkan D. (20), 
Tekin D. (27), İzzet 
A. (48), Yusuf C. 
(58), oğlu Ahmet C. 
(26), Fahrettin A. 
(50), Mehmet H. (34) 
ve Sabahattin D.'yi 
(22) gözaltına alındı. 
Olayla ilgili bir 

da M.A isimli şah
sın, üzerinde bulu
nan bıçak ile M.A.' 
yı karın bölgesin
den ve vücudunun 
çeşitli yerlerinden 
bıçaklayarak 
öldürdüğü belir
tilirken, B.A. ile K.A. 
isimli şahısların 
yaralandığı kayde 
dildi. Olay yerinden 
kaçan M.A. isimli 
şahıs yapılan takip 
sonucu suç aleti 
bıçak ile birlikte 
Serinhisar ilçe mer 
kezinde yakalandı. 
Ölen şahsın cesedi 
otopsi, yapılmak 
üzere Denizli Devlet 
Hastanesi morguna 
kaldırılırken, B.A ile 
K.A. çıkarıldıkları 
adli makamlar 
tarafından ifadeleri 
alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
M.A. ise tutukla
narak Denizli D Tipi 
Cezaevi'ne konuldu.

T.Ç. (14) ve Y.A.'yı 
(17) durdurdu.
Yapılan incelemede, 
mandalinanın 
az ilerideki park 
halinde ola 
Ömer A.'ya ait 
16 K 9304 plakalı 
kamyonetten 

kişinin aranmasına 
devam ediliyor.
Yapılan incelemede 
zanlıların, Mustafa 
S. ve Hikmet Ö. 
adına kurulan şir
ketler üzerinden 
çıkarılan çekleri 
piyasaya sahte 
imzalarla dağıtarak, 
13 ayrı esnaftan 
ağırhklıJnşaat 
malzemesi olmak 
üzere 850 bin 
YTL'lik alışveriş 
yaptıkları belirlendi. 
Emniyette suçlarını 
itiraf eden zanlıların, 
şirketler adına 
çıkarılan ye 
piyasaya dağılan 
çekleri ödeyerek 
piyasada güven 
aşıladıkları, ardın
dan dolandırıcılık

îınceft M rnısı 
soı anda önlendi

Tunceli'de PKK 
terör örgütü 
mensuplarınca ■ 
asma köprü 
kenarına yerleşti 
rilen tahrip gücü 
yüksek bomba, 
yol kontrolü yapan 
güvenlik güçleri 
tarafından etkisiz 
hale getirildi.
Tunceli- Elazığ 
karayolunun 
3. kilometresinde 
bulunan Dilarn 
Deresi üzerinde 
yer alan Sarısaltuk 
Köprüsü kenarına 
PKK terör örgütü 
mensupları 
tarafından basma 
düzenekti tahrip 
gücü yüksek 
bomba yerleştirildi. 
Yol üzerinde 

çalındığı belirlendi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken, 
2 zanlı hakkında, 
'Kamyon kasasın
dan meyve 
hırsızlığı' suçundan 
işlem yapılacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Aleviler....

olaylarına 
karıştıkları 
tespit edildi. 
Zanlılar, Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarının 
ardından 'Suç 
işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, 
kurulan örgüt 
kapsamında 
dolandırıcılık yap
mak' suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.
Nöbetçi mahkemeye 
çıkartılan zanlılardan 
Selim Bıyığıbü 
yükoğlu, Hikmet 
Özkan, Mehmet 
Aktan ve Mustafa 
Aslan tutuklanırken, 
12 zanlı tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Türkiye’nin “zencileri” kimlerdir?
Bilmeyenler için anlatayım.
“Zenci” deyimi, ezilen, hor görülen, istek

leri ve beklentileri görmezden gelinen kesim
ler veya kişiler için kullanılır.

Türkiye’de kendilerini zenci gören birkaç 
kesim vardır.

Kürtler, Aleviler ve Dincilerin bir bölümü 
bu kategoriye girdiklerine inanırlar.

Dini beklentileri açısından “zenci” muame 
leşi görüldüklerini söyleyenler, Obama 
olarak Tayyip Erdoğan’ı görürler.

Ancak, iktidar olduktan sonra, artık zenci- 
likleri kalmadı.

Maşallah, türbanla Üniversitelere ve res 
mi dairelere girememeleri dışında, beklenti
lerinin büyük bölümünü elde ettiler.

Zenginleştiler..
Obama Erdoğan’da artık Bush’laştı,

(Başbakan kızdığı için yazıyorum.)
Yani eskiden mücadele ettiği Devletin 

yanına geçti. Devletin sesi oldu..
Hedeflerine siyasi yoldan ulaştılar.
Geriye, Aleviler kalıyor.Türkiye’de yak

laşık 6-7 milyon Alevi var deniyor...
Ancak, genelde kesin bir ayrımcılık vardır.
Devletin ağırlığı Sünni’lerin elindedir ve 

Sünni’ler Alevileri hiç sevmezler.
Yanlış olarak, Müslüman olmadıklarını ileri' 

sürerler.

kontrol yapan 
askerler, köprü 
kenarına 
yerleştirilmiş 
bombayı son 
anda fark edince 
karayolu uzun 
süre trafiğe 
kapatılırken 
bomba imha 
uzmanlarına 
haber verildi. 
Frekans karıştırıcı 
’Jammer'lı 
araçlarla bölgeye 
gelen bomba 
uzmanları yerleşti 
rilen bombayı olay 
yerinde etkisiz hale 
getirdi. Bölgede 
terör örgütüne 
yönelik sürdürülen 
hava destekli 
operasyonlar 
devam ediyor.

Hatta, küçültücü yakıştırmalar yaparlar.
Aleviliği bir nevi, İslam dışı cemaat gibi 

görürler.
Aleviler uzun yıllar bu baskıya boyun 

eğdiler.
1980’den itibaren ise, haklarını arayan bir 

tutum takındılar.
Haklarını ararken de hiçbir zaman başkal 

dırıya, şiddete yönelmediler.
Ne araba yaktılar, ne dükkan taşladılar, ne 

de kepenk kapattılar.
Yalnız Bildiriler yayınladılar...
Demeçler verdiler.
İktidarlardan defalarca tutulmayan sözler 

aldılar, ancak yine de sokaklara dökülmedi 
ler. İşte artık bu durum değişiyor.

Aleviler de ilk defa alana indiler. Bundan 
sonra, isteklerini daha yüksek sesle duyur
mak isteyecekleri ortada...

AKP ise garip bir havada...
Erdoğan bu yılın ocak ayında, Son 

ierece olumlu bir adım attı.
Alevilerin bazı beklentilerini karşılamaya 

ıazır olduğu izlenimini verdi.
Sonra, ya vazgeçti veya unuttu.
Alevilerin tek sorunu kendi aralarında 

lölünmeleri onları önemli ölçüde zayıflatıyor, 
tunu da Aleviler bilmeli...

İstekleri ve beklentileri gruplara göre 
leğişiyor.

Temel taleplerini şöyle sıralayabiliriz:
Eşit muamele görmek: Bundan daha 

oğal bir istek olamaz..
Zorunlu din derslerinin kaldırılması:
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı 

ygulandığı taktirde, yerine getirilebilinecek 
ir istek.

Alevi çocuğa zorla, inanmadığı Sünnilik

Aleviler de, bunun zorunlu değil, seçmeli 
masını arzuluyor.
Haklılar. ,
Cem evlerine yardım:
Alevilerden alınan vergilerle bu devlet, 
fanet aracılığıyla Sünniliği yayıyor. 
Aleviler de haklı olarak tepki gösteriyorlar. 
Hiç değilse, vergilerinin kendi evlerine 
rcanmasıhı ve bu evlere yasal statü tanın
ışını istiyorlar.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Öğrencilerden 
anlamlı destek

Binlerinin çıkarı için Gemlik’i zehirletecek miyiz?

Gazetemiz 
"Gemlik Körfez”in 
14 Kasım 2008 
Cuma günkü logo
sunun sağ köşesin 
de şöyle bir haber 
yer almıştı:

"Çevre sorununa 
Vali el attı". Başlığı 
altında haber, "Bur 
sa Valisi Şahabet 
tin Harput’un İznik, 
Orhangazi, Mustafa 
Kemalpaşa, Karaca 
bey ve Nilüfer 
Kaymakamlıklarına 
birer yazı göndere 
rek çevre kirliliğine 
karşı duyarlı davra 
nıİması gerektiğini 
bildirdi.’’ şeklinde 
idi..

Gemlik 
Kaymakamlığı 
uyarılmadığına 
göre Gemlik’in 
çevre sorunu yok 

• demek.
Oysa günlerce 

siyasi partilerden 
bir kısmı, sivil 

I toplum kuruluşları 
I ve halk Gemlik
Enerji A.Ş. tarafın
dan ilçemizde 
yapılması plan
lanan ithal kömürle 
çalışacak termik 
santrala yerel 

| basın ve konuyu 
önemseyen

! yerel TV’lerde 
tepkisini ve 

' endişelerini dile 
। getiriyordu.

Önce, Belediye 
Başkanı ve 
Gemlik 
Kaymakamlığı ’nda 
n konu hakkında 
bilgi istenmiş. 
Gazetelerin 
yazdığına göre; 
Belediye Başkanı 
"Haberim yok. Bize 
henüz başvurul
madı” diye beyan
da bulunmuş.
Kaymakamlığı’nda 

da cevabı aynı 
doğrultuda imiş.,
Gemlik’in İl Genel 

Meclis Üyleri’nden 
de bu konuda tık 
yok.

Tepkiler üzerine 
Gemlik Enerji 
A.Ş.’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mehmet Yıldırım, 
yerel basına yaptığı 
açıklamada, termik 
santral için Enerji 

Piyasası Düzenle 
me Kurulu’na 
başvurduklarını 
söyledi.

Kurulacak tesis, 
Gemlik Belediye 
hudutları içerisinde 
Gemlik Gübre 
arazisi üzerine 
kurulacak.

Kaymakamlık, 
Belediye tanınma 
yacak.

Kendilerini ne 
kadar güçlü görü 
yorlar ki; Biz 
kurarız, gereğini 

sizler yapmaya 
mecbursunuz 
demek değil de 
nedir bu davranış?

Gemlik insanına 
ve doğal varlığına 
zarar verecek bu 
davranışa karşı ne 
Belediye ne de 
Kaymakamlık ilçeyi 
sahiplenmiyor. 
Kuramazsınız 
diyemiyor.
Kömürle çalışa

cak termik 
santralın doğaya 
ve çevreye zarar 
vermeyeceğine 
şüphe mi var?

Çıkacak curuf ne 
olacak?

Cup denize 
dökülecek:

Dolgudan yer 
kazanılacak.

Soma, Yatağan, 
Elbistan örneği 
gözler önünde. 
UvaaKça dâ Küçü

lil dogalgaz ile 
çalışan santral bitki 
örtüsünü yok etti. 
Halk sağlığı yönün
den tedirgin yaşı 
yor.

Bakıyorum da 
Gemlik’te kurula
cak kömür ile 
çalışacak santral 
için AKP Gemlik 
ilçe Örgütü’nün 
sesi sedası çıkmı 
yor.

AKP Eski Gemlik 
İlçe Başkanı Enver

Şahin’in doğa 
sever olduğunu 
biliyorum.

Yeşil bir Gemlik 
özlemini hep dile 
getiren bir kişi 
nasıl bu iş olmaz, 
Gemlik’i size 
zehirletmeyiz 
diyemiyor. (Yeni 
AKP Başkanlığı’na 
seçilen Oktay 
Kahveci bakalım 
bu konuda nasıl 
davranacak?) \

Santralı kuracak- 
, ların hangi 
güçlerden destek 
aldığını çok iyi 
biliyorlar.
Kendilerine bilgi 

verilmeyen, sayıl
mayan resmi 
makamlar, bu 
santrale nasıl 
işletme ruhsatı 

: verecekler?
Ona ne şüphe.

Vör aıyeceKiör. r. 
vereceklet'!
Bilsinler ki; izin 

verecekler, hep la 
netle anılacaklar.
Bir çevreye 

duyarlılık yazısı da 
Gemlik sorumlu
larına gönderiniz 
Sayın Valim.
Kimileri kendileri

ni elektrik çarpmış- 
casına ölü gibi.

Görev size düşü 
yor Sayın Valim.

Kurtarın güzel 
Gemlik’i...

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Şehit Cemal llköğ 
retim Okulu öğren
cileri Lösemili 
Çocuklar yararına 
kermes düzenledi. 
2-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası 
nedeniyle Okul Aile 
Meclisi’nin aldığı 
kararla düzenlenen 
kermeste elde ettik
leri geliri çok etki 

| lendikleri Lösemili
Çocuklar için ban 
kaya yatırdıklarını 
söyleyen öğrenci 

, ler. ailelerinin yap
tığı yiyeceklere para 

i ödeyerek katkıda 
bulundular.
Okulun 8/B sınıfının 
öncülüğünde öğren 
ci ailelerinin yapmış 
oldukları pasta ve 
börekleri para kar 
şılığı yine kendi 
okul öğrencileri sa 
tın alırken, bir 
öğrencinin getirdiği 
tavşanla dilek çe 
kimleri yaptırılarak 
elde edilen gelir ve 
bağışlar toplanarak 

bankaya yatırılarak 
alınan dekont okul
da sergilendi.
Okul Müdürü Adnan 
Uluğ yaptığı açıkla
mada; okulda bu 
tür faaliyetlerin sık 
sık yapıldığını, öğ ı 
rencilerin toplum 
bilincinde olması ve 
sosyal etkinliklerde 
aktif olarak yer al 
masının kendilerini I 
memnun ettiğini 
belirterek, "Onların I 
bu örnek davranışla I 
rından dolayı da 
tüm öğrencilerimizi 
kutluyorum" dedi. 
Okul Aile Meclisi 
Başkanı Okan Tora 
la'da yaptığı konuş
mada; "Öğrenciler
imizin ve öğrenci . 
arkadaşlarımızın 
meclisimize müra
caat etmeleri sonu
cu bu kermes ger ı 
çekleştirilmiş ve 
bundan sonra 
da Şehit Cemal 
İlköğretim Okulun 
da bu tür faaliyetler 
yapılacaktır" 
dedi.

lale Kemal İlköğretim Okulu nda velilere SBS toplantısı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’n 
da öğrenci velilerine 
yönelik SBS (Seviye 
Belirleme Sınavı) 
bilgilendirme 
toplantısı yapılıyor. 
6-7-8 sınıf öğrenci
lerinin velilerine 
yönelik düzenlenen 
toplantılarda okul 
Müdürü Hayrettin 
Minare tarafından 
velilere yapmaları 
gerekenler

anlatılıyor.
Saat 19.30 ile 
21.00 saatleri arasın
da düzenlenen 
SBS bilgilendirme 
toplantılarına 
özellikle 
babaların büyük 
ilgi gösterdikleri. 
görüldü. Toplantının 
akşamları düzen
lenmesi ailelerin 
katılımlarını 
artırırken, sınava 
yakın zamana 
kadar toplantıların 
süreceği öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Krizi hafife almak
ABD’de başlayan global kriz, 

ülkenin dev bankalarının bat
masına neden olurken, 
Amerika’nın en büyüğü olan 
General Motor da battı.
Bankaların ve dev şirketlerin 

batışları ard arda gelince, Bush 
hükümeti, kurtarma operasyon
ları başlattı.
Bankaları satın aldı.
Kimine mali destek verdi.
Bankalardan para kaçışını önlemek için 

mevduata devlet güvencesi getirdi.
Buna karşın yine paçasını düzeltemeyen 

bankalar var, şirketler var.
Bush, serbest piyasa ekonomisinin kural

larını dinlemeden, sosyalist ekonomik 
önlemler, devletleştirmeler yapıyor.
ABD de başlayan bu kriz birden Avrupa 

kıtasını sardı.
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi 

ekonomisi dev olan kapitalist ülkeler, kriz 
kendi ülkelerini vurmadan önlemlerini aldı.
Biz ne yaptık.
Krizi hafife aldık.
Kriz yapımıza dayanmadan önce, 

Başbakan ekonomimizin sağlam olduğunu 
söylüyordu.

TÜSİAD’ın uyarıları karşısında ise 
“Felaket tellallığı yapıyorlar” diyordu.
Oysa bütçe açığı Türkiye Cumhuriyeti tari 

hinin en büyüğü ile karşı karşıya, dış borç 
ise yine Cumhuriyet tarihinin en büyük 
borcu..
Ancak Başbakana göre “Türkiye krizden

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

en etkilenecek ülke”..
ABD’de toplanan G-20’ler neden toplandı?
Dünyayı saran kriz nedeniyle.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu 

zirveye katıldı.
Zirvede IMF ve Dünya Bankası’nın az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere daha 
çok yardım yapılmasını istedi.

Demek az gelişmiş ülkeler daha çok 
borçlanacaklar ve böylece krizi atlatacak
lardı.

Dışa bağımlı bir krizden çıkış formülü bu.. 
Başbakanın ABD’de olduğu tarihte

Türkiye’nin en büyük otomobil fab
rikası Ford üretimini durdurdu..

Bursa’da Sönmez Flament kapı 
larını kapadı.

Hergün bir fabrikanın kapandığı 
haberleri geliyor.

Piyasalarda zaten yok olan nakit 
para ortadan kalktı.

Dün, Serbest Bölge civarında 
bazı işyerlerini gezdim.

Eski hareketliliği göremedim 
bölgede.

Nakliyeciler, mal çektikleri sanayicilerin 
anlaşmalara karşın para ödemediklerini, 
gününde hiç para gelmediğini anlattılar.

Borçlarını ödemede zorlandıklarını, 
akaryakıt firmalarının bile yakında nakit 
ödeme istemeye başlayacağını belirtiler.

Önce emekli bitirildi.
Ardından esnaf soluk alamaz hale geldi.
Köylü borç batağına sokuldu, ürünü para 

etmez oldu.
Şimdi sanayi zorda..
Buna bağlı olarak işçiler yakında sanayide 

çalışan memur ve teknik elemanlar işsiz 
kalacak.

Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
muhafazakar başkanı İstikbal Mobilya’nın 
patronu dün gazetelere yaptığı açıklamada, 
bu noktalara kolay gelmediklerini hatırlata 
rak, Başbakan’a sesleniyor:
“Başbakanım, bizi harcama!"
Kriz bizi vurmuş, feryad edenler arasında 

hükümeti destekleyenler de var ama kriz 
hala hafife alınıyor.

lYağıs ve sis esir alaca 1
Yurdun büyük bir 
bölümü bu hafta 
yağışlı havanın ve 
yoğun sis'in etkisi 
altına girecek. Hava 
sıcaklığı kuzey ve 
batı bölgelerde ya 
ğışla birlikte 2 ila 
4 derece azalacak. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel Müdür 
lüğü'nden yapılan 
"Meteorolojik 
Uyarı"ya göre, 
yurdun batı kesim
leri Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girecek.
Marmara'nın batısı 
ve Kıyı Ege'de başla 
yacak sağanak 
yağışlar, Marmara, 
Ege,batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey 
ve batısı ilej?atı ve 
orta Karadeniz böl
gelerinde devam 
edecek. Sağanak 
yağışların Salı günü 
kıyı Ege ve batı 
Akdeniz kıyılarında 
kuvvetli olması 
bekleniyor.
Yağışlı hava Çar 
şamba günü; Mar 
mara'nın kuzey ve

doğusu, Ege, batı 
Akdeniz, İç Anado 
lu'nun kuzey ve 
batısı ile Karadeniz

Hava sıcaklığı kuzey 
ve batı bölgelerde 
yağışla birlikte 
2 ila 4 derece azala-

böigesinde 
etkisini sürdürecek. 
Sağanak yağışlar 
Çarşamba günü 
güney Ege ve batı 
Akdeniz'de kuvvetli 
olacak. Perşembe 
günü; Marmara'nın 
batısı ve Kıyı Ege 
dışında tüm yurtta 
yağışların aralıklarla 
devam etmesi 
bekleniyor.

cak, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak.
Salı ve Çarşamba 
günü;güney ve 
batı bölgelerde 
beklenen kuvvetli 
sağanak yağışların 
oluşturacağı olum
suz şartlara karşı 
vatandaşlar ve 
ilgililerin tedbirli 
olmaları istendi.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. Nurettin KAYA

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGE RROKERİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE_ _ _ _

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YIL 
_________________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_________________ 
_______Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

__________________________ 135 m2 65.000-YTL__________________________  

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 ■ YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 
______________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2____________ ' 

Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
TrFpTek^OĞALGAZLI VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:quler@hotmail.com
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Yaşamdan 
Çizgiler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
Cumartesi günü 
yapılan kongrede 
milletvekili Ali 
Koyuncu'nun 
söylediği sözlere 
sert tepki gösterdi. 
Geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
yapılan AKP Gemlik 
İlçe Kongresi’nde 
konuşan AKP 
Bursa Milletvekili 
Ali Koyuncu'nun 
"Umurbey'de Celal 
Bayar'm torunları, 
oy verecekleri 
CHP'nin DTP ile 
işbirliği yaptığını 
bilsinler. Dilerim 
Umurbeyli kardeş
lerimiz bu CHP'ye 
gereken cevabı 
verirler” sözlerine 
karşılık CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
bir açıklama yapma 
zorunluluğunun 

1 öldüğünü söyledi. 
| Güler, açıklamasın

da şu ifadelere 
yer verdi; "Sayın 
Ali Koyuncu 
öncelikli olarak 

| bilmesi gerekir ki; 
| Türkiye'nin ilk
sivil Cumhurbaşkanı 
olan Celal Bayar:

| "Atatürk seni 
sevmek milli bir 
ibadettir" diyecek 
kadar Atatürk'e ve

Laik Cumhuriyete 
bağlı bir siyaset ve 
devlet adamıydı'. 
Oysa laikliğe karşı 
eylemlerin odağı 
olduğu mahkemece 
sabit olmuş bir par
tinin milletvekili, 
"Celal Bayar'm 
toruhlarT'nın hangi, 
partiye oy vereceği 
konusunda en son 
akıl vermesi gereken 
kişidir. CHP ile 
DTP'nin işbirliği 
yaptığı iddiaşı ise 
düpedüz çarpıtma 

ve iftiradır. Bizim 
Genel Başkanımız 
Sayın Deniz Baykal; 
Güneydoğu'da 
başka, Ege'de 
başka konuşmamış, 
binlerce PKK'hnın 
yeniden dağa çık
masına yol açan 
eve dönüş yasasına 
destek vermemiş ve 
bölücü odakların 

hoşuna gidecek 
alt kimlik üst kimlik 
tartışmalarını 
başlatmamış, Kuzey 
Irak 'a operasyon 
yapılmaması için 
Dubai'de 1 milyar 
dolarlık anlaşma 
imzalamamıştır.
Ayrıca CHP Genel 
Başkanı Sayın Deniz 
Baykal, PKK'yı terör 
örgütü ilan etmeden 
DTP ve yetkilileriyle 
görüşmeyeceğini 
defalarca deklare 
etmiş olmasına

Karşın, AKPni'esKi 
Genel Başkan 
Yardımcısı Dengir 
Fırat ile DTP Genel 
Başkanı Ahmet Türk 
ve kurmayları 
gizli yemeklerde 
uluşmakta sakınca 
görmemişlerdir. 
Kimin DTP ile 
işbirliği yaptığı 
apaçık ortadadır.

Cumhuriyet Halk 
Partisi, Türkiye’yi 
kurmuş ve Lozan 
Antlaşrhası ile 
Türkiye'nin sınır
larını çizmiş bir 
parti olarak; 
bölücü terör 
odakları ve ayrılıkçı 
ğüçlerle en küçük 
bir ilinti kurulması 
mümkün olmayan 
bir siyasal partidir. 
AKP ise iktidar 
olmak için dinci 
ve bölücü çevrelere 
şirin gözükmekte 
hiçbir sakınca 
görmeyen bir 
siyasi partidir.
Tabii AKP'li kurmay
ların Gemlik'te CHP 
ve adayı Fatih 
Güler karşısında 
kaybedeceklerini 
anlamış olmalarının 
yarattığı ciddi bir 
sıkıntı yaşadıkları 
ortadadır. Ama 
onlara diyeceğimiz, 
korkunun ecele 
faydası yoktur.
Böyle çarpıtma ve 

saptırmaya dayalı 
siyasi açıklamalarını 
za da artık insan
ların karnı toktur. 
Gemlik'te yeni bir 
dönem CHP ve 
adayı Fatih Güler 
ile başlayacaktır. 
Çok iyi bildiğiniz 
bir tabir ile 
"bu böyle biline..."

*

SGK prim horçlularını acılayacak

Özgür K ARAKAYA
İletişim Uzmanı

ozgkara@hotmail.com

Üniversiteler Hepimizindir
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) 12 Eylül 

Rejimi tarafından Üniversitelerimizin libe 
rai politikalara uyumlu hale getirmek için 
kurulan bir kurumdu.

Bu kapsamda, Yüksek Öğretim Kurulu 
(\ÖK) 6 Kasım 1981 yılında Prof Dr. İhsan 
Doğramacı'nın başkanlığında kurulan YÖK 
19J32 Anayasası ile güvenceye alınarak 
uygulamaya konuldu.

İlk olarak da binlerce öğretim görevlisi
ni, öğrencisini ilerici demokrat oldukları 
için üniversitelerden ayırdı. Bilimsel araş 
tırmalar da tamamen YÖK’ün denetimine
alınarak üniversite gençliğinin tek tipleşti 
rilmesi hedeflendi. Bu yapılanma ile üniver 
sitelerimiz üst düzeyli meslek okullarına 
indirgendi.

Üniversitelerimizin var olan kısmi özerk 
likleri kaldırılarak harç uygulamasına 
geçildi. Eğitimde adım adım paralı hale 
getirilerek, üniversitelerimizin ticarileşme- 
siyle birlikte, eğitimde fırsat eşitliği de 
kalkmış oldu. Vakıf üniversiteleri adı altın
da özel üniversitelere zemin hazırlanarak, 
kurulacak üniversitelerin eğitim dilininin 
İngilizce olması şartı konuldu. Gelişmiş 
ülkelere baktığımızda eğitim dillerinin 
kendi dillerinde olduğunu görürüz.

! Kuruluşundan 27 yıl geçmesine rağmen
; Yök üniversitelilerin en ufak demokratik 

taleplerine ya da hareketlerine soruştur
malarla, cezalarla uzaklaştırmalarla cevap 
vermekte. Diğer yandanda eğitimin 
piyasalaştırılması eşitsiz niteliksiz bir şekil 
de devam etmektedir.

Bu durumda yapılması gerekenler ise: 
Üniversitelerin karşi karşiya olduğu sorun
lar net olarak ortaya konularak net yanıtlar 
verilmelidir. Alınacak tüm kararlar alt 
organlarca alınmalıdır. Tam gün uygula-: 
masına geçilmeli. Öğretim elemanlarının 
özlük hakları ve diğer eğitim elemanlarıyla 
ile beraber makul düzeyde olmalıdır. Vakıf 
Üniversitilerinin de kamu denetimine alın
ması gerekir.

Öğrenci harçları da sembolik düzeyde 
olması gerekir. Asıl olması gereken 
herkesin eşit parasız nitelikli eğitimi 
almasıdır.

Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
75 bin YTL ve 
üzerinde sigorta 
prim borcu bulunan 
işverenleri, 
internet aracılığı ile 
kamuoyuna 
açıklayacak. 
SGK Antalya İl 
Müdürü Selim 
Erol, yaptığı yazılı 
açıklamada, ödeme 
tarihi altı aydan 
daha uzun süre 
gecikmiş ve 
Yönetim Kurulu 
tarafından her yıl 
belirlenecek 
tutardan daha fazla

prim borcu olan 
işverenlerin, yönet
melikle belirlenen 
usul ve esaslara 
göre her yıl 
kamuoyuna açıklan
ması gerektiğini 
bildirdi. SGK'na 
Prim Borcu Olan 
İşverenlerin 
Kamuoyuna 
Açıklanmasına 
Dair Usul ve 
Esaslar Hakkında 
Yönetmelik 
Hükümleri ve 
SGK Yönetim 
Kurulu'nun aldığı 
karar uyarınca, 
SGK'ya 75 bin YTL

ve üzerinde prim 
aslı borcu bulunan 
işverenlerin 
kamuoyuna 
açıklanmasına 
karar verildiğini 
belirten Erol, 
"borcu olan 
işverenlerin listesi 
kurumumuzun 
internet sitesinde 
(www.sgk.gov.tr) 
15 Aralık 2008 tari
hinde ilan edilecek 
olup, iki hafta 
süreyle yayım
lanacaktır" dedi. 
Erol, yönetmeliğin 
9. maddesi uyarınca 
işverenler tarafından

ilan edilen bilgilere, 
ilanın yapıldığı 
tarihi takip eden 
beş (5) iş günü 
içinde en geç 20 
Aralık 2008 tarihi 
mesai bitimine 
kadar SGK 
Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğüne 
(Prim Tahsilat 
Daire Başkanlığı) 
yazılı itiraz 
edebileceklerini, 
itirazın haklı 
olması durumunda 
listede gerekli 
düzenlemenin 
yapılacağını 
belirtti.

Erzurum İspir Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

MUHAMMED MUSTAFA 
BEDİRBOR

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KH$fD€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

İİSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95'
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Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) 
tanımı dar tutarak 2 

» milyon 439 bin kişi 
fc' olarak açıkladığı 
> işsiz sayısının ger 

çekte 5 milyona yak 
laştığı, geniş tanım
lı işsizlik oranının 
da yüzde 18.6 
olduğu belirlendi. 
TÜİK’in Ağustos 
ayı itibariyle 
2 milyon 439 
bin olarak 
açıkladığı işsiz 
sayısı, umudunu 
yitirerek iş aramak
tan vaz geçen 1 
milyon 720 bin ve 
ara sıra gü nü birlik 
işlerde çalıştığı için 
“eksik istihdamda” 
sayıla rak kapsama 
alınmayan 797 bin 
kişi de dahil 
edildiğin de, 4 mily
on 956 bine ulaşıy
or. Buna göre 
TÜİK’in yüzde 9.8 
olarak açıkladığı 
işsizlik oranı da yüz 
de 18.6’ya çıkıyor. 
Hane halkı iş gücü 

r anketi verilerine 
. dayanarak yaptığı 

Hesaplamaya göre, 
’ son bir yılda geniş 

tanımlı işsiz sayısı 
376 bin kişi, işizlik 
oranı da 1 puan 
artış gösterdi. 
UMUDUNU YİTİRİP 

’ İŞ ARAMAYI
BIRAKAN İŞSİZE 

MŞŞİZ" DENMİYOR
TÜİK’in Ağustos 
2008 dönemi için 2 
milyon 439 bin ola 
rak açıkladığı işsiz

sayısı, çalışmaya 
hazır olmasına 
karşın iş aramaktan 
vazgeçenleri kap
samıyor. Hane halkı 
İşgücü Anketi’nde, 
iş bulma umudunu 
yitirdiği için fiilen iş 
aramayı bırakan 
ancak iş olsa işbaşı 
yapmaya hazır du 
rumdaki kişi sayısı 
Ağustos itibariyle 1 
milyon 720 bin ola 
rak belirlendi. Bu 
dürümdakiler, “iş 
gücüne dahil olma 
yan nüfus” içinde 
sayılarak, işsiz sayı 
sına dahil edilmi 
yor. Bu kategoride 
yer alanların son 
bir yılda 62 bin kişi 
arttı. İş aramayıp 
çalışmaya hazır 
kişilerin sayısı ge 
çen yıl aynı tarihte 
1 milyon 658 bin 
olarak belirlenmişti. 
Çalışmaya hazır 
olduğu halde iş ara
mayan bu kişilerin 
iş bulma umudunu 
yitirmesinde, uzun 
iş arama süreleri 
etkili oluyor. TÜİK 
tanımına göre 
her 10 işsizden 
3’ü bir yıldan fazla 
süredir iş bekliyor.

ııiiim Oltu Trafik $ube Müdürlüğünden IİIVIO a'dl9ım ehliyetimi, nüfus cüz- lllllir danımı’ Ziraat Bankası Emekli lini II cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür. MERYAM AKKURT

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3213 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Gemlik Nufus Müdürlüğünden aldığım 
nufus cüzdanımı. Gemlik 

Kız Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

HANİFE GÜVEN (YAZICI)

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybet
tim. Hükümsüzdür. AHMET TUNA

(Rezervasyon (Tel s 513 33 21)
VETİÜS SİNEMASI
EVRİM ARABALARI H.30 -14.00-İ5.15 - 20.30
RESİMDEKİ HAYALET 14.15. - 20.30
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00J6.00

18 Kasım 2008 Salı 
BAYER ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 14 GEMLİK 
Tel: 5130143

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. HABİBE AKKURT

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ZUHAL AKKURT

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

I

il.com
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İMHtt
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 28 Kasım - 4 
Aralık tarihleri ara 
sında gerçekleştir
ilecek '3. Uluslara 
rası Bursa İpekyolu 
Film Festivali'nin 
tanıtımı İstanbul 
Çırağan Sarayı'nda 
görkemli bir basın 
toplantısı ile yapıldı. 
Beyaz perdenin ünlü 
simalarını bir araya 
getiren toplantıya, 
Sinema Yazarları 
Derneği (SİYAD) 
Başkanı Atilla Dor 
say ile ünlü sanatçı 
lar İzzet Günay, 
Yusuf Sezgin, Hale 
Soygazi, Nilüfer 
Aydan, Sırrı Elitaş, 
Süheyl Eğriboz, 
Burcu Kara, Levent 
Ülgen, Korhan Abay, 
Murat Han, Atilla 
Saral ve Eyşan 
Özhim'in yanı sıra 

. çok sayıda sanatçı, 
। sinema yazarı ve 
yönetmen katıldı. 
Basın toplantısında 
konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Festival 
Onursal Başkanı 
Hikmet Şahin, İpek

Yolu'nun kültürler- 
arası diyalogun sim
gesi olduğunu söyle 
di. Şahin, "Büyük 
medeniyetlere ön 
derlik yapmış Bur 
sa'da evrensel de 
ğerlerle film festival
imize sahip çıkmak 
için yola çıktık. Bu 
yıl 3. yaşını kutlayan 
festivalimizle Türk 
ve dünya sineması
na katkı koymayı 
amaçlıyoruz. İpek 
Yolu çocuğumuz. 
Çocuk, yavaşça bü 
yüyor" diye konuş
tu. Film festivalini 
geleneksel hale 
getirmeyi amaçla 
dıklarım anlatan Şa 
hip, "Sanat bir mil
letin aynasıdır. Biz 
de İpekyolu ile hem 
Türk sinemasının, 
hem de Bursa'nın 
güzelliklerini dün 
yaya yansıyoruz" 
dedi.
Ünlü sanatçı İzzet 
Günay ise İpek Yolu 
Film Festivali'nde 
gerçekleştirilecek 
olan 'Ulusal Altın 
Karagöz Uzun 
Metraj Film 
Yarışması' hakkında

bilgiler verdi. 
Festival Danışma 
Kurulu üyeleri 
Semir Aslanyürek, 
Sevin Okyay, Necip 
Sarıcı, Ali Söftmez < 
ve Fırat Yücel de 
festival ile ilgili 
detaylı bilgileri 
katılımcılara 
aktardığı toplantıda 
festivalin "Onur 
Ödülleri"nin bu 
yıl Türk sinemasının 
iki büyük divası 
Muhterem Nur 
ile Sezer Sezin'e 
verileceği belirtildi. 
İpek Yolu Film 
Festivali'nin 
ücretsiz sinema 
kursları bölümünde 
usta oyuncular 
Yetkin Dikinciler ve 
Pelin Batu ile 
sinemanın usta 
isimlerinin ders 
verecek. Özel 
sergilerle de 
renklenecek 
olan festivalde 
ayrıca ünlü 
oyuncu Cem 
Özen oyunculuk 
atölyesinde 
sinema gönüllülerini 
aydınlatıcı bilgiler 
verecek.

MfîNfiSTIR'Dfl DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONflKLfîR VİLLALARI

KİŞUK VE YAZLIK HASANAÛA KOYU NDA

S 240 M2 S ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
•S GÜVENLİKLİ RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ. 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

I GÖRMEDEN KARAR 
I VERMEYİN _

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
■------ SÎZLERİ BEKLİYOR
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TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesin de 
şarja takılı cep telefonu şarj aletinin 
şase yapması neticesi çıkan yangın 
da bir ev küle döndü. Sayfa 3’de

GENILİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Kasım 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com in.fo'fl gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ne Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılacak 100 öğrencilik erkek yurdunun ilk adımı atıldı

IttiiiiililBilıMıM'
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 

3. fakültenin açılması halinde bunun da yapımının 
Gemlik halkına belediyenin üstleneceği sözünü verdi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, 
Gemlik Üniversitesine doğru hızlı bir şekilde yol 
alındığını belirtirken, Teknik Üniversite konusunda giri 
şimler olduğunu söyledi.
Y Kaymakam Mehmet Baygül, Gemlik’in zeytin tan 
minin yanında sanayi ve liman kenti olmakla birlikte 
sürekli göç alan yaşanılmaz bir ilçe olduğunu 
belirterek, “Bundan sonra üniversite ve sosyal çevre
siyle önemli bir Gemlik oluşacaktır” dedi. Sayfa 4’de

Protokol
Uludağ Üniversitesi ile Gemlik Bele 

diyesi arasında dün, Erkek Öğrenci 
Yurdu yapımı için bir protokol imza
landı.
Bunun için Sunğipek Asım Kocabıyık 

Yerleşkesi’nde bir tören düzenlendi.
Belediyenin yaptıracağı 100 öğrencilik 

Erkek Öğenci Yurdu protokolünü 
Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz ile Bele 
diye Başkanı Mehmet Turgut imzaladı.

Devamı sayfa 5’de

tadır evde aile dramı
9 kişilik Terkez 

Ailesi, Şehit Etem Ya 
şar İlköğretim Okulu 
arkasında bulunan 
arsaya kurdukları 
derme çatma çadırda 
yaşam savaşı veri 
yor. En küçüğü 7 ay 
lık olan 9 kişilik aile 
Terkez Ailesi, 700 
YTL bulabilirse kış
tan korunmak için 
4 duvar arasına göç 
edebilecek. 2'de
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Hırsızlık şebeke
sine yönelik 5 ilde 
düzenlenen eşza
manlı operasyonda 
28 kişi yakalandı. 
7 ay süren takip 
sonunda toplam 
13 ildeki 32 işyerin 
den yaklaşık 600 
bin YTL değerinde 
malzeme çaldıkları 
tespit edildi.
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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En küçüğü 7 aylık olan 9 kişilik aile Terkez Ailesi, 700 YTL bulabilirse 
kıştan korunmak için 4 duvar arasına göç edebilecek

Çadır evde aile dramıBağımsız ulus devlet...
Atatürk’le ilgili çok yazıyoruz.. Fırsat bul

dukça da yazmaya devam edeceğiz.
Amacımız Atatürk’ün daha çok okunarak 

daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
Atatürk ve Atatürk sevgisi dış dünyadaki 

insanların ve yerli ihanet şebekelerinin amaçla 
rina ulaşmasını sağlayan en büyük engel..

Atatürk’ün öngördükleri ve Nutuk’da kale 
me aldıkları Ulus devletin geleceği ve sonsuza 
dek yaşaması için hiç sönmeyecek bir ışık.

Siyasal yaşamdan dine, hak ve özgürlükler
den ekonomiye dek gerçekleşen atılımlar “kar 
şı devrimin’’ yılmak usanmak bilmez ve akıl 
almaz yöntemlerine karşın Türkiye Cumhu 
riyeti Devleti bugünlere gelmiştir.

Onun için;
Atatürk yıpratılmak isteniyor.
Atatürk Türk insanının gönlünden ve 

beyninden çıkarılmak isteniyor.
Ben çok iyi biliyorum ki;
Atatürk bizim üzerinde kayıtsız koşulsuz 

buluştuğumuz “aydınlığımız”.
Doğal olarak;
Atatürk’e yapılan sistematik ve bilinçli 

saldırıların önünü almak da bize düşüyor..
Dikkat etmemizde ve uyanık durmamızda 

önce kendimiz sonra da ulusumuzun geleceği 
açısından sayısız yararlar var.

Atatürk Türk ulusunun içinde var oldukça 
hiçbir güç Türkiye’yi bölemeyecek veya bir din 
devleti kuramayacaktır.

Bu nedenle, amaçları ülkenin batması olan 
hainler ve onlara göz yumanlar öncelikli he ' 
'deflerini Atatürk taktorunu yıkmak ölarâk\ 
görürler.

İzledikleri yöntem ise tanık olduğumuz 
üzere; öncelikle İslamiyet’i saptırarak demok 
rasi ve laikliğin Allah’a karşı gelmek olduğunu 
göstermek,

Oysa,
Atatürk, söylevlerinde şunu, açıkça belirt

miştir.
“İslam’la birlikte insanlık, dünya yaşamını 

düzenlemede yararı, zararı kendine ait olmak 
üzere serbest kılınmıştır. Kuran’da bunu 
belirten sayısız ifade bulunmaktadır.”

Atatürk ayrıca şunları da vurgulamıştır:
“Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir 

dindir ve ancak bundan dolayıdır ki, son din 
olmuştur. Din, Allah’la kul arasındaki bir 
bağdır, bizde ruhbanlık yoktur.

Hepimiz eşitiz ve dinimizin gereklerini eşit 
olarak öğrenmeye mecburuz, bizim dinimiz 
için herkesin elinde bir değer ölçüsü vardır. 
Hangi şey ki akla, mantığa, toplum çıkarlarına 
uygundur, biliniz ki o dinimize de uygundur”.

Atatürk İslam dinine şu hizmetleri yap
mıştır.

Kuran’ı ilk kez Türkçeye çevirtmiş, bastır
mış ve ücretsiz olarak dağıtmıştır.

Kuran’ın bilimsel tefsirini yaptırmış, bastır
mış ve ücretsiz olarak dağıtmıştır.

Bazı hadislerin çevirisini yaptırmış ve 
dağıtmıştır.

Hutbeleri ve ezanı Türkçeleştirmiştir.
Din görevlisi ihtiyacını karşılamak için 

imam-hatip okulları açtırmıştır.
Atatürk’e ve devrimlere yapılan saldırılarla 

aynı Cumhuriyet tarihi değiştirilmeye çalışıl
makta ve Türk kimliğinden uzaklaştırma poli
tikası güdülmektedir.

Diğer bir anlatım ile bu saldırılar aynı 
zamanda Türk ulusuna, Türk yurduna ve Türk 
devletine yapılmaktadır.

Dolayısı ile bu saldırılar bütünlüğümüze, 
rejimimize, ulusal kimliğimize, güvenliğimize 
ve geleceğimize yapılan saldırılardır.

. Bu nedenle sorumluluk duygusu taşıyan 
tüm yurttaşların bu saldırılara karşı tüm 
olanaklarıyla mücadele etmesi zorunluluğu 
vardır.

। Seyfettin ŞEKERSÖZ

' Gemlik’te gözlerden 
uzak insanların

. göremedikleri bir 
köşede bir çadırda 
yaşayan 9 kişilik 
Terkez Ailesi, 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
arkasında bulunan 
arsaya kurdukları 
derme çatma 
çadırda yaşam 
savaşı veriyor. 
Soğuk kış günlerinin 
gelip çatmasıyla 
çadır kentte 
yaşayan aileyi zor 
günler bekliyor.
4 tarafı kapalı duvar
la örtülü bir evde 
oturabilmeleri için 
ev sahibinin birik
miş olan 700 YTL 
lik elektrik borcunu 
ödeyebilirlerse, 
bir parça da olsa, 
soğuktan kendilerini 
koruyabilecekler. 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı’na başvurmayı 
bile bilmeyen ve 
devletten yardım 
aramayan Terkez 
Ailesi, 30 yıl önce 
Yenişehir’den 
Gemlik’e göç 
ederek, Yeni Mahalle 
bölgesinde tam 
20 yıl yokluk 
içinde yaşadılar. 
Buradan daha 
sonra terme kaplı
calarının yanına 
kurdukları çadırda 
uzun zaman

yaşamışlar.

gÖP TOPLAYARAK 
GEÇİNİYORLAR 
Terkez Ailesi nin 
reisi baba Cengiz 
Terkez (40) çöp 
toplayarak geçimini 
sağlıyor ancak, 
o da hastalanınca 
iş yapamaz hale 
gelmiş, şimdi ise 
çadır evde yaşıyor. 
Anne Tülay 
Terkez (38) yaşında 
ne yapacağını 
şaşırmış ve çaresiz 
bir durumda. 
Büyük oğlu askere 
gitme hazırlıklarını 
yaparken, damatları 
ise askerde olduğu 
için kızı ve iki 
torununu da 
bakmak zorunda.
7 çocuk ve 2 toru
nun yaşadığı 
çadırda çocuklar 
Soğuktan 
hastalanmışlar.

Ailenin ilaç alacak 
parası da yok. 
Günlük ihtiyaçlarını 
ise çadır evin 
hemen yanındaki 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim 
Okulu’nun öğret
menleri aralarında 
topladıkları yardım
larla gidermeye 
çalışıyorlar.
İki çocuğunun 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’na 
gittiğini söyleyen 
Tülay Terkez, 
“Çocuklarının tüm 
ihtiyaçlarını okul 
yönetimi karşılıyor. 
Allah onlardan 
razı olsun" dedi. 
Çadırda yaşam 
mücadelesi veren 
ve 9 kişilik ailenin 
en küçüğü 
7 aylık bir bebek. 
Bu koşullarda, 
daha nereye kadar 
yaşayacaklarını 

bilmediklerini 
söyleyen Terkez 
Ailesi, kışı 4 tarafı 1 
kapalı bir evde 
geçirmek istiyorlar. 
Bunun için hayırse
ver bir vatandaşın 
kullanmadığı çok 
eski de olsa bir 
evinin 700 YTL 
olan elektrik 
parasını bulabilir
lerse, buraya 
göç edecekler. 
Çadır kurdukları 
bahçe sahibi ise 
bahçeden çıkmaları 
için sürekli 
kendilerine baskı 
yaptığını söyleyen 
Terkez Ailesi, yar 
dım sever Gemlik 
lilerin seslerini 
duymasını istedi. 
Günlük su 
ihtiyaçlarını 
kapalı olan terme 
kaplıcasından 
karşılayan Aile, 
tuvalet ihtiyacını 
da okula giderek 
karşılıyorlar.
Kış soğukları 
iyice bastırmadan 
kendilerine sağlıklı 
barınacak bir yer 
arayan Aile, 
devletten veya 
hayırsever vatan
daşlardan yardım 
beklerken, bugüne 
kadar Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinin 
destekleri ile 
gelebildiklerini 
söylüyorlar.

II
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28 lıisililı hırsızlılı çelesi cokertiiai YazıYORUM

Hırsızlık şebekesine 
yönelik 5 ilde dü
zenlenen eşzamanlı 
operasyonda 28 
kişi yakalandı. 
Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgularının 
ardından adliyeye 
sevk edilen zanlılar, 
emniyet çıkışında 
görüntü almaya 
çalışan basın men
suplarına saldırdı. 
Gaziantep Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Ev ve İşyeri Hırsızlık 
Büro Amirliği'nin 
7 aylık takibi 
sonucu Gaziantep'in 
Nurdağı ve Yavuzeli, 
Hatay'ın Erzin, 
Kahramanmaraş'ın 
merkez ve Pazarcık, 
Kırklareli'nin 
Lüleburgaz ile 
Adıyaman'ın 
Besni ilçelerinde 
gerçekleştirilen

ı mil V ıı ıı ■ ■

DBMIlllMl üvey asahfiyini hıçaklaıir
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
psikolojik sorunları 
olduğu öğrenilen 
genç, oturma 
odasına kendini 
asarak ihtihar etti. 
Nişanlı olan gencin 
önümüzdeki 
günlerde düğün 
yapacağı öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Sinandede 
Mahallesi Güneş 
Sokak'ta ikamet 
eden Aziz Acar 
(28), evinin oturma 
odasında kendini 
asarak intihar etti. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
görevlileri,

iııilıWtııiılılıııwıııı mılıı illi
Bursa'nın 
merkez Nilüfer 
ilçesinde 
şarja takılı cep 
telefonu şarj 
aletinin şase 
yapması neticesi 
çıkan yangında 
bir ev küle döndü. 
Edinilen bilgiye 

'Uslanmazlar' adlı 
planlı operasyonda 
28 şahıs gözaltına 
alındı. Şahısların 
örgütlü bir şekilde 
Gaziantep, Sivas, 
Tokat, Burdur, Afyon 
karahisar, Samsun, 
Kastamonu, Bursa, 
Düzce, Osmaniye, 
Zonguldak, Yozgat 
ve Çorum olmak 
üzere toplam 13 
ildeki 32 işyerinden 
yaklaşık 600 bin YTL 
değerinde malzeme 
çaldıkları belirlendi. 
Şahıslarla birlikte 
3 kamyonet, değişik 
suç aletleri, çok 
sayıda madeni 
motor yağı, antifriz, 
kumaş, hızar maki
nesi, rulman, sahte 
nüfus cüzdanı ve 
sürücü belgesi ele 
geçirildi. Operasyo 
nunun, hırsızlığın 
önlenmesine yönelik , 
bugüne kadar Gazi 

gencin hayatını 
kaybettiğini belirle
di. Psikolojik 
sorunları olduğu 
belirtilen Aziz 
Acar'ın önümüz 
deki günlerde 
evleneceği 
bildirildi.
Çevre sakinleri, 
"Aziz düğün 
hazırlıkları 
yapıyordu.
Çeyizi de neşe 
içerisinde evine 
getirildi. Ancak 
neden intihar t 
ettiğini bilmiyoruz" 
dedi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

göre, Barış 
Mahallesi 
Gediz Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, S.Demir 
(Ş1) isimli kadın 
yatarken cep 
telefonunu 
şarja taktı.
İlerleyen saatlerde 

antep'te gerçek
leştirilen en büyük 
çalışma olduğu 
belirtildi.
Çete liderliğini C.C. 
isimli şahsın yaptığı 
şebekenin, gruplar 
halinde değişik 
illere giderek hırsız 
lık yaptıkları ve 
çaldıkları malları 
Gaziantep'te sattık
ları öğrenildi.
Çök sayıda hırsızlık 
suçundan sabıkası 
bulunan 28 kişiden 
5'inin, değişik 
suçlardan arandık
ları tespit edildi. 
Zanlılar, emniyetteki 
sorgularının ardın- 

/dan 'suç işlemök 
amacıyla örgüt 
kurmak ve örgütlü 
bir şekilde işyer
lerinden hırsızlık 
yapmak' suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
Şahıslardan bazıları, 
adliyeye sevk

Bıtrsa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde üvey 
iki kardeş arasında 
çıkan kavgada 
bir kişi bıçaklanarak 
ağır şekilde 
yaralandı.
Evinin önüne 
sergi açtığı 
gerekçesiyle 
üvey ağabeyini 
22 cm uzunluğun
daki sustalı 
bıçakla yaralayan 
zanlı gözaltına 
alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Reyhan 
Mahallesi
Reyhan Caddesi 
üzerinde

şase yapan şarj 
aleti, odadaki 
halıyı ve eşyaları 
tutuşturdu.
Dumanın etkisiyle 
uykudan kalkan 
kadın, alevleri 
görünce itfaiyeyi 
aradı. Olay yerine 
gelen itfaiye 

edilmeleri sırasında 
kendilerini görün
tüleyen basın men
suplarına saldırdı. 
Çalıntı mallar, Gazi 
antep Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlü 
ğü'nün bahçesinde 
teşhir edildikten 
sonra sahiplerine 
teslim edileli. 
Mal sahiplerine 
geçmiş olsun diyen 
ve çalınan malları 
inceleyen Gaziantep 
Emniyet Müdürü 
Ali Yılmaz, başarılı . 
operasyondan 
ötürü tüm çalışan
larını kutladı.
Yılmaz, hırsızlık 
şebekelerini 
yönelik planlı z 
operasyonlarının 
süreceğini, İçişleri 
Bakanlığı'nın tali
matı doğrultusunda 
hırsızlık timleri 
kurduklarını 
belirtti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.con') 
www.milliyet/blog/özcan vural

meydana gelen ' 
olayda üvey 
kardeş oldukları 
belirtilen Orhan A.
(47) ile A.A. (39) 
arasında evin 
önüne sergi 
açma meselesi 
yüzünden 
kavga çıktı. A.A. 
sustalı bıçakla 
üvey ağabeyi 
Orhan A'yı bıçak
ladı. Ağır yaralanan 
ağabey Orhan A. 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olaydan 
sonra A.A.'yı 
gözaltına alan polis 
olayla ilgili soruş
turma başlattı.

yangını kısa 
sürede söndürdü. 
Kullanılmaz 
hale gelen dairede 
10 bin YTL'lik 
zarar meydana 
geldiği belirtildi. 
Polis olayla 
alakalı soruşturma 
başlattı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Derinden gitmek!....
Gündemin yoğunluğu içinde gözlerden 

kaçtı ama Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, cumartesi günü partisinin Istan- I 
bul Bağcılar İlçe Kongresi’nde AKP’lilere 
çok ince bir mesaj verdi.

Bir AKP’linin “Anayasa’yı değiştirmeye
cek misiniz” diye seslenmesi üzerine şun- I 
ları söyledi:

“Davulun sesi uzaktan hoş geliyor. 
Anayasa’yı değiştirmek...

İşte buyurun, 10. ve 42. maddeyle ilgili 
Anayasa değişti. .

Sonra ne olduğunu görmediniz mi?...
Hesapları iyi yapacağız ve germeden, 

gerdirmeden yere sağlam basmak 
suretiyle geleceğe yürüyeceğiz.

Sabır. Bir meyve olgunlaştığı zaman 
onu yiyeceksiniz ki, tadını alacaksınız, 
hamken meyve yenmez.”

Görüyorsunuz unutamıyorlar ince 
hesapları...

Aklıma Fethullah Gülen’in o meşhur , 
konuşması geldi:

“Dikkatli olmalıyız. Erken harekete 
geçersek, tepemize binerler. -

Durmadan hazırlanmahyız. Zamanı 
gelince, uygun boşluk bulunca maratona ' | 
geçeriz.

Devlet memurü arkadaşlarımız kahra- । 
manlı'k yapamazlar.

Erken vuruş yaparlarsa dünya başlarım 
Ç'ZÇT,, ' ..

Butun anayasal muesseselerdeki guç ı 
ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana 
kadar her adım erken sayılır.”

Görüyorsunuz Fethullah Güleri 
derinden gidelim ...

“Erken vuruş yaparsak, başımızı ezer
ler!” diyor...

Peki Erdoğan’ın eski hocası Necmettin 
Erbakan ne demişti?

“Kadayıfın altı kızarıyor!”
Başbakan ne diyor? “Hamken meyve 

yenmez.”
Üçünün de gizli fikri aynı ; Sabır!
Bu insanların cumhuriyetin temel 

ilkelerini zorlamaktan vazgeçeceklerine 
inanan iyi ama saf vatandaşlarım,..

Onlar “gizli ajanda”dan asla vazgeçme
di ler, vazgeçmezler...

Şimdilik sadece hocalarının tavsiyesine 
uyuyorlar ve ikinci kez “erken vuruş” yap
mamaya özen gösteriyorlar...

Bir kere yapmağa kalktılar, boylarının 
ölçüsünü aldılar..

Yoksa ikinci kez seçildikten iki ay sonra 
gündeme getirdikleri “anayasa değişiklik- 
leri”nden vazgeçmiş falan değiller...

Kadayıfın altının iyice kızarmasını, 
meyvenin olgunlaşmasını bekliyorlar!

Sonrası mı? Ben olacakları biliyorum.
Emin olun o gün geldiğinde, “son

rasını” yazmamıza izin bile vermezler!
Ama genç Cumhuriyetin kuruluşları ve 

evlatları buna sala izin vermeyeceklerdir...

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/E3 GEMLİK

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılacak 100 öğrencilik erkek yurdunun ilk adımı atıldı

Rektör ve Başkan yun protokolünü imzaladı
Törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 3. 

fakültenin açılması halinde bunun da yapımını Gemlik halkına 
belediyenin üstleneceği sözünü verdi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz, Gemlik 
Üniversitesi’ne doğru hızlı bir şekilde yol alındığını belirtirken, 
Teknik Üniversite konusunda girişimler olduğunu söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
si'nin Yerleşke’de 
yaptıracağı öğrenci 
yurdu için protokol 
imzalandı.
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi Seminer 
Salonu’nda 
düzenlenen törene 
protokole imza 
atacak Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz ile Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı 
sıra Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutan 
Vekili Veteriner 
Hekim Albay 
Osman Ulutürk, 
Yerleşke Müdürü 
Prof. Dr. Kemal 
Sulhi Gündoğdu, 

| eski Yerleşke
Müdürü Prof. 
Dr. Abdurrahim 
Korukçu, Hukuk 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Cumhuriyet 

I Başsavcısı İbrahim
Hakan Tosun, 

| Jandarma Bölük
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
TSO Başkanı

| Kemal Akıt, Uluslar 
■ araSI'Ticaret ve Sa 

nayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi ve 
işadamı Tevfik 
Solaksubaşı ile 
Üniversite Senato 
üyeleri katıldı. 
Yerleşke’de yapıl
makta olan Kız 
Öğrenci Yurdu’nun 
yanına Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılacak 
olan 125 kişilik erkek 
öğrenci yurdunun 
protokol töreninin 
açılış konuşmasını 
yapan emekli Eski 
Yerleşke Müdürü 
Korukçu, yerleşke 
nin bu hale gelmesin 
de bir çok kişinin 
katkı ve desteğinin 
bulunduğuna 
değinerek, Gemlik 
halkı ile Gemlik 
Üniversitesi 
Yaptırma Yaşatma ve 

Koruma Derneği’nin 
yanı sıra Asım 
Kocabıyık'a 
teşekkür ederek, 
"Bu duruma gelmek 
bizi sevindiriyor. 
En büyük sıkıntımız 
ise Yerleşke içinde 
öğrenci barınma 
yerinin olmamasıydı. 
Gemlik Yerleşkesi 
Türkiye'de en iyi 
ünh'^rsite olabilecek 
bir konuma geldi. 
Tüm Gemliklileri 
üniversite yapılması 
için girişimde 
bulunmalarını 
istiyorum" dedi.

GEMLİK 
HAYALİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR 
Gemlik'te en büyük 
hayalinin üniversite 
kurulması olduğunu 
belirten Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, "Bu oluşuma 
tanıklık etmek 
bana haz veriyor. 
Yapacağımız proje 
eski bir proje idi, 
biraz gecikti. Sayın 
rektörümüz destek

Mehmet Baygül Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu

verdi ve bu töreni 
yapar duruma 
geldik. 16 Arahk’ta 
ihalesi de gerçek
leşirse inşallah 
yılbaşından sonra 
burasını bitiririz. 
Birinci vaadimiz 
buydu ve yapıyoruz, 
ikinci vadimiz ise 
Denizcilik Yüksek 
Okulu’nun yapıl
masıdır, onun da 
parası bütçede 
ayrıldı. İnşallah 
yakm zamanda 
onu da yaparız.
Beni bu güne kadar

Mehmet Turgut

bu şekilde mutlu 
eden ve duygulan 
dıran olmadı. 
Gençlerimizin 
ihtiyacı olan 
barınma yerini 
bitirdiğimizde onlar 
artık emin ellerde 
olacak ve aile 
bütçelerine de 
yardımcı olacaklar. 
Bu güzellikler 
beni mutlu ediyor.

ÜÇÜNCÜ 
FAKÜLTEYİ DE 
BİZ YAPARIZ 
Denizcilik Okulu’nun

Prof. Dr. Mete Cengiz

maliyeti tabii ki yurt 
inşaatından daha 
fazla ama inşallah 
onu da yapacağız. 
Gemlik'e başka 
fakülte açılması 
gerekiyorsa onu da 
biz yaparız. Siz 
projeleri hazırlayın 
biz maddi sorunu 
çözeriz. Bu desteği 
bana veren başta 
belediye meclis 
üyelerim ve Gemlik 
halkı adına herkese 
teşekkür ediyorum " 
şeklinde konuştu. 
İşi yapanların 
yanında bulunmanın 
kendisine huzur 
ve gurur verdiğini 
ifade eden 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik'te 
okulların ve öğrenci 
yurtlarının yapılma 
sini rahatlıkla üniver
site olabileceğini 
gösterdiğini belirtti. 
Baygül, yaptığı 
konuşmada;
"Çocuklarımızın 
barınmaları için 
yapılan yerler de 
en az okullar kadar

önemlidir. Gemlik 
zeytin tarımının 
yanında sanayi ve 
liman kenti olmakla 
birlikte sürekli göç 
alan yaşanılmaz 
bir ilçe olmuştu. 
Ancak bundan 
sonra üniversite 
kenti olarak anılıp 
sosyal çevresiyle 
önemli bir Gemlik 
oluşacak" dedi.

GEMLİK ENİNDE 
SONUNDA 
ÜNİVERSİTE 
OLACAK
Kendisini çok şanslı 
olarak gördüğünü 
belirten Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete Cen 
giz, Yerleşke’nin ge I 
üşmesinde katkı sag ‘ 
layan Asım Kocabı 
yık ile Belediye Baş I 
kanı Mehmet Tur 
gut'a ve meclis üye 
leri ile Gemlik halkı- I 
na teşekkür etti. 
Cengiz, "Hemen 
söylemeliyim, enin 
de sonunda Gemlik 
te üniversite kurula
cak. Buraya geldiğim 
de bu kadar güzel 
olduğu için kıskanı 
yordum. Gemlik üni 
versitesi artık oluş
mak üzere, yakın za 
manda denizcilik 
yüksek okulu da ya 
şama geçecek.
Gemlik üniversite 
olmaya hak kazanan 
bir ilçe, eski adı 
Gemilik olan Gem 
lik 'te denizcilik oku
lunun yapılması artık 
zaruret olmuştur. 
Üniversite toplum 
için vardır ve biz de 
toplumun ihtiyaçla 
rını karşılamak 
mecburiyetin deyiz. 
Buradan herkese 
teşekkür ediyorum. 
Gemlik üniversitesi 
inşallah benim 
dönemimde oluşur 
ve ben de buradaki 
devir töreninde 
bulunurum" dedi. 
Konuşmaların ardın
dan Uludağ Üniver
sitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mete Cengiz ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
hazırlanan protokole 
imza attılar.
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Protokol
Protokol töreninde Yerleşke 

kurucusu emekli Prof.
Abdurrahim Korukçu, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
Kaymakamımız Mehmet Baygül 
ve Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete Cengiz birer 
konuşma yaptılar.

Törende konuşmalar sırasında 
bir ara daldım.

Gerilere gittim.
Sunğipek arazisini yüksek okul, fakülte ve 

bir lise kurulması için Uludağ Üniversite- 
si’ne veren 57. hükümetin Başbakan 
Yardımcısı Mesut Yılmaz geldi aklıma..
Özelleştirmeden Sorumlu Devlet Bakanı 

Yılmaz Karakoyunlu geldi aklıma..
AKP iktidarının kurulmasıyla Sunğipek’in 

Üniversite’den alınmak istenmesi, imar 
planlarında yapılan değişiklikler, sivil 
toplum kuruluşlarının biraraya gelerek 
Sunğipek arazisinin Üniversite’ye verilmesi 
mücadeleleri ve Bakan Faruk Çelik’in 
katkılarıyla arazinin kazanılması...

Ve bugün gelinen nokta...
Ne büyük değişiklik...
Nereden nereye geldik.
Bir zamanlar frene basanlar, bugün öncü.
Sevindirici bir durum.
Herşeyden önce yolun bir an önce 

sonuna gelinmesine yardımcı olunuyor.
Asım Kocabıyık ile başlayan destekler, 

İbrahim Bedizci ve Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile devam ediyor.
İbrahim Bedizci’nin annesi adına yap

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

tırdığı 40 öğrencilik Kız Öğrenci Yurdu 
yapımı devam ederken, Gemlik Belediyesi’ 
nin yaptıracağı 100 öğrencilik Erkek Öğren
ci Yurdu için protokol imzalanıyor.
Kürsüde Prof. Addurrahim Korukçu, geli

nen noktaya işaret ederken “Gemlik Üniver- 
sitesi’ni kurmak için hep birlikte Herli - 
yoruz. ” diyordu.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise yurt 
projesinin gecikmesine karşın bugün temel 
atma aşamasına kadar geldiğini ve 16

Aralık günü inşaatının ihale edile
ceğini duyurarak, bir an önce 
Denizcilik Yüksek Okulu’nun pro
jelerinin de tamamlanarak okul 
inşaatına başlanması çağrısını 
yineliyor.

“Parayı bütçeme koydum. 3 tril 
yon lira bankada” diyor Başkan 
Turgut.
Kaymakam Mehmet Baygül, 

Gemlik’te 5 bin ailenin yani yak
laşık 25 bin kişinin devletten sosyal yardım 
desteği aldığını ilçe nüfusunun hızla art
tığını, Gemlik’in Üniversite kenti olmaya 
hızla yaklaştığını belirtirken, bunu her aşa
masında yaşadığı için mutlu olduğunu 
söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz ise, Gemlik 
Üniversitesi olmaya Gemlik halkıyla birlikte 
ulaştığını, süratli bir şekilde hedefe varıl
makta olduğunu söylerken, “Üniversite ve 
halk biraraya gelirse herşey yapılır. Üniver
site toplum için vardır. Sunğipek Fabrika 
sı’ndan bir bilim yuvasına dönüştürülmüş 
tür. Bir ülkenin kalkınması yalnız sanayi ve 
yüksek okullarla olmaz.

Sunğipek Fabrikası işlevini tamamlamış, 
şimdi bilim yayma görevini üstlenmiştir.” 
dedi.

Rektörümüz bir de müjde verdi, Gemlik’e 
Teknik Üniversite Kurulması girişimlerinin 
yürütüldüğünü duyurdu.

Gerçekten nereden nereye geldik. 
Önümüzde güzel günler var.
Güzel günler yakında...

Siyasi partilere Hazine 
yardımı flöriişiilecek
Anayasa Mahkeme 
si, 2820 sayılı 
Siyasi Partiler 
Kanünu'nun, 
"Siyasi partilere 
hazine yardımının 
hangi koşullarda 
yapılacağını" 
düzenleyen mad
desinin iptal 
istemini 20 Kasım 
Perşembe günü 
esastan görüşecek. 
Liberal Demokrat 
Parti (LDP), 
Maliye Bakanhğr’nın 
siyasi partilere 
yaptığı hazine 
yardımının iptali 
ve yürütmesinin 
durdurulması 
istemiyle Ankara 
5. İdare Mahkeme 
si'nde dava açmış 
ve 2820 sayılı 
Siyasi Partiler 
Kanunu nun, 
"devletçe 
yardım" başlıklı 
ek 1. maddesinin 
iptali istemiyle 
Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurulmasını 
istemişti.

Ankara 5. İdare 
Mahkemesi, ilgili 
maddenin Anaya 
sa'ya aykırılık iddi
asını ciddi bularak, 
Anayasa Mahkeme 
si’ne itiraz yoluyla 
başvuruda 
bulundu.
Yüksek Mahkeme 
heyeti, 20 Kasım 
Perşembe günü 
yapacağı gündem 
toplantısında, 
Kanunun söz 
konusu maddesinin 
iptal istemini 
esastan karara 
bağlayacak.
İptali istenen 
mad de, şu 
hükümleri içeriyor: 
"Yüksek Seçim 
Kurulunca son 
milletvekili genel 
seçimlerine 
katılma hakkı 
tanınan ve 
Milletvekili Seçimi 
Kanununun 33. 
maddesindeki genel 
barajı (yüzde 10) 
aşmış bulunan 
siyasi partilere her 
yıl hâzineden öden

mek üzere ödenek 
konur. Bu ödenek, 
devlet yardımı 
yapılacak siyasi 
partiler arasında, 
bu partilerin genel 
seçim sonrasında 
Yüksek Seçim 
Kurulunca ilan 
edilen toplam 
geçerli oy sayıları 
ile orantılı olarak 
bölüştürülmek su 
retiyle her yıl 
ödenir.
Milletvekili genel 
seçimlerinde 
toplam geçerli 
oyların yüzde 
7'sinden fazlasını 
alan siyasi 
partilere de devlet 
yardımı yapılır. 
Bu yardım en az 
devlet yardımı alan 
siyasi partinin 
ikinci fıkra 
gereğince almış 
olduğu yardım ve 
genel seçimlerde 
aldığı toplam geçerli 
oy esas alınarak 
kazandıkları oyla 
orantılı olarak 
yapılır."

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKER’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 

__ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE
Bahkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 

_______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan______________  
______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

135 m2 65.000-YTL____

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık buluğun 

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 _____ 
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
TRİPYLEX doğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR,
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Baba bana iiiaj ikur musun^ Türkiye'nin laHirlilı haritası cıltaıılıiı
tammiHag baslınr

Barsa İl 
Millî Eğitim 
Müdürlüğü, 
her geçen gün 
daha fazla 
hissedilen 
aile içi iletişim
sizliğin gider
ilmesine 
yönelik, 'Baba 
bana kitap 
okur musun?' 
kampanyası 
başlatıyor. 
Bursa II Millî 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, 
Bursa'da 
göreve geldiğin 
den bu yana 
eğitimin üst 
seviyelere çıkarıl
ması adına yaptığı 
çalışmaların 
yanısıra şimdi de 
aileye el attı.

Gümrük Müdürlüğü, yolcular
için Gümrük Rehberi” çıkarttı
Bursa Gümrük 
Başmüdürlüğü, 
üluslarardası yolcu
luk yapan vatan
daşlar için 'Gümrük 
Rehberi' adı altında 
kitapçık çıkardı. 
Yolcuların uluslara 
rası seyahatte uy 
ması gereken kural
ların yeraldığı reh 
berde, pratik bil
gilere de yer 
veriliyor.
Yolcunun tanımı, yol 
culukta bulunduru
labilecek malzeme, 
ve paralar, yolcunun 
beraberinde getirme 
sinin mümkün olma 
yacağı malzemeler, 
gümrük kapılarında
ki mağazalardan 
alışveriş yapılması 
gibi çok sayıda 
konu hakkında 
ayrıntılı bilgilerin 
verildiği Gümrük 
Rehberi'nde, yolcu
lara kaçakçılık suç 
lan ve cezaları da 
hatırlatılıyor. 100 
Euro'ya kadar olan 
eşyaların serbest 

| dolaşıma tabi

çözüm üretmek 
ve daha önce 
uygulamaya 
koyduğu 
'Haydi Babalar 
Okula* ve 
'Bursa Okuyor* 
projelerine 
destek olmak 
için şimdi ise 
'Baba bana 
kitap okur 
musun?' adlı 
bir kampanya 
düzenledi. 
Kampanya 
19 Kasım 
Çarşamba 
günü

İl Millî Eğitim Mustafakemal
Müdürlüğü, bu 
kapsamda günü 
müzde her geçen 
gün daha da artarak 
hissedilen aile içi 
iletişim sorununa 

olduğunu anlatan 
Bursa Gümrük 
Başmüdürü Tevfik 
Usta, lüübir kişinin 
iki takvim yılında bir 
kez olmak üzere 
yurt dışından getire
ceği cep telefon
larından vergi alın
madığını söyledi; 
Bursa'da onbinlerce 
AB üyesi ülke vatan
daşı yaşadığını ve 
sık sık uluslararası 
yolculuk yaptığını 
aktaran Usta, 
"Gerek seyahat 
eden yolcuların, 
gerek potansiyel 
yolcuların istifadesi 
ve gerekse güm
rüğün tanıtılması 
amaçlı yolcular için 
rehber hazırladık. 
Bu rehber, tüm yol
culara ücretsiz 
dağıtılacaktır. Ülk
eye giriş çıkış 
yaparken gümrük 
mevzuatı bakımın
dan hak ve yüküm
lülüklerin neler 
olduğunun bilinmesi 
gerekir.
Yolcularımızın her

paşa ilçesinde, 
II Millî Eğitim
Müdürü Atilla
Gülsar'ın da katıla
cağı bir törenle 
başlatılacak.

hangi bir olumsuz 
lukla karşılaşma
ması için rehber 
kitapçık çok önem
lidir. Kitapçıkta, yol 
cu ya da yurt dışın
da bir müddet ika 
met etmiş kişilerin 
ülkemize gelişlerin 
de hangi tür eşyaları 
hangi şartlarda geti 
rebilecekleri konu 
sunda kısa ve özlü 
bilgiler yeralıyon 
Gümrük mevzuatı 
konusunda her türlü 
talep internet orta 
mında da cevaplan 
dırılmaktadır. 
Bunların yani sıra 
'alo 136' hattından 
vatandaşlar her 
türlü bilgi alabilir, 
şikayet ve önerileri
ni dillendirebilir" 
dedi. Bursa Gümrük 
Başmüdürü Tevfik 
Usta, en çok soru
ların soruların güm
rük kapılarından 
hangi malzemelerin 
vergisiz olarak 
geçirebileceği 
yönünde olduğunu 
kaydetti.

Küresel ekonomik 
krizin Türkiye’de 
kendini göstermeye 
başladığı dönemde, 
hükümet “Bütünle 
şik Sosyal Yardım 
Hizmet Projesi’’ adı 
altında Türkiye’nin 
yoksulluk haritasını 
hazırlamaya 
çalışıyor.
Yoksulluk hari
tasının en önemli 
unsurunu, Türki 
ye’deki yeşil kartlılar 
oluşturuyor. Ve 
bugün Türkiye’de 
yeşil kart sahiple 
rinin “nerelerde 
yoğunlaştığına” ba 
kıldığında, aslında 
Türkiye’nin yoksul
luk haritası da orta 
ya çıkmış oluyor. 
İşte, resmi verilere 
göre Türkiye’nin 
“yeşil kart” ya da 
“yoksulluk” haritası:

GÜNEYDOĞU’DA 
İKİ KİŞİDEN BİRİ 
YEŞİL KARTLÎ 
Yeşil kart dağıtımın
dan en çok Güneydo 
ğu Anadolu yarar
lanmış. Bölge ille 
rinde hemen hemen 
her iki kişiden birp 
yeşil kartlı.
Bingöl’de nüfusun 
yüzde 50’sinin yeşil 
kartı var. İlin.nüfusu 
243 bin, yeşil kartlı 
kişi sayısı ise.118 
bin. Bingölü sıra

Bursa Kan ağlıyor
Türkiye sanayisinin 
en önemli kentlerin 
den olan Bursa'da 
krizin faturası 
çalışana çıktı. 
Tekstil ve otomotiv 
sektörleri başta 
olmak üzere son 
bir ayda 10 bin 
kişinin işini kaybet
tiği belirtiliyor.
İstihdamını en fazla 
sanayide sağlayan 
tek il olan Bursa'da 
toplu işçi çıkar
maları yaşanıyor. 
Küresel krizin et 
kişiyle ekimde 
iplik ve hazırgiyimi 
de kapsayan 
dokuma işkolunda 
başlayan topluca 
işten çıkarmalar, 

sıyla Siirt (il nüfusu
nun yüzde 47.7’si), 
Hakkari (il nüfusu
nun yüzde 47.6’sı), 
Van (il nüfusunun 
yüzde 47;3’ü),Ağrı (il 
nüfusunun yüzde 
45’i), Adıyaman (il 
nüfusunun yüzde 
41 ’i), Batman (il nüfu 
sunun yüzde 39.3’ü), 
Bitlis (il nüfusunun 
yüzde 39.2’si), Şır 
nak (il nüfusunun 
yüzde 38.7’si), İğdır 
(il nüfusunun yüzde 
37’si), Kilis (il nüfu 
sunun yüzde 
35.7’si), Muş (il 
nüfusunun yüzde 
35.5’i), Mardin (il 
nüfusunun yüzde 
33’ü), Kars (il nüfu 
sunun yüzde 
32.6’sı), Diyarbakır 
(il nüfusunun yüzde 
32.3’ü) ve Tunceli (il 
nüfusunun yüzde 
31’i) izliyor.

NÜFUSA GÖRE EN 
AZ YEŞİL KART 
İSTANBUL’DA 
İl nüfuslarına göre 
“en az” yeşil kartlı 
sayısı ise İstanbul'
da İstanbul’da nüfu 
sun sadece 2.7’sı 
yeşil kart sahibi. Bu 
yüzdenin rakamsal 
karşılığı ise yaklaşık 
325 bin kişiye denk 
geliyor. İstanbul’u 
“en az yeşil kartlı 
vatandaş” sayısında 

metal ve otomotiv 
sektörüne 
de sıçradı.
FABRİKALAR 
İFLASIN 
EŞİĞİNDE 
Bursa Girişimci 
İşadamları Derneği 
(BUGİAD) Başkanı 
Hayati Canlılar 
da ekonominin iki 
can damarı tekstil 
ve oto motivin aynı 
zamanda Bursa 
sanayiinin de 
omurgasını oluştur
duğunu belirterek 
"Kriz yangınının 
ülkeyi dört bir kol 
dan tehdit ettiği bir 
süreçten geçiyoruz. 
Tekstil ve otomotiv 
de çalan 'kriz

Bursa (il nüfusunun 
yüzde 3.5’1), Ankara 
(il nüfusunun yüzde 
3.7’si), Kocaeli (il 
nüfusunun yüzde 
3.8’i) ve Bolu (il 
nüfusunun yüzde 
3.8’i) izliyor.

EN ÇOK 
YEŞİL KART 
SAYISI URFA’DA 
En fazla yeşil kart 
verilen il ise Şanlı 
Urfa. Urfa’da toplam 
540 bin kişiye yeşil 
kartı verilmiş durum 
da. Bu rakam, Urfa 
nüfusunun yüzde 
30’unu oluşturuyor.

DİĞER İLLER 
Diğer illerde ise 
nüfusa oranla yeşil 
kartlı oranları şöyle; 
Adana yüzde 15.8, 
Antalya yüzde 5.5, 
Aydın yüzde 9, Bur 
dur yüzde 8, Çanak 
kale yüzde 5.3, 
Çankırı yüzde 5.8, 
Çorum yüzde 18.6, 
Erzurum yüzde 24, 
Hatay yüzde 18.4, 
Mersin yüzde 13.3, 
İzmir yüzde 4.4, Kay 
seri vüzde 8. Konva 
yüzde 8.8, Muğla 
yüzde 4.2, Nevşehir 
yüzde 9.6, Niğde 
yüzde 17, Rize 
yüzde 6.3, Samsun 
yüzde 16.1, Aksaray 
yüzde 18.5 ve Arda 
han yüzde 27.3.

çanları' acil önlem 
ger çeğini de 
berabe rinde 
getiriyor" dedi. 
Artan üretim 
maliyetleri 
nedeniyle zaten 
güç durumdaki 
işletmelerin, 
krizin de etkisiyle 
"nefes alamaz" 
duruma geldiğini 
ifade eden 
Canlılar, gerekli 
teşviklerin 
sağlanmaması 
durumunda, 
fabrikaların ■ 
kapılarına kilit 
vurmak zorunda 
kalacakları 
uyarısında 
bulundu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Para Politikası
Kurulu toplanıyor
Merkez Bankası 
Para Politikası Ku 
rulu, bu yılın onbi 
rinci toplantısını 
bugün yapacak. 
Ağırlıklı beklenti, 
faiz oranlarında 
değişiklik olmaya
cağı yönünde. 
Para Politikası 
Kurulunun bugün 
yapacağı toplantısı
na ilişkin piyasada
ki ağırlıklı beklenti, 
faiz oranlarında 

! değişiklik olmaya- 
. cağı yönünde, 
i Para Politikası

Kurulu toplantısına, 
Kurul Başkanı ve 
Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Başkan 
yardımcıları Erdem 
Başçı, Burhan 
Göklemez, Mehmet 

| Yörükoğlu, İbrahim 
' Turhan ile kurul

üyesi Abdullah 
Yavaş'ın katılması 
bekleniyor.
Para Politikası 

| Kurulu toplantısı, 
' bugün saat 13.ÖÖ- 

17.00 arasında 
. iki aşamalı olarak 
yapılacak. İlk 
aşamaya, Merkez 
Bankası yetkilileri 
ve uzmanları ile 
Hazine Müsteşarlığı 
yetkilileri katılacak. 
Aynı gün gerçek

UIVIR Nüfus MüdürlüğündenIDVIP aldığım yeşil kartımı kaybettim. RH [ Hükümsüzdür.
AHMET TURAN

W
 Gemlik Kaymakamlığından 

aldığım yeşil kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

RAMAZAN YALÇIN

leşecek ikinci 
aşamaca ise 
sadece Para 
Politikası Kurulu 
üyeleri toplanacak 
ve görünüme 
ilişkin son 
değerlendirmeler 
yapıldıktan 
sonra oylamaya 
geçilecek. 
Oylamadan sonra 
Para Politikası 
Kurulu üyeleri, 
gerekçeye temel 
teşkil edecek 
kısa metni 
oluşturacaklar. 
Karar, gerekçesiyle 
birlikte aynı 
gün saat 19.00'a 
kadar Merkez 
Bankası tarafından 
basın duyurusuyla 
açıklanacak. 
Para Politikası 
Kurulu toplantı 
özeti ise toplantıyı 
takip eden 8 iş 
günü içinde 
yayımlanacak.
Bu arada, piyasada
ki ağırlıklı beklenti, 
faiz oranlarında 
değişiklik olmaya
cağı yönünde. 
Halen gecelik 
borçlanma faiz 
oranı yüzde 
16,75, borç 
verme faiz oranı 
yüzde 19,75 
olarak uygulanıyor.

Mecliste çalışan per- personelin makam kurumlardan gelen sağlanacak.
sonelin maaşlarında 
yaklaşık 200 YTL 
artış yapılacak.
TBMM Başkanlık 
Divanı, gündeminde
ki konuları 
görüşmek üzere, 
TBMM Başkanı Kök 
sal Toptan'ın Başkan 
lığında toplandı. 
Yaklaşık 1 saat 
süren toplantıda, 
Mecliste çalışan per
sonelin maaşlarında 
iyileştirilme yapıl
ması kararı alındı. 
Kadrolu yönetici 

ve temsil tazminat-, 
larında. yönetici 
olmayan personelin 
de özel hizmet 
tazminatlarında 
düzenleme yapıldı. 
Buna göre, bu per
sonelin ücretlerine 
yaklaşık 200 YTL 
zam yapılacak. Bu 
zamdan, Mecliste 
görevli polisler de 
yararlanacak. 
Açıktan atanan, 
sözleşmeli danış
manların 
maaşlarının, başka 

danışmanların 
maaşlarıyla aynı 
seviyeye gelmesi 
amacıyla da bu 
sözleşmeli danış
manların ücretlerine 
yüzde 12 zam 
yapılacak. Böylece, 
bu personele de 
yaklaşık 200 YTL 
zam yapılmış olacak. 
TBMM'de, 4-C kap- 
s^mında çalışan per
sonelin maaşlarında 
da 294 YTL brüt 
olmak üzere 213 
YTL net artış

Maaşlarda yapılan 
iyileştirmeler, 
geriye dönük 
olarak 15 Ağustos 
tan itibaren 
uygulanacak. 
TBMM 
Baştabipliğinden, 
kadrolu, 4-C, 
4-B ve geçici 
personel olmak 
üzere bütün 
personelin, 
bakmakla yükümlü 
oldukları eş 
ve çocukları da 
yararlanabilecek.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ SATILIK DAİRE
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Karlı günler geliyor
Yurdun büyük bölü 
mü yağışlı havanın 
etkisine giriyor. 
Perşembe günü 
Doğu Karadeniz'in 
yüksek kesimleri ile 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyinde karla 
karışık yağmur ve 
kar bekleniyor. 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'ne 
göre, Marmara, Ege, 
Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun kuzeyi 
ile Batı ve Orta Kara 
deniz sağanak yağış 
h olacak. Kuzey, iç 
ve. batı kesimleri çok 
bulutlu, Marmara'nın 
güney ve doğusu, 
Ege, Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun kuzey 
batısı ve Karadeniz 
sağanak yağışlı 
geçecek.
-19 Kasım Çarşam
ba: Yurdun kuzey, iç 
ve batı kesimleri çok 
bulutlu; Marmara'nın 
güney ve doğusu, 
Ege. Batı Akdeniz, İç 
Anadolu'nun, kuzey, 
batısı ve Karadeniz 

! sağanak, gök gürül 

tülü sağanak yağışlı; 
diğer yerler parçalı 
bulutlu geçecek.
Yağışların, Güney 
Ege ile Batı Akde 
niz'de kuvvetli 
olması bekleniyor. 
-20 Kasım Perşertı 
be: Yurt geneli 
parçalı çok bulutlu, 
Marmara'nın batısı 
ve kıyı Ege dışında 
tüm yurt yağışlı ola
cak. Yağışlar, yağ
mur ve sağanak, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeyi ile Doğu 
Karadeniz'in iç ke 
simlerinin yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde görülecek.
- 21 Kasım Cuma: 
Yurdun doğu kesim
leri ile Ege parçalı 
çok bulutlu, Kıyı 
Ege, Doğu Akdeniz, 
Doğu Karadeniz, 
Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu ile Sivas 
çevreleri yağışlı 
geçecek. Yağışların 
yağmur ve sağanak, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzeydoğusu ile

Doğu Karadeniz'in iç 
kesimlerinin yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde görülmesi bek
leniyor.
-22 Kasım 
Cumartesi: Yurdun 
güney ve batı kesim
leri çok bulutlu, 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, Doğu 
Anadolu'nun güneyi 
ile Güneydoğu 
Anadolu bölgesi 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, diğer yerler 
parçalı bulutlu ola
cak.
-23 Kasım Pazar: 
Yurdun batı ve 
güney kesimleri çok 
bulutlu, Marmara, 
Ege, Akdeniz, Batı 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun güney 
ve batısı, Güneydo 
ğu Anadolu, İç 
Anadolu'nun kuzey
batısı ile Samsun ve 
Amasya çevreleri 
yağmur ve sağanak 
yağışlı, diğer 
yerler parçalı 
bulutlu geçecek

MfiNflSTIR'Dfi DENİZE KARŞI SATILIK 
LÜKS SflRIKONflKLfiR VİLLflLflRI
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S GÜVENLİKLİ ^Z RADYAL TEMEL C- 30 BETON
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DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK
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Gene Hızları satan 
t İtişi Salamlı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 19 
yaşındaki bir kızı erkeklere pa 
rayla sattığı öne sürülen silahlı 4 
kişi gözaltına alindi. Sayfa 3’de20 Kasım 2008 Perşembe www.geihlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

mıııMılıııılıııı Mtl
' Ekonomik krizin kendini iyice hissettirdiği bugünlerde isten çıkarılmalar artarken, işsiz kalanlar solu

Shıil Toplum 
Örgütleri Termik 

SantraleHayırüiyor
ğu Gemlik Işkur Müdürlüğü nde alıyor. İşsizlik maaşı almak isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
•/ Dünyada yaşanan ekonomik kriz Gem 

lik’te de kendini' hissettirmeye başladı. 
Serbest Bölge’de bulunan fabrikaların taşeron 
firmalarında çalışan işçiler ile çevre ilçelerde
ki sanayi kuruluşlarında işçi çıkartmalar gide’ 
rek artıyor. Orhangazi’de bulunan Döktaş’ta 
307 işçinin iş anlaşmaları fesh edilirken, 
ilçemizdeki bazı fabrikalarda da işçi ve teknik 
personelin işlerine son verildiği gözleniyor. 
İşsiz kalanlar işsizlik maaşından yararlanmak 
için Gemlik İşkur Şube Müdürlüğü’ne başvur
maya devam ediyorlar. Haberi sayfa 2’de

Gemlik'te 1O'a yakın sivil toplum örgütü, sendi
ka ve meslek odası temsilcileri ile doğa ve çev 
re aktivistleri, önceki akşam biraraya gelerek. 
Gemlik Enerji A.Ş. tarafından yapılacak olan 
kömürle çalışacak termik santralin yapımının, 
yasal ve demokratik haklarını kullanarak engel
lenmesi kararını aldılar. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotrnail.com

Gazhane Caddesi’nin durumu...

Gemlik Belediyesi bir süredir asfalt ve 
kaldırım atağında..
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Olay 

Tv.’de yaptığı açıklamada yerel seçim
lere kadar Gemlik yollarının tamamının 
asfaltlanacağını açıkladı.
Asfalt yapılırken tabii yaya kaldırımlar

da yapılıyor.
Asfalt kaplama işi parke taşları sökül 

meden yapılıyor. Devamı sayfa 5’de

Şahin, aday adaylınını acıklmor
S* Eski AKP İlçe Balkanı Enver 

Şahin, Gemlik Belediye Başkanlığı 
için aday adâyhğım pugün saat 
19.oo’da Belediye Düğün Salonu’n 
da açıklayacak. Şahin, aday adaylığı 
nı açıklamak için partililere gönder 
diği davetiye de, ‘Şimdi gelişim ve 
değişim zamanı”, “Gemlik’imizin 
diriliş hikayesinde buluşalım", 
"Kentimiz ve geleceğimiz için Gem 
lik Belediye Başkanlığına aday aday 
lığını açıklayacağım. Sîzleri de ara 
mızda görmek istiyorum.” dedi.

ş bulanıayınca 
kasasoyılu

Bursa’da su tesi - 
satçılığı yaparak 
geçimini sağlayan 
29 yaşındaki Suat 
Y. işsiz kalınca ka 
sa soygunu yaptı. 
Daha öncede kasa 
soygunu yapan 
Y. kasanın içinde 
bulunan 20 bin 
YLT’yi ve ziynet eş 
yalarını alıp kayıp 
lara karıştı. 3’de

http://www.geihlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotrnail.com
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İşten çıkarılanlar soluğu Iskur da alıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle 
işten çıkarılanlar 
soluğu İşkur Müdür 
lüğü'nde alıyor.
Orhangazi 
Caddesinde 
bulunan Gemlik 
İşkur Müdürlüğü'nde 
dosyalar şimdiden 
yığılmaya başladı. 
Ekonomik krizin 
kendini fazlasıyla 
hissettirmeye 
başladığı şu gün
lerde özellikle 
büyük iş yerlerindeki 
taşeron firmalarda 
çalışan işçiler 
işten çıkarılmaya 
başladı.

Orhangazi Döktaş 
işyerinde taşeron 
firmada çalışan 
307 işçinin 
iş akitleri sone 
erdirilirken, bu 
kişiler için 
hazırlanan toplu 
dosyalar Gemlik 
İşkur Müdürlüğü'ne 
ulaştırıldı.
Serbest Bolge’de 
faaliyet gösteren 
yabancı firmalarda 
da işçi çıkarmalar 
başlarken 
önümüzdeki ay 
içinde bu 
rakamların 
giderek artması 
bekleniyor.
İşsizlik maaşriçin 
başvuran kişilerin 

son 3 yılda ödediği 
SSK priminin 
600 ile 899 gün 
olanlara 6 ay, 
900-1079 gün olan
lara 8 ay ve 1080 
gün olanlara ise 
10 ay süreyle 
işsizlik maaşı 
bağlanıyor.
Asgari ücretin 
neti ile bu ücretin 
yarısı oranında 
çeşitli rakamlarla 
bağlanan işsizlik 
maaşı için bulunan 
ayın 26'sına 
kadar evraklarını 
İşkur'a getiren 
vatandaşlara 
takip eden ay 
olarak maaşları 
bağlanıyor.

Kriz henüz icra Cazibe Merkezi nin
dairelerine sıçramadı ikinci inşaatı başlıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yaşanan ekonomik 
kriz nedeniyle 
özellikle esnaf 
kesiminde sıkıntı 
yaşanırken icra 
takibi yaşanan 
iş yerlerinin daha 
çok ticari kesimde 
olduğu gözleniyor. 
Gemlik'in yıllardır 

ı görünen ticari 
bir kent yapısı 
olması nedeniyle 
icra olaylarında 

‘Gemlik Körfez’internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

bu kesimin başı 
çektiği, küçük 
esnafın ise henüz 
icralık durumunun 
fazla yanmadığı, 
buna karşılık 
aldıkları kredi 
borçları nedeniyle 
de sıkıntı içinde 
olan ve icra 
takibi başlatılan 
esnafların bulun
duğu belirtiliyor. 
Esnafın sıkıntısının 
gelecek aylarda 
daha fazla 

görüleceği 
öne sürülürken 
banka kredisinden 
doğan icra 
takiplerinin ise 
rutin durumunun 
sürdüğü öğrenildi. 
İcra dairesi 
panosunda 
vatandaşların 
görüp okumaları 
için.asılan tebliğler 
içinde çoğunlukta 
olanların ticari 
takipler olduğu 
gözleniyor.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıkılan yeni Çarşı 
alanına yapılmakta 
olan Cazibe 
Merkezi.'nin ikinci 
bina inşaatı için 
zemin düzenleme 
çalışmaları 
başlatıldı.
Önündeki sıra 
işyerlerinin yıkımı 

TEMA > “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

mn uzaması 
nedeniyle aksayan 
çalışmalara geçtiği 
miz günlerde 
başlanılmıştı.
İşyerlerinin 
yıkılmasının 
ardından hafriyat 
kaldırma işlemi . 
de bitirilerek 
yapılacak ikinci 
bina inşaatı için 

zeminde düzenleme 
başlatıldı.
Belediyenin 
kendilerine 
gösterdiği katlı ' 
otoparkın altındaki 
çarşıda işlerinin 
olmamasından 
yakınan esnaf ise '' 
geri dönecekleri 
günü sabırsızlıkla 
bekliyor,

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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1$ bulamayınca fcasa şovdu
Adana'da sabıkalı 
kasa hırsızı, iş 
bulamayınca yine 
kasa soygunu yaptı. 
Polisin bir aylık 
takibi sonucu 
yakalan Suat Y.'nin 
sorgusunda, 
"Parasız kalınca 
mecbur oldum.
3 yıl Bursa'da su 
tesisatçılığı yaparak 
ailemin geçimini 
sağlamıştım.
Yine bulaştım, 
pişmanım."

dediği öğrenildi. 
Yaklaşık bir ay 
önce merkez 
Yüreğir ilçesi PTT 
Evleri'ndeki Köse 
ekmek fırınındaki 
çelik kasayı açan 
kimliği belirsiz kişi, 
içindeki 20 bin 
YTL’yi bulan para 
ve ziynet eşyalarını 
alarak kaçtı. Asayiş 
Şubesi Hırsızlık 
Bürosu ekipleri, 
yaptıkları çalışmalar
da, kasa hırsızlığının

Genç kızları 
satan 4 kişi 
yakalandı

Bursa'nın Mudanya 
K ilçesinde, 19 
•- yaşındaki bir kızı 
e I erkeklere parayla

I sattığı öne sürülen 
silahlı 4 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cumhuriyet 
Savcılığı'na dilekçe 
ile başvuran 
C.K.(38) isimli 
bayan, I.Ç'nin (38) 
kızı 19 yaşındaki 
D.A'nın, silahlı 4 
kişi tarafından er 
keklere pazarlandığı

ihbarında bulundu. 
İhbar üzerine 
harekete geçen 
polis, aralarında' 
bir bayanın da 
bulunduğu A. G. 
(51), H. G. (43), O. 
A. (50) ve N. B. 
(52) isimli şahıslan 
suçüstü yakaladı. 
O.A isimli şahsın ev 
ve aracında yapılan 
aramada 1 adet 
kuru sıkı tabanca 
bulundu. Olayla 
ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Bursa'da, karşıdan 
karşıya geçmek 
isterken bir 
otomobilin çarptığı 
çocuk yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeşilova

mahallesi Yeni 
Yalova yolu Beşyol 
mevkii meydana 
gelen kazada, 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
4 yaşındaki

fltarahasınıpolisaracınıniizerinesiimüler
Bursa'da, kendilerini 
yakalamak isteyen 
polislerden kurtul
mak isteyen 3 kişi, 
at arabasını polis 
aracının üstüne 
sürdü. Polis 
aracının zarar 
gördüğü olayda 
bir kişi gözaltına 
alınırken, iki kişi 

kaçmayı başardı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Altınova Mahallesi 
Aydan Sanayi 
Sitesi'nde bir 
işyerinden hurda 
hırsızlığı olduğu 
ihbarını alan 
güvenlik güçleri

olay yerine gitti. 
Burada, at arabasına 
hurdaları doldurdu 
ğu görülen 3 kişi, 
polisin dur ihtarına 
uymayıp kaçmaya 
başladı.
At arabasıyla kaçan 
şahıslar, kendilerini 
takip eden polisten 
kurtulamayınca, at

şüphelisi olduğu 
iddiasıyla Suat Y.'yi 
(29) gözaltına aldı. 
Polise, yaptığı işten 
pişman olduğunu 
söyleyen Suat Y.'nin 
"Ailem Adana'da, 
doğalgaz gelecek 
diyerek çalışmaya 
geldim. Ancak çalış
malar başlamadı. 
Bir süre işsiz 
gezdim." dediği 
öğrenildi.
Poliste 20'den fazla 
değişik suçlarla

ilgili sabıkası 
olan Suat Y, 5 
dakikada özel 
murçla kasayı 
patlatıp soygunu 
gerçekleştiriyor. 
Polis, iyi bir su 
tesisatçısı olan evli 
ve 2 çocuk sahibi 
Suat Y.'nin 3 yıldan 
bu yana Bursa'da 
çalıştığını ve bu 
süre içinde hiçbir 
hırsızlık olayına 
karışmadığını 
belirledi.

BudamaK için ciltliği 
çınardan diişlio yaralandı
Budamak için çık
tığı çınar ağacından 
düşen 73 yaşındaki 
yaşlı şahıs ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Baruthane Mahalle 
si Yüksel Sokak 
üzerinde evinin

bahçesindeki çınar 
ağacını budamak 
isteyen Seyit Ahmet 
G.(73), kullandığı 
merdivenden 
düşerek yaralandı. 
Yaralı Şahıs Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastaneşi'ne 
kaldırıldı.

Coraıı «e İplikleri çaldılar
Bursa’da bir işy
erinden çok sayıda 
çorap ve takım 
elbise çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesi Ka 
vaklı Mahallesi Yo 
kuş Caddesi üzerin 
de Halil Erdoğan'a

ait bir işyerine gece 
geç saatlerde giren 
kişi ya da kişiler, 50 
çift çorap, 1 takım 
elbise, 15 adet iplik 
masurası ve 50 adet 
pantolon kancasını 
alarak kaçtı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

M.T.O'ya, Mehmet 
Ö. yönetimindeki 
16 V 5898 plakalı 
otomobil çarptı. 
Kazada, hafif 
şekilde yaralanan 
küçük çocuk 

ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

araba sim polis aracı 
mn üstüne sürdü.
Olayda polis 
aracının farları 
kırılırken, zanlı 
lardan Esen Ç.(26) 
yakalanırken, G.T ve 
S.T kaçayı başardı. 
Şahısların yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

İşsizlik, işten çıkarılanlar....
Bir babaya, çalışana “ seni işten 

çıkardık “ demek çok zordur.
Dünya krizden boğuluyor, insanlar işle 

rinden oluyor; ama bizim Başbakanımız 
“hamdolsun” her şey yolunda diyebiliyor. 
İnanamıyorum. Yalan ki yalan...

Bir işten çıkarma olayını gözlerimle 
gördüm, yaşadım..

Bizim işten çıkarmak zorunda kaldığı 
mız adam bir baba.

Onun da derdi hepimizinki ile aynı;, 
ekmek ve ailesini geçindirmek. Çocuklarını 
iyi kötü okutmak..

Kazandığı para asgari ücret zaten, 
mümkün değil geçinemezler.

Evleri de kendilerine ait değil. Harap bir 
ev, Kiracılar...

Gerçi ben işsiz bırakılanların da hikaye 
sini biliyorum.

5 kuruşsuz sokakta kalan meslek sahibi 
insanların dramını da....

O yüzden içim almıyor, işsiz kalmak ne 
demektir biliyorum.

Zaten bu insanlar hiç biri zevkten 
çalışmıyor ki!

Bir kaç gün önce kriz sebebiyle işten 
çıkarılan bir çalışanın dramını yaşadım..

İşten çıkarılan iş yerinin sahibi de üzün
tü içinde yorgun, bitkin..

Gözleri dolu dolu, nasıl,söyleyeceğin <n. 
sıkıntısı içinde çalışanının yüzüne baknıı 
yor; bakamıyor.

Bende çok bunalıyorum.
Sonuçta İşten çıkardığımız bir baba, 
Patron ona artık işteki son günü olduğu 

nu anlatırken, sessizce - sapsarı yüzle, 
başı önde dinledi ..

O süre boyunca odada, patronumun ve 
adamın gözlerine vuran kalp atışlarının 
sesinden başka çıt çıkmadı.

Ben ise sadece yok olmak istedim, don
dum kaldım...

Kalbini kırmamaya çalışıp, konuyu 
olduğunca kısa tutup canını acıtmamaktı 
patronumun tek derdi.

O da iki çocuk babası eninde sonunda. 
Yutkunarak konuştu adamla...

Konuşma bitince adamın: “Üzülmeyin. 
Bunu da yaşamak varmış.

Elbet bunu da atlatırım...” deyip de kapı
dan gözleri dolu; ama başı dimdik çıkışı, 
beni de patronu da iyice perişan etti.

İkimiz de sessizce kalakaldık uzunca bir 
süre.

Konuşamadık.
Bir baba..,.
İşsiz kaldı işte!
Peki gece o işsizin evinde ne oldu 

sizce?
Bunları düşünmek ve yazmak dahi 

istemiyorum..
Ama bir düşünün; Evinin kapısından 

girdiğinde, Çocukları “Hoşgeldin!” demek 
için karşısına dikildiklerinde ne oldıft

Eşinin gözlerine sessizce “Bittik” 
mesajını verdiğinde neler koptu o babanın 
yüreğinde bir düşünün ?...

Gidişat hiç iyi değilken,iş yerleri kapanır 
ken “hamdolsun” diyebilenler tuzu kurular, 
para içinde yüzdükleri için, ekmeğin kaç 
kuruş ettiğini bilmeyenler, vatandaşın 
çocuğu Imam-Hatip okullarına giderken 
kendi çocuklarını el - kul parası ile 
Amerika’da okutanlar..

Korkuyorum işte...
İşsizler sizin adınıza korkuyorum....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com


20 Kasını 2008 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Sitil Toplum Oraiiileri Termik Santrale Hauır' diyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te 1O'a yakın 
sivil toplum örgütü, 
sendika ve meslek 
odası temsilcileri 
ile doğa ve çevre 
aktivistleri, önceki 
akşam Eğitim Sen 
Gemlik Şubesi. 
lokalinde bir araya 
gelerek doğa, çevre 
ve canlılar üzerinde 
büyük bir tehdit 
oluşturacak termik 
santralin yapımının, 
yasal ve demokratik 
haklarını kullanarak 
engellenmesi 
kararını aldılar.
Gemlik'te,1973 yılın
da kurulup 1978’ 
de üretime geçen 
Azot Sanayi Fabri 
kası (TÜGSAŞ 
Gemlik Gübre San. 
A.Ş), Şubat 2004 
tarihinde özelleştiril 
miş ve üzerinde 
amonyak ve gübre 
üretim tesisleri, 154 
adet lojman. 2 adet 
misafirhane, gazino, 
HKogıetır- kulu.

seralar, spor 
sanjâıû. .«•yti^’ikler 
.30° metre -
"a r tınan SJ4U do 
nijm > bu alan. Yıl 
Jıinn şirketler Grubu 

na devredilmişti. 
Yıldırım şirketler 
Grubuna bağlı olan 
Yıldırım Holding 
A.Ş., Yılfert A.Ş., 
Marmara Tersanesi 
A.Ş., Eti Krom A.Ş. 
ve Gemlik Gübre 
Sanayi Anonim 
Şirketlerinin ortaklığı 
ile Şubat 2008 
tarihinde Gemlik 
Elektrik Üretim A.Ş. 
kurulmuş ve adı 
geçen şirket Eylül 
2008 tarihinde Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu'na Gemlik'te 
500 MW gücünde 
termik santral kur
mak ve elektrik üret
mek üzere lisans 
başvurusunda 
bulunmuştu.
Gemlik halkı, Anaya 
sa'nın kendilerine 
yerdiği sağlıklı bir 
çevrede yaşama 
hakkını, bu hakkı 
ihlal edecek olan 
termik santralin 
lisans başvurusunun 
iptali için EPDK'na 
gönderdikleri dilek 
çeler ile savunmaya 
çalıştı. 12 vp 13 , 
Kasım tarihlerinde 
t PDK'na.gondwi|eh 
dilekçelerde.
"Anayasamızın 56.

maddesi ile devlete 
ve vatandaşlara hak 
ve sorumluluk olarak 
tanınan 'sağlıklı ve 
dengeli bir çevrede 
yaşama hakkımın' 
tesisini sağlamak 
üzere, Anayasa'nın 
74.maddesi tarafın
dan vatandaşlara 
tanınan dilekçe hak 
kimi kullanarak, söz 
konusu lisans başvu 
rusunun Kurumunuz 
tarafından kabul edil 
mesi halinde çevre 
de ve biz Gemliklile 
rin sağlıklarında yara 
ta- ağı geri dönülmez 
zararları ve tehlike 
lef i sizlere hatırlat
mak ve yörede yaşa 

yan bir vatandaş 
olarak bu santralin 
faaliyetini kabul 
etmediğimi bildirmek 
istiyorum." denilmiş 
ti. Vatandaşlar, 
"Gemlik ilçemizin, 
zeytinciliği, 
balıkçılığı, tarımı, 
turizmi, insanları ve 
diğer canlıları göz
den çıkarıldı mı ki; 
yapılan başvuru gü 
zel Gemlik'imize Ana 
yasaya ve ülkemizin 
taraf olduğu ulus
lararası sözleşme 
lere aykırı bir biçim..’, 
de ithal kömür sant 
rali yapılması için 
izin verilmek üzere 
incelemeye alınıyor

'?" diye sorgulamada 
bulunulmuştu.
Bir yandan EPDK'na 
verilen dilekçelerin 
yanıtı beklenirken 
diğer yandan da 
termik santrallerin 
doğa, çevre ve tüm 
canlılara oluşturdu 
ğu tehdidin boyut
larının tartışılıp hal 
kın bilgilendirileceği 
bir panel organizas 
yonu gerçekleştirildi. 
29 Kasımda Gem 
lik'te düzenlenecek 
temlik santral 
panelin organizas 
yonunu üstlenen 
sivil insiyatif, gerek 
bu panel gerekse bu 
panelden sonra ve 

rilecek mücadelenin 
yol haritasını 
belirlemek üzere 
dün akşam bir araya 
geldiler. Aralarında, 
sendikalar, meslek 
odaları ve sivil top 
lum örgütlerine bağlı 
30 u aşkın Gemlikli 
görev paylaşımında 
bulunarak, Gemlik'e 
bağlı köyler ve ma 
haileler de termik 
santralin Gemlik ve 
çevresi için oluştura
cağı tehlikenin 
boyutlarını halka 
anlatmak, yazılı 
ve görsel basın ile 
yakın işbirliğine 
gitmek gibi bir 
dizi etkinlik 
düzenlemeye 
karar verdiler.
Mevcut kişi ve ku i 
rumlar yanı sıra do 
ğa ve yaşamı savu
nan diğer kişi ve 
ku rumlarında 
25 Kasım Salı 
günü yapılacak 
toplantıya davet 
edilerek, termik 
santral mücadelesi j] 
başta olmak üzere 
daha temiz ve yaşa 
nabilir Gernliki ya 1 
ratma çabasına ortak 1 
olmaya çağrılmaları^ | 
kararlaştırıldı. ı 
_________________ J

Gazhane Caddesl'nde çalışmalar narım laldı
Gemlik Belediyesi 
tarafindan 
sürdürülen asfalt 
çalışmaları kap
samında çalışmalara 
başlanan Gazhane 
Caddesi’nde 
esnaf ile trotuarları 
yapacak müteahhit 
firma arasında 

। çıkan anlaşmazlık 
sonucu çalışmalar 

i yarım bırakıldı.
Pazartesi günü 
Gazhane Cadde
si’nde bulunan 
konut ve işyerlerinin 
önündeki trotuarlar 

’ ihaleyi alan 
firma tarafından 
söktürüldü.

İşyerlerine döşenen 
bordürlerin ve 
yapılacak yaya 
kaldırımlarının 
su basmasına 
neden olacağı 
sebebiyle bazı 
esnaflar, tarafından 
döşetilmek isten
memesi tartışmalar 
neden oldu.
Kaldırımları yapacak 
olan müteahhit 
firmanın esnaf 
engellemesi 
ile karşı karşıya 
kalması üzerine, 
durumu Belediyeye 
bildirerek, çalış
maları başka bir 
sokağa kaydırdı.

ESNAFIN TEPKİSİ 
YERSİZ
Gazhane Cadde 
si’nde tüm yaya 
kaldırımlarının 
sökülmesi ve yeni
lerinin yapılmaması 
üzerine caddede 
işyerlerine girmek 
zorlaşırken, esnaf 
ise çalışmaların 
başka bir sokağa 
kaydırılmasına 
tepki gösterdi. 
Bazı esnaflar, 
buldukları tahta 
parçaları ile işyer 
lerine giriş bağlantısı 
kurarken, kimisi 
de bozulan yollardan 
çıkarılan parke 
taşlarını işyerlerinin 
önlerine döşerek 
giriş yolu 
yaptıkları görüldü. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Gazhane Caddesi’n 
de asfalt ve parke 
döşeme çalışmaları 
yapılmadan önce 
esnaf ile konuş
tuğunu, uygulanacak 
olan tekniği kendile 
rine anlattığını 
ancak, çalışmalar 
başladığında

bazı esnafın yapımcı 
firmaya yersiz 
tepki gösterdiğini 
söyledi.
Herkesin-istediğine 
göre, kaldırım 
yapılamayacağını 
söyleyen 
Başkan Turgut, 
müteahhit 
başladığı yeni 
sokağı bitirdikten 
sonra, Gazhane 
Caddesi’ndeki 
çalışmalara devam 
edeceğini belirtti.
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Gazhane Caddesi’nin durumu...
Yerel seçimlerin yaklaşması 

nedeniyle Belediyenin başlattığı 
asfalt döşeme çalışmaları bazı 
kesimlerden eleştirilere neden 
oluyor.
Kısacası bu işin seçim yatırımı 

olduğu iddiaları var.
Ne olursa olsun.
Gemlik sokaklarının durumu 

içler acısıydı.
Ya mevcut parke taşları 

sökülüp, yeniden döşenmek zorundaydı.
Ya da belli cadde ve sokaklar asfalt kaplan
malıydı.
Belediye Başkanı kasamda param var 

diyor ve tüm Gemlik’i asfalt yapacağını söy 
lüyor. Böyle olunca da milyarlarca liralık 
parke taşı asfaltın altında kalıyor.

Yollarının bozukluğundan sürekli şikayet 
edilen caddelerden biri de Gazhane Cadde 
si idi.
Pazartesi günü, bu cadde de asfalt çalış

maları yapacağı duyuruldu ve öncelikle 
konutların ve işyerlerinin önlerindeki yaya 
kaldırımları söküldü.

Hızlı bir çalışma başlatıldı.
Cadde adeta şantiyeye döndü.
Şirin Plaza’nın yanından kaldırım çalış

maları başlayınca, sorunlar da başladı.
Gazhane Caddesi esnafı yoğun olan bir 

ticari merkezdir.
Buradaki apartmanlar değişik zamanlarda 

yapıldığından, yol ile kotları da çok değişik.
Yapılmaya başlayan yaya kaldırımla t m 

bordürleri sıralanıp, içlerinin dolgularının

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yapılacağı sırada, bazı işyerleri sahipleri 
teknik elemanların uyguladıkları kot duru
muna karşı çıktılar.

Parke taşları sökülmediği için doğal 
olarak bordürler mevcut yolun üzerinden 
kot alınarak konuyor.

Bu işyerleri bordürlerin yüksek olduğunu, 
uygulanan kot sonucu işyerlerini su basa 
cağını söyleyerek, müteahhit firma ile tartış 
ması sonucu asfalt ve parke işi. olduğu gibi 
bırakılarak çalışmalar başka bir yere kay
dırıldı.

Şimdi, Gazhane Caddesi esnafı isyanları

oynuyor.
Kaldırımlar kırıldığı için cadde 

inşaat alanı gibi..
İşyerlerine girmek çok zor.
Kimi esnaf, bordürlerin paletlerini 

kapı önlerine koyarak işyerlerine 
girişi sağlamaya çalışıyor.

Kimisi yoldaki parke taşlarını top 
layarak, işyerlerinin önünü 
düzeltiyor.

Trafik bu caddede eskiye göre 
daha kötü oldu.

Kısacası her yer arap saçı gibi..
Dün, Belediye Başkanı Mehmet Turgut ile 

konuştuğumda, esnafın herbirinin kendine 
göre kaldırım yapılmasını istediğini, bunun 
mümkün olmadığını söyledi, <

Çalışan müteahhit ekibine de zorluk 
çıkarılması üzerine çalışmaların bir başka 
sokağa kaydırıldığını bildirdi.

Bu doğru bir uygulama değil.
Öncelikle bu cadde üzerindeki sorunlar 

uzlaşarak giderilmeli.
Hiçbir esnaf keyfi davranamaz.
Buna hakları yok.
Ama belediye de esnafı zor durumda 

bırakmamalı.
Teknik bir sorun varsa bunu teknik ekip 

sorunun olduğu yerde çözmeli.
Örneğin, Yıldırım Tuz’un işyerine zorunlu 

kamyon girmektedir.
Buradaki kapı önüne kaldırım yapılmaz.
Esnaf keyfi olarak çalışmaları engelleme 

meli, Belediye ise Gazehane Caddesi’ni bir 
an önce bitirmeli.

Ağrı Sinekyaylası 
Çömçe mevkisinde 
güvenlik güçleri ile 
teröristler arasında 
çıkan çatışmada 
1 Binbaşı şehit 
olurken 1'i uzman, 
4 asker yaralandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ağrı Sinekyaylası 
Çömçe mevkisinde 
güvenlik güçleri ile 
teröristler arasında 
çatışma çıktı. 
Çatışmada Binbaşı 
Süleyman Can şehit 
olurken 4 asker 
yaralandı.
Dün sabah saatle 
rinde bölgede devri 
ye görevi yapan gü 
venlik güçleri ile bir 
gurup PKK'lı terö 
ristler arasında 
çatıma çıktı. Çıkan 
çatışmada ilk belir
leme lere göre 5 
asker yaralandı. 
Yaralı askerler Ağrı 
Askeri Hastanesi'h 
de tedavi altına 
alındılar. Çatışmada 
yaralanan binbaşı 
tüm müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Olayın ardın
dan Asker Hastane 
si'ne gelen Ağrı 
Valisi Mehmet Çetin 
yetkililerden yaralı 
askerler hakkında

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

bilgi aldı. Yaralı 
askerlere kan 
vermek için silah 
arkadaşları ve 
polisler uzun sıra 
oluşturdular. 
Ağrı Valisi Mehmet 
Çetin, Sinek Yayla 
sı'nda teröristlerle 
girişilen çatışmada 
bir binbaşının şehit 
olduğunu, bir uz 
man çavuş ile 4 
erin yaralandığını 
bildirdi.
Çetin, valilikte yap
tığı açıklamada, 
güvenlik güçleriyle 
teröristler arasında 
öğleden sonra 
Kağızman sınırında 
bulunan Sinek Yayla 
sı'nda çatışma çık
tığını belirterek, 
"Çatışmada bir bin
başımız şehit ol 
muş, bir uzman ça 
vuş ile 4 erimiz yara 
lanmıştır. Bölgede

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

operasyonlara 
devam edilmekte
dir" dedi.
Vali Çetin, şehit bin
başı ve yaralı asker
lerin kimlikleri hak 
kında bilgi vermedi. 
Bingöl'ün Karlıova 
ilçesinde teröristler 
ce döşenen mayına 
basan 4 geçici köy 
korucusu yaralandı. 
Bingöl Valisi 
İrfan Balkanlıoğlu, 
gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
Karlıova ilçesi 
kırsalında arazi 
taraması yapan 
köy korucularının 
terör örgütü PKK 
üyelerince döşenen 
mayına bastığını, 
mayının patlaması 
sonucu biri ağır 
olmak üzere 4 
geçici köy koru
cusunun yara
landığını bildirdi.

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGE BROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen. laminant parke 65> YTL 
______ '____ _____ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan ____________  

_______Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı

__________________________135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civan 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
ÜMURBEY'OE KİRALIK KURŞUNLU'DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trFpYA SAJS|VrLAL^ VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zabıtadan w ililasıııııı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ dikleri ilpri sürülür 
ken, k^rşı çıkan

bir çok seyyar vatan 
daş da evlerine

Bir süredir yapılma 
yan zabıta denetim
leri yeniden başla 
tılırken, denetlenen 
seyyarların bir 
çoğunda kimlik 
çıkmadığı görüldü. 
Özellikle Çarşı Cami 
önü ile Minibüs 
Garajı ve halk oto- 
büslerinin kalktığı 
bölgede yapılan 
denetimlerde 

' bir çok seyyarın 
malına el kondu, 
kimlikleri toplandı. 
Polis destekli yapı 
lan zabıta operas 
yomunda cami 
önünde satış yapan 
seyyarların bir 
çoğunda kendilerini 

! ispatlayacak kimlik 
belgelerinin olmadı 
gı gözlenirken, satışı 
yasak olan mantar
ları pazarlamaları 
ise dikkat çekti. 
Zabıta ve polis 

. ekiplerine zorluk 
çıkaran bazı sey
yarlar ise satış 
yaptıkları seyyar 
arabalarının alın
masına karşı çıktılar. 
Çarşı Caminin 
önünde başlayan 
operasyonda sey
yarların mallarını 
yine cami avlusuna 
taşıyarak önlem 
aldıkları görülürken 
mallarının başında 
olmayanların ise 
malları zabıta araba 
sına alındı.
Minibüs Garajı 
girişinde bir süredir 
satış yapan seyyar 
balıkçı ve meyveci 
arabalarına engel 
olunurken halk 
otobüslerinin kalk- 

| tığı yerde bulunan 
1 simitçi arabalarına 

müdahale eden 
zabıta ekipleri 
zor anlar yaşadı. 
Seyyarların ceza 

ı yememek için 
' kimliklerini verme

seyyarlar ise 
polis tarafından 
göz altına alındı. 
Belediye Zabıta 
ekiplerinin yetersiz 
ligi nedeniyle 
sürekli yapılamayan 
denetimlere bir de 
işten çıkarılanların 
sokaklara seyyar 
satıcı olarak dön
meleri kimin haklı 
kimin haksız 
olduğunu gözler 
önüne seriyor. 
Zabıta ekiplerinin 
görevlerini yaptıkları 
uygulamalarda, 

ekmek götürmek 
zorunda olduklarını 
ifade ederek, bu 
işi yapmalarının 
kaçınılmaz olduğunu 
vurguluyorlar.
Evinde çocuklarına 
bakmak için seyyar 
satıcılık yapmak 
zorunda kaldığını 
da öne süren 
satıcılar toplanan 
kalabalığa "Ne 
yapalım, hırsız mı 
olalım, evimize 
ekmek lazım" di 
yerek iş bulamamak
tan yakındılar

CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi ve Bele 
diye Başkan adayı 
Fatih Güler, Gemlik 
Erzurumlular Defne 
ği'ni ziyaret ederek, 
Dernek Başkanı 
Kadir Özaydın ve 
dernek üyeleriyle 
Gemlik'in sorun
larını görüştüler. 
Görüşme öncesi 
dernek ziyaretçi 
defterine duygu ve 
düşüncelerini yazan 
Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Güler, 
Kurtuluş Savaşı’nın 
tarihimizin çok 
önemli bir dönüm 
noktası olduğunu 
belirtti.
Erzurumlular 
Derneği Başkanı 
Kadir Ozaydin da 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti 
dile getirerek, 
Erzurum'da doğduk
larını ancak yâşarh-

| farını Gemlik'te 
' surdür.düklerini ve 
: kendilerini öncelikle 
BursalI ve Gemlikli 
hissettiklerini ve 
Gemlik'in sorunları
na duyarlı olduk
larını, Gemlik'in 
daha modern, 
gelişmiş bir ilçe 
olması gerektiğini 
ama maalesef yıllar
ca hak ettiği hizmet
leri alamadığını 
belirtti.
Ardından dernek

KAŞEDE YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Bora No: M gemlik
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

m
 1978 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca 

Bölümü’nden aldığım Mezuniyet Belgemi kaybettim.
 Hükümsüzdür. SELAHATTİN EKİNCİ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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üyeleriyle karşılıklı 
soru cevap ve soh
bet şeklinde geçen 
görüşmede Umur 
bey Belediye Başka 
nı Fatih Güler, Umur 
bey'de 2004 yılında 
seçimi kazanması 
nın ardından daha o 
zaman bir daha 
Umurböy'de aday 
olmayı düşün
mediğini ve gelinen 
süreçte Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
adaylığı için çök 
geniş kesimlerden 
destek alarak 
CHP'nin belediye 
başkanı adayı 
olrpasının kesin
leştiğini ve partinin 
aday açıklama süre
ci başlar başlamaz 
adaylığının 
resmileşeceğini 
belirterek, Gemlik'i 
tüm kent pay
daşlarıyla birlikte 
yöneteceklerini, 
yapılacak bütün pro
jeleri öncelikle halk
la ve sivil toplum 
örgütleriyle' paylaşa

cağını, halka tuta-' 
mayacağı söz ver
meyeceklerini ama 
verdikleri sözden 
daha fazlasını yapa 
caklarını söyledi. 
Gemlik'te Belediye 
Başkanlığı kazan
ması halinde ilk iş 
olarak ne yapacağı 
sorulan Fatih Güler, 
ilk işinin belediye 
kapısını sonuna 
kadar halka açmak 
olduğunu belirtti. 
Ardından Gemlik'in 
eş zamanlı yapılma 
sı gereken pek çok 
işin olduğunu belir 
ten Güler, şu anda 
içinde kent planla
macıları dahil uzman 
bir teknik ekiple 
Gemlik'in geleceğine 
ilişkin vizyon proje 
leri geliştirdiklerini 
belirtirken, vaat et 
mekten çok Gemlik 
halkının önüne nasıl 
bir Gemlik'te yaşa 
yacağına ilişkin 
bir vizyon 
ve hedef koyacak- . 
larını söyledi.

mgemlikkorfezgazetesi.com
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Hisarcıklıoğlu: 
"Yangın henüz 

Türkiye'ye gelmedi"
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
küresel krizle ilgili 
olarak "Dünyayı 
saran bu yangın 
henüz Türkiye’ye 
gelmemiştir.
Hisset tiğimiz, 
yangının ateşi 
değil sıcaklığıdır. 
Zaman reaktif değil, 
proaktif olma 
zamanıdır” dedi. 
Hisarcıklıoğlu, 
TOBB-ETÜ 
Üniversitesinde 
gerçekleştirilen ”5. 
Türki ye Ticaret ve 
Şanayi Şurasi'nın 
açılışında yaptığı 
konuşmada, 
küresel finansal 
krizinin yaşandığı 
bu dönemde tıpkı 
koruyucu hekimlik 
gibi hastalık 
başlamadan, 
yaralar açılmadan 
müdahale etmek, 
proaktif tedbirler 
geliştirmek gerek
tiğini belirtti. Yeni 
bir dünya, yeni 
bir rekabet hari-* 
tasının şekil
lendiğine işaret 
eden Hisarcıklıoğlu, 
bu yeni ekonomik 
ortamın, yeni 
politikaların 
uygulanmasını 

zorunlu kıldığını 
ifade etti.
"Bu sisi, belir 
sizliği dağıtacak 
ve dinamizmimizi, 
enerjimizi 
doğru yerlere 
kanalize edecek 
bir stratejiye, 
bir yol haritasına 
her zamankinden

fâzla ihtiyacımız 
var" diyen 
Hisarcıklıoğlu, 
bu stratejiyi 
ortaya koymanın 
ülkenin birinci 
önceliği olması 
gerektiğini belirtti. 
Her bir bakanlığın 
tek tek krize karşı 
önlemler düşün
mesi ve uygula
masının yeterli 
olmayacağını 
vurgulayan 
Hisarcıklıoğlu, 
tüm adımların daha 
büyük bir planın 
parçası şeklinde ve 
koordineli olarak 
atılmasına ihtiyaç 
bulunduğu ve yeni 
adımlar atılırken 
geçmişte büyük 
bedeller ödenerek 
sağlanan mali disip 
lin çerçevesinin 
zarar görmemesi 
gerektiğini kaydetti; 
Rifat Hisarcıklıoğlu, 
bu dönemde kamu 
harcamalarının 
bütçe açığını artır
mayacak şekilde 
öncelik sırasına 
sokulmasına ve 
böylelikle kamu 
harcamalarının veri
minin ve etkisinin 
artırılmasına ihtiyaç 
olduğunu da vurgu
ladı. Hisarcıklıoğlu. J 
Türkiye'nin yaklaşık f 
6,5 yıldır süren 
büyümeye yeniden 
ivme kazandırmak 
ve büyümenin 
bereketini artırmak 
için yeni bir 
çıpaya, yeni bir 
hikayeye ve yeni 
bir büyüme stra 
tejisine ihtiyacı 
olduğunu kaydetti.

ÇİZİYORUM
Bar/ş Güler’in kaleminden a yaş

W Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

AHMET TURAN

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEM1İK SİNEMA GÜN1ÜĞÜ

W Gemlik Vergi Dairesine kayıtlı 
Seri A 1051 - 1100 seri nolu 
adisyon cildimi kaybettim.

Hükümsüzdür. EMRAH YILDIRIM

f ‘Gemlik Körfez’ internette I
; www.gemlikkorfezgazetesi.com |
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Optimisıler sezonun son yarısı için Foça’na
> ■' şekerşoz
Yuııvun Federasyo 
hu'nün 2008 faliyet 
programında yer 
alan Amiral Orhan 
Aydın Kupası Opti 
mist sınıfı yelken 
yarışları. 19-23 
Kasım 2008 tarihleri 
arasında İzmir 
Foça'da yapılacak. 
19 Kasım'da 
Türkiye'nin dört 
bir yanında bölge 
lerini temsil eden 
optimistçiler, 

ı Foça'da Amiral
Orhan Aydın Kupası 
için bir araya gele- 

i çekler. 23 Kasım 
I Pazar gününe 
kadar sürecek olan

I yarış, aynı zamanda 
yılın son büyük 
yarışı olacak.

' Amiral Orhan Aydın 
Kupası'nın iki önemli 
özelliği bulunuyor. 
İlki, bu yarışın sene 
nin son yarışı olması 
nedeniyle, optimist 
sınıfında son senesi 
olanların jübile 
yarışı olması. 
Yarışın bir

i diğer özelliği de 
dnümüzdeki senenin 

favori sporcuları 
hakkında bir izlenirri 
verecek oln^ıası; 
genellikle Orhan 
Aydın'da derece 
yapan ya da par
layan sporcular, 
eski favorilerin de 
jübile yapmalarıyla, 
bir sonraki senenin 
iddialı sporcuları 
konumuna 
geliyorlar.
Geniş katılımlı bu 
yarışlara, Gemlik 
Yelken Kulübü 
Çanakkale Bölge 
Kupası yelken 
yarışlarında dere 
ceye giren sporcu
lardan oluşturuldu. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Yarışmaya 
Kafile Başkanı 
Mustafa Tezcan 
nezaretinde 
Antrenör Önder 
Cesur ve dokuz 
sporcuyla 
katılarak Gemlik 
ve Bursa'yı 
temsil edecek.
Yarışmaya 
katılan sporcular: 
1-MURAT SAMSUN 
2-TUĞBA ÖKSÜZ 
3-BATUHAN CESUR 
4-ENES TOPKAÇ

MfiNfiSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SfiTILIK 
LÜKS SARMAKLAR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

240 M2 ıS ÜZEL YÜZME HAVUZLU 
GÜVENLİKLİ RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ.
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

Masa tenisi süper ligi haslM
Bursa Kurumlara 
rası Masa Tenisi Sü 
per Lig müsabaka 
lan, 16 takımın 
katılımı ile Uludağ 
Üniversitesi (UÜ) 
ev sahipiğinde 
bugün başlayacak. 
Kuruluşundan bu 
yana süper ligde yer 
alan Bursa Uludağ 
Üniversitesi Kurum 
Masa Tenisi Takımı, 
2008-2009 döne
minde Bursa'daki 
müsabakalara ev 
sahipliği yapacak. 
Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Masa 
Tenisi İl Temsilciliği 
tarafından 
düzenlenen Bursa 
Kurumlararası Masa 
Tenisi Süper Ligi 
müsabakaları, 16 
kurum takımının 
katılımı ile 20 Kasım 
2008 Perşembe 
günü Uludağ Üniver 
sitesi Rektörlüğü

Görükle Yerleşkesi 
Spor Salonu’nda 
başlayacak.
Uludağ Üniversitesi 
Masa Tenisi Takımı 
Kaptanı ve aynı 
zamanda Tıp 
Fakültesi Anatomi 
Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. N. Şimşek 
Cankur, yaptığı 
açıklamada, ulus
lararası kuralların 
uygulanacağı müsa 
bakanın perşembe 
günleri, 18:45-21:30 
saatleri arasında 
tek devreli lig 
yöntemi ile 
gerçekleştikle 
ceğini belirtti.
Şimşek Cankur, mü 
sabakalar sonunda 
ilk altı sırada yer 
alan takımların şam 
piyonluk ve Türkiye 
Birinciliğine katılma 
hakkı elde edebil 
mek, son altı sırada

yer alan takımların 
ise kümede kalma 
amacıyla kendi ara 
larında oynayacak
larını aktardı. 
Cankur, ayrıca mü 
sabakalar sonrasın
da dört takımın ise 
birinci lige düşe
ceğini bildirdi. 
Müsabakalarda 
Çemtaş, Müftülük, 
Mustafakemalpaşa, 
İller Bankası, 
Robert Bosch, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, 
Nilüfer Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Uludağ 
Üniversitesi, 
Tofaş, Agrögreen, 
Robert Bosch B, 
Bursa Tabip Odası, 
Ekeht, Gemlik 
DSİ, DSİ ve Karsan 
süper lig takımları 
ile yarışacak. 
Müsabakalar 
Nisan 2009'da 
sona erecek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yaslı çift, sobadan 
zehirlendi

Bursa'da 1 ay önce köyden oğul 
larının yanına gelen yaşlı çift, 
doğalgazh ev yerine terastaki 
odada kömür sobasıyla ısınmak 
isteyince zehirlenerek öldü. 3’de

liilttihMınııııılıılıııiııli
Orhangazi Asil Çelik fl.Ş. de çalışan BİSK'e bağlı Birleşik Metal-lş Sendikasır 
üyesi işçiler, dün ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarını desteklemek amacıyla 
Gemlik ve Bursa'da yürüyüş yaparak, meydanlara inip seslerini duyurdular.
✓Asil Çelik Fabrikasından 200 işçnin ücretsiz olarak izne, ayrılmasını 
protesto eden fabrika işçileri Gemlik’e yürüyerek geldiler ve Festival 
Alanı’nda toplanarak, krizin faturasının sorumlusunun işçilerin ola
mayacağını haykırdılar. Asil Çelik Fabrikasının Türkiye'nin 101. büyük 
firması olmasında işçilerin payının büyük olduğunu söyleyen konuş
macı, "Biz, bunlara layık değiliz. Sadece bir yıl içinde 133. sıradan 101. 
sıraya yükselen bir işyerinden bahsedilirken, işçilerden fedakarlık bek
lemek istimrarcılıktır, art niyetli davranmaktır" dedi. Haberi sayfa 2'de .

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

İşçiler yollarda
Global krizin bize etkisinin olmayacağını 

söyleyenler şimdi krizin içine girildiğinden 
bunun suçlusunu arıyorlar.

ABD ve Batılı ülkeler gördükleri kriz karşısın
da hemen önlemlerini atadılar.

Bankaları batmaktan kurtardılar, dev şir
ketlere destek verdiler.

Biz ise sadece baktık.
Kriz kapıya dayandı, işçi çıkartmalar da arttı.
Dün, Asil Çelik işçisi yollara döküldü, mey

danlara İndi. Devamı sayfa 5’de

İBljtlilillİaMİlllllllllllİllIlMl
AKP eski İlçe Başkanı En 

ver Şahin, dün akşam Belediye 
Düğün Salonu’nda düzenlediği 
toplantıda, partisinden belediye 
başkanlığı için aday adaylığını 
açıkladı. 2 bine yakın kişinin ka 
tıldığı gövde gösterisine dönen 
aday adaylığı açıklama toplan
tısında, hemşehri derneklerinin 
ağırlığı dikkat çekti. Şahin’i 
destekleyenler, “Başkan Şahin” 
diye tezahürat yaptılar. 4'de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Asil Çelik çalışanları meydanlara inimi

I Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ekonomik kriz her 
geçen gün yüzünü 
gösterirken fabrika 
lardan ücretsiz 
izne çıkarılan işçiler 
de çeşitli eylemler 
yaparak uygulamaya 
karşı çıkıyor.
Yaklaşık 1000 kişinin 
çalıştığı Türkiye'nin 
101. büyük firmala 
rından olan Asil Çe 
lik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'de DİSK'e bağlı 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası üyesi 
200 üye ücretsiz 
izin dayatmasına 
karşı Orhangazi'den 
Bursa'ya başlattık
ları yürüyüşte 
Gemlik'te de topla
narak seslerini 
duyurmaya çâlıştılar.

KRİZİN 
FATURASINI 
SORUMLULARI 
ÖDESİN
"Krizin faturasını

Öğretmen Evi yeniden düzenleniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Atatürk Kordonu’nda 
bulunan Gemlik 
Öğretmen Evi içinde 
dekorasyon çalış
maları başlatıldı. 
Öğretmen Evi 
Müdürü Cemil 
Karataş, daha önce 
belirli bir öğretmen 
kesimine hizmet, 
vermek zorunda 
olan binanın içinde 
yapmakta oldukları 
düzenleme ve 
yeniliklerle daha 

sorumluları ödeşin" . 
"Ücretsiz izin dayat
masına hayır" "İşten 
atılmalar yasaklan
sın" talepleri ile 
yapılan yürüyüş 
dün Gemlik iskele 
Meydanı festival 
alanında işçilerin 
yaptıkları gösteriyle 
devam sürdü.
Asil Çelik'te 
çalışan yaklaşık 
200 işçi, dün 
sabah saatlerinde 
fabrika önünden 
başlattıkları eylem 
yürüyü şüne 
Gemlik'te de 
devam ettilek 
Otobüslerle ilçeye 
giriş yapan Asil 
Çeliş işçileri, polisin 
aldığı güvenlik ön 
lemleri altında festi
val alanına geldiler. 
Burada açıklama 
yapan işçi temsilci
leri, işçilerin ücretsiz 
izne çıkarılmalarına 
sendika olarak göz 
yummayacaklarını .

fazla öğretmene 
hizmet vermek arzu 
sunda olduklarını 
söyledi. Faal olma 
yan mutfak başta 
olmak üzere öğret
men evinde misafir 
kalacak kişilere hiz 
met verebilecek tüm 
alanlarda çalışma 
başlattıklarını söy 
ley en Karataş, 
öncelikli olarak 
banyo ve tuvaletleri 
yenilemeye başla 
dıklarını bildirdi. 
Oturma salonları ile

söylediler.
Bir zamanların 
rekor ihracat gerçek
leştiren fabrikaların
dan biri olan ve üret
tiği çelik ile dünyada 
isim yapan Asil 
Çelik çalışanları, 
rekorların kırıldığı 
dönemde yetkililerin 
kendilerini dondur
ma ikram ederek, 
kutladıklarını ancak 
ekonomik kriz 

oyun salonunun 
içinin tamamen 
boyandığını ve 
perdelerin yenilene 
rek değiştirildiğini 
anlatanKarataş, 
"Yataklarımızı yeni
leriyle değiştirdik, 
Öğretmen evini 24 
Kasım öğretmenler 
gününe yenilenmiş 
olarak yetiştirmek 
istiyoruz" dedi.
4 odalı ve 12 yataklı 
öğretmen evinde 
bilgisayar odası da 
hazırlayarak 

yaşanıyor diye şimdi 
de kapı dışarı atıl
mak istendiklerini 
belirterek, "Biz bun
lara layık değiliz. 
Sadece bir yıl içinde 
133. sıradan 101. 
sıraya yükselen bir 
işyerinden bahsedilir 
ken, işçilerden 
fedakarlık beklemek 
istimrarcılıktır, art 
niyetli davranmaktır" 
diyerek tepki 

öğretmenlere 
tahsis edeceklerini 
bildiren Müdür 
Karataş, "Öğretmen 
evi artık misafir 
olacak öğretmenler
imize ve ailelerinin 
rahatlıkla barınacak
ları bir yer haline 
getiriliyor" 
şeklinde konuştu. 
Öğretmen evinde 
ayrıca 24 Kasım . 
Öğretmenler 
Günü nedeniyle 
konuklara kokteyl 
verilecek.

gösterdiler. 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası olarak, 
krizi bahane edip, 
işçileri mağdur 
etmeyş çalışanlara, 
ekmeklerine 
göz dikenlere 
gereken cevabın 
verileceğini 
haykıran Asil çeliş 
çalışanları "Çok 
iyi biliyoruz ki, 
toplu sözleşme 

görüşmelerinin en 
kritik günlerinde, 
istismarcı ve hak 
tanımaz tavrı kabul 
etmemizi kimse 
beklemesin, Krizi 
işçiler, emekçiler 
ve emeğiyle geçin
mek zorunda olan 
insanlar çıkarmadı. 
İşten çıkarmalar 
yasaklanmalı, 
işsizlik fonu 
mağdur olan işçi
lerin hizmetine 
sunulmalı, 
IMF ile yapılan 
anlaşmalar iptal 
edilerek emekten 
yana ekonomik 
politikalar yaşama 
geçirilmelidir" 
dediler.
Yapılan açıkla
maların ardından 
festival alanında 
halay çeken Asil 
Çelik çalışanları 
daha sonra geldik- 
leri*otobüslere 
binerek Bursa'ya 
hareket ettiler.

‘Gemlik Körfez* internette www.qemlikkorfezgazetesi.com

http://www.qemlikkorfezgazetesi.com
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YazıYORUM
ı

Bursa'da 1 ay 
önce köyden 
oğullarının 
yanına gelen 
yaşlı çift, doğalgazh 
ev yerine terastaki 
odada kömür 
sobasıyla 
ısınmak isteyince 
zehirlenerek öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, havaların 
soğuması üzerine 
yalnız yaşadıkları 
Keleş'in Haydar 
köyünden 
merkez Yıldırım 
ilçesi, Sinandede 
Mahallesi, 
Vardar Sokak 
üzerindeki

Evden ziynet eşyalarını çaldılar
Bursa merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir evden bin 
500 YTL değerinde 
ziynet işyası

Otomobil, motosikletle çarpıştı: 2 ölü
Bursa'nın İznik 
ilçesinde meydana 
gelen trafik 
kazasında 2 kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

Eltisini bıçaklayan kaılına möebbet isieoıli
Bursa'da eltisi Esma 
Turgut'u (24) 3 aylık 
bebeğinin gözleri 
önünde bıçaklayan 
Sultan Turgut 
(21) için savcı 
'ağırlaştırılmış müeb 
bet hapis' istedi. 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi Güllük 
mahallesinde 28 
Eylül 2008 Pazar 
günü eltisi Esma 
Turgut'u (24) 
bilezikleri için 12 
yerinden bıçaklayan 
Sultan Turgut için 
Cumhuriyet savcısı 
iddianameyi tamam
ladı. 7 bilezik için 
eltisini 12 yerinden 
bıçaklayan ve 53 
gündür cezaevinde 

çocuklarının 
yanına gelen 3 
çocuk ve 7 torun 
sahibi Muharrem 
(76) ve Ayşe 
Akın (70) 
çifti, kaldıkları 
3 katlı evin 
teras katındaki 
tek göz odada 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlene 
rek öldü. 
Sabah saatlerinde 
annelerinin yanına 
giden öğretmen 
Ziya Akın, anne 
ve babasının 
cansız bedeniyle 
karşılaşınca 

çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Namazgah 
Mahallesi Çobanbey 
Caddesi üzerinde 

göre, Atatürk 
Caddesi'nde 
F.S (27) yönetimin
deki 16 H 0915 
plakalı otomobil, 
plakası olmayan 

bulunan Sultan Tur 
gut hakkında öldür 
meye teşebbüsten 
ağırlaştırılmış 
müebbet, gasp 
suçundan ise 15 yıl 
ağır hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı.
Savcının hazırladığı 
iddianame Ağır 
Ceza* Mahkemesi'ne 
ulaştı. Davaya 
bakacak mahke
menin ise önümüz 
deki günerde 
belirleneceği 
öğrenildi.
OLAY 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi Güllük 
mahalesinde 28 Ey 
lül Pazar günü koca 

durumu polise 
bildirdi.
Akşam yatmadan 
önce anne 
ve babasının 
sobasını 
kontrol ettiğini 
ifade eden Ziya 
Akın, "Annemle 
beraber odayı 
havalandırdık. 
Sobada sadece 
kor vardı. Beni kor 
aldattı. 'Bir şey 
olmaz' diye 
düşünüp alt 
kattaki evime 
girdim. Saat 06.30 
sıralarında 
sabah namazına 
kalktım. Kontrol

Murat Y.'ye (30) 
ait eve giren kimliği 
belirsiz kişi ya 
da kişiler, yatak 
odasındaki bin

Davut Eşiyok (31) 
idaresindeki 
motosikletle 
çarpıştı.
Kazada, motosik 
lette bulunan 

sına dişçiye gide
ceğini söyleyerek 
evden ayrılan 
Sultan Turgut, 
eltisini arayarak 
evde kimsenin olup 
olmadığını sormuş, 
ardından gittiği 
evde eltisi Esma 
Turgut'u(24)
3 yaşındaki çocuğu
nun gözleri önünde 
12 yerinden 
bıçaklamıştı. 
Eline bulaşık eldi 
venleri takan kadın, 
yüzüne ise bone 
geçirerek Esma 
Turgut'u 12 bıçak 
darbesi ile ağır ya 
ralamış ve kolundaki 
7 bileziği ve parmak
larındaki 2 yüzüğü 

etmek için 
yanlarına 
gittiğimde ikisi 
de ölmüştü.
Doktorlar 
kömürden 
zehirlendiklerini 
söyledi.
Her akşam 
sobalarını biz 
yakıyorduk ve 
yatmadan önce de 
kömür sobasını 
çıkartıyorduk" 
dedi. Olay 

yerinde inceleme 
yapan savcılık, 
yaşlı çiftin 
ölümüyle alakalı 
soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi 
Ozcan VURAL

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

500 TL değerinde 
altınları alarak 
kaçtı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Cemal Ceylan (41) 
ile Davut Eşiyok 
yaşamını yitirdi. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

alarak olay yerinden 
ayrılmıştı. Sultan 
Turgut (21) eve gel
erek çaldığı,altınları 
elektrik süpürgesi 
nin çöp torbasın'^ 
saklamıştı. Yarala 
nan Esma Turgut 
ise kaldırıldığı 
hastane de iki gün 
yoğun bakımda 
kaldıktan sonra * v 
kurtarılmıştı.
Tutuklanan Sultan 
Turgut'un kocasın
dan habersiz altın 
setini bozdurarak 
hah ve elbise aldığı 
nı, kızacağını bildiği 
için çaldığı altınlarla 
setini yeniden 
yaptırmak istediğini 
itiraf etmişti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Çarşaflılar!....
Bence Deniz^Baykal büyük bir adım 

attı..
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı 

kişiler; "Bu çarşaflıların partimizde ne işi 
var?" diye sinir krizleri geçiriyorlar...

Önceleri bana da bu iş ters gibi geldi..
Sonra kendime geldim, uzun uzun ■ 

düşündüm ki aslında yapılan doğru bir işti. 
Riskli olabilirdi, ama rakibi tam karnından 
vuran bir işti...

Görüyorsun ki AKP’lilerden bir çokları; 
"Rant elden gidiyor... Baykal çarşafa 
sarıldı" diye telaşa kapıldılar...

Aslında AKP’ye oy verenlerin bir çoğu; I 
AKP’lilerin yaptığı hortumculuklardan, 
Deniz fenerinden, yolsuzluğundan hoşlan- I 
mıyor...

Yönetim tarzından hoşlanmıyor...
Sonradan görmeliğinden hoşlanmıyor...

Cehaletinden hoşlanmıyor...
Üslubundan hoşlanmıyor...
Ama yinede her seçimde sanki Allah’ın 

emriymişçesine, gidip oyunu AKP’ye 
veriyor...

Ne yapsın zavallıcık?
Eli kolu bağlı idi...
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, kılığı 

kıyafeti nedeniyle kendisine baştan ambar
go koymuş...

Senin partin, kılığı kıyafeti nedeniyle 
kendisine "Senin gibilerin aramızda işi 
yok v imasında bulunuyor ...

Onları hor görüyor...
Hal. böyle iken çarşaflılar nasıl ısınsın 

size?
Eli nasıl gitsin, sana oy versin ...
Bu şekildeki kişileri, o bataklığa itmiş 

siniz...
Ne yapsın kadıncağız?
Şimdi bak ne oldu?
AKP yandaşları, senin çarşaflıyı adam 

yerine koyman karşısında bile nasıl da 
hırslandılar, nasıl da çileden çıktılar...

"Eyvah" çekiyorlar... Yalaka - gerici 
gazetelerinde baş puntoda...

Memnun değiller yani senin bu hamlen
den... A

Demek ki bu muhteremlerin asıl derdi, 
memleket te kardeşlik hukukunun gelişme
si falah değilmiş... "Çarşaf / türban", haki 
katen de bunlar için bir "rant" kapısıydı...

Öyle olmasaydı...
Sen çarşaflıyı, türbanlıyı adam yerine 

koyunca sevinirlerdi, mutlu olurlardı... 
Seni yere göğe koyamazlardı...

Doğru yolu buldu diye, hayırla 
anarlardı..

Ama bak, bunun yerine, "Aman gitti 
gidiyor bizim oylar" makamından feveran 
ediyorlar, sana hücum ediyorlar...

Sakın geri adim atma Deniz Baykal../ :
Aynı safları paylaştığın insanların tutu

culuklarına da teslim olma...
"Ne yani? CHP çarşaflıların partisi mi 

olacak?" diye dövünenlere aldırış etme, 
uyma onlara....

Çok sıkıştırşalar dahi liderliğini göster, 
geri adım atma.

Hadi Deniz Baykal...
Durma, yola devam et...
Tak "Altı Ok"u çarşaflı varoş kadın

larının yakalarına ..'
Devam et şu heyecan verici devrime...
Ayni silahla hücum et AKP’lilere..
Devam et ki, AKP’nin türban üzerinden 

sağladığı "haksız oy kazançı" artık sona 
ersin...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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[nııer Şahin, aöııic gösterisi ile aıla> aflanlıâmı atıilıiı
AKP eski İlçe Başkanı Enver Şahin, dün akşam Belediye Düğün Salonu’nda düzenlediği toplantıda, partisinden belediye 
başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. 2 bine yakın kişinin katıldığı gövde gösterisine dönen aday adaylığı açıklama toplan
tısında, hemşehri derneklerinin ağırlığı dikkat çekti. Şahin’i destekleyenler, “Başkan Şahin” diye tezahürat yaptılar.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te 5.5 yıl 
AKP İlçe Başkanlığı 
yapan Enver 
Şahin, önümüzdeki 
belediye başkanlığı 
seçimleri için 
AKP'den aday 
aday olduğunu 

| açıkladı.
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
yaklaşık 2 bin 
dolayında destek 
veren taraftarının 

I alkışları arasında 
aday adaylığını 

| açıklayan Enver
Şahin'e eşi

I Fatma Şahin’in yanı 
sıra İl Genel Meclis 
başkanı Nurettin 
Avcı, İl Genel Meclis

BBP Başkan alanını 
Paıar günü açıklayacak
Büyük Birlik Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayını 
Pazar günü 
partililere tanıtacak.

| Belediye Düğün 
I Salonu’nda

23 Kasım 2008 
ı Pazar günü yapıla

cak olan tanıtım 
toplantısında, 
Büyük Birlik 
Partisi’nin Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu, ilçe 
yönetimi tarafından 
partililere ve davatli 
lere tanıtılacak. 
Toplantıya İl 
Yönetim Kurylu 
üyeleri ile çevre

ı|x-------------------------------------

üyeleri, Belediye 
meclis üyeleri, 
Gemlik'te faaliyet 
gösteren hemşehri 
dernekleri, mahalle 
ve köy muhtarları 
ile çok sayıda 
partili destek verdi. 
Alkışlar arasında 
eşiyle birlikte 
salona giren 
Enver Şahin, 
yaptığı konuşmada, 
göreve geldiği 
5.5 yıl öncesinden 
bu yana hiçbir 
insana sırtını 
dönmediğini ve 
teşkilatıyla birlikte 
sürekli çözüm 
arayışı içinde 
olduklarını söyledi. 
Siyasete başladığın

ilçelerdeki BBPTı 
yöneticilerin de 
katılacağı öğrenildi. 
Nuhoğlu, burada 
yapacağı konuşma

ile kendi öz geçmişi
ni anlatacak ve 
yerel seçimlerde 
kendisine 
destek isteyecek.

da sürekli ilkleri 
başarmak 
arzusunda 
olduğunu ifade 
eden Şahin, bunu 
Gemlik'in her 
yerinde ziyaret 
ettiği insanlarla 
arasındaki 
iletişimden 
başardığını görerek 
mutlu olduğunu 
söyledi.

YİNE DERİN 
DEVLET 
"Türkiye'de derin 
devlet varsa, 
Gemlik'te de derin 
aileler var ve 
bunlar Gemlik’in 
gelişmesine engel 
oluyorlar" sözlerini 

yeniden hatırlatan 
Enver Şahin, 
"Artık bu düşünc.e 
bozulacak. Değişim 
ve gelişim zamanı 
gelmiştir, bunu 
siz lerle birlikte 
başaracağız" dedi. 
Konuşmasına 
"Bırakmak için değil, 
başlamak için bura
dayım" sözleriyle 
devam eden Şahin, 
"Keşkeleri olmayan 
bir Gemlik'te 
yaşamak istiyorsak 
kendimize ve 
kentimize sahip 
çıkmak hepimizin 
görevidir. Bilindiği 
gibi günümüz yöne
tim anlayışı "Sosyal 
paydaş" kavramı 
üzerine şekillenmek
tedir. Sosyal pay
daşlarıyla sağlıklı 
iletişim ve birliktelik
leri kurabilen kurum
lar kalıcı ve başarılı 
olabilmektedir.
Sosyal paydaş bir 
kurumun başarı ve 
başarısızlığından 
etkilenen herkez dir. 
Belediyenin sosyal 
paydaşları da tüm 
kent halkıdır. Kurum 
larda tek problem 
ise saygınlıktır.
Toplumda saygınlığı 
olmayan kurumlar 
etkinde olamamak
tadır. Kent halkının 

yani sosyal paydaş 
farın desteğini arka 
sına alan belediye 
kent problemleri 
üzerine daha cesa 
retli gidebilir ve 
köklü çözümler 
üretebilir. Kentler 
birlikte yaşadığımız, 
geleceği birlikte 
bina ettiğimiz, 
hatıralarımız ve hay
allerimizle dolu 
mekanlardır. Bu 
mekanların yaşan
abilir kılınması 
bizim kendimize 
evlatlarımıza ve 
gelecek nesillere 
karşı sorumluluğu
muzdur" şeklinde 
konuştu.
Metropol bir köy 
görünümündeki 
Gemlik'i daha iyi 
yerlere getirmenin 
burada yaşayanların 
görevi olduğunu 
söyleyen Şahin, 
"Gemlik'te bir yere 
gelmek için inandık 
ve inanmamız gere 
kiyor. Açlığı, yok
luğu, sıkıntıyı biliriz. 
Ben icazeti kendim
den değil, yukarıdan 
aldım" diye konuştu.

NASIL 
BELEDİYECİLİK 
Konuşmasında 
modern ve özü 
insana dayalı bir 

belediyecilik yöneti
mini örnek gösteren 
Enver Şahin, 
"İnsana değer veren, 
Takımına güvenen 
ve güvenlerini 
kazanan, Sürekli 
öğrenmeyi kendisi 
ve ekibi için bir 
kültür edinen 
Hatalarından dur s 
alabilen. Ekibini 
heyecanlandır.! 
motive eden.
Dinlemeyi konut? j 
maktan değerli 
gören, Takdir 
etmesini ve paylaş
masını bilen, 
Engellerden yıl
mayan, heyecanını 
ve cesaretini 
kaybetmeyen, 
Fikirlerin ardında 
durabilen, Yenilik 
ve yaratıcılığı, 
gelişmenin ve 
ekibini önemli bir 
sermayesi olarak 
gören, Başarıyı 
nihai bir sonuç 
olarak görmeyen, 
kararlarında 
bilgiyi temel alan ve 
bilgiyi paylaşabilen, 
İyi bir gözlemci ola
bilen, Mantığa 
olduğu kadar 
kalplere de 
hitap edebilen" 
bir belediyeciliğin 
savunucusu olacak
larını belirtti.
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İşçiler yollarda
Asil Çelik A.Ş.Türkiye’nin en 

önemli fabrikalarından biri.
Ekonomik güç sıralamasında 

Türkiye 101.si olmuş.
İşçisiyle, teknik adamıyla bu 

noktalara gelmiş.
Gururlarımızdan, medari iftihar

larımızdan..
Ancak, Türkiye’nin kapısını 

daha yeni çalan ekonomik kriz 
nedeniyle 200 işçisine ücretsiz 
izin vermiş.

Ne zamana kadar ücret a la mayaca nı bile
meyen, yani açlığa terk edilen işçiler, bu 
nedenle yollara döküldüler. Meydanlarda 
halay çekerek kamuoyunun dikkatlerini üzer
lerine çekmek istiyorlar.
İşçi sendikaları krizin sorumlusunun işçi

lerin olmadığını söylüyor.
İşçiler dün Gemlik Festival Meydam’nda 

şöyle haykırdı:
"Çok iyi biliyoruz ki, toplu sözleşme 

görüşmelerinin en kritik günlerinde, istis 
marcı ve hak tanımaz tavrı kabul etmemizi 
kimse beklemesin, krizi işçiler, emekçiler ve 
emeğiyle geçinmek zorunda olan insanlar 
çıkarmadı.

İşten çıkarmalar yasaklanmalı, işsizlik fonu 
mağdur olan işçilerin hizmetine sunulmalı, 
IMF ile yapılan anlaşmalar iptal edilerek, 
emekten yana ekonomik politikalar yaşama 
geçirilmeli.”

Evet, bu sese kulak vermek gerekir.
Global krizin veya bizi vuran krizin

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

yaratıcısı işçiler, emekçiler mi?
Ama sonuçta mağdur olanlar önce emekçi 

ler oluyor.
Bu hep böyle olmuştur.
Tarih bunun tanığıdır.
Bugüne kadar evine aş götüren işçiler, işsiz 

kaldıkları için şimdi evine aş götüremeyecek.
Kirasını, kredi kartı borçlarını ödeyemeye

cek, belki de evine odun kömür alamayacak..
Önünü göremeyen işadamı kendine göre

önlemler alıyor.
Bu önlemlerin başında işçiyi işten \ 

çıkarmak geliyor.
Fatura işçilere çıkıyor.
Bu durum ise piyasayı da etkileye

cek.
Piyasada yok olan para şimdi tama

men kayboldu.
Kriz derinleşiyor, Başbakan tele

vizyonlardan birilerine çatıyor.
Yetki sahibi hükümet önlemlerini hala almı 

yor.
Bankalar kredileri geri istiyorsa bunu önle

mek senin görevin.
‘Bırakınız yapsınlar’ diyemezsiniz. 
Koskoca ABD bile bunu diyemedi. 
Piyasayı canlandıramazsanız, kriz derin

leşir.
Kredi musluklarını da açsanız, krediler geri 

ödenemez, vergiler ödenmez, borçlar öden
mez.

Ekonomi bir zincirin halkaları gibidir.
Biri aradan koparsa zincir dağılır.
Bu krizin mağduru, küçük esnaf, köylü, 

emekli ve işçiler olmamalı.
Çünkü, krizi onlar yaratmadı.
Darbe onları vurursa, AKP iktidara geldiği 

gibi sandıkta kaybolur.
Durum bu.
57. hükümet bu kesime İMF’nin acı 

reçetelerini içirdiği için' sandığa gömüldü.
Yok oldu unutmayın.

MÎIIIİIIMIIIHİIIBI
Yurdun büyük 
bölümünde 
fırtına ve kuvvetli 
yağış bekleniyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
bugün öğle 
saatlerinden 
itibaren yurdun 
batı kesimlerinin 
Balkanlar 
ve Orta Akdeniz 
üzerinden gelen 
yeni bir yağışlı 
havanın etkisine 
girmesi bekleniyor. 
Bugün, kıyı Ege 
ve Batı Akdeniz'de 
başlayacak sağanak 

„ yağışlar, bu gece 
ve Cumartesi günü 

* Marmara, Ege, 
, Akdeniz, İç Anado 

lu'nun kuzeybatısı, 
Güneydoğu Anado 
lu, Doğu Anadolu 
nun güneyi ile 
Bolu, Zonguldak 
ve Düzce 
çevrelerinde devam 
edecek.
Yağışlar Cumartesi 
günü, Marmara'nın 
batısı, Ege, Akdeniz 
ile Doğu ve Güney 
doğu Anadolu'nun 
doğu kesimlerinde

kuvvetli ölrriak 
üzere genellikle 
yağmur ve 
sağanak, gece 
Trakya'da karla 
karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
olacak. Rüzgar, 
bu akşam saatleri 
ve Cumartesi 
günü, Marmara, 
Ege ve Batı 
Akdeniz'de 
güneybatı yönler* 
den saatte 80-90 
kilometre hızla 
kısa süreli fırtına 
şeklinde esecek. 
Pazar günü ise 
Marmara, Ege, 
Akdeniz, iç Anado 
lu, Batı ve Orta 
Karadeniz, Güney 
doğu Anadolu ile

Doğu Anadolu'nun 
güneyinde etkili 
olacak yağışlar, 
Marmara'nın 
güney ve doğusu, 
Batı Karadeniz'in 
iç kesimleri ile 
sabah ilk 
saatlerde Trakya'da 
karla karışık 
yağmur 
ve kar şeklinde 
düşecek. 
Rüzgar, Güney 
Ege, Akdeniz ve 
İç Anadolu'da 
güneybatı yönler
den, Marmara'nın 
kuzeyi ile Batı 
Karadeniz'de 
kuzeybatı yönlerden 
kuvvetli ve kısa 
süreli fırtına 
şeklinde esecek.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGE BROKER’İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazan Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_____ ___________  
_______Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

; 135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 ■ YTL 

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

______________Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK 
VEYA SATILIK VİLLA 

TRİPLEX DOĞALGAZLI 
KÖRFEZ MANZARALI

KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 

SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.corn

Yaşamdan 
Çizgiler

Seyfettin ŞEKERSOZ

Atatürk Kordonu’n 
da tretuvar 
yenileme 
çalışmaları 
sürerken, araçlar 
için park yerleri 
bırakılmaması 
tepkilere 
neden oluyor. 
Mevcut tretuvar 
ların daha da 
genişletilerek 
yayaların yürümele 
rinin rahatlaması 
sağlanırken bina 
önlerinde araç 
park yerlerinin 
bırakılmaması 
burada oturanların 
tepkilerine yol 
açıyor.

Araçlarını park 
edecek yer 
bulamayan

vatandaşlar, şikayet 
ve tepkilerini 
gösterirken yayalar

tarafından fazla 
kullanılmayan 
tretuvarların 
geniş tutulmasının 
mantıksız 
olduğunu ileri 
sürüyorlar.
Atâtürk 
Kordonu’nun 
denize olan 
kısmında iki 
şeritli ve geniş 
yürüme alanı 
bulunmasına 
rağmen binaların 
önlerindeki 
tretuvarların 
daraltılarak 
araçlar için park 
yeri bırakılma- 
masının sıkıntı 
yaratacağı ileri 
sürülüyor.

Düşünüşler...
Düşünmek, bilgiye ulaşmanın adımı 

olup olayların beyinde yorumlanmanıp 
neden sonuç ilişkisi kurarak kendi sesini 
beyninde duyumsamaktır. Olmamış bir işi 
tasarlamak hayal etmek çözmektir. Olmuş 
bir işi yeniden gözden geçirmektir.

Sorgulayabilmektir düşünme, cesareti 
getirendir. Bir bedenin baştanbaşa evreni 
sezebilmesidir.

Yaratmayı ortaya çıkarır. Kurallara dog
malara bağlı olmayan insani hareket biçi
mi olup insanın zihnini açarak aklın işlevi 
ve davranışları da şekillendirir...

Eleştirel düşünmeyi de içine ahr. 
Gerçeğe ulaşmak adına kişinin kendisinin 
farkında olmasını sağlayarak insanın, 
insanca yaşaması için çözüm üretebilme
sidir.

İnsanoğlunun geçmişine baktığımızda, 
düşünmenin üretmekle başladığını 
görürüz. Ateş yakıldı tekerlek kullanıldı. 
İnsanlar tarımla uğraşarak toprağı sürdü. 
Sulama kanalları açtı. Evler yaparak hay
vanları da evcilleştirdi.

Sayıları çözerek geometriyi anladı. 
Pusula ve maatbaayı buldu. Kitaplar da 
insanın yaşamı içersinde yerini aldı. Bir 
çok hastalığa çare bulundu. İnsanoğlu 
uzaya gitti. Bunlar yararlı düşüncelerdi. 
Diğer yandan toprakları ele geçirmek için 
kanlı savaşlar yapıldı. Düşünen insanların 
bir çoğu ölümle cezalandırıldı. Ya da 
suçlamalara uğradı. Sömürü arttı. 
Bunlarda acı ve mutsuzluğun olumsuz 
düşünceleriydi. Buna bağlı olarakta eşit 
sizlik te bireyciliği ve çikarçiligi getirdi.

Düşünceden, üretimden, paylaşimdan, 
sevgiden yoksun olanların insanlığa da 
yararı olmayacaktır.

Düşüncenin özünde insan vardır.
Önem verme bulunmaktadır.
Kendi istediklerinin yanı sıra başka 

insanların isteklerini gözönünde bulundur
maktır. Sevmek ve paylaşmak vardır.

Marka Kent Bursa'ya Türkiye tanıyacak
Uluslararası Patent 
Birliği Konsey 
Başkanı Coşkun 
İrfan, son dönem 
deki vizyon proje 
lerle atılım sağlayan 
Bursa'nın katma 
değer üreten bir 
kent olduğunun 
tüm ülkede fark 
edilmesi için üzer 
terine düşeni yap
maya hazır olduk
larını belirtti.

Uluslararası Patent 
Birliği Konsey 
Başkanı Coşkun 
İrfan, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'i ziyaret etti. 
İrfan, Türkiye'deki 
'fikri ve sınai 
mülkiyet haklan' 
konusunda ülke 
mizin gerçek anlam
da kalkınmış ülke 
leri yakalayabilmesi 

için gereken güç 
birliğini sağlamak 
amacıyla kurulan 
birliğin Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
kente vizyon 
katan proje leri 
desteklediğini 
söyledi. Birlik 
Başkanı İrfan, 
Bursa'yı 'marka kent' 
seviyesine taşımak 
için çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdüren

Bü yükşehir 
Belediye si'nin 
kentin çehresini 
değiştirdiğini ifade 
etti. Yatırımlarla 
Bursa'da konforlu 
yaşam 
şartları oluşturan 
Başkan Şahin'e 
teşekkür eden 
İrfan, birliğin 
hedeflerini anlattı. 
Bursa'nın tarihinden 
çevresel şartlarına, 

turizminden 
ulaşımına uzanan 
zenginliklerinin 
tanıtılması gerektiği
ni belirten İrfan, 
Bursa'nın marka 
bir kent olduğunu 
tüm Türkiye'ye 
göstermek amacıyla 
bir 'Buluş' fuarı 
düzenlemek istedik
lerini açıkladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hırçmet Şahın 
de Bursa 
için çalışmaktan 
asla vazgeç 
meyeceklerinr 
ifade etti.
Şahin, kente 
yapılan yatırımların 
değerini fark 
eden Uluslararası 
Patent Birliği'nin 
çalışmalarına 
destek vereceğini 
dile getirdi.

Tl MA A “SUYUNU B0ŞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Endüstri Meslek Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden oluşan (her biri 

110 m2 2+1) bina sahibinden satılıktır.
O 544 677 44 31
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Pinasalarienetalılat, horsa 
cahltfıdolaruciu

İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası 
Ulusal 100 Endeksi 
güne 601 puanlık 

> düşüşle 21327 
puandan başladı. 
Açılış itibari ile his 
se senetleri ortala
ma yüzde 2.74 ora 
nında değer yitirir 
ken, işlem hacmi 
5.779.843 YTL oldu. 
ABD ve Asya 
Borsalarındaki yük
sek değer kayıpla 
rının ardından vade 
li piyasaların güne 
düşüşle, döviz 
kurlarının ise yük
selişle başlaması 
nedeniyle Borsa'da 
sert düşüşlerin ya 
şanması kaçınıl
maz. Piyasadaki 
olumsuzluğun de 
vam ediyor olması, 
tedirginliği de artı 
rıyor. Bu sebeple 
yine yardım paket
leri gündeme gele 
bilir. Piyasanın to 
parlanacağı yönün 
de bir ibare yok. 
TCMB enflasyonda 
düşüş trendine giril 
diğini de göz önün 
de bulundurarak 
sürpriz şekilde faiz
leri 0.50 puan indir
di. Ekonomilerden 
para çıkışının hız
landığı bir dönemde 
alınan bu kararın 
döviz kurlarını ve 
dolayısıyla da enf 
lasyonu yükseltici 
etki yaratması 
kaçırtılmaz olacak. 
Bu nedenle IMF ile 
bir anlaşma yapıl
madan alınan kara 
nn İMKB’ye olum

suz yansıması bek
leniyor. Kararın 
Türkiye’den para 
çıkışına bahane 
oluşturacağını. . 
düşünülüyor. Özel
likle son bir aydır 
söylediğimiz gibi 
İMKB’de 21.000 - 
23.000 bandına 
düşüş gerçekleşti 
ve şu anki görüntü 
bu düşüşün henüz 
bitmediği yönünde 
yorumlanıyor. Bu 
nedenle uzmanlar 
hâla Borsa'da yeni 
pozisyon açılmasını 
önermiyor, var olan 
hisse pozisyonları 
nın diğer enstrü
manlarla ile 
hedge edilmesini 
tavsiye ediyor. 
FED’in toplantı 
tutanaklarında 
ekonomide kötüleş
menin sürmesine 
paralel olarak 2008 
- 2009 yıllarına ait 
büyüme oranlarının 
ciddi ölçüde düşü 
rülmesi, deflasyon 
endişelerinin art
ması, Citigroup’un 
1988 yılında 

v keşfettiği ve 
piyasaya sürdüğü 
yapılan dirilmiş 
yatırım araçlarından 
(SIV - structured 
investment vehicle) 
çıkacağını açıkla- | 
ması, otomotiv 
üreticilerinin 
yardım ^çağrılarına 
olumsuz yanıt 
gelmesi başta 
finans hisseleri 
olmak üzere ABD 
borsalarında sert 
satışlara yol açtı.

&>w./' A /7/Var./

KAYIP
Armutlu Nüfus Müdürlüğü nden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

KORAY ÇAKIR m
 Yenişehir Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

I — SİNAN ÖZÜN

|f Il/IB Gemlik Kaymakamlığımdan
■ Ay İD aldl9ım yeŞİI kartımı kaybettim.
lifli İl Hükümsüzdür.

LEYLA ÇELİKKIRAN

Gemlik Körfez
emirle lıe M»ea tlvaei uıtvul

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKÜYUN OKUTUN;

GEM1İKSİNEMA GÜNLÜĞÜ

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK DAİRE

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3216 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

^Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

. (Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) ‘

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
VENÜS SİNEMASI
DEVRİM ARABALARI IIJO- 14.00-16.İ5- 20.30
RESİMDEKİ HAYALET 14.15. • 20.30
SEVİMLİ DİNAZOR 12.00 -16.00

NÖBETÇİ ECZANE
21 Kasım 2008 Cuma 

SENA ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Ş. Mehmetçik 

Sok. No: 1/A 513 01 02 GEMLİK

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi'yanında sahibinden 

'3+İ satılık daire 
GSM: (0.538) 322 70 73

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER 

0537 301 73 62

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MiwıiıitıaiiiıııMw
Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan 28 Kasım 
Cuma ile 4 Aralık 
Perşembe tarihleri 
arasında düzenlene 
cek ’3. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali'nin 
biletleri 21 Kasım 
Cuma günü 
satışa sunulacak. 
Birbirinden özel 
filmleri BursalI 
sinemaseverlerin 
beğenisine 
sunacak olan '3. 
Uluslararası Bursa 
İpek Yolu Film 
Festivali'nin filmleri 
bu yıl, Tay yare 
Kültür Merkezi, Burç 
Sineması, Korupark 
Alışveriş 
Merkezi'ndeki 
Korupark Sinetech 
Sinemaları ve Bursa 
Kent Müzesi Sinema 
Salonu'nda göster
ilecek. Filmler, festi
val boyunca 09.30, 
11.30, 14.00, 16.30, 
19.00 ve 21.30 şaaU 
terinde izlenebile

cek. Ünlü yönet
menlerin filmlerinin 
yanı sıra özel gös
terimlerin de yapıla
cağı festivalde, tüm 
seanslarda en 
kaliteli filmler, tam 3 
YTL, indirimliler de 
2 YTL karşılığında 
seyredilebilecek. 
Hafta içi Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
saat 09.30'da 
gerçekleştirilecek 
'Çocuk Kervanı* ile 
Bursa Kent 
Müzesi'nde göster
ilecek 'Engelsiz 
Filmler Kuşağı'

bölümlerinde yer 
alan filmler ise 
ücretsiz izlenecek. 
Bursa'da görkemli 
anlara sahne 
olacak.
*3. Üluşlararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali'nin 
biletleri, 21 Kasım 
Cuma günü satışa 
sunulacak.
Sinemaseverler 
izlemek istedikleri 
filmlerin biletlerini, 
filmlerin gösterile
ceği sinemaların 
gişelerinden 
satın alabilecek.

GÖRMEDEN KARAR
VERMEYİN _ _

MfiNfiSTIR'Dfl DENİZE KfiRŞI SfiTILIK 
LÜKS SfiRIKONflKLfiR VİLLfiLfiRI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA
tZ 240 M2
S GÜVENLİKLİ

ÖZEL YÜZME HAVUZLU 
RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREDİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
------ -- SİZLERİ BEKLİYOR

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANBALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

|TPWWW|’| M T| B(||ra[rö|(
KADAR YAKINIZ

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK ma aa on 
İstiklal Cad. Rora Sok. No: 3/B GEMLİK VİU 90 Ou

Körfez OFSET

http://www.forumemlak.com


Jandarmadan 
dolandırıcılığa 

suçüstü
Eskişehir ve Bursa'da sahte 
ehliyet, ruhsat ve çalıntı kam 
yon ile dolandırıcılık yaptığı 
iddia edilen bir kişi, jandarma 
nın düzenlediği operasyonla 
suçüstü yakalandı. Sayfa 3’de

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETECİ

Gemlik Lions Kulübü’nün Almira Otel’de yapılan toplantısında konuşan 
Ulij^ğ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sıdıka Parlak, VOGES projesini anlattı

ı’NıllimcMıgr
Türkiye'de özürlüler ile ilgili yeterli projenin bulun

madığını belirten UU Öğretim Üyesi Dr. Sıdı ka Parlak, 
VOGES projesi ile Özürlüleri daha iyi tanıma fırsatı bul
duklarını belirterek, her insanın bir dönem özürlü 
olduğunu söyledi. Dr. Parlak, son yıllarda Türkiye’de 
özürlülere karşı tacizlerde artış gözlendiğini belirtti. 4'de

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesin 
de, 'Asayiş müdürüyüm' dediği kişinin 
elindeki birayı gasp eden zanlı polis 
tarafından yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guİer@hotmail.corri

Güne Bakış

Şahin’den gövde gösterisi
Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Gemlik 

Belediye Başkan aday adaylığını ilk olarak 
açıklayan eski İlçe Başkanı Enver Şahin oldu.

Belediye Düğün Salonu’ndaki toplantı tam 
bir gövde gösterisiydi.

Rakibi Mehmet Turgut’a gücünü gösterdi. 
Tabanın kendini nasıl desteklediğini gelene 
gelmeyene kanıtladı.

Şahin ve ekibi, salonun doldurulması için 
herşey düşünmüşler. Devamı sayfa 5’de

■

Kaçak bina yıkımında polise 
tas atınca gözaltına alındı 
S Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesin 
de, kaçak inşaat yıkımında güvenlik 
ted biri alan polislere taş atan bir kişi 
gözal tına alındı. Haberi sayfa 3’de

‘Gemlik Körfez’ İnternette www.gemlikkorfezgazetesi.com

HfİB 
galiye Bakanlığı: vergi yasalarında yer 
alan çeşitli maktu vergi, istisna. had ve i 
cezalarda 2009 yılında yapılacak artış 
oranını gösteren -yeniden değerleme 
oranını yüzde. 12 olarak ilan etti. Sayfa 6da

Kriz kiracıya 
fırsat yaranı!
Konut satışlarının yavaşlamasıyla birlik
te kiralama larda yüzde 50'ye varan bir 
artış yaşanıyor. Yüzde 20 düşen kiralar 
sayesin de eski kiracılar daha ucuza 
yeni evlere taşınıyor. Haberi sayfa 7’de 

Üniuerşite sanayi 
işbirliğine 

devlet desteği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı sanayici
lerin, üniversitelerin bilgi birikiminden 
yararlanarak yüksek katma değerli 
ürün ve üretim yöntemleri geliştir meşi
ni sağlamak amacıyla Sanayi Tezleri 
(San-Tez) adıyla proje destekleme pro
gramını tanıtıma çıktı. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
Hamdolsun ki kriz 

bizi teğet geçiyor....
Türkiye daha da ileri giderek dünya; 

eğer bir daha kriz yaşamak istemiyorsa 
onlara önerilecek tek yol Kemalist ekono
mi politikalarıdır.

Neden mi?
Çünkü;
Yakın çevremizden gelen haberler 

krizin yüreğimize işlediğinin göstergesi.
Anlı şanlı fabrikalar gün geçmiyor ki 

eleman çıkarmasın.
Ya da üretimlerine ara vermesin.
Doğal olarak kent ekonomisi bu gidi 

şattan olumsuz etkileniyor.
Ekonominin yanı sıra sosyal endikasy- 

onların açtığı gediklerin ise kapanma 
olasılığı hiç yok..

Hal böyleyken başbakanın “elhamdülil
lah kriz bizi teğet geçiyor ” demesini anla
mak olanaksız..

Ama politika bu.
Öyle ya da böyle kitleleri ikna etme 

sanatı.
Ne var ki gerçekler çok farklı.
Dünyadan gelen haberler hiç de iç açıcı 

değil.
İş dünyası farkında.
Yurttaş farkında.
Dünya ve Türkiye ‘nin “küresel finans 

krizi” yaşadığı gerçek.
Gerçi kriz artık “mali boyutların da” 

ötesine geçti..
Almanya. Japonya gibi dünya ekonomi 

sinin “ana omurgasını” oluşturan ülkeler 
“ ciddi bir durgunluk” yaşıyorlar.

Demek ki..
Dünya piyasalarını yöneten,
IMF, Dünya Bankası gibi mali kuruluşlar 

ve de uygulana gelen kapitalist ekonomik 
sistem ekonomiyi taşımıyor, taşıyamıyor.

Tümüyle sömürüye dayanan ve refahı 
| üç beş ailenin ya da şirketin “hakkı” 

olarak gören kapitalizm önce bireyleri, 
| sırasıyla da şirketleri, ülkeleri ve kıtaları 
I sarsıyor..

Bugün yaşanan krizin ana nedeni “üre
timin” giderek azalması ve çarkların sade 

1 ce “kâğıt üzerinde” gerçekleşen alımla 
dönmesidir.

Oysa,
Öncelik daima üretimdedir.
Üretim-pazarlama-tüketim ekonominin 

sac ayağı..
Kapitalist ekonominin yaptığı üretimi 

frenleyip tüketimi körüklemek..
Yıllardan bu yana gündemde olan üre

time değil faiz, tahvil, hisse senedi ve 
borsa oyunlarına dayanan uygulamalar 
“artık” can çekişiyor.

Ve kriz;
İnsanoğlunun canını acıtıyor.
Onun için;
Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan Türkiye’yi 

on yılda demir ağlarla ören,
Dört bir yanda bacalarından dumanlar 

tüten fabrikaları yaratan,
OsmanlInın borçlarını ödeyen,
Okullar, hastaneler, kamu kurumlan 

yapan ekonomik model tartışmasız en iyi 
modeldir..

O modelin adı da anla şanla gururla 
onurla Kemalist ekonomik modeldir....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yıllardır istenen 
düzeye gelemeyen 
üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştir 
mek için Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı da 
çalışmalarını yoğun
laştırdı. Bakanlık, 
sanayicilerin, üniver
sitelerin bilgi biriki
minden yararlanarak 
yüksek katma değer
li ürün ve üretim 
yöntemleri geliştir 
meşini sağlamak 
amacıyla Sanayi 
Tezleri (San-Tcz) 
adıyla proje destek
leme programını 
tanıtıma çıktı. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, 
bu kapsamda Ulu 
dağ Üniversitesi 
bünyesindeki Ulu 
dağ Teknoloji Geliş 
tirme Bölgesi'nde 
(ULUTEK) çok sayı
da öğretim üyesi ve 
sanayiciye Sanayi 
Tezleri Programını 
tanıttı. Bakanlık Uz 
manian Rıza Alagoz 
ve Ali Rıza Ay. sek
tör büyüklüğüne 
bakılmaksızın ülke 
mizde yerleşik 
katma değer yaratan 
tüm işletmelerin üni 
versitelerle işbirliği 
yaparak hazırlaya
cağı projelerin bu 
programdan yarar
lanabileceğini 
söyledi.
Sanayinin rekabet 
gücünün artırılması, 
üniversite-sanayi- x 
kamu işbirliğinin 
kurumsallaştırılması, 
akademik bilginin 
ticarileşmesi, yeni
likçi şirketlerin doğ
ması, nitelikli ele
man sayısının artırıl
ması, üniversitelerde 
yürütülen tez konu

larının sanayinin 
ihtiyaçları doğrultu 
sunda belirlenmesi 
ve özel kuruluşlarda 
nitelikli personel 
istihdamının arttırıl? 
ması gibi birçok ama 

ca hizmet edecek 
proje destekleme 
programına 2006- 
2008 yıllarında 351 
proje başvurusu 
olduğunu, bunların 
128*inin desteklendi 
ğini belirten uzman 
Rıza Alagöz, destek
lenen projeler içinde 
30 farklı üniversite 
nin yer aldığını, 
2008'in ikinci döne
minde destekleme 
kararı yeni çıkan 17 
proje arasında Ulu 
dağ Üniversitesinle 
özel şirketlerin ortak 
laşa hazırladıkları iki 
projenin de bulun
duğunu bildirdi. 
Proje bedelinin yüz 
de 75'ini Sanayi ve

Ticaret Bakanlı 
ğı'nın, yüzde 25'inin 
de proje ortağı şirket 
tarafından karşılan 
dığını anımsatan 
Bakanlık uzmanı 
Alagöz, "Bakanlık 
olarak bizim bütçe 
sorunumuz yok. Des 
teklenen projelere 
herhangi bir miktar 
sınırlaması da yok. 
Bizim sıkıntımız para 
değil, desteklenecek 
yeterince proje 
olmaması" dedi. 
Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Uzmanı Ali 
Rıza Ay da, öncelikli 
olarak desteklenen 
proje konuları hak 
kında bilgi verdi. 
San-Tez destekleme 
programının, hem 
sanayiciye hem de 
üniversiteye büyük 
yararları olduğunu 
anlatan Ay, “Sanayi 
ci rekabet gücünü 
artırabilecek ürün

veya üretim yöntem
lerini elde etme şan
sını bulurken, üniver 
siteler de rafa kaldır 
dıkları tezleri araştır
ma imkanı bulmuş 
olacaklar. Elbette ki 
Ar-Ge projelerinin 
sonunda yüzde 100 
başarı olmayabilir. 
Bütün dünyada Ar- 
Ge projelerindeki 
başarı oranı yüzde 
10 olarak kabul 
edilmektedir. Ama 
sonuçta bu araştır
mayı yapmadan 
bunu anlayamayız. 
Rekabet gücümüzü 
artırmak istiyorsak 
Ar-Ge'ye para 
harcamak zorun
dayız" dedi.
Proje desteklerim, 
Bilim Teknoloji 
Yüksek Kurulu'nun 
belirlediği alanlarda 
verdiklerini 
kaydeden Ali 
Rıza Ay, buna göre 
son dönemlerde 
elektrik, enerji, 
nanoteknoloji, 
genetik, biyote- 
knoloji ve genetik 
tip, enformasyon, 
fizik, gıda, ileri 
malzemeler, kimya, 
tekstil, inşaat 
malzemeleri ve 
makine alanlarına 
ilişkin san-tez pro
jelerine destek çık
tığını dile getirdi. 
Bakanlık uzmanları 
daha sonra öğretim 
elemanları ve 
sanayicilerin proje 
sürecine ilişkin 
sorularını yanıt- 
larken, önümüzdeki 
dönem San-Tez 
proje başvurularını 
16 Mart 2009 ve 15 
Ağustos 2009 olmak 
üzere iki dönem 
halinde kabul 
ettiklerini söyledi.
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Jandarmadan dolandırıcılığa suçüstü YauYORUM
Eskişehir ve 
Bursa'da sahte 
ehliyet, ruhsat ve 
çalıntı kamyon ile 
dolandırıcılık 
yaptığı iddia edilen 
bir kişi, jandarmanın 
düzenlediği 
operasyonla 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir ihbarı 
değerlendiren 
Eskişehir İl 
Jandarma 
Komutanlığı 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
görevlileri, çalıntı 
olduğu belirlenen 
34 YOU 50 plakalı 
kamyon ile 6 ton 
şekeri başka bir 
kente götürmek 
için bir firmayla 
anlaşan S.S.'yi (42), 
Organize Sanayi

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, 'Asayiş 
müdürüyüm' 
dediği kişinin 
elindeki birayı 
gasp eden zanlı 
polis tarafından 
yakalandı.

Kaçak bina yıkımında polise 
tas atınca gözaltına alındı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
kaçak inşaat 
yıkımında güvenlik 
tedbiri alan 
polislere taş atan 
bir kişi gözaltına 
alındı. Emniyette 
sorgulaması

Teşbih çekerken düşüp oldu
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kahveha
nenin önünde 
bir ayağını teneke 
saksının üstüne 
koyup teşbih çeken 
kişi, düşerek öldü. 
Edinilen bilgiye 
göre, Santral Garaj

Bölgesi'ndeki 
kamyon garajına 
düzenlediği 
operasyonla 
yakaladı. Kamyona 
şeker yüklerken 
gözaltına alınan 
zanlının yapılan 
üst aramasında, 
2 sahte ehliyet ve 
çalıntı ruhsat 
ele geçirildi..

Edinilen bilgiye 
göre, Ahmet Hamdi 
Tanpınar Caddesi 
Çatalfırın mevkiinde 
meydana gelen 
olayda, bira içen 
Kamer M. (29) isimli 
kişinin yanına gelen 
Metin A. (41), 

süren zanlı, 
'Görevli memurun 
görevini engellemek' 
suçundan 
adliyeye sevk 
edilecek.
Edinilen 
bilgiye göre, Nilüfer 
Belediyesi'nin

Mahallesi Dr. Sadık 
Ahmet Caddesi'nde 
bir kahvehanenin 
önünde oturan 
Hıfzı Güler (59), 
bir ayağını teneke 
saksının üzerine 
koyarak teşbih çek
meye başladı. Bir 
anda engesini

Jandarmanın 
yaptığı araştır 
mada S.S.'nin, 
bir süre önce 
Bursa'da bir fab
rikadan 30 bin 
dolar değerindeki 
ipek kumaş ve 
iplik çalınması 
olayından dolayı 
da arandığı ortaya 
çıktı.

'Elindeki birayı 
ver, yoksa kafana 
sıkarım' dedi.
Kamer M., polisten 
yardım almayı 
isterken, zanlı bu 
kez 'Ben asayiş 
müdürüyüm, kimliği
ni ver' dedi.

Işıktepe Mahallesi 
Ferah Sokak'taki 
kaçak inşaat 
yıkımında güvenlik 
önlemi alan 
polislere taş atan 
Özkan A. (42), 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

kaybeden Hıfzi 
Güler, yere düşerek 
kafasını beton zem
ine çarptı. Olay yer
ine gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı, 
Güler'in hayatını 
kaybettiğini 
belirledi. Görgü 
tanıkları, Güler'in 

Son günlerde 
Türkiye genelinde, 
özellikle batı 
itlerinde nakliye 
dolandırıcılığı 
olaylarında artış 
gözlendiğini 
belirten yetkililer, 
sanayicilerin yük 
verdikleri kişilerin 
güvenilir olup 
olmadığını iyi 
araştırmaları ve 
daha dikkatli 
davranmaları 
gerektiğini 
vurguladı. İşlemleri 
tamamlanan 
zanlı S.S., 
"dolandırıcılık, 
resmi evrakta 
sahtecilik, güvşni 
kötüye kullanma 
ve çalıntı araç 
kullanma" 
suçlarından 
adliyeye sevk 
edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcânvurall 933@hotrnail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Şikayet üzerine 
olaya el koyan 
polis, zanlı Metin 
A.'yı 'Yağma ve 
ünvan gasp' suçun
dan gözaltına 
aidi. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Zanlının, Ömer 
G. (35) isimli polis 

memuruna taş 
atarak, görevini 
engellediği 
iddia edildL 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

sandalyede 
bir ayağını 
teneke saksının 
üzerine koyarak 
teşbih çektiği 
sırada düştüğünü 
söylediler.
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Açılın, açılın!....
Ey Cumhuriyet Halk Partililer;
Halk’a rağmen siyaset yapılmıyor.. 
Geleneklerle, halkla inatlaşılmaz.... 
Eskileri , geçmişi şöyle bir hatırlaya 

lım....
Turgut Özal, eski 4 eğilim’e kucak 

açarak iktidar oldu.
Süleyman Demirel, kendisini sevmeyen

lerden ödünç oy isteyerek hayata döndü.
Ücretleri artırdı .emekliliği 40 yaşına 

indirdi.
Yâni açılım lâfta kalmadı.
Küçük tavizler de verildi.
Ne yapacaksınız?
Siyaset bu.
Gerçi bu tavizler Türkiye’nin ekonomi 

sini yıktı ..
Gelelim Cumhuriyet halk Partisine ;
Allah’a ısmarladık’tan gayrı Allah’ın 

adını hiç anmamak, kimi partililere göre 
marifettir ama siyaset değildir.

50 yıl beklersiniz iktidar olmak için...
Bir 50 yıl daha beklersiniz.
Ey CHP’liler; Çıkıp bağırın bakalım mey

danlarda:
Ey millet, bana oy ver, çünkü ben 

laik’im.
Bağırın bakalım, iktidara gelmek için 

yetiyor mu?
Yetmez.Tek başına “demokratım' 

demek de yetmez.
Tek başına “milliyetçiyim” demek de 

yetmez... Yetmiyor.
Türk siyaset alanında hiçbir zaman 

yetmedi.
Ama başka bir söylem var....
Ey millet, bana oy ver, çünkü ben din

darım.
O zaman akan sular duruyor..
Benim milletim saf..
Zannediyor ki dindarlar, din üzerinde 

satış yapanlar dürüst, Allah’tan korkar..
Keşke öyle olsaydı da ben yanılmış 

olsaydım..
Asıl hortumcular, kul hakkı yiyenler, 

ihale hırsızları hepsi aziz dinimiz arkasına 
saklanmışta bizim haberimiz yokmuş..

Din -iman kelimesi ağzından düşmüyor, 
14 yaşındaki kıza saldırıyor.

Sakal bırakıyor, camiden çıkmıyor
Deniz Feneri rezaletinde Alman mahkeme 
sinde sıra sıra, utanmadan ekranda gülü 
yorlar..

Haklarında vergi kaçırma, sahte fatura 
tanzimi gibi parasal konularda dosyalar 
olanlara bakanlık veriliyor..

Aileleri, oğulları şirketler kuruyor, daha 
dün küçük bir.memur iken yabancı 
gazetelerde servet sıralamalarında önde- 
olanlar sizi idare ediyorlar....

Cumhuriyet Halk Partisi olarak^ çarşaf 
lıya rozet takman hayır, kâfi değil.

. Hiç değil.
Karşı tarafın yaptığı şeytanlıkların 

karşılığını bulacak sende yapacaksın...
Ama önce;
Eteğindeki taşları dökeceksin.
Dağara ğındakileri sunacaksın.
Birikim, deneyim, bilgi, yetenek, refe 

rans...
Öbürleri ancak ondan sonra.
Ondan sonra ama öbürleri de şart.

Olmazsa olmaz.
Nitekim olmuyor.
Türkiye, önce normale dönmeli.
Nedir normale dönmek?
Dürüst, siyaseti zengin olmak,için 

değil, vatanı, şerefi için yapanlar, kul hakkı 
/emeyenler, yüzü kızaranlar, yani adam 
gibi adam olanlar iktidar da ise işte o 
saman benim gariban halkım sende

mailto:933@hotrnail.com
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Gemlik Lions Kulübü’nün Almira Otel'de yapılan toplantısında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sıdıka Parlak, VOGES projesini anlattı

“Özürlülere taciz artıyor”
Gemlik Lions 
Kulübü’nün haftalık 
toplantısında özür
lülerle ilgili VOGES 
projesi anlatıldı. 
Uludağ Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Dr. 
Sıdıka Parlak, özürlü 
çocuklarla ilgili ne 
yapıyor sorusunun 
yanıtını sağduyulu 
bir şekilde yerildi * 
ğinde cevabın da 
alındığını belirterek, 
engelliler ile ilgili 
proje olan VOGES 
çalışmalarına başla 
dığında engellilerin 
bireysel sorunlarını 
inceleme ile çalışma 
ya başladığını anlat
tı. Parlak, konuşma 
sim şöyle sürdürdü. 
“Türkiye’de özürlü 
lerle ilgili ne yapıldı 
ğını araştırmaya 
başladım. Durumu 
YÖK’e sordum. Bu 
konuda gelişmiş 
ülkeler ne yapıyor 
diye araştırmaya 
başladım. Hepimizin 

■ içinde yaşadığı bir 
tane dünyamız var. 
Özürlülerde bu 
dünyanın içinde 
bulunuyorlar.
Kadınlarda hamilelik

Basketbolda en büyük öğretmen takımı belli oluyor
24 Kasım Öğretmen
ler Haftası etkinlik
leri çerçevesinde, 
Belediye Başkanlığı 
Sponsorluğunda 
ve İlçe Lig Heyetince 
düzenlenen sportif 
fâaliyetler sürüyor. 
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda düzenle
nen ilköğretim 
okulları ve ortaöğre 
tim okulları öğret
men takımları arasın
da oynanan Basket 
bol müsabakasında 
İlköğretim okulları 
öğretmenleri, 
Ortaöğretim okulları 
öğretmenlerini 
39-32 yendi.
Gemlik Lisesi Spor 
Salonu’nda devam 
eden final müsaba 
kalarında 3-4'lük 
maçını Çınar İlköğre
tim Okulu ile 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu, Final mü 
sabakası ise Gemlik 
Lisesi- Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim

. Okulu arasında 
oynanacaktır. 
Öğretmenler Haftası 
etkinliklerinde 
ayrıca, bugün saat

döneminde engellik 
dönemi yaşıyorlar. 
Bence herkes yaşa 
minin bir döneminde 
engellidir. Batıdaki 
ülkeler engelliler için 
ne yapıyorlar diye 
baktıâımda çok 
farklılıklar gördüm. 
Farklılık yalnız 
parayla olmuyor. 
Gönüllülükle

10.00'da 40 öğret
menin katılacağı 
ve İmam Hatip 
Lisesi’nde salonun
da yapılacak 
olan Masa Tenisi 
müsabakaları 
start alacak.
24 Kasım 2008 
Pazartesi günü 
saat 14:00'da 
Olimpik Hah Sahada 
yapılacak olan 
İlköğretim okulları ve 
Ortaöğretim okulları 
öğretmen takımları 
arasında oynanacak 
futbol müsabakası 
ve tüm bu müsaba 
kalara katılan okul 
öğretmenleri, okul 
idarecileri ve pro
tokolün katılacağı 
ödül töreni

nelerin yapılacağını 
görüyorsunuz.
Özürlüler için ne 
yapabiliriz diye 
düşündükten sonra 
AB fonlarından

.. yararlanma yoluna 
gittim. Proje yaptım. 
Öncelikle işitme 
engellilerine yönelik 
bir projemiz oldu. 
Göre engelliler için

24 Kasım 2008 
pazartesi günü 
saat 18.00'da İmam 
Hatip Lişesi’nde 
yemekli ödül 
töreninin düzen
leneceği bildirildi.

KAYMAKAMLIK 
KUPASI 
KÜÇÜKLER 
FUTBOL 
MÜSABAKALARI 
SÜRÜYOR 
2008-2009 öğretim 
yılı Kaymakamlık 
Kupası Küçükler 
Futbol Müsabakaları 
ilçe Birinciliği 
Olimpik Halı Saha 
Tesisleri’nde başladı. 
20 Kasım 2008 günü 
yapılan karşılaş
malarda, Şehit Etem 

bir proje geliştirdik. 
Dr. Sıdıka Parlak 
özürlü insanın 
bozulmamış insan 
olduğunu, özürlü 
çocuklara her türlü 
tacizin yapıldığını 
anımsatarak, bu tür 
çocuklarla empati 
kurulmasını istedi, 
Parlak, “Bir an ken
dinizi o insanların 
yerine koyun. Herbi 
rimizin yaşamın bir 
anında özürlü olma 
yacağını kim garanti 
edebilir. Özürlülere 
karşı sağlıklı yurttaş 
ların elinden gelen 
ne varsa yapmalıdır. 
Onlara sıcak elinizi 
mutlaka uzatmalısı 
nız. Uzattığınızda 
göreceksiniz ki içle 
rinde hiçbir kötü

Yaşar İlköğretim 
Okulu, Borusan 
İlköğretim Okulu’na 
2-1, Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu, 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim Okulu’nu 
2-1, Engürücük 
İlköğretim Okulu, 
100. Yıl ilköğretim 
Okulu’nü; 3-2, Çınar 
İlköğretim Okulu, 
Atatürk ilköğretim 

niyetlen yok. O 
zaman onları daha 
çok seveceksiniz.
SİLVİN DE 
KONUŞTU 
Gemlik Lions Külü 
bü’nün Bursa

çıktı. Gemlik te 
özürlü arabası olma 
yan kimse kalmadı. 
Evlerde çok sayıda 
engelli olmasına kar 

L şın, bunlar ailelerce

Almira Otel OsmanlI 
Salonu’nda yapılan 
toplantısına Gemlik 
Özürlüler Okulu 
Müdürü Tamer Sivri 
de katıldı. Sivri bura
da yaptığı konuşma
da, Türkiye’de engel 
tilerin oranının 
yüzde 12.29 oldu 
ğunu hatırlattı ve 
engelli olmakla özür
lü olmanın farklı 
olduğunu söyledi. 
Sivri, “İşitme engelli 
birine kulaklık tak
tığınızda işitebilir. 
Benim anladığım 
engelli zihinsel 
engellidir. Bu hükü 
met engelliler için 
güzel şeyler yaptı. 
Her engelli için 430 
YTL. para veriyor. 
Evde bakım yasası

açıklanmıyor. 
Engelli olmanın 
kötü bir şey olma 
dığını, engellinin 
de bu dünyada 
yaşama hakkı oldu 
ğunu anlatmalıyız. 
ToplumumuZda 
engelli oranını 
düşürmeliyiz. 
Zihinsel engelliye 
iş yaratmalıyız. 
Gemlik’te 
kurulacak bir 
termik santral 
özürlü sayısını 
arttırır. Her sağlam 
bir özürlü adayıdır 
unutmayalım. ” 
dedi.
Gemlik Lions 
Kulübü Dönem 
başkanı Saadet 
Çolak, her 
iki konuşmacıya . 
da teşekkür etti.

Okulu’nu 2-1 yen- 
erken, Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu ile

11 Eylül İlköğretim • 
Okulu 1-1 berabere 
kaldı. Namık Kemal 
İlköğretim Okulu, 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu’nu 
2-1, Cumlhuriyet 
İlköğretim Okulu 
ile Özel Aykent

İlköğretim Okulu 
1-1 berabere 
kalırken, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
ise Şükrü şenol 
İlköğretim Okulu’nu 
6-1 yendi. Futbol 
müsabakalarının 
25 Kasım 2008 
günü devam 
edeceği belirtildi. J
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Şahin’den gövde gösterisi
Toplantı saati geldiği sırada 

günlük yazımı yarım bırakıp 
Belediye Düğün Salonu’na git
tim.
Doğru söylemek gerekirse kala

balığı görünce şaşırdım.
Böyle bir kalabalık beklemiyor

dum.
Şahin, işi nasıl sıkı tuttuğunu 

göstermek için ekibiyle birlikte 
var gücüyle çalışıp, salonu doldurmak için 
iyi bir çalışma yapmış.
Salonun dışı dolmuş, içeriye girmekte zor

lanılıyordu.
Bir açılışta olmadığından çok çelenk gön

derilmişti.
Bunun için epey çaba sarf edildiği belli 

oluyordu.
Salona girip içersini gözlediğimde sol taraf, 

bayanlara ayrılmıştı.
Bu bölümün neredeyse tamamı türbanlı 

hanımlarla doldurulmuş.
Aralarında tek tük başı açık bayan görünü 

yor.
Gemlik’in arka taraflarından gelmiş genç 

yaşlı bir erkek profili doldurmuştu salonu.
Çocukların sayısına azımsanmayacak kadar 

çoktu.
Salonun her yer yanı tıka basa dolmuştu.
Ön sıralarda oturanların hiçbirini tanıma 

dım.
Daha sonra yapılan anonslarda bu kişilerin 

Bursa’dan gelmiş bilme ne hemşehri derneği 
nin başkanları olduğunu öğrendim.

Ona da hayret ettim.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com ffjSİP

Enver Şahin’in Gemlik’te belediye başkan 
aday adaylığını BursalI kent derneklerinin 
yöneticileri neden izlemeye gelmişti!

Bırakın izlemeyi, Bursa Anadolu Dernekleri 
platformu adıyla konuşma yapan biri, Şahin’i 
desteklediklerini de söyledi.

Gemlik’te kurulu ne kadar hemşehri 
derneği varsa, yöneticileri toplantıdaydı.

AKP örgütünden belediye meclis üyeleri, il 
Genel Meclisi Daimi Encümen üyesi Nurettin 
Avcı, ilçe yöneticileri, muhtarlar, bazı ilçe 
belediye başkanları, mahalle temsilcileri,

kadın ve gençlik kolları üyeleri 
Şahin’in yarımdaydılar.

Bu durum, Enver Şahin ve ekibinin 
Mehmet Turgut’a karşı işi nasıl ciddi 
ye aldıklarını gösteriyordu.

Şahin, salona büyük tezahürat ile 
girdi.

Herşey iyi hazırlanmıştı.
Sahneyi görmek mümkün değildi.

Ben, toplantıyı dışarıdan izlemek 
zorunda kaldım.

Enver Şahin iyi bir hatip değil.
Mehmet Turgut bu konuda daha başarılı.

. Konuşmasında yıllar önce değindi, derin 
aile konusunu yine vurguladı.
“Türkiye’de derin devlet varsa, Gemlik’te 

de derin aileler var. Bunlar Gemlik’in geliş 
meşine engel oluyor. Artık bu düşünce bozu
lacak. Değişim ve gelişim zamanı gelmiştir. 
Bunu birlikte başacağız. ” dedi.

Bu sözlerle kimlerin kasdedildiğini bizler 
biliyoruz.

Toplantıda gördüğüm şu oldu.
Salondakiler Gemlik’in bütünün profilini 

çizmiyordu.
Daha çok Gemlik’in varoşlarından gelen 

insanların profili vardı salonda.
Hemşehri derneklerine dayanan bir kala

balık.
Ve bu kalabalık, artık Gemlik Belediyesi’nde 

söz sahibi olmak istiyordu.
İşin temeli burada yatıyor.
Peki bu kesimin sözcüsü Enver Şahin ise, 

Mehmet Turgut kimin sözcüsü olacak?
Bunun cevabını da siz verin.

İIHİB
Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
bankacılık sek
törünün kredi 
kaynaklarını 
kısması ve faizleri J 
büyük oranda 
artırması üzerine 
Başbakan Yardımcı 
sı Nazım Ekren'e 
yazılı olarak cevap
landırması için 
TBMM'ne soru 
önergesi verdi. 
Büyükataman,. 
küresel mali krizin 
sürdüğü şu gün
lerde ülkemizdeki 
bankacılık 
sektörünün, 
kredi kaynaklarını 
kestiği, faizleri 
büyük oranda 
artırdığı, kredileri 
geri çağırmaya 
başladığı ve 
kriz ortamında 
zaten sıkışmış 
olan reel sektörün 
,bu uygulamalardan 
büyük zarar 
gördüğü üretici 
kesimler tarafından 
sık sık dile getir-

Ismet Büyükataman
ilmekte olduğunu 
belirterek, 
"1- Hükümet, 
bankacılık sektörün
den kaynaklanan 
kredi sıkıntısını 
çözmek ve reel sek
törü rahatlatarak 
kriz ortamından 
daha az zararla çık
masını sağlamak 
için ne gibi önlemler 
almaktadır?
2- Bankaların kredi
leri vadesinden 
önce geri çağırması 
ile ilgili ne gibi ted
birler alınmaktadır? 
Bankalara yönelik 
her hangi bir

inceleme başlatılmış 
mıdır?
3- Son aylarda reel 
sektör kredi 
maliyetlerindeki 
artış hangi boyutlar
dadır?
4- Reel sektöre 
yönelik verilmiş 
olan krediler arasın
da sorunlu kredi 
oranları ne 
boyuttadır?
5- Kamu bankaları
na reel sektörde 
yaşanan kredi krizi
ni çözmeye yönelik 
herhangi bir strate
jisi var mıdır?" 
sorularını yöneltti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGC BROKCR İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 M kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan________ _________  
_______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

'___________ 135 m2 65.000-YTL ■ .... ■ ■ ■■

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik | 

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. | 
a Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 I

Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) i 
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. I 

umurbey’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
. VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ I

TRİPLEX DOGALGAZLI «i'İrf» nruiı iaA.i-.Ar-i ai ı Âte nnn VTlKÖRFEZ MANZARALI ' SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR. I
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21İ

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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liiMft iti yalılara ma narısı M milleri mm:
Büyükşehir Belediye 
si Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi 
Başkanlığı tarafın
dan gerçekleştirilen 
'Mineral ve Sentetik 
Atık Yağların Kont 
rolü' konulu bilgi 
lendirme toplantısın
da, vatandaşlara atık 
yağların kontrolü ve 
yönetimi konusunda 
bilgiler verildi.
Büyükşehir Belediye 
si Çevre Kontrol 
Şube Müdürlüğü 
koordinasyonunda 
düzenlenen semi
nerde, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 
Petrol Sanayi Der 
neği (PET-DER) ve 
Bursa Çimento 
A.Ş.'nin temsilcileri 
atık bitkisel yağların 
toplanması ve çi 
mento fabrikalarında 
bertarafı konularında 
bilgiler verdi.

Ş u b a ş il. ' 'Üzerimize 
düşenj yapıyoruz" 
Büyükşehir Beledi 
yesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Muam 
rner Subaşı, toplantı
da yaptığı konuşma- 

1 da. atık yağların 
I çevreye zarar ver

MEB'in sınan HM açıklanacak
i Milli Eğitim 
Bakanlıği'nın 
(MEB) Seviye 
Belirleme Sınavı, 
İlköğretim 6.

| sınıflar için 13 
ı Haziran 2009, 

7. sınıflar için 7 
Haziran 2009 ve 
8. sınıflar için 
ise 6 Haziran 

2009 tarihlerinde 
yapılacak.
MEB'in sınav 
takvimine göre, 
2009 yılında 29 
sınav yapılacak. 
MEB, bu sınavların 
dışında, Açık 
İlköğretim, Açık 
Lise ve motorlu

meden bertarafının 
sağlanması için 
lisanslı işletmelere 
başvurulması 
gerektiğini söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
si'nin konuya has
sasiyetle yaklaştı 
ğını dile getiren 
Subaşı, "'Atık Yağla 
rın Kontrolü Yönet 
meliği* hükümleri 
doğrultusunda atık 
yağları belediye ev 
sel katı atık depola
ma sahasına kabul 
etmemek, atık yağ 
ların su, toprak gibi 
alıcı ortamlara doğ 
rudan verilmesini ve 
kanalizasyona boşal 
tılmasını önlemek 

taşıt sürücü 
adaylarının 
sınavlarını da 
gerçekleştiriyor. 
Bu sınavlar ve 
yapılacağı tarihler 
şöyle:
"-Açık İlköğretim 
Okulu 1. Dönem 
Sonu Sınavı, Açık 
Öğretim Lisesi 
1. Dönem Sonu 
Sınavı, Mesleki 
Açık Öğretim Lisesi 
1. Dönem Sonu 
Sınavı:
24-25 Ocak 2009 
Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı (2009/1): 
14 Şubat 2009 

için, lisanslı atık yağ 
taşıma araçlarının 
şehir içi hareketleri
ni kolaylaştırıcı dü 
zenlemeleri İl Çevre 
ve Orman Müdürlü 
ğü ile işbirliğinde 
yapmaya yetkili ve 
görevliyiz. Gerekeni 
yapıyoruz. BursalIlar 
da bu konuda 
üzerine düşeni 
yapmalıdır" dedi. 
Çevre ve Orman 
Bakanlığı temsilcisi 
Esin Hamarat da 
konuşmasında, 
'Atık Yağların 
Kontrolü Yönetme 
liği'nin 30 Temmuz- 
2008 tarihinde revize 
edilerek yürürlüğe

-Açık İlköğretim 
Okulu 2. Dönem 
Sonu Sınavı: 
11-12 Nisan 2009 
-Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı (2009/2): 
18 Nisan 2009 
-Devlet Parasız 
Yatılılık ve 
Bursluluk Sınavı 
(5. sınıf ile 9, 10 ve 
11. sınıflar): 
3 Mayış 2009 
-Açık Öğretim 
Lisesi 2. Dönem 
Sonu Sınavı, 
Mesleki Açıköğretim 
Lisesi 2.
Dönem Sonu 
Sınavı, Açık 

girdiğini anlattı. 
"Bursa ve Türkiye 
geleceğimizdir" 
diyen Hamarat, atık 
yağların özellikleri 
hakkında bilgiler de 
verdiği sunumunda, 
hedef kitlelerinin 
atık yağ üreticileri 
olduğunu söyledi. 
Hamarat, "Atık yağ 
üreticilerinin atık 
yağları kontrollü bir 
şekilde toplamaları 
ve atık yağların kayıt 
altına alınmasını 
sağlamaları gerekir. 
Bu nedenle ulusal 
atık taşıma formu 
dikkatli bir biçimde 
doldurulmalıdır. Atık 
yağların lisanslı fir
malar ve araçlar 
tarafından toplan
ması şarttır" dedi.

Ekonomik 
kaybı yüksek 
Atık yağların ek ya 
kıt olarak kullanıl 
dığını belirten Hama 
rat, 2004 yılından bu 
yana Türkiye'de 25 
bin ton.atık yağ top
landığım ancak bü 
rakamın mevcut atık 
yağların yüzde 
10'unu oluştur
duğunu söyledi.

İlköğretim Okulu 
Not Yükseltme 
Sınavı: 
16-17 Mayıs 
2009
-Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı (2009/3): 
4 Temmuz 2009 
-Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı (2009/4): 
22 Ağustos 2009
-Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları 
Sınavı (2009/5): 
24 Ekim 2009 
-Motorlu Taşıt 
Sürücü Adayları
Sınavı (2009/6): 
26 Aralık 2009"

Maliye Bakanlığı, 
vergi yasalarında 
yer alan çeşitli, 
maktu vergi, istisna, 
had ve cezalarda 
2009 yılında yapıla
cak artış oranını 
gösteren 'yeniden 
değerleme oram'nı 
yüzde 12 olarak ilan 
etti. Emlak vergileri 
ise 2008'e göre yüz 
de 6 zamlı tahsil 
edilecek.
Maliye Bakanlı 
ğı'nın, yeniden 
değerleme oranına 
ilişkin Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebli 
ği Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu'na 
göre “Yeniden de 
ğerleme oranı, 
yeniden değerleme 
yapılacak yılın Ekim 
ayında (Ekim ayı 
dahil) bir önceki 
yılın aynı dönemine 

| göre, Türkiye İsta- 
' tistik Kurumu'nun 

(TÜİK) Üretici Fiyat 
i lan Genel Endeksi'n 

de meydana gelen 
ortalama fiyat artış - 
oranı olarak esas

। alınıyor. Bu oran . 
I Maliye Bakanlığınca 

her yıl Resmi Gaze 
te ile ilan ediliyor. 
2009 yılı için yüzde 
12 olarak ilan edilen 
yeniden değerleme 
oranı, aynı zamanda 
2008 yılına ait 
son geçici vergi 
dönemi için de 
uygulanacak.
Vergi yasalarında 
yer alan çeşitli 
maktu vergi, istisna, 
had ve cezalar, her 
yılın başında o yıl 
için ilan edilen 
yeniden değerleme 
oranında artırılıyor. 
Bu kapsamda 
mesken kira gelir
lerine 2008*de 2 bin 
400 YTL olarak 
uygulanan istisna 

| 
dlAVÜ

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

MEHMET ALTAY

tutarları 2009'da 
yüzde 12 artacak. 
Gelir Vergisi tarife 
sinin gelir dilim 
tutarları da yüzde 
12 artacak.
Veraset ve İntikal 
Vergisi'nde istis
nalarla birlikte mat 
rah dilim tutarları 
da yüzde 12 arta
cak. Buna göre 
2008 yılında mirasçı 
başına 96 bin 75 
YTL olarak uygula 
nan istisna tutarı 20 
09 yılında 107 bin 
600tyTL'ye yüksele
cek. Motorlu Taşılar 
Vergisi ve maktu 
Damga Vergisi ile 
pasaport, ehliyet, 
yargı harcı gibi 
maktu olarak belir
lenmiş birçok harç 
tutarı de yüzde 12 
oranında artırılacak. 
Halen 600 YTL olan 
nihai tüketicilere 
yapılan satışlarda 
fatura yerine 
yazarkasa fişi veya 
perakende satış 
fişi verebilme sınırı 
2009'da 670 YTL__ 
olacak.
Mükelleflerin aldık
ları iktisadi kıymet 
bedellerini amor
tismana tabi tut? 
maksızın doğrudan 
gider yazabilmeler
ine ilişkin sınır da 
2009 yılında 600 
YTL'den 670 
YTL'ye çıkacak. 
Vergi Usul Kanu 
nu'nda belge düzen 
lememe, defterlere 
yasayla belirlenen 
sürelerde kayıt yap
mama, vergi kimlik 
numarası kullanma
ma, ikaza rağmen , 
aracı durdurmama, 
muhasebe 
standartlarına 
uymama gibi 
maktu tutar olarak 
belirlenmiş birçok 
ceza da yüzde 12 
artacak.

Gemlik Körfez I ABONE OLDUNUZ MU?
I ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette mgemlitorfezgazetesi.com

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

S1MBİM
Endüstri Meslek Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden oluşan (her biri 

110 m2 2+1) bina sahibinden satılıktır. 
0 544 677 44 31

mgemlitorfezgazetesi.com
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Dünya Türkiye'yi 
KonuşuyorfKurtarmaya 

Mac var"
t Tüm dünya, Türki 

ye'nin IMF ile anlaş- 
' ması konusunu

konuşuyor. Yabancı 
basın, Türkiye’nin 
**kurtarma”ya ihti 
yacının olduğunu, 
bu yöndeki bir 
anlaşmaya yak
laşıldığını bildirdi. 
Financial Times, 
“Praktikte anlaş
manın boyutu ve 
yapısı, hükümetin, 
yerel seçimler 
öncesi harcamaları 
ne kadar kesmeye 
istekli olduğuna ve 
IMF’nin mali poli
tikasına ilişkin 
geleneksel sıkılığını 
gevşetmeyi isteyip 
istemediğine bağlı 
dır. Şu ana kadar 
bir uzlaşmaya varıl 
dığına ilişkin bir işa 
ret yok” diye yazdı. 
IMF’nin daha 
gerçekçi büyüme 
hedeflerini istediği
ni belirten yabancı 

‘ । basın, yeni bir 
, ' anlaşma kapsamın- 

| da 40 milyar dolara 

I söz ederken, "IMF, 
Türkiye'yi kurtar- 

! ması için baskı altı- 
| na girdi" yorumunu 
I da yaptı.
| FT: "IMF DAHA 

GERÇEKÇİ BÜYÜ 
ME HEDEFLERİNİ 
İSTİYOR" 
Ekonomi gazetesi

Financial Times, 
Türkiye muhabiri 
Delphine Strâuss 
imzalı haber anal
izinde Türkiye’nin 
IMF ile yeni bir 
finansman anlaş
masına varmaya 
yakın olduğunu 
belirterek, iş dünya 
liderlerinin ülkenin 
gelecek yıldaki 
dış finansman 
ihtiyaçların^ 
karşılayabilmesi 
için IMF progra 
minin uygulanması 
çağrılarını yaptığını 
anımsattı.
Buna karşın 
anlaşmanın 
yapısı, koşulları ve 
sağlanacak kay
naklarının tutarının 
henüz kararlaştırıl- 
madığtnı kaydeden 
gazete, “Pratikte 
anlaşmanın 
boyutu ve yapısı, 
hükümEtin, 
yerel seçimler 
öncesi harcamaları 
ne kadar kesmeye 
istekli olduğuna 

politikasına 
ilişkin geleneksel 
sıkılığını 
gevşetmeyi isteyip 
istemediğine bağlı 
dır. Şu ana kadar 
bir uzlaşmaya 
varıldığına ilişkin 
bir işaret yok” 
diye yazdı.

16 ZA 839 - 16 LJ 440 -
16 V 5933 plakalı araçların 

L1 taşıt kartları kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

145 NOLU S.S. GEMLİK TRAYLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR 

KOOPERATİFİ

Krü Kiracıya fırsat yarattı!
Konut satışlarının 
yavaşlamasıyla 
birlikte kiralama 
larda yüzde 50'ye 
varan bir artış

■ yaşanıyor.
Yüzde 20 düşen 
kiralar sayesinde 
eski kiracılar 

daha ucuza 
yeni evlere 
taşınıyor. 
İstanbul'da yeni 
kira trendleri 
Küresel finânsal 
kriz ile birlikte* 
bir yıldan bu yana 
emlakta devam 

eden, durgun seyir, 
satışları 
yavaşlatırken 
kiralamalarda 
yüzde 50'nin 
üzerinde artışa 
neden oldu.
Eskiden İstanbul 
genelinde satılık-

kiralık oranları 
dikkate alındığında 
yüzde 60 satılık, 
yüzde 40 kiralıktan 
yana olan tablo, 
bu aydan itibaren 
gözle görünür 
bir şekilde 
değişti.

GEMLİK SİNEMA GÜNLÜĞÜ SATILIK DAİRE

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3217 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

(Rezervasyon (Tel: 513 33 21)
| VMSSMASI

AŞKIUMMASI 14.00 ■ 16.15 • 19.00 • 21.00 
i DEVRİN ARABALARI 14.15 ■ 19,00

NÖBETÇİECZANE
22 Kasım 2008 Cumartesi 

OZAN ECZANESİ 
23 Kasım 2008 Pazar 

VEZİROĞLL ECZANESİ

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daireI GŞM .^538) 322 70 73

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENTSİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
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İIİİİİIM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, insan 
başlı yılan gövdeli 
‘Şahmeran’ın 
efsanesini her Pazar 
günü saat 11.00'da 
sanatseverlerin 
beğenisine sunuyor. 
Şehir Tiyatrosu 
oyuncularının 
başarıyla sahneye 
taşıdığı ‘Şahmeran’ 
efsanesi. 2008 * 
2009 sanat sezo
nunda küçük seyir
cileriyle buluşacak. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde sahne
lenecek olan

| oyun, saat 11.00'da 
| başlayacak.
i Anadolu'da güzellik 

ve bereketin sem
bolü olarak kabul 
edilen Şahmeran ile

| Meranların ecesine 
büyük bir aşkla 
bağlanan Canşap'ın 
başına gelenler ve

; Keyhüsrev ın 
ülkesinde yaşanan-

. lan konu alan oyun. 
। 2J Kasım Pazar tari

hinden itibaren 
sezon boyunca 
her Pazar günü 
beğeniye sunulacak.

GÖRSEL ŞÖLEN 
Renkli kostümlerle 
ve profesyonel dan
sçıların danslarıyla 
izleyiciyö.göjsel bir 
şölen yaşatan .
Şahmeran, hei^yaş- 
tan insanın rahatlık
la izleyebileceği bir 
oyun olma özelliğini 
taşıyor. Şehir 
Tiyatrosu 
sanatçılarından 
Altuğ Görgü’n.ün 
yazıp yönettiği ve

oynadığı 
‘Şahmeran’da Nihal 
Türksever, Nilgün 
Türksever
Görgü, Müge 
Açıkdüşünenler, E. 
Ertan Akman, İnci 
Zabun ve Gizem 
Fidan rol alıyor. 
Dekor ve kostüm 
tasarımı E. Ertan 
Akman tarafından 
yapılan oyunun 
müzikleri Oktay 
Köseoğlu, ışıkları 
Haluk Sayılır ile 
efektleri de
Cem Dolmacı ve 
Özcan Tütüncü 
imzalarını taşıyor.

MflNflSTIR'Dfl DENİZE KflRJI SATILIK 
LÜKS SflRIKONM VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

240 M2 
GÜVENLİKLİ

ÖZEL YÜZME HAVUZLU
R AD YAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREDİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

Teşekkürler....
Gemlik Belediye Başkanlığına 

AK Parti’den aday adaylığımı açıklama toplantıma katılan 
AK PARTİ Gemlik İlçe Başkanı Sayın Oktay KAHVECİ ve 

yönetim kurulu üyelerine, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı
Sayın Halit Türkkan’a, II Genel Meclis Başkanı Sayın Nurettin AVCI'ya, î 

İl Genel Meclis Üyelerine, Belediye Meclis Üyelerine, 
Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, 

Gençlik Kolları ve yönetim kurulu üyelerine, 
Partimizin Mahalle ve Köy Temsilcilerine, 

jv. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın İbrahim Talan'a,, 
GEMSİAD Yönetim Kurulu Üyelerine,

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi üyelerine, 
Gemlik Şoförler Odası Yönetim kurulu üyelerine, 

Gemlik İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Yener'e, 
S.S. 66 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Yaşar TUTAR'a, 

Gemlik 73 No.lu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sayın Fatih Keke'ye, 
Gemlik Minibüs ve Otobüsçüler Odası üyelerine,

Gemlik 145 Nolu S.S. Gemlik Trayler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Üyelerine,i 
Gemlik Memur-Sen Üyelerine, Gemlik Türk Eğitim-Sen Başkanı Sayın Şakir Eker 

ve Yönetim Kuruyu Üyelerine, Petrol-İş Gemlik Gübre Baş Temsilcisi Sayın 
Muhammet Çan'a, Gemlik Muhtarlar Derneği Başkanı Sayın İdris Kurt'a, 

Gemlik Dr. Ziya Kaya Mahallesi Muhtarı Sayın Enver Çelik'e,
Gemlik Hamidiye Mahallesi Muhtarı Sayın Necmi Ünlü'ye, Gemlik Eşref Dinçer 

Mahallesi Muhtarı Sayın M. Eşref Şenel'e, Gemlik ATA Mahallesi Muhtarı 
Sayın Nizamettin Özkul'a, Gemlik Demirsubaşı Mahallesi Muhtarı Sayın

Nizamettin Şanlı'ya. Gemlik Engürücük Köyü Muhtarı Sayın Osman Çelik'e, : 
Gemlik Osmaniye Mahallesi Muhtarı Sayın Nevres Atalar'a,

K.Kumla Şükrü Alemdar Mahallesi Muhtarı Sayın Kemal Karadeniz'e, . 
Gemlik Fevziye Köyü Muhtarı Sayın İbrahim Özdemir'e, Gemlik Gençali I 

Mahallesi Muhtarı Sayın Özc^n Şahin'e. Gemlik Şahinyurdu Köyü Muhtarı I 
SayımHüseyin Meriç'e, Gemlik Narlı Köyü Muhtarı Sayın Haşan Çavdar'a, 

Bursa Arjadolu Dernekleri Federasyonu kurucu Başkanı Sayın Av. Murat Arat'a, 
Butsa Giresunlular Derneği Başkanı Sayın Av: Murat Töker'e, Bursa

Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sayın Mehmet Gönder'e, Bursa Bingöllüler 1 
Derneği BaşkanıSayın Ö.Faruk Arat'a, Bursa Espiyeliler Derneği Başkanı I 

Sayın Selahattin Aydın'a, Bursa MalatyalIlar Derneği Başkanı Sayın Ali Aykut'a, 
Bursa Şanlıurfahlar Derneği Yönetim Kurulu üyelerine, Bursa Yağlıdereliler 

. Derneği Başkanı Sayın Yılmaz Özdemir'e, Bursa Siirtliler Derneği Başkam j 
Sayın Selim Demirel'e, Gemlik Artvinliler Derneği Başkanı Sayın Zeki Boylu ye 

Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Ağrı-Bir Derneği Başkanı Sayın Cemil Dursun! 
ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Dağ-Der Derneği Başkanı Sayın Ahmet 
Dalaklı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Karadenizliler Derneği Başkam 
Sayın Yaşar Bulum ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Dadaşlar Derneği
Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Erzurumlular Derneği Yönetim Kurulu - 

üyelerine, Gemlik Giresunlular Derneği Başkanı Sayın Dursun Yavuz ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Gemlik Trabzonlular Derneği BaşkanıSayın Fevzi Ayyıldız ve

Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Muştular Derneği Başkanı Sayın Bayram j 
Bolat’a, Gemlik Şavşatlılar Derneği Başkanı Sayın İsa Gül ve Yönetim Kurulu 
Üyelerine, Gemlik Şahinyurdu Köyü Derneği Başkanı Sayın Yüksel Mert ve 

Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Elazığlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, 
Gemlik Hamidiyeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik YozgatlIlar 

Derneği Yönetim Kurulu Üyelerine, Gemlik Kars-Ardahan-Iğdır Derneği Yönetim 
Kurulu Üyelerine ve ismini hatırlayamadığımız kurum ve kuruluşlara, çelenk 

gönderenlere, bizleri destekleyen gönül dostlarımıza, salonu doldurarak 
bizleri onurlandıranlara ve Gemlikli hemşehrilerimize destekleri için 

teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım

http://www.forumemlak.com
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flrac Muayene İstasyonu 
îöinüBK’hitmetegirtli

Karayolları tarafından yürütülen 
araç fenni kontrollerini yapacak 
olan TÜVTÜRK Gemlik istasyonu

24 Kasım 2008 Pazartesi Avnyv.^emlikkorfçzgazçtesi.cöm info a..<’eınlikkorfe/«azctesi;com 25 \ kr başladı. Haberi sayfa 2 de

Gökay Bilir, AKP’den Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı 

milIllMIljl
Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Belediye Başkan 

aday adaylarına bir yenisi daha eklendi. AKP’nin 
Bursa İl Gençlik Kolu eski Başkanı Gökay Bilir, önceki 
gün ilçe merkezinde düzenlediği toplantı ile aday 
adaylığını açıkladı. 2009 Mart ayında yapılacak yerel 
seçimlere AKP’den eski İlçe Başkanı Enver Şahin aday 
adaylığını açıklamıştı. Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un ise Belediye Başkanı aday adaylığını önü 
müzdeki günlerde açıklaması beklenirken, aday aday 
lığına soyunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Sabrı Yalın’ın ise çalışmalarını sür 
dürdüğü biliniyor. Gemlik’te aday adayı en çok olan 
parti AKP birinciliği elinde tutuyor. Haberi sayfa 3 de

diretmenle! 
tünü kullanıyor 
Öğretmenler Günü, buğun kutlanıyor. 24 Kasım Öğret
menler Günü, bugün tüm yurtta törenlerle kutlanıyor- 
Saat lO.oo’da Atatürk Anıtı önünde toplanan öğret
menler, Başöğretmen Atatürk'e çelenk sunarak, saygı 
duruşunda bulunacaklar. Daha sonra, Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılacak kutlama töreninde buluşacak 
olan öğretmenler, kutlama komitesince hazırlanan pro
gramı izleyecekler. Buradaki törende, öğretmenlik 
mesleğine yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni 
yapılacak, emekli olan öğretmenlere ise plaket ve 
Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda 
dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek.

Öğretmenim
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.. 
Öğretmenlik diğer meslekler gibi bir meslek. 
Ancak, farklılığı insanı eğitmek ve aydınlat

mak olunca önemi de artıyor.
Çünkü, 6 yaşında aldığı bir çocuğu hayata 

hazırlıyor, yolunu aydınlatıyor.
Kişiye kimlik, kişilik kazandıran bir ustadır o. 

Onun elinde şekillenir insan.
Toplumların gelişmesi, öğretmenlerin emek

leriyle gerçekleşir. Devamı sayfa 5’de

Gemlik ISO Akredite oldu
Gemlik Ticaret ve Sanayi Oda 

sı’na Akredite Sertifikası verildi. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Baş 
kanı Kemal Akıt, Akredite Serti 
fikaşTnı Ankara TOBB Üniversitesi 
ETÜ Salonu’nda geçtiğimiz günlerde 
yapılan törende, Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağlayan, TOBB 
Başkanı Rıfat Hisarcıkhoğlu’ndan 
aldı. Akıt, Türkiye genelinde bulunan 
364 oda ve borsa içinde 68 odanın 
Akredite olabildiğini söyledi. 2’de
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Gürhan ÇETİNKAYA Gemlik ISO Akredite oldu
Kemal Akıt’a, Akreditasyon Sertifikası Ankara’da düzenlenen törende 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından verildi.^*

Buluşma
Kötü yönetilmek 
yazgı olamaz...

“Toplumlar layık oldukları biçimde 
yönetilir.”'

Bu sözün doğruluk payı yüksek.
Ancak;
Kötü yönetim de yazgı olmamalı..
Çünkü; olağandışı etkenler dışında 

ulusları gerileten en önemli unsur kötü 
yönetim.

Ne yazık ki Türkiye; son on yılın en kötü 
“yönetim” dönemini yaşıyor.

Dış politika..
Siyaset..
Ekonomi..
Eğitim..
Sağlık..
Güvenlik..
Tarım..
Yukarıda saydığım ana unsurlardan 

hangisinin iyi olduğunu söylemek planak 
lı.

Türkiye’de okumuş yazmış insanlar 
çok.

Önemli olan bu insanları doğru yerlerde 
değerlendirebilmek.

Ne var ki, günümüzde, devlet organları 
. “ehil olmayan” ellerde.

Vurgun..
Talan..
Yalan..
Dolan adam kayırma üzerine kurgu

lanan yönetim ulus devletin anâ organ- 
ı larınî çalıştırmıyor. Geriletiyor.

Siyasal ve ekonomik beceriksizliğin 
üzerine çekilen “Ergenekon” terörü 

। bireylerde bir yılgınlık ve güvensizlik 
yaratıyor.

Sindirme.
Korku salma..
Horlanma..
Aldatma yönetim biçimi halini aldı.
Ulus devletin tüm organlarıyla bu 

gidişattan hızla arınması şart.
Psikologlar, sosyologlar, ekonomistler, 

siyasetçiler ortak bir platformda 
buluşarak bireylerin “giderek çürüyen” 
yapısına müdahale etmek zorundadır.

Bunun için;
Kamu hizmeti bilincinin geliştirilmesi, 
Yönetim-toplum bütünleşmesi, 
Toplumsal değer sisteminin veya etik 

kültürünün geliştirilmesi için atılan sağlık
lı adımlar toplumun ^anlayış değişimini 
gerçekleştirecektir.

Anlayış değişiminin başlaması ve 
sürdürülebilir olması açısından,

Siyasal otoritelerin güçlenmesi;
| Yerinden yönetim uygulamalarının 

geliştirilmesi;
Kurumlarda etkinlik, verimlilik, say

damlık ve hesap verebilirlik mekaniz
malarının kurulması; sivil toplumun süreç 
içinde etkin rol alması; yönetime ilişkin 
etik ilkelerin oluşturulması gerekmektedir.

Toplumlar ancak bu biçimde “bir yazgı 
halini alan” çürümüşlükten ve güvensizlik 
ortamından kurtulabilecektir.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Anka 
ra’da düzenlenen 
törende, Akredite 
Sertifikası’na aldı. 
Ankara TOBB 
Üniversitesi ETÜ 
Salonu’nda yapılan 
törene, Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Zafer 
Çağlayan, TOBB 
Başkanı Rıfat 
Hisarcıkhoğlu, 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, Oda Sekre
teri Agah Arda, 
Akredite Belge 
Sorumlusu Gamze 
Özerdik katıldılar. 
Gemlik Ticaret ve

Karayolları tarafın
dan yürütülen araç 
fenni kontrollerini 
yapacak olan 
TÜVTÜRK 
Gemlik istasyonu 
hizmete girdi. 
Gemlik ile birlikte 
Bursa merkez, 
Orhangazi, İnegöl, 
Karacabey, Mustafa 
kemalpaşa ilçelerin 
de aynı anda hizmet 
vermeye başlayan 
Araç Muayene Is 
tasyonu TÜVTÜRK, 
cumartesi günü 
Yalova Yolu’nda 
araç kabulüne 
başladı. 7 Personeli 
ile hizmete başlayan 
TÜVTÜRK de ilk 
gün araç sahipleri 
nin bilgisinin olma
ması nedeniyle 
onun üzerinde araç 
muayene edildi. 
Pazar günü hariç 
her gün saat 
08.30-17.30 arasında 
fenni muayenesi 
biten araçlar, 
TÜVTÜRK merkez
lerinde kontrolleri 
yapılabilecek. 
TÜVTÜRK Gemlik 
istasyon Amiri 
Recep Yılduk, 
araçlarını kontrole 
getirecek olan araç 
sahiplerinin araçın 
ruhsatını, Vergi 
Dairesi’nden borcu 
bulunmamaktadır 
yazısını ve Trafik 
Sigortasını yanların

Sanayi Odası, 2006 
yılında başlattığı 
Kalite Yönetimi 
Sistemi ile İngiltere 
Odalar Birliği(BCC) 
ile Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
tarafından yürütülen 
“Türk Oda Geliştir 
me Programı”na 
başvurdu. Başvuru 
nun kabul edilme 
sinden sonra Oda 
bünyesinde uyum 
çalışmalarına 
başlandı. Gerekli 
eğitimlerin alın
masının ardından 
sistem kriterlerini 
Oda bünyesine 
uygulamaya 
koyduklarını belirten

I II

motorbisiklet 
ve traktörlerden 
alınan 57,80 YTL

artık bu merkezlere 
yatırılacağını 
bildirdi.

da bulunması 
gerektiğini söyledi. 
TÜVTÜRK istasyon
larında fenni mua 
yene süresi biten 
araçlar önce fren 
muayenesine alını 
yor. Burada bilgisa
yarlı sistemde fren
lerin tutma gücü öl 
çülüyor. Sonra kana 
la alınan araçlarda 
rot balans ve far 
kontrolü yapılıyor. 
TÜVTÜRK Gemlik 
İstasyon Amiri Re 
cep Yılduk, 22 Ka 
sim 2008 gününden 
itibaren Bursa ve 
ilçelerinde araç 
muayenelerinin 
AB normlarına göre 
kendileri tarafından 
yapılacağını söyledi. 
Binek araçlar için 
Mal Müdürlüklerine 
yaptırılan 110.90
YTL ile ağır 
vasıtalardan alınan 
147,50 YTL,

Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt, şunları 
söyledi: 
“Çalışmalarımızı 
tamamladıktan 
sonra Türk Loyd 
Vakfı tarafından 
Odamıza geliştirme 
ziyaretleri yapıldı. 
Bu sürenin biti
minde eksiklerimizi 
tamamladık ve 
6 Haziran 2008 
tarihinde Türk ' 
Loyd Vakfı tarafın
dan yapılan dene
timlerden sonra 
Akredite olmaya 
hak kazandık." 
Türkiye genelinde 

bulunan 364 oda 
ve borsa içinde 68 
Odanın Akredite 
olabildiğine dikkat 
çeken Kemal Akıt, 
“Almış olduğumu?
Akreditasyon 
Sertifikamızın bir . j 
sembol olduğunun? 
farkındayız.
Sistemin kriterlerini 
sürekli iyileşme ve 
gelişme çizgisinde 
uygulayarak, 
üyelerimizin yerel, 
bölgesel ve ulusal 
düzeylerde temsil 
edilmesi ve iş ha 
yatının gelişmesi 
için yolumuza 
devam edeceğiz.” 
şeklinde konuştu.
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Ğnkav Bilir, AKP’den Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı I

fiKP aday adayı holluğu Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcpnvural1933@hotmail.com 
wwyv milliyet/blpg/özcan viıral

YazıYORUM

•'Ercüment ESEN
AKP Bursa İl 
Gençlik Kolu eski 
Başkanı Gökay Bilir, 
önceki gün sürpriz 
bir çıkış yaparak, 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Gemlik AKP İlçe 
Teşkilatı’nda düzen
lediği basın toplan
tısı ile Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı olduğu 
nu söyleyen Bilir, 
aday adaylığını açık
lamasının ardından 
seçim bürosunu da 
hizmete açtı.
Bilir’in AKP İlçe 
Merkezi’nde düzen
lediği aday adaylığı 
açıklama toplantısı
na İlçe Başkanı Ok 
tay Kahveci, Beledi 
ye başkan aday 
adaylarından Enver 
Şahin, AKP ilçe yö 
netim kurulu üyeleri 
ve partililer katıldı. 
Oldukça heyecanlı 
olduğu gözlenen 
Gökay Bilir, yaptığı 
açıklamada 
şunları söyledi: 
"Gerek AKP İl Genç 
lik Kolları Başkanlı 
ğı zamanımda, 
gerek belediye 
meclisi süresince, 
gerekse milletvekili 
adaylığım boyunca 
yapmış olduğum 
hizmetlerin ardından 
bugünde yaşadığı 
mız kente hizmet 
etmek adına yola 
çıkmış bulunuyo 
rum. Tarım sanayi 
ve turizm kenti olan 
Gemlik'in ihtiyaçla 
rını Gemlik'in dina 
İnikleriyle tespit 
eden bir yapı ile 
doğru kurulmuş 
sistemle, imkanları 
boşa akıtmayacak

bir anlayışın temsil
cisiyim. Bu doğrul
tuda teşkilatımızla 
sivil toplum örgüt
lerimizle ortaya ko 
yacağımız çalış
maları Üniversitemiz 
aracılığı ile halka 
gerçekleş tireceğimiz 
akademik çalışma 
ların sonuçlarını 
önemsiyoruz. Kendi 
mize yol haritası 
olarak seçiyoruz. 
İlçemizin ihtiyaçları 
nı en âcil olanlardan 
başlayarak zaman 
tanımlarıyla denetle 
nebilir proje çalış
malarıyla Gemlik 
kamuoyu ile 
paylaşacağız.” 
Gökay Bilir, konuş
masını daha sonra 
şöyle sürdürdü: 
"Enerjileri ile siya 
sete ivme kazan 
dıracak olan başta 
kendi partimizden 
aday adaylığını açık
layan değerli çalış
ma arkadaşlarıma 
ve diğer siyasi parti
lerin başkan adayla 

rina başarılar diliyo
rum. Bugüne kadar 
Gemlik'e hizmet 
eden tüm belediye 
başkanlarımiza, 
tüm belediye meclis 
üyelerimize ve şu 
anda Belediye Baş 
kanımız olan Sayın 
Mehmet Turgut'a 
yapmış olduğu hiz
metlerden dolayı te 
şekkür ediyorum. ” 
Toplantısını Mevla 
na'nın anlamlı söz
leri ile tamamlayan 
Bilir, "Bir aşık hayır
da yapabilir şer de 
Sen onun hayrına 
şerrine bakma, mak
sat ve hedefine bak. 
Maksatta birleşirsek 
ikilik kalmaz, 
ikilikte teferruattır. 
Esas olan birdir." 
sözünü hatırlatıp, 
kısır çıkar çatış
malarına karşı uzak 
duracağını söyleye 
rek, AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı olduğu
mu açıklıyorum. ” 
dedi. AKP Gemlik

İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci ise yaptığı 
konuşmada, 
“Partimizin belediye 
başkan aday aday
larına çalışmalarında ı 
başarılar diliyorum. 
Genel Merkezimizin 
yapacağı seçim 
sonucunda AKP 
Gemlik İlçe Belediye 
Başkan adayı belir
lenecek. Genel Mer 
kezimizin belirleye
ceği adayımızın arka 
sında olup. 2009 
Mart ayında yapıla
cak olan yerel seçim j 
jer&fhep birlikte çalı 
şacağız. Partimiz 
deki aday adayı 
çokluğu partimizin 
zenginliğini göster
mektedir. İlçe Baş 
kanı olarak tüm aday 
larımıza başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Kahveci. Gökay 
Bilir’in aday 
adaylığı müracaatını 
kabul etti.
Toplantının ardından 
Gemlik AKP’den 
3. Gemlik Belediye 
Başkan aday adayı 
olan Gökay Bilir 
ilçenin eski Pazar 
Caddesi üzerinde 
bulunan Asilhan İş 
Merkezi’nde kirala 
dığı Seçim Büro 
su’nu hizmete açtı. 
Seçim Bürosu’nun 
kurdelesini AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
birlikte kesen 
Gemlik Belediye 
Başkan aday adayı 
Gökay Bilir, burada 
yaptığı kısa konuş
masında şunları 
söyledi: "Gemlik’te 
hizmet vermek için 
çıktığımız yolda 
bizi eri e olan herke 
sin desteğini bekli 
yoruz. Kimseyi kır
madan dökmeden 
birlikte çalışalım.”

Öğretmenler!...
Öğretmenlik, dünyanın en kutsal 

mesleklerinden biri.
Başta Atatürk olmak üzere dünya lider- | 

lerinin özlem duyduğu bir meslek.
Bu gün ilkokul düzeyinde bilhassa köy 

çocuklarına sorun, çoklukla ideallerinde ki : 
meslek öğretmenliktir..

Benim babam öğretmendi, okul müdü 
rüydü, sonra da yıllarca Maarif müdürlüğü 
yaptı. Babamın saygınlığını bütün aile yıl- i 
larca yaşadık, gururlu idik. Babamızla ve

I onun mesleğiyle övünüyorduk...
Ama gelin görün ki öğretmenler ülkemiz 

de adeta cezalandırılıyorlar. **
Okullarda on binlerce öğretmen açığı 

var.
Buna rağmen atama yapılmıyor. Yapılsa ! 

da adil davranılmıyor.
| Eğitim fakültesi mezunları bu konuda 

çok dertli.
Bir dokun, bin ah işit.
Bugün onların günü.
Yine nutuklar atılacak, yine vaatler veri j 

lecek.
Ama hiç biri, kızgınlıkların üzerine tuz 

biber ekmenin ötesinde bir işe yaramaya
cak. Çünkü hepsi de inandırıcılıktan çok 
uzak.

Önceki yıllarda vaat edilenlerin ne kada 
rı gerçekleşti ki?

Feryatları duyurabilmek için kırk takla 
atmanın gerektiği bir ülkede yaşıyoruz, 

ı kulaklarda, vicdanlar da sağır
E^louki öğretmen okullarında okuyan । 
gençler bu mesleğe atılmak için okulun 
bitmesini, okullarına, öğrencilerine kavuş- ı 
mayı hevesle bekliyorlar.

Fakat çile ondan sonra başlıyor.
Bir işçinin bile beğenmediği maaşla

I seni kimsenin takmadığı ve bir köşeye 1
I sessizce sinip öğretmenler odasında ezik , 

kalan öğretmenlerin olduğunu biliyorum..
Öğretmenler diyor ki;
"Artık öyle haldeyiz ki utanmaşak oku

lun temizliğini bile yaparız?'
Bir öğretmen çocuğu ve vatandaş 

olarak diyorum ki: 140 bin öğretmen 
açığını bir anda kapatsınlar demiyorum 
ama her sene aldıkları öğretmen sayısını 
biraz arttırsınlar."

Ülkemizin öğretmene ve iyi bir eğitim 
sistemine ihtiyaç duyduğu şu günlerde, 
bizler ülkemizin dört bir yanında fedakarca 
hizmet veren bu vatan evlatlarına saygı 
duymalıyız..

Eğitim^- ülkemizin en önemli sorunu.
Birçok sorunun da kaynağı.
Bizler eğitim problemlerinin çözülme

siyle birlikte birçok sorunun da çözüme 
kavuşacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda bazı uygulamalardan 
eğitimciler rahatsızlık duyuyorlar.

İşte bu yüzden bazı kararlar acele alın
malıdır..

Öğretmen atamalarında baz alınan 
KPSS kaldırılmalıdır.

Öğretmen yetiştiren eğitim fakülteleri 
nin kalitesi artırılmalıdır.

Şu anki açığı gidermek için bir seferde 
en az 100 bin öğretmen kadroya alın
malıdır.

Şu anda sözleşmeli, vekil, ücretli, usta 
öğretici olarak görev yapan tüm öğretmen
ler kadroya alınmalıdır.

Köy okulları ve lojmanlar yeniden 
düzenlenmeli, bir öğretmene 5 değil, en 
fazla 2 sınıf verilmelidir."

Ben de ümitle bekleyerek, ama içim 
sızlayarak

Özetin özeti:
Elbet bir gün sizi anlayacaklar öğret

menim...

mailto:ozcpnvural1933@hotmail.com
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İnan

Sırası Geldikçe
TAMER

ÖĞRETMEN

Yaradılmışların 
dört ayaklısına 
afedersiniz hayvan, 
iki ayaklısına insan 
denmiş.

Oysa insan 
kimdir? Kemale 
erendir.

Kemale eren 
insan, hoşgörülü, 
dürüst, doğru sözlü, 
helali haramı bilen, 
topluma saygılı, 

; vatanını seven, 
düşküne açıyıp mer
hamet edendir.

Böyle niteliklerden 
şaşmayan, kemale 
eren insana da 
“Adam gibi adam” 
denir.

Yaratıldığında 
insan bebektir, 

' çocuktur, delikan

lıdır. Sonrasında 
ihtiyardır.

Kemal insanı, 
adam gibi adamı 
topluma kazandırma 
uğraşı verene de 
öğretmen denir.

Öğretmenlik 
mesleği kutsaldır. 
Peygamberimiz ve 
gelmiş geçmiş 
peygamberlerde 
toplumu aydınlat
maya, cehaleti 
önlemeye hakkı, 
hukuku ve adaletli 
davranma, öğretme 
uğraşı vermişlerdir.
Böylesine önemli 

bir mesleğin 
sahibi öğretmene 
gerekli değer 
bugün veriliyor 
denilebilinir mi?

Öğretmenin yetiş 
tirdiği eğitmeye 
çalıştığı, devletin 
üst düzeyinde 
görev almışlar, 
herşeylerini kendi
lerine eğitim ver
miş, bilgi sunmuş 
öğretmeni, öğret
mensiniz diye 
mezun ettiği halde 
öğretmen işsiz, 
mesleğini icra 
edememektedir.

Çoğu köy okulları 
kapatılmıştır.

En küçük yerleşim 
birimi olan köy 
halkını aydınlatarak 
eğitip, yetiştirecek 
olan öğretmenden 
yoksundur köyle 
rimiz.

Yurtta öğretmen 

açığı, yetkilerce 
belirtildiği halde 
binlerce işsiz 
öğretmen.

Yok KPS sınavı, 
yok mülakat. 
Kimilerini ekme, 
açıkta bırakma 
aracı.

Devlet olarak 
“Sen öğretmensin” 
denmiş diploması 
ile öğretmenliği 
belgelenmiş kişileri 
bir nevi öğretmen 
olarak tanımama.

Dünya da böyle bir 
ülke var mıdır 
acaba?

İktidarı ele 
geçirenler, bir daha 
gitmemek için 
toplumun aydınlan
masından kork

muşlardır hep.
Toplumu aydınlata 

cak olan öğretmen 
dir. Okulları kapatıp, 
kuran kursları ile 
dinini öğretme yurt- 
turmacası ile gele
cek kuşakların ma 
kam, mevki sahibi 
olarak topluma hiz 
met edeceği makam 
lara gelmesini önle
mektir amaç.

Herşeyi ondan 
alıp, geliştiğin halde 
O’na gerekli önemi 
vermemek, sıkıntı 
içinde işsiz, güçsüz 
bırakmak geçinil 
mez ücretle çalıştır
mak zulüm değil de 
nedir?

Öğretmenin gön
lünü hoş edebilmek, 
sanki çok değer 
verildiğini kanıtlar- 
casına, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
olarak anılacak 
nutuklar atılacak, 
övgüler düzülecek 
kızarmayan yüzler 
ce, geçip gidilecek.

Öğretmen yine 
açıkta, yine yok
sunluk içinde bir 
hayata mahkum. 
Hakka reva 
mıdır?

Yazıktır, günahtır.
Fikir emekçilerinin 

hepimizde hakları 
vardır.

Öğretmenler, 
haklarını helal et 
mezlerse, haklarını 
teslim etmeyenlerin 
öbür alemde vay 
hallerine.

Çünkü Yüce Allah 
kul hakkını afet- 
meyeceğini, kutsal 
kitabında da beyan 
etmiştir.

Mahzun, gözü 
yaşlı, sıkıntı içinde
ki öğretmenim.

Günün kutlu 
olsun.

Hepinize sonsuz 
saygılar.

Yitirdiğimiz 
öğre tmenlerimize 
Allah’tan rahmet 
ve affedilmelerini 
dilerim.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe örgütü 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

AKP Belediye Başkan aday adayı Enver Şahin’de Öğretmenler Günü’nü kutladı
| Milliyetçi Hareket 
, Partisi İlçe Örgütü, 
i 24 Kasım Öğretmen

ler Günü nedeniyle 
yapılan yazılı 
açıklamada, öğret
menlerin dünyanın 
neresinde olursa 
olsun, bilginin, 
çağdaşlığın, sevgi 
nin, barışın ve aydın
lanmanın öncüleri 
olduğunu belirtildi. 
MHP Gemlik İlçe 
Başkan Yardımcısı 
Ercihan Yavuz adıyla 
yapılan yazılı açıkla
mada, Öğretmenler 
Günü kutlanırken, 
öğretmenlerin toplu 
mun bütün kesim 
lerine yol gösteren 
önder ve örnek 
insan olduğunu

bildirdi.
Yavuz açıklamasında 
şunları söyledi: 
“Cumhuriyetimizin 
kurucusu Buyuk 
Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, 
eğitim ve öğretimin 
ülke kaderinde oyna 
dığı rolü çok iyi de 
ğerlendirmiş, ülke 
mizi muasır medeni 
yetler seviyesine 
ulaştıracak anlayış 
ve gücü öğretmen
lerde bulmuştur. 
Üretmeyen, milli 
duyguları harekete 
geçiremeyen, aynı 
zamanda kendi 
kendini tekrarla 
yetinen ve bunun 
içinde sürekli ge 
rileyen bir milletin, 

bulunduğu 
coğrafyada varlığını 
sürdürmesi müm 
kun değildir. Çocuk
larımızı ve gençleri 
mizi. çağın gerekleri 
ne ve ihtiyaçlarına 
cevap verebilen, 
mil li ve manevi 
değerleri benimseyip 
özümsemiş, demok 
ra s i kültürü kavra 
mış insanlar olarak 
hepi miz için bir 
onur bir sorumluluk
tur. Bununla birlikte 
araştıran, düşünen 
ve sorgulayan bir 
eğitim ortamına 
ulaşmamız da şarttır. 
Bu itibarla umudu
muz Türk gençliğin 
de, asil görev ise; 
“Fikri hür, vicdanı 

hür,, irfanı hür” 
nesiller yetiştirecek 
olan özverili, 
idealist ve vatan 
sever yapısıyla, 
diğer dünya 
uluslarına mensup 
öğretmenler arasın
da onurlu bir 
yere sahip öğret- 
menlerizdedir. ”

ŞAHİN’DEN. 
KUTLAMA 
Öte yandan, 
AKP Belediye 
Başkan aday adayı 
Enver Şahin’de 
24 Kasım Öğretmen
ler Günü’nü 
kutladı.
Şahin, günlük 
yaşamda hep öğret
menlerin yanında

olduklarını 
hatırlatarak, 
“Gemlik’in diğer 
ilçelere göre 
eğitim başarısının 
yüksek olduğunu 
ve çıtayı daha yukarı 
çıkartmak için 
öğretmenlerimize 
güveniyoruz” dedi. 
Şahin, açıklamasın
da “Dünyanın her 
yerinde öğretmenler 
toplumun en özverili 
ve saygıdeğer 
öğeleridir. Ülkemizi 
gerçek hedefe, 
gerçek mutlağa 
kavuşturmak için 
iki orduya ihtiyaç 
vardır. Biri vatanı 
kurtaran asker 
ordusu diğeri de 
milletimizin

geleceğini 
yoğuran 
irfan ordusudur 
diyen Atatürk’ün 
bu sözleri 
anlamlıdır. 
Hz. Ali ise “Bana 
bir harf öğretenin 
40 yıl kölesi 
olurum ” diyerek 
öğretmenliğin 
önemini en kısa 
ve en etkili biçimde 
anlatmıştır.
Öğretmenler, 
24 Kasım’da 
değil her zaman 
değerlisiniz ve 
öyle kalacaksınız. 
İlimin ve aklın 
ışığında, sevgi dolu 
yolun açık olsun 
fedakar öğret
menim. ” dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com |

T MA â 'W ÎİMRvMIiIM

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

SAHİBİNDEN
SATHIN BİNA

Endüstri Meslek Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden oluşan (her biri 

110 m2 2+1) bina sahibinden satılıktır. 
0 544 677 44 31

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğretmenim....
Bir ulusun yol haritasını çizen 

dir öğretmen.
Çumhuriyet’in ilanının hemen 

ardından, hilafetin kaldırılması 
üzerine Mustafa Kemal, eğitimin 
birleştirilmesine karar verdi.

Tevhid-i Tedrisat Yasası’nı 
çıkardı.
Harf Devrimi ile Latin alfabesi 

nin kabulünden sonra, “Millet Mektepleri” 
açıldı.
Asırlardır kullanılan Arap alfabesi yerine, 

batılı ülkelerin kullandığı, halkın kolayca 
okuyup yazabileceği bir alfabeyi halka öğret
mek için ulusal seferberlik başlattı.
Kendisi de kara tahtanın başına geçerek, 

Başöğretmenlik yaptı.
Çağdaş Türkiye’nin doğmasında harf devri- 

minin yeri çok önemlidir.
Toplumların okuma yazma oranının yük

seltilmesi, ancak ve ancak yetişmiş insanla 
olur.
Mustafa Kemal öğretmenlere güvendi.
Gelecek kuşağın onların elinde yoğrula

cağını bildiği için, öğretmenlere şöyle 
seslendi:
“Öğretmenler, gelecek nesil sîzlerin eseri 

olacaktır. ”
Öğretmenler toplumun kurucularıdır.
Aydınlanma devriminin öncüleridir.
Bugün Türkiye, Atatürk’ün arzu ettiği çağ

daş bir,toplu m olmamışsa, batılı ülkeler

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_jguler@hotmail.com

düzeyine çıkamamışsa burada öğretmenin 
üzerine düşen görevi yerine getirmemesi yat
maz.

. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
izlediği politikaların yanlışlığı yatar.

2008 Türkiye’sine baktığınızda, insan kay
nakları çok ğelişmiş bir toplum yaratıldığı 
görülür.

Ancak, ulusal kaynaklarını iyi kullanılma
ması, Eğitimin Birleştirilmesi Yasası’na 
karşın, eğtimde din okullarının sayısının nor

mal okullardan kat kat fazla olması, 
yeterince okul açılmaması, hala 
okuma yazma bilmeyen milyonlarca 
insanın olması, kızların okullara gön
derilmemesi, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da terör nedeniyle binlerce 
köy okulunun kapalı olması, tarikat
ların ve cemaatların vakıflar kurarak 
okullar açması, gelecek kuşakları din

sel taasubun altına itmek istemeleri bugün 
beklenen yere ulaşmamıza engel olmuştur. 

Öğretmenlerimizin topluma verdikleri 
yanında, bizlerin onlara verdiklerine bak
tığımızda, AB ülkeleri ile aralarında büyük 
uçurumun olduğu görülür.

Ekonomik yönden sıkıntıda olan öğretmen
ler, geleceğin Türkiye’sinin kurulmasında 
yararlı olamazlar.

Kafasında kredi kartı ödemesini nasıl .? 
yapacağını düşünerek sınıfa giren, çocuğuna 
para göndermek için ne yapacağını bile
meyen öğretmen, başarılı olamaz.

Öğretmenlerin ekonomik sorunlarını 
çözmek hükümümetlerin görevidir.

Ekonomik ve özlük sorunları çözülmeyen 
öğretmen geleceğin toplumunu kuramaz.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, benim 
ben olmamda emeği geçen tüm öğretmenle 
rimin ellerinden öpüyorum, ölenlere ise rah
met diliyorum.

Ayrıca, tüm öğretmenlerimizin günlerini 
kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum

ifc Hllltl IIİIl İlil imi
CHP İlçe Yönetimi 
ve Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
Artvinliler Derne 
ği'rii ziyaret ederek 
Dernek Başkanı 
Zeki Boylu ve der 
nek üyeleriyle Gem 
lik 'in sorunlarını 
görüştüler. Dernek 
Başkanı Zeki Boylu 
ve Artvin kökenli 
Gemlikliler tarafın
dan sıcak bir ilgiyle 
karşılanan CHP'lile 
re ve Başkan Adayı 
Fatih Güler'e ziyaret 
ten duyduğu mem
nuniyeti dile getiren 
Zeki Boylu, dernek 
çe bundan önce ya 
pılan tüm etkinlik
lerde Fatih Baş

•kan'ın kendilerinin 
yanında olduğunu, 
sahil kenti olan ve 
büyük ekonomik 
potansiyeli barındı 
ran Gemlik'in hak 
ettiği yerde olmadı 
ğını söyleyerek, 
Gemlik'te genç, 
dinamik, çalışkan, 
dürüst, halkla iç içe 
ve vizyon sahibi 
yeni bir sosyal 
belediyecilik döne
minin anılması 
gerektiğini belirtti. 
Karşılıklı sohbet ve 
soru cevap ortamın

da geçen toplantıda 
Artvinliler Derneği 
üyeleri, Gemlik'in 
en büyük sorun
larından birinin 
altyapı yetersizliği. * 
olduğu nu, altyapı 
yatırımlarının 
tamamlanmadan 
göz boyamaya 
dönük asfalt 
yapıldığını söyledil
er. Gemlik 'in yeşil 
alan ve sosyal dona 
tı alanları açısından 
çok yetersiz olduğu 
belirtilirken, çarşı 
meydanına yapılan 
alışveriş merkezinin 
kent merkezindeki 
trafik yoğunluğunu 
ve betonlaşmayı 
daha da arttıracağı 
vurgulandı. Kent 
meydanında trafik 
sıkışıklığı ve oto 
park sorunu olduğu 
belirtilirken, yeni 
yapılan terminalin

de ihtiyacı karşıla
maktan' uzak ve 
yetersiz olduğu 
belirtildi.
CHP Gemlik Bele 
diye Başkanı adayı 
Fatih Güler ise Gem 
lik'e yakışan ve 
Gemlik'i gelecek 
on yıllara taşıyacak 
bir yönetimi Gemlik 
hal kıyla beraber 
kuracaklarını 
belirterek, Gemlik'i 
yeniden Bursa'nın 
en gözde ilçesi yap
makta. kararlı olduk
larını söyledi.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK. KASKO, DASK. HER TURLU 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 
MORTGRGE BROKER'İ 

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

, Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 nr SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı M m2 W kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL
Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan___________ __

______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe. 3 balkon ful deniz manzaralı
135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2*1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır?
UMURBEY'DE KİRALIK' 

VEYA SATILIK VİLLA 
TRİPLEX DOĞALGAZLI 
KÖRFEZ MANZARALI

KURŞUNLU'DA İMARL11400 M2 KANARYA 
VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 

SÜPER DENİZ MANZARAL1115 000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACİLIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Gemlikspor galibiyeti 90’da kaçırdı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper Lig A grubu 
nun alt sırasında bu 
lunan Gemlikspor, 
kendi gibi düşmeme 
mücadelesi veren 
Demirtaşspor'la 2-2 
berabere kaldı. 
İki takımında* puan 
için mücadele çıktığı 
maçta ev sahibi 
Gemlikspor rakip 

kale önünde ilk daki 
katardan itibaren gol 
aramaya baş ladı. 
Galibiyeti bulunma 
yan Kırmızı Beyaz 
hlar aradığı golü 
bulamayınca ilk yarı 
golsüz kapandı. İkin
ci yarıda iki takımın
da gol için rakip kal
eye yüklenmesiyle 
zevkli bir maç oyna 

nırken 83. dakikada 
geliştirdiği atak 
sonucu Demirtaş 
spor penaltı kazandı. 
Atışı kullanan Ender, 
takımını 1-0 öne 
geçirdi. Golden iki 
dakika sonra topa iyi 
yükselen Arif köşe
den attığı golle duru
mu 1-1'e getirdaff 
Dakikaların 9O'ı gös

terdiği maçta Gemlik 
spor geliştirdiği 
atakta So ner'le 2-1 
öne geçti. Santranın 
ardından rakip kale 
ye yüklenen Demir 
taşspor, kaleci 
Ömer'den seken to 
pu iyi takip eden 
Süleyman'la durumu 
2-2 yaptı ve maç bu 
skorla bitti.

SAHA:Gemİik Atatürk 
HAKEMLER: 
Kamil Çetin, Eyüp 
Edizer, Kasım Mutlu, 
GEMLİKSPOR : 
Ömer, Haşan, Arif, 
İsmail, Soner, Berat, 
Adnan, Sinan, (Dk. 
86. Murat) Ahmet, 
Hamdi, Fatih, 
DEMİRTAŞSPOR : 
Burak. Barış,;

Gürcan, Mehmet, 
Ender, Murat, 
(Dk. 59 Süleyman) 
Zeynel, Kartal, Halit, 
Caner, (Dk. 73 Sinan) 
Oktay, (Dk. 59 Sinan) 
GOLLER : Dk. 83 
Pen. Ender, Dk. 90 
Süleyman (Demirtaş 
spor) Dk. 85 Soner, \ 
Dk.90 Arif, 
Gemlikspor)

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

14-16. yaş ligi 10. 
grup lideri Gemlik 
spor, evinde oynadı 
ğı maçta Orhangazi 
temsilcisi Hür 
spor'ya yenişeme

I yerek 1-1 berabere 
kaldı. Maça iyi 
başlayan Gemlik 

spor, geliştirdiği gol
lük ataklarda sonuca 
ulaşamazken 23, 
dakikada Hürspor 
sürpriz bir golle öne 
geçti. Bu dakikada 
topa iyi yükselen 
Barış'ın kafasından 
köşeye giden topa 
kaleci Bilal müdaha 
le etmesine rağmen 

topu elinden kaçırın
ca ilk yarıyı Hürspor 
1-0 önde kapadı. 
İkinci yarıda rakip 
kale önünde yakala 
dığı yüzde yüzlük 
gol pozisyonlarını 
değerlendiremeyen 
Gemlikspor 61 daki
ka da Berkan'la eşitli 
ği sağladı 1-1. Maçın 

son dakikalarına ka 
dar gol kovalayan ev 
sahibi Gemlikspor 
başka gol atamayın
ca maç 1-1 sona 
erdi.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Erdinç Derya, 
Serhan Aydın,

Ersin Başaran, 
GEMLİKSPOR :. 
Bilal, Oğuzhan, İsma 
il, Mehmet, Gökhan, 
Adnan, (Dk. 75 Halil) 
Berkan, Veda, Du 
han, (Dk. 60 Eren) 
Alican, (Dk. 70 
Selim) Omert 
HÜRSPOR : İsmail, 
Tugay, İlkat, Barış,

Uğur, Müslüm, İsma 
il, Bora, Burak, 
Erman, Canberk, 
GOLLER :
Dk. 23 Barış 
(Hürspor) Dk. 61 Ber 
kan, (Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
İkinci sarıdan 
kırmızı Dk. 80 
Erman (Hürspor)

Genç timsahlar Orhangazi’ye diş geçiremedi
Seyfettin SEKERSOZ

Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 
oynanan maçta

Orhangazispor ile 
Bursaspor yenişe- 
meyerek puanları 
paylaştılar.
Giderek form grafiği

çevirme becerisini 
bir türlü göstereme
di. İki takımında bir
birlerine üstünlük 
kuramadığı ancak

ni yükselten Orhan 
gazispor, Gemlik’te 
oynadığı maçta rak
ibi önünde yakaladı 
ğı pozisyonları gole

bir çok pozisyona 
girmelerine rağmen 
ilk yarı golsüz 
kapandı. İkinci yarı 
ya her iki takımda 
galibiyet için rakip 
kalede gol aramaya 
başladı. Zevkli ve 
pozisyonu bo] geçen 
ikinci yarıda iki 
takımda yakaladık
ları fırsatları değer
lendiremeyince 
maç başladığı gibi 
golsüz sona erdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan, Eyüp

Edizer, Cihan 
Doğanay, 
ORHANGAZİSPOR : 
Ömer, Halil, (Dk. 75 
Uğur) Emre, Raşit, 
Semih Durmuş, 
Devrim, Murat, (Dk. 
71 Serkan) Semih 
Selmanlar, Nurullah, 
Mustafa, Furkan, 
BURSASPOR : 
Gökhan, Murat, 
İsmail, Furkan, 
Yusuf, (Dk. 65 
Kenan) Özer, 
(Dk. 76 Oğuzhan) 
İmhan, F. Cankut, 
Emre, (Dk. 46 Emin) 
Okan, Dursun,. .
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Bursa'da aktarmalı 
ulaşımdan faydalanma 

süresi uzadı
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 yaş

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kent 
içinde konforlu ve 
ucuz ulaşım hedefi 
ile başlattığı bütün
leşik bilet sistemine 
dahil olan yolcula 
rın farklı hatlardan 
indirimli yararlan
ması için uygula 
dığı 45 dakikalık 
aktarma süresini 1 
saate çıkarttı.
Özel ring, besleme 
hat, kısa hat, orta 
hat, uzun hat ve 
ilçe hatları ile Bur 
saRay arasında ya 
pılan aktarma süre 
lerini yeniden dü 
zenleyen Büyükşe 
hir Belediyesi'nin 
ulaşım şirketi BU 
RULAŞ'ın yeni uy 
gulamasıyla, vatan
daşlar artık 1 saat
lik süre içinde yap
tıkları aktarmalarda 
tam biletlerinde 
0,90 YTL, indirimli 
ler için ise 0,60 YTL 
indirimden faydala 
nacaklar.
İndirimlerden daha

etkin yararlanılma 
sim sağlamak ama 
cıyla başlatılan uy 
gulama ile vatan
daşlar farklı hatları 
artık yalnızca 45 
dakika içinde değil 
1 saat içerisinde 
indirimli kullan
abilecekler. ' 
Büyükşehir Beledi 
ye Başkanı Hikmet 
Şahin, toplu ulaşım 
sisteminin Bursa 
Ray B etabı ile bir
likte hizmet ağının 
genişlemesinin 
ardından aktarmalı 
yolculuklarda 45 
dakikanın yeterli 
hale gelmediğini, 
bundan dolayı bu 
sureyi 1 saate 
çıkarttıklarını söyle
di. Toplu ulaşımda 
konforlu ulaşım 
yanı sıra halka eko 
nomik bir yolculuk 
sunmayı da hedef 
lediğini ifade eden 
Şahin, yeni siste 
min bugünden 
itibaren uygu
lanacağını belirtti.

Lodos ağır yaraladı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde lo 
dosun etkisiyle çatıdan düşen parça nede 
niyle ağır yaralanan bir kişi, hastanelik 
oldu. Yaralının sağlık durumunun ciddiyeti
ni koruduğu öğrenilirken polis olayla ilgili 
soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre, 
Kayhan Mahallesi Kayhan Caddesi'nde 
yürüdüğü sırada lodosun etkisiyle A.K.’ye 
ait işyerinin ön cephe kaplaması Muammer 
Uzrun (67) üzerine düştü. Ağır yaralanan 
Uz, kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesi'n 
den özel bir hastaneye 'hayati tehlike 
kaydı' ile sevk edildi. Olayın şüphelisi 
olarak işyeri sahibi A.K. polis merkezine 
götürülerek ifadesine başvuruldu.

NÖBETÇİ 
ECZANE

24 Kasım 2008 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 

İskele Cad. No: 5/B 
Tel:5l3 02 49GEMLİK
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Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3218 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 

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

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEİNÜS SİİNEMASI 
AŞK TUTULMASI 
14.00-16.15 ■ 
19.00'21.00

DEVRİM ARABALARI 
14.15'19.00
(Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN

MfiNfiSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfîRİKONflKLflR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

ıZ 240 M2 
GÜVENLİKLİ

V*'ÜZEL YÜZME HAVUZLU 
S RADYAL TEMEL C - 30 OETON

Önünde teknenizi koyacaOiniz,
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36

www.forumemlak.com

http://www.forumemlak.com
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Öğretmenler, 
yeni nesil sîzlerin 

eseri olacaktır”

Geleceğimizin teminatlarını yetiştiren 
Sevgili Öğretmenlerimiz;

eserlerinizle Türkiye daha güzel 
günlere kavuşacaktır.

Gününüz Kutlu Olsun....

Oztl ılclc
"'S/mjim£ bir tidendi

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa yol ayrımı 
Gemlik / BURSA

Tel s (0.224) 513 68 00-513 32 46
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Zeytin bahçesinde 
gezerken bahasının 

cesedini buldu
Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu karşısındaki zeytin bah 
çesinde arkadaşıyla birlikte ge 
zen bir genç, babasının cansız 
bedeniyle karşılaştı. Sayfa 3’de

niicaretuB Sanayi Odası Meclisi nde Termik Santral görüşüldü

İlfllfii
S Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın dün 

yapılan meclis toplantısında, Gemlik Enerji A.Ş. 
tarafından ilçemizde kurulması planlanan kö 
mürle çalışacak termik santral konusunda Sa 
nayi Komisyonu tarafından yapılan araştırma 
ele alındı. Komisyon Başkanı Tevfik Solaksu 
başı, dünyanın her tarafında kurulan kömürle 
çalışan termik santrallerin kontrol edilemediği
ni, çevreye ve insana zarar verdiğini söyledi. 
Oda Başkanı Kemal Akıt ise, Gemlik’e kurula
cak kömürle çalışan termik santrale şiddetle 
karşı olduklarını belirtti. Haberi sayfa, 8’de

Öğretmenler Günü nedeniyle, Atatürk Anıtı’nda başla 
yan törenler Kültür Merkezi’nde devam etti. Mesleğe 
yeni başlayan öğretmenler yemin ederken, emekli 
olan öğretmenlere plaket verildi. Haberi sayfa 4'de

kadri_guler@hotmail.com
Kadri GÜLER

Güne Bakış

Tepkiler büyüyor
Yıldırım Holding tarafından enerji üret

mek üzere kurulan Gemlik Enerji A.Ş. adlı 
şirketin Gemlik’te kömürle işletilecek ter
mik santral kurmasına tepkiler gün 
geçtikçe büyüyor.

Önceki akşam bir grup vatandaş ağız 
larına maskeler takarak, Atatürk Anıtı 
önünde Termik Santral yapımına tepkileri
ni dile getirdi.

Dün de Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 
Termik Santrale karşı olduklarını belirten 
bir karar aldı.

Devamı sayfa 5’de

Santrale maskeli oreıesio
Gemlik Gübre Fabrikası içinde kurulması 

planlanan termik santral, bir grup vatandaş ta 
rafından maske ve pankartlarla protesto edildi. 
Önceki akşam, Atatürk Anıtı önünde biraraya 
gelen 1OO’e yakın termik santral karşıtı, “Baş 
ka Gemlik Yok”, “Gemlik’te Termik Santral İste 
miyoruz”, “Termik Santral Kirletir, öldürür”, 
“Geleceğine Sahip Çık” yazan pankartlarla bir 
saate yakın süre ile konuya ilgi duyan vatan
daşları bilgilendirdiler. Gemlik Sivil İnsiyatifi, 
bu akşam saat 19.30’da Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonu'nda 
bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendire- 
cek, yeni yapılacak stratejileri belirleyecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İlil lltS W İCİII Bllllll
Göz göre göre...

“Tanrı, iradesini hakim kılmak için 
yeryüzündeki iyi insanları kullanır.

Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi 
iradelerini hakim kılmak için Tann'yı kul
lanırlar. “

Giordano Bruno (Italyan filçzof, gokbi 
limci, 1548-1600)

Gözümüzün içine bakıyorlar.. Saman 
altından su yürütüyorlar. Din kisvesine 
bürünerek malı götürüyorlar.

Sevgili Sinan sağ olsun dönem dönem 
bizi besleyici girişimlerde bulunur.Son 
gönderdiği bilgi “inancın alet edilmesiyle ’’ 
ilgili.. Dinin oluşumuna vurgu yaptıktan 

| sonra din alet edilerek nasıl varsıllaşıldığı- 
na dikkat çekiyor..

Özellikle ülkemizde son yıllarda zengin- 
leşenlere bakıldığında ardında hep “dinsel 
yakınlaşmaların” yattığı gözleniyor.

İnsanlar yeryüzüne geldiğinden günümü 
ze kadar, dinsel anlamda hep arayış içinde 
oldular.

Önce doğa olaylarından korkup, ona 
taptılar. Sonra çok Tanrıcılık, ardından, 
Henoteizm, Monoteizm, Panteizm, gibi 
Tanrının varlığı hakkında arayış içinde 
oldular.

Her toplum ve ülke. Benim fikrim 
I doğrudur' felsefesiyle, kendisine yabancı 
olan ve dayatmaya kalkılan fikirlere karşı , 
geldi. ‘Tanrı’ adına sayısız savaşlar yapıldı. 
Onun için kurbanlar verildi.

Çeşitli nedenlerle çıkan ve insanlığın 
! ayıbı olan savaşların bazıları da tarihe “Din 
i Savaşları” olarak geçti.

Son yıllarda din duyguları kullanılarak, 
I kendi alt yapılarını güçlendiren ve ‘Din’ 

söylemleriyle bu düşüncedeki grupların 
elde ettikleri imkanların 2003 yılı verileri 

| ürkütücü;
170 Yayın, 2570 Dernek, 316 Vakıf, 1780 

Pansiyon ve Kurs, 580 Dershane, okul ve 
! yaklaşık 180’i aşkın şirket.

11 2008 yılına gelindiğinde ulaşılan boyut 
hayal gücünün çok ötesinde..

Aslında suç bizde, duyarsız ve ilgisiz 
kalışımızda..

Kuran’ı birçoğumuz, evlerimizin baş 
köşesinde dantelli bez torbacıklar içinden 
çıkarıp da okumadık dolayısıyla anlamadık. 
Anlamış olsaydık, günümüz Türkiye’sinde 
yaşanan olumsuz olayların, şu gün belki de 
çok azını tartışıyor olacaktık.

Yine, Kuran’ı okuyup, anlayabilseydik, 
ne bizi din kisvesi altında aldatan poli
tikacılar prim yapabilecek, ne de onları zen
gin yapacaktık.

Ayrıca, Türkiye’nin birçok yerinde, 
müteahhitler çürük binaları- yapmayacak, 
depremlerde 50 binler ölmeyecek, esnaf 
hileli mal üretip, satmayacak, halkın, alın 
teriyle bin bir güçlükle kazandığı ve iyi 
niyet çerçevesinde verilen paralarla Deniz 
Fener’ine ve yurtdışında şirket kurarak, kar 
ve zarara ortak olma vaadi ile toplanan par
alar sömürenlere kaptırılmayacâktı.

Çünkü Kuran’da, politikacılara ve hiç 
kimseye böyle bir imtiyaz verilmemiştir.

Bakara Suresi’nin 104. ayetinde;
“Ey İman edenler, Peygambere ‘Rai’na 

(bizi gözet/güt) demeyin, (bize bak anlamın
da) ‘Unzurna’ deyin. Ve onu dinleyin. Küfre 
sapanlar için çok acıklı bir azap vardır” 
derken, Allah, Raiyye yani, davar sürüsü 
olmayın diyor. Devamı yarın

■M1

11 Eylül İlköğretim Okulu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sağlık Bakanlığı 
ite Milli Eğitim 
Bakanlığı 
işbirliğinde tüm 
yurtta uygulamaya 
konulan Sağlık 
Beslenme ve 
Obezite Konulu 
bilgi yarışmasında 
öğrenciler beslen
melerine ne kadar 
dikkat etmeleri 
gerektiği yönünde 
yarıştılar.
İmam Hatip Lisesi 
Salonu’nda yapılan 
final yarışmasında 
aynı puanı paylaşan 
iki okuldan şans 
çekilen kura sonucu 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’na güldü. 
İlköğretim okülları 
7. sınıflar arasında 
düzenlenen Sağlıklı 
Beslenme ve 
Obezite konulu 1 
bilgi yarışmasının 
finalinde 11 Eylül, 
Şehit Etem Yaşar, 
TSO Gazi ve Şehit 
Cemal İlköğretim

ilk iki sırayı alacak 
okulların ilde 
yapılacak yarışmaya 
katı lacak olmaları 
ekip lerde heyecan 
yaratırken, 15 soru
dan 14'üne doğru 
cevap vererek, 
140 puan toplayan 
Şehit Cemal ile 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu yarışmacıları 
elenirken, 15 soruya 
doğru cevap vererek 
150 puan toplayan 
11 Eylül ile 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okuliı

yarışmacılarına 
ek sorular 
yöneltildi.
Dört yedek soruya 
da doğru cevap 
veren ekipler arasın
da birinciyi belir
lemek için kura 
çekildi. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü?
Mehmet Ercümen'in 
çektiği kurada ismi 
çıkan 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
ekibinden Melike 
Geyik, Nihan Manav 
ve Melike Erdem 
birinci olurken,

Haşan Altınok, 
Tuna Üst ile
Hüseyin Osmanoğ .. 
lu'ndan oluşan 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
ekibi ikinci sırayı 
aldı. Yarışmada 
ilk iki sırayı alan 
okullar ilde yapıla
cak olan il birinciliği 
yarışmasında 
Gemlik'i temsil 
edecekler.
Yarışmada ekiplere j 
sağlıkla ilgili 
çeşitli hediyeler 
verildi.

18

15 s 
İlçe

E

Zan’ı 
ettiğ 
okul 
öğre 
ve ili 
Bilgi

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Şüpheli otomobilden 3 lalıa nca çıttı YazıYORUM

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde devriye 
gezen polis ekibinin 
şüphelendiği otomo
bilde, İ'i Glock 
marka olmak üzere 
2 adet tabanca 
ele geçirildi.
Olayla ilgili 
gözaltına alınan 
3 zanlı, sorgula
masının ardından 
adliyeye

OM insaaüntlan düşen işçi öldü
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bir lisenin ek bina 
inşaatından 
düşen işçi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ertuğrulgazi

IlIltellIltflOllIlMİİİlllll
Bursa E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu 
karşısındaki 
zeytin bahçesinde 
arkadaşıyla birlikte 
gezen bir genç, 
babasının cansız 
bedeniyle karşılaştı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatılırken 
56 yaşındaki 
babanın kalp krizi 
geçirerek öldüğü 
tahmin ediliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, 'Özcan' isimli 
arkadaşıyla merkez 
Nilüfer ilçesi 
Minareli Çavuş

Açık lıırakılan rögara dii$iip yaralandı
Bursa'da, 
belediye tarafından 
inşaatı yürütülen 
parktan geçen 
bir kişi, açık 
bırakılan rögara 
düşerek yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 

sevk edilecek. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mahmudiye 
Mahallesi Ankara 
Kavşağı üzerinde 
devriye görevi 
yapan polis ekibi 
şüphe üzerine 
16 EK 242 plakalı 
otomobili durdurdu. 
Otomobilde yapılan 
aramada Hüseyin 
A.'nın (40) üzerinden

Mahallesi Ertuğrul 
gazi Lisesi'nin ek 
inşaatında çalışan 
Salim Koç (48), den 
gesini kaybedip 
düştü. Olay yerine 
gelen polis ekipleri, 
inşaat işçisi Koç'un

Köyü yakınlarındaki 
Bursa E Tipi 
Cezaevi karşısındaki 
zeytin bahçesine 
gezmeye giden 
Sezgin Cesur, 
babası Osman 
Cesur'un (56) cansız 
bedeniyle karşılaştı. 
Önceki akşamdan 
beri haber alamadığı 
babasının sabah 
cesediyle karşılaşan 
genç gözyaşlarına 
boğuldu.
Olay yerine gelen 
emniyet güçleri, 
cesedin bulunduğu 
bölgenin jandar

Osmangazi 
ilçesi Ebu İshak 
Mahallesi
Kamberler
Tarihi Parkı inşaatın
dan geçen Cemal 
Ergen (48), açık 
bırakılan rögara 
düştü. Yaralanan

'Glock' marka 
tabanca ile bu 
tabancaya ait 
2 adet şarjör ve 
15 adet dolu 
fişek ele geçirildi. 
Otomobildeki Ercan 
T.'nın (25) üzerinde 
ise 9 milimetre 
çapında bir tabanca 
çıktı. Tabancaya ait 
14 adet dolu fişeğe 
el konuldu.

hayatını kaybettiğini 
belirledi. İnşaat 
sorumlusu 
Volkan Ö., polise 
verdiği ifadesinde, 
"Kalıp ustası 
olarak çalışan 
Salim usta.

manın sorumluluk 
alanında olduğunu 
belirledi.
Olayla ilgili ifade 
veren Sezgin Cesur, 
"Arkadaşımla • 
geziyorduk. Babam 
da eve gelmemişti. 
Babamın cesedini # 
görünce şok oldum" 
dedi. Görgü tanıkları 
inşaat işlerinde çalış 
tığı öğrenilen Os 
man Cesur'un son 
olarak akşam kahva- 
hanede oturduğunu 
söylediler. Cumhu 
riyet savcısının olay 
yerinde yaptığı

Ergen, olay 
yerine gelen 
polislerce çıkarıldı. 
Ambulansla 
hastaneye kaldırılan 
Ergen'in sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Polis, Osmangazi 

Olayla ilgili Hüseyin 
A., Ercan T. ve 
Erdinç K. (41) polis 
tarafından gözaltına 
alındı. Zanlıların 
sorgulamasının 
ardından, "6136 
Sayılı Ateşli 
Silahlar Kanunu'na 
muhalefet" suçun
dan adliyeye 
sevk edilecekleri 
öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
vwvw.milliyeVblog/özcan vural

kalıp çakarken 
iskeleden aniden 
dengesini kaybedip 
düştü" dedi. Koç'un 
kesin ölüm nedeni 
yapılacak otopsi 
sonucu netlik 
kazanacak.

incelemenin ardın
dan Osman Ce 
sur'un cesedi 
otopsi yapılmak 
üzere Adli Tıp 
Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Cesur'un kesin 
ölüm nedeni 
otopsi sonucu 
netlik kazanacak. 
Öte yandan olay ye 
rinde bira kutuları 
nın olması dikkat 
çekti. Görgü tanık
ları, Osman 
Cesur'un sık sık 
alkol kullandığını 
iddia etti.

Belediyesi 
Kamberler Tarihi 
Parkı inşaatını 
yürüten firma 
hakkında 
'Taksirle yaralama' 
suçundan 
soruşturma 
başlattı.

Yine ekonomi!....
Her zaman söylüyorum, Ekonomiden fazla 

anlamam, öğrendiklerimi sîzlere aktarıyorum...
Sanayi üretimindeki düşüş giderek hızla 

nıyor ve yaygınlaşıyor, hemen her kuruluşta 
küçülme hesapları yapılıyormuş..

Eleman çıkartma ve maliyetleri düşürme 
seçenekleri tartışılıyor.

Bazı kuruluşlarda kredi kartı borcunu kapat
mak için emekliye ayrılmak isteyenlerin talep
lerinin hemen karşılandığı belirtiliyor.

Hane halkı tüketimini kısma ve borç kapat
ma telaşında.

Bu koşullarda iç pazarda bir canlanma bek
lemek gerçekçi değilmiş..

Dış pazara, yani ihracata umut bağlamak da 
olanaksız.

Bizim en büyük pazarımız olan Avrupa res
men durgunluğa girmiş,.

Ekonomimizi finanse eden dış kaynak gir
işindeki yavaşlamanın süreceği de belli.

Bütün bunlar Türkiye ekonomisindeki irtifa 
kaybının ürkütücü boyutlarda oldu ğunu gös
teriyor ve ekonomimizin uçuş planı dışına çıka 
rak yere çakilabileceğini düşündürüyormuş...

Doğal olarak herkes kendine göre farklı 
görüşler öne sürmüş ama bu görüşlere topluca 
bakıldığında bazı temel'noktaların öne çıktığı 

| görülüyor. Bunlar arasında öncelikle dikkat 
I çekenler şunlar:

Küresel krizin olumsuz etkilerini 2009 da , 
daha yoğun biçimde hissedeceğiz...

Ekonomimiz ciddi bir durgunluk, hatta kimi
lerine göre küçülme tehlikesiyle karşı karşıya 
imiş...

Hükümetin acil olarak bir önlemler paketi 
açıklaması gerekli diyorlar...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükü 
metinin böyle bir ekonomiyi canlandırma pro
gramını Uygulayacak olanaklara sahip bulun
madığını ileri sürenler de var.

Kısası başımızdakiler bu işleri bilmiyorlar-, 
mış..

Öyle deniyor..
Şu aşamada Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 

günün koşullarına uygun bir anlaşmaya var
manın yararlı olacağını düşünmek gerekirmiş...

Böyle bir paketi kim hazırlayıp uygula 
yaöak?

Sayın okurlarım; Geçmiş senelerde küresel 
ekonomiden esen itici rüzgârın bizim uçağın da 
hızını artırdığı ve yakıtın yani likiditenin nere 
deyse sınırsız olduğu 2002 - 2007 döneminde 
uçağı belli bir hızda uçurmayı başaran iş.başın- 
daki uçuş ekibi, şimdi küresel hava koşullarının 
tamamen değiştiği ve likiditenin kuruduğu 
ortamda uçağı havada tutacak ehliyete sahip 
görünmüyormuş...

Görüyorsunuz bu ekibin, durumun bütünsel 
bir analizini yaparak en uygun önlemler setini 
oluşturmaya odaklanacağına, uçağın içindeki 
yolcularla tartışmaya odaklanması kaygılarımızı 
daha da artırıyor. Gülsek mi, ağlasak mı bu ha 
limize ?

Bir kere bütün dünyada büyüme tahminleri 
geri çekiliyor ve kimse bunu yadırgamıyor 
çünkü kriz koşullarındayız.

Şu an için IMF’nin denetiminde olmayan. 
Başbakan ve ekibinin yönetimindeki Türkiye 
ekonomisi durma noktasına gelmiş, ülkenin 
ekonomistleri ve iş âlemi büyümenin 2009 da 
sıfıra ya da altına düşmemesi için çare arayı 
şında, Sayın Başbakan, Belediye seçimleri ol 
duğu için “Tutmayın beni, ümüğümü sıkmayın, 
seçimler var” diyor.

Gemi batacak, halen o farkında değil.
Tuzu kuru da onun için..
Bence bu hedefe varmak için IMF yerine 

cinci hocaya gidip ekonomiyi bir güzel “okut
mak” belki daha parlak bir fikir.

Siz no dersiniz

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk Anıtı ve Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenlerle kutlandı

Genç öğretmenler and içti
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
24 Kasım Öğretmen
ler günü tüm yurtta 
olduğu gibPilçem- 
izde de düzenlenen 
törenlerle kutlandı. 
Atatürk Anıtı önünde 
düzenlenen ilk 
törene Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutan 
Vekili Veteriner 
Albay Hayrettin 
Kırbıyık, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Baygül Cumhuriyet

. Başsavc. Vek ı Vahit 
| Öz can ih birlikte 
protono . isi 
parti ten' . .Ivnnm 
yanı sıra öğretmen
ler katıldı.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'in anıta 
çelen sunumundan 
sonra Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı 
okundu.
Öğretmenler günü 
kutlamaları ise 
Belediye Kültür 
Merkezinde yapıldı. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının 
ardından bu yıl 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu müdür
lüğünden emekli 
olan Cemal Kurt bir 
konuşma yaptı. 
Öğretmenler konulu 
şiir okunmasından 
sonra İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
gün dolayısıyla 
öğretmenlerle ilgili 
konuşma yaptı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
yaptığı konuşmada, 
öğretmenlerin

değerini ölçecek bir 
aletin bulunmadığına 
dikkat çekerek 
"Sizler bir ülkenin 
gelişmesini 
belirleyen kişil
ersiniz. Sizlerin 
değeri nasıl ölçülür. 
Yaşı ne olursa olsun 
öğretmenini hatırla
mayan bir kişi yok
tur, kıymetli öğret
menlerimizi unutmak 
mümkün mü. Siz 
ülkenin en değerli 
varlıklarısınız ve 
sizin değeriniz asla 
ölçülmez" dedi. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'de yaptığı 
konuşmada; Türkiye 
Cumhuriyeti'nin 
bugünkü duruma 
gelmesinde en 
büyük payın öğret
menlerin olduğunu 
belirterek, "Öğret
menler, bu ülkeye 
ışık tutanlar olarak 
kendilerini 
yetiştirmek duru
mundadırlar. Bu 
mesleğin değerini 
artırması kişilerin 

gösterdiği başarıyla 
ölçülür" şeklinde 
konuştu.
ANT İÇTİLER 
Mesleğe yeni' 
başlayan öğretmen
ler arasında bulunan 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulundan 
Bihter Kaya, Gözde 
Kanber, Neriman 
Güntekin, İlke Bahar 
Pusmaz, Şükrü 
Şenol İlköğretim; ■ 
okulundan Nurşah 
Esen, Şehit Etern 
Yaşar İlköğretim 
Okulundan Ali Yasin 
Erdoğan, Engürücük 
İlköğretim okulun
dan Özcan Aktı, 
Gemlik Lisesinden 
Ceyla Karasu ile 
Endüstri Meslek 
Lisesinden Ayhan 
Hasdemir öğretmen
lik yemini ettiler. 
Emekli olan öğret
menlere plaket ve 
belgelerinin ver
ilmesinden sonra 
Gemlik Halk Dansları 
Folklor ekibi bir gös
teri yaptı.

Yarışmalarda derece 
alan öğrencilere 
ödül ve hediyelerinin 
verilmesinden sonra 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu Korosu 
izleyenlere mini bir 
konser verdi.
Belediye Kültür 
Merkezindeki kutla
malardan sonra 
Öğretmen evinde 
misafirler ile öğret
menlere kokteyl ver
ildi.



Gemlik KHrfez

Tepkiler büyüyor....
Kendiliğinden doğaya duyarlı 

kitleler, Termik Santrale tepki 
koyuyor.

Gemlik ile ilgisi olmayan çevre
ci dernekler harekete geçti bile.
İlçemizdeki demokratik kitle 

örgütleri geçen hafta bu konuda 
bir toplantı yaptılar ve tepkilerini 
dile getirdiler.
Siyasi partilerden CHP dışında sesleri 

çıkan yok.
Herhalde onlar konuyu inceliyor.
Demokratik bir toplumda bunların olması 

doğal.
Gemlik Enerji A.Ş. ise sessizce gelişmeleri 

izliyor.
Dün, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 

toplantısı vardı.
Gündeminde bulunan birkaç konu 

görüşüldü.
Termik Santral konusunda başlatılan çalış

malarla ilgili olarak Oda Sanayi Komisyo 
nu’nun çalışma başlattığını belirten Oda Baş 
kanı Kemal Akıt, kömürle işletilecek bir ter
mik santrale şiddetle karşı olduklarını söyle
di.

Sanayi Komisyonu Başkanı Tevfik Solak- 
subaşı da termik santralin kurulması halinde 
bitki örtüsü ve insanlara verilecek zarar 
yanında Gemlik’in değerinin düşeceğini, ilçe
den kaçmaların başlayacağını belirtti. '

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

-Gemlik’e termik santral kurulması konusu 
gündeme düştüğünden beri herkesin kafa 
sini karıştırmaya başladı.

Her yerde toplantılar düzenlenerek konu ile 
bilgisi olanlar çevresindekileri aydınlatmaya 
çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta Gemlik Lions Kulübü’nün 
Bursa’da yapılan toplantısında bir konuş
macı da Ziraat Yüksek Mühendisi Orhan 
Sarıbal idi.

Onun da ortaya attığı konan iddia şuydu.

Bursa’nın mevcut üretime 25 yıl 
daha enerjiye ihtiyacı olmadığını 
söyledi.

Bursa ve çevresindeki kullanılan 
enerji toplamının bin 100 Mgw/sa. 
olmasına karşın, Orhaneli Termik 
Santrali, Ovaakça Santrali, BTSO 
Santrali ve Zorlu Grubu’nun ürettiği 
enerji toplamının bin 700 Mgw/sa. 

olduğu iddia edildi.
Dünyanın en ileri teknolojilerinde bile 

kömürle çalışan termik santralerin çevreyi 
yok ettiği belirtilerek, bu teknolojiyi dünyaya 
Almanların sattığı, Yatağan’da çalışan 
santrali de onların kurduğu ve bölgeye 
büyük zararlar verdiklerini açıkladı.

Santrale karşı tepkisi olmayan şimdilik bir 
kurum daha var.

Belediye.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a 

bu konuyu Yerleşke’de yapılan protokol 
töreninden sonra sorduğumda, işi ciddiye 
almadığını gördüm.

Yok böyle birşey diyor başkan.
Şirketin kurulmasının birşey ifade etmeye

ceğini söylüyor.
Bu konuyu "Aile şirketi’’ dediği CHP’nin 

kendine malzeme yaptığını iddia ediyor.
Gemlik’in yerel yönetiminin başı ciddi bir 

konuda bu düşüncede.
Gerisine varın siz karar verin. 

--------------------------------------------------------------------- 1

4 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan açıklama geldi

'MiMiaMıııııılıf
"Çadır evde aile 
dramı" haberde 
konu olan Terkez 
ailesinin Kayma 
kamlık Sosyal 
Yardımlaşma 
Vakfı'ndan 2004 
yılından bu yana 
yardım aldıkları 
açıklandı. 
Kaymakamlık 
Sosyal Yarajm 
laşma ve Dayanış

vesinde IMF’in Tür1MF ilişkilerinde so 
na doğru geliniyor. 
Ekonomi kurmaylar 
ımn 20 - 40 milyar 
dolar istediği IMF, 
Türkiye'ye 19 milyar 
dolar vermeyi öner
di. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
"IMF ile anlaşmaya 
yakınız" açıkla
masının ardından, 
IMF Türkiye’ye 
vereceği kredi mik
tarını belirledi.
IMF kaynaklarına 
göre, Türkiye en az 
20 milyar dolar, 

ma Vakfı'ndan 
yapılan açıklamada; 
Terkez ailesinin 
Sosyal Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Vakfı’na kayıtlı 
oldukları, ailenin 
evlerinin yanmasın
dan sonra 
13 Ekim 2008 
tarihinde 50 YTL. 
16 Ekim 2008 
tarihinde 150 YTL.

mümkünce 30 mil
yar dolara kadar kre 
di istedi. Ancak IMF 
buna karşılık Türki 
ye’ye ancak 19 mil
yar dolarlık kredi 
açabileceğini bildir
di. Türkiye’nin IMF 
içindeki mevcut 
kotası çerçevesinde 
alabileceği azami 
kredi miktarı 15 mil
yar dolardı. Ancak 
son dönemde Türki 
ye’deki ekonomik 
büyüme çerçeve 
sinde yapılan kota 
arttırımı çerçe

30 Ekim 2008 
tarihinde ise 300 
YTL olmak üzere 
toplam 500 YTL 
yapıldığı bildirildi. 
Sosyal Yardım 
laşma ve 
Dayanışma 
Vakfın’dan 
yapılan açıklamada 
aileye gıda 
yardımının da 
yapıldığı bildirildi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

kive’ye “19 milyar 
dolar” kredi verme 
yi önereceği ifade 
edildi.
IMF’in önerisini 
19 milyar dolara 
kadar çıkartmasına 
rağmen, Ankara 
ile IMF arasındaki 
pazarlıklar 
sürüyor.
Türkiye’nin 
kredinin “en 
az 20 milyar dolar” 
olması üzerinde 
ısrar ettiği ifade 
ediliyor.

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGE RROKER'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ , 

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

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 121 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan-, /

_______Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______  

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

_____________ 135 m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur. 

_______ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2______________  
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trElex doğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi ve 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
KonyalIlar 
Kıraathanesi’nde 
toplantrdüzenledi. 
CHP Gömük İlçe 
Yönetimi ve Fatih 
Güler, akşam 
gezileri içinde 
Elazığlılar Derneği'ni 
de ziyaret etti. 
Dernek Başkanı 
Vedat Şay ve 
dernek üyeleri

tarafından ağırlanan 
ekibimiz gördüğü 
ilgiden memnun 
kaldı. Görüşmede 
önceki görüşmelere 
benzer olarak Gem 
lik 'in bir çok sorunu 
gündeme geldi. 
Sorunların pek çoğu 
nun aslında iletişim 
eksikliğinden kay
naklandığı konusun
da hemfikir olunur 
ken, Fatih Mehmet 
Güler 2 yıl önce 
Gemlik'teki hemşeh

ri dernekleri arasın
da organize edilen 
hah saha futbol tur
nuvasında Elazığlı 
lar Dernek Başkanı 
Vedat Say ile bera 
ber çekilen fotoğra 
fin çerçevelenmiş 
halini Vedat Say'a 
hediye etti. 
Elazığlılar Derneği 
Başkan ve üyeleri 
ziyarette çiğ köfte, 
ayran, tatlı ve 
çay ikramında 
bulunuldu.

başvuruları 1-3 aralıkta
Anadolu Üniversite- 

i si Açıköğretim 
Fakültesinin 
kontenjan sınırla- 

। ması olmayan 
lisans ve ön lisans 

' programlarına, 
| ek yerleştirme 
' için başvurular 

1-3 Aralık 2008 
tâtrihleri arasında 
yapılacak.

[ Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme 
Merkezinden 
(ÖSYM) yapılan

açıklamaya 
göre, Anadolu 
Üniversitesi 
Açıköğretim 
Fakültesinin 
kontenjan sınırla
ması olmayan 
lisans ve ön lisans 
programlarına 
2. ek yerleştirme 
için başvuru 
alınacak.
Adayların 2. 
ek yerleştirmede 
tercih yapabilmeleri 
için 2008-ÖSS'de

ÖSS SÖZ-1, ÖSS 
SAY-1, ÖSS EA-1 
ve ÖSS-DİL puan 
türlerinin herhangi 
birinden en az 
145 puan almış 
veya sınavsız geçiş 
hakkı olması 
gerekiyor.
Ek yerleştirme tercih 
işlemleri, ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
adresli internet . 
sitesinden 1-3 Aralık 
2008 tarihleri arasın
da yapılabilecek.

KAYIP 16 ZS 577 plakalı aracımızın taşıt kartını kaybettik. 
Hükümsüzdür. GEMLİK KÖRFEZ NAK. A Ş.

Umurbey Belediyesinden 
Öğretmenler Günü eğlencesi

Umürbey Belediyesi 
tarafından her yıl 
geleneksel olarak 
düzenlenen 
öğretmenler 
günü yemeği 
ve eğlencesi 
Atamer .Turistik 
Tesisleri’nde yapıldı. 
Geceye Umurbey 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Guler-'in yanı 
sıra İlçe Milli Eğitirim 
Şube Müdürü 
Ali Osman Cura 
ile birlikte 
Umurbey'de 
bulunan okulların

müdürleri ve 
öğretmenler 
katıldılar.
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet 
Güler'in ev 
sahipliğinde 
yapıiah gecede, 
öğretmenler bol bol 
eğlenirken, Başkan 
Güler ve eşi Gülgün 
Güler'de yaptıkları 
açılış dansı ile 
öğretmenlere • 
cesaret verdiler. 
Gecede masaları 
tek tek dolaşan 
Başkan Güler, 
24 Kasım

Öğretmenler 
Günü öğretmen 
lerin bu anlamlı 
gününü kutlarken, 
özellikle 
Umurbey'de 
son yıllarda 
eğitimle alakalı 
olarak belediye 
tarafından yapılan 
çalışmalar için 
öğretmenlerden 
teşekkür aldı.
Düzenlenen 
gece geleneksel 
olarak her 
yıl yapılan 
halay çekme ile 
son buldu.

I
ACEIE 

sının

GEMLİK MERKEZ SAHİLDE 
SAHİBİNDEN DEVREN SATILIK 

CAFE BİSTRO 
0 534 647 28 04 ■ 0554 277 65 85

I
 SAHİBİNDEN

SATILIKBİNA

Endüstri Meslek Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden oluşan (her biri 

110 m2 2+1) bina sahibinden satılıktır. 
0 544 677 44 31

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ALİŞER KARAOĞLAN

ı# AVI!) Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
Mı ” cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA YÜRÜR

T MA “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

KUŞEDE I5€KL€M€K¥OK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset btlIdalCaddesiBoraSolsıkNoıa/BGElILİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK • REKLAMCILIK Tel; (0.224) 513 06 83 Fax: (0.224) 51335 95

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.osym.gov.tr
ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yılbaşı büyük

ııcuklattı
Milli Piyango (MP) 
İdaresinin yılbaşı 
özel çekiliş biletleri 
29 Kasım Cumartesi 
gününden itibaren 
satışa sunuluyor. 
Özel çekilişin büyük 
ikramiyesi, 2007'de 
olduğu gibi bu yıl da 
25 milyon YTL 
olarak belirlendi.
Milli Piyango İdaresi 
Genel Müdürü Recep 
Biçer'den alınan bil
giye göre, geçen yıl 
20 milyon YTL'den 
25 milyon YTL'ye 
yükseltilen yılbaşı 
büyük ikramiyesinde 
bu yıl değişikliğe 
gidilmedi.
Talih Kuşu, bu yılki 
özel çekilişte de bü 
yük ikramiye olarak 
1 adet 25 milyon 
YTL verecek. Çekil
işin diğer büyük ik 
ramiyeleri de, 1 adet 
5 milyon YTL ve 1 
adet 1 milyon YTL 
olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişi, en az 
3 -

sağlayacak. Çekilişte 
25 milyon ve 5 mil 
yon YTL'lik büyük 
ikramiyelerin çeyrek 
bilete, 1 milyon 
YTL'lik ikramiyenin 
ise tam bilete çık
ması halinde 9 kişi ; 
milyoner olacak. Her 
3 ikramiyenin tam 
bilete çıkması duru
munda ise, 3 talihli 
yeni yıla milyonluk 
ikramiyelerle giriş 
yapacak.
Özel çekilişin diğer 
ikramiyeleri de, 1 
adet 500 bin YTL, 5 
adet 200 bin YTL, 10 
adet 100 bin YTL, 50 
adet 50 bin YTL, 150 
adet 10 bin YTL, 150 
adet 5 bin YTL, 150 
adet bin YTL, 1.500 
adet 300 YTL, 10 bin 
adet 200 YTL, 40 bin 
adet 100 YTL, 120 
bin âdet 80 YTL, 
800 bin adet 50 YTL 
olarak belirlendi. 
Çekilişte ayrıca 
2 milyon adet 

63 adet
nin yeni yıla milyo 
ner olarak girmesini

teselli ikramiyesi 
dağıtılacak.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 yaş

İkinci el iiyatlarında sert düsüs SATILIK DAİRE

Küresel kriz sıfır 
otomotiv pazarından 
sonra ikinci el paza 
rını da vurdu. Krizin 
kredi almayı zorlaş 
tırması nedeniyle 
otomotivde satışlar 
yarı yarıya düşer 
ken, fiyatlarda da 
yüzde 30'lara varan 
gerileme yaşanıyor. 
Sektörde fiyatları . 
düşüren en önemli

nedenlerden biri ise 
araç kiralama şirket
lerinin nakit ihtiyacı 
nı karşılamak için 
filolarını elden çıkar
ma çabası. Sektörde 
ekim ayı satışları 19 
bin 788 adeti otomo
bil, 13 bin 12'si de 
hafif ticari olmak 
üzere toplam 32 bin 
800 adet olarak ger 
çekleşerek yüzde

39,2 geriledi.
Kasım ayının ilk 15 
günün de 5 binin 
üzerinde otomobil 
satan sektör, ayı 
17 bin adet lerde 
tamamlamayı 
öngörüyor. Sıfır oto
motiv satışlarındaki 
bu olumsuz tablo, 
şimdi ikinci el araç 
satışlara da yansı
maya başladı.

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 
GSM : (0.538) 322 70 73

24 Kasım 20Ü8 Pazarte<i 
GEMLİK ECZANEM 

İskele Cad. kSB 
Tel: «GEMLİK

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum' 51400 95

•ÇfKm.Böl.Şef. 513.12 86
Milli Eğt. Md. 5'13'11 74
Halk Kütüphane 513 <|3 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları • 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığr 513 10 53
C.Savçı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

özel id< Md. 513 15 07
Tapu Sicl, Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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 513 35 71

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

HASTANELER

B 
E

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. 513 60 40

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -1ft1-
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

İn 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 OTO GAZ 513 14 25

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER 

0537 301 73 62

Gemlik Körfez
•İRLİK’lli İLK lOmOK SİYASİ SAZITHİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3219 

FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi : Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel : 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lOMlilllllll
VENÜS SİNEMASI 

AŞK TUTULMASI 
14.00-16.15- 
19.00-21.00

DEVRİM ARABALARI 
14.15 ■ 19.00
(Rezervasyon 

(Tel : 513 33 2i)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN
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Ticaret ve Sanayi Odası Meclîsl'nde Termik Santral nörüsültlü

Akıt, Termik Santrale şiddetle karşıyız"
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mec 
lisi’nde dün ilçemiz 
de kurulması plan
lanan kömürle çalı 
şacak Termik Sant 
rai konusu ele alı
narak görüşüldü. 
Oda Meclisinden, 
kömürle işletilecek 
bir Termik Santral 
kurulmasına karşı 
olduklarını belirten 
karar çıktı.
Dün, saat 16.oo’da 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Salo- 
nu’nda Meclis Baş 
kan Vekili Ahmet 
Barutçuoğlu Başkan 
lığında toplanan 
Oda Meclisi’nde söz 
alan Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Gem 
lik’te kurulu bulunan 
Gemlik Gübre Fabri 
kası’nın da içinde 
olduğu Gemlik Ener 
ji adında bir şirketin 
kurulduğunu ve 
enerji üreteceğini 
ancak, bu tesisin 
Gemlik’te kurula-

I cağının kendilerine

söylenmediğini 
belirtti.
Akıt, bu konunun 
Belediye Meclisi’nde 
görüşülmesinden 
sonra CHP İlçe Baş 
kanı Cem Gülerin 
konuyu ilçe günde 
mine taşıması 
üzerine Oda Sariayi 
Komisyonu’nun 
inceleme başlattığını 
söyledi.
Toplantıda söz alan 
Sanayi Komitesi Baş 

kanı Tevfik Solaksu 
başı, Gemlik’in bir 
çok ilden daha 
büyük bir ilçe 
olduğuna dikkat 
çekerek, Gemlik’te 
kömürle işletilecek 
bir Termik Santral 
konusunun çök iyi 
araştırılmasının 
gerektiğini belirtti. 
Yıldırım Holding’in 
Gemlik’te enerji üret 
mek için girişimler 
başlattığını söyleyen

Solaksubaşı, kuru
lan şirketin Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurulu’na başvur
duğunu belirterek, 
şöyle konuştu: 
"Kömür ile işletile
cek olan termik sant 
railer dünyanın her 
yerinde tehlikelidir. 
Gemlik’e kurulacak 
bir santralin zarar
ları Bursa’yı da etki 
ler. Böyle santralle 
rin çok iyi kontrol 

edilmesi gerekmek
tedir. Bu konuyu 
politik olarak düşün
memek gerekir.
Kömürle işletilen 
santrallerin çevreye 
çok önemli zararlar 
verdiği bilinmekte
dir. Bunun da örnek
leri çoktur. İlçemize 
kurulacak bir santral 
Gemlik’in değerini 
düşürür. Kömür ile 
çalışan termik sant 
railerden memnun 

olan ülke 
görülmemiştir." 
Daha sonra söz 
alan TSO Yönetim J 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, meclis 
olarak bu konuda 1 
duyarsız kalamaya
caklarını, Gemlik’e T 
zara&xerecek her 
türlü tesise karşı 
olduklarını söyledi, j 
Akıt, şöyle konuştu: 
"Özelleştirme İdare
si Gemlik Gübre 
Fabrikası’nı özelleşti; 
rirken, burayı Gübre. 
Fabrikası olarak 
sattı. Şimdi kömürle 
çalışacak termik 
santral kurulmaya j 
çalışılıyor. Buna 
şiddetle karşıyız. 
Gemlik TSO Meclisi 
olarak ilçemizde 
başlatılan kampan - 
yanın içinde olma- ,4 
lıyız. Kömür ile işle 
tilecek termik sant 
rai geleceğimizi yok 
eder. Bu konuyu ya 
kından takip edece 
ğiz. Yapılan toplan
tılara hep birlikte 
katılalım” dedi. |

MANASTIR'DA DENİZE KfîRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLfiR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

KAMFA^y/0^
“2009 Sezonu hy^fannda

Düğün, Nişan ve Sünnetlerde, 
Iş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 

Özel gece ve Davetlerinizde, 
Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, 

Doğum günü kutlamalarınızda, 
Çok zengin Nikah şekeri çeşitlerinde

Ve daha bir çok organizasyonda, 
Bütçenize uygun konseptler. 

SÎZLERE BÎR TELEFON KADAR YAKINIZ.
-X 240 M2 -✓ÖZEL YÜZME HAVUZLU
S GÜVENLİKLİ ✓ RADYAL TEMEL C - 30 RETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel : (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.forumemlak.com
http://www.alporganizasyon.com
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FİM
Şoföre vardım 
ederken TIRın 
altında kaldı

Bursa'nın merkez Kestel ilçesinde 
meydana gelen trafik kazasında geri 
manevra yapan TIR'ın altın da kalan 
bir kişi hayatını kaybetti. Syf 3’de

GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ
26 Kasım 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com. info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

!ıım ■ ntyı ıılııı
Listeler, 26 Kasım-05 Aralık 2008 tarihleri arasında askıda kalacak

Protesto edilen senet 
sayısında patlama

Protestolu senetler Türkiye genelinde yük
selişe geçti. Türkiye'de 10 ayda 1 milyon 276 
bin 800 kişir5 milyar 316 milyon 532 bin 67 YTL 
tutarında senedi protesto etti. Haberi sayfa 4’de

S Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen 
Kütüğü listeleri, bugün saat 08.00'de askıya 
çıkarılıyor. 5 Aralık 2008 Cuma günü saat 
n.oo'ye kadar askıda kalacak olan seçmen 
kütükleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak 
olan yerel seçimler öncesinde güncelleştin 
lecek. Seçmenlerden, kayıtlarında yanlışlık 
veya eksiklik bulunanların askı yeri görevlisi 
ya da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına müra
caat etmeleri istendi. Haberi sayfa 2’de

laılıılııııMlIıı
Küresel krize karşı alınacak tedbirlerin yer aldı 
ğı ekonomik paket üzerinde çalışan Bakanlar 
biraraya gelerek, kara liste olarak nitelendirilen 
zamanında ödenmeyen kredilerle ilgili olarak 
bilgilerin yer aldığı listeye, mali sicil affı getiril 
meşini gündeme getirdi. Haberi sayfa 7’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Seçmen listelerine dikkat..
Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim 

takvimi işlemeye başladı.
Gazetemizdeki habere göre, bugün seçmen 

listeleri askıya asılacak.
Bu listeler, 5 Aralık 2008 tarihine kadar askı

da kalacak.
Askıda adı bulunmayanlar, İlçe Seçim 

Kurullarına başvurarak, listelere adlarını 
yazdırmazlarsa, seçme haklarını kullanama 
yacaklar.

Onun İçin bugünden başlayarak oturdu 
ğunuz mahalle muhtarlığında askıya çıkan 
listeleri kontrol edin. Devamı sayfa 5’de

Bursa Valiliği, şehrin turizm potansiyelinin 
daha iyi iyi değerlendirilmesi amacıyla, yeni bir 
karayolu şeridinin planlamasını yaptı. Gemlik- 
Mudanya ve Mudanya-Karacabey-Bandırma eta
pları olmak üzere 2 etaptı olarak yapılacak proje 34 
milyon YTL’ye mal olacak. Gemlik-Mudanya Sahil 
Şeridi karayolunun 1. etabı tamamlandığında 60 
dakika olan Gemlik-Mudanya arası 25 dakikaya 
inecek. Proje hakkında bilgi veren Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, “Proje Bursa’nın sahil böl
gesindeki ulaşım kalitesini arttıracak” dedi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Göz göre göre... (2)

Dünden devam ....
Oysa tüm krallık ve sultanlık sistemleri 

halkı sömürerek, Raiyye’leştirmiyor mu?
Takva ve İslâmî temsil eder görünen Suu 

di Kralı Fahd, ölümünden sonra yalnızca 
kefenle gittiğinde, bakınız ardında neler 
bırakmış?

32 milyar dolar nakit para, Cidde ve 
Riyad’da 5 milyarlık iki saray, Fransa’da bir 
şato, Boeing 747 tipi bir uçak, 600 Merce 
des ve onlarca Cadillac marka araba, İspan 
ya’da 250 dönüm bir saray ve 800 kişilik 
hizmetçi ekibi ile daha nice harcamalar.

Peki, bu kadar servet ne adına ve nasıl 
yapıldı?

İslam mı?
Yoksa, Suudi halkını köleleştirerek zen

gin olma adına mı?
Kral geçinenler ile dinden para kazanan

lar, acaba hiç Peygamber Efendimizin ha 
yatını okumuşlar mı?

Onun bir ömür boyu hep fakirleri 
düşünerek yaşadığını, bir çok geceler aç 
bile yattığını, aç olanları düşünerek, ekmek 
yediği zaman hurma yemediğini, biliyorlar 
mıydı?

Şimdilerde, dini kullanarak zengin olan 
' ve şaşalı yaşayanlara ne demeli?

Dini kullanarak, halkın elindeki değerleri 
■alarak zengin olanların. hu zenginlikler ' 

' nasıl gerçekleştirdiklerini yasayarak gr uı I 
yoruz; Onların, öncelikli hedefi, dindar ve ! 

I dinsizler diye halkı parçalara bölmek ve 
! birbirleri ile çatışmalarım sağlamak.

Bunlar, toplumun bilinçli ve bilgili 
olmasını istemezler.

Amaçları, “Siyasal. İslam” , “ Ilımlı İslam” 
adları altında birleşerek, sözde dini koru
mak adına halkın elindeki değerleri 
bölüşmektir.

Asıl hedefleri üç kavram üzerinde kurul
muştur.

Birincisi, toplumu ‘Havel’leştirmek, yani 
kendilerine köleleştirmek.'

İkincisi, ‘Düvel’ dediğimiz, halkın malını 
saltanat elde etmek için kullanmak.

‘Değel’ denen kavram ile de, halkın veya 
devletin elindekileri pusu kurarak din adı 
altında kullanarak güçlenmek.

| Bunları yaparken de, İslam Dinini, 
topluma; “Dokunulmaz ve teftiş edilmez, 
sığınak" olarak lanse ederler. Ve hele bir 
düşüncelerine karşı gelin, işte o zaman 
hemen Kafir, dinsiz damgası ile Aforoz 

| edilirsiniz.
Asıl soru ve vurgulanması gereken sap

tama şu;
Allah, dinimizi ve onun rehberi Kuran’ı, 

I tüm insanlığa, doğru yolu bulsun, sapkın- 
| lıklarâ yönelmesin, hırsızlık yapmasın, ah 

laktı olsun, yaptığı işlerde hak geçirmesin, 
helalinden kazansın, dünya nimetlerinden 
faydalansın, adaletli ve iyi bir bölüşümün 
olması ve kendisine ibadet yapılması için 
göndermedi mi?

Kimin ne denli dindar olduğu ortada..
Görünen denizde yüzen gemicikler 

kılavuz istemiyor.

Seçmen kütükleri askıya çıkıyor
Bilgisayar Destekli 
Merkezi Seçmen 
Kütüğü listelen, 
29 Mart 2009 tari
hinde yapılacak 
olan yerel seçimler 
öncesinde bugün 
askıya çıkartılarak 
güncelleştirilecek. 
Listeler, 26 Kasım - 
05 Aralık 2008 
tarihleri arasında 
askıda kalacak. 
Seçmen Kütüğünün 
Güncelleştirilmesi'ne 
yönelik karar dünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Yayımlanan kararda, 
22 Mart 2008 tarihli, 
Resmi Gc^ete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe giren 5749 sayı 
lı "Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seç 
men Kütükleri 
Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun" ile 
298 sayılı Kanunun 
"Seçmen Kütükleri" 
kısmında önemli 
değişiklikler yapıldı 
ğı hatırlatıldı. 
Kararda söz konusu 

. değişiklikler nedeniy 
I le Bilgisayar Destek 

1 li Merkezi Seçmen 
; Kütüğünün 29 Mart 
2009 tarihinde yapı 
lacak olan mahalli 
idareler seçimlerin 
den önce askıya 
çıkartılarak güncel 
leştirilmesi zorunlu 
hale getirildiği 
kaydedildi.
Kararda, yerel seçim 
lerinden önce askıya

ABONE OLDUNUZ MU?
MIimun l|inınIII— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

■Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

WlMlMW
Bursa Valiliği, şehrin 
turizm potansiye 
linin daha iyi değer
lendirilmesi amacıy
la yeni bir karayolu 
şeridinin planla
masını yaptı. 
Bursa'nın sahil 
şeridine önemli bir 
canlılık kazandıra
cak Gemlik- 
Mudanya ve 
Mudanya-Karaca 
bey-Bandırma etap 
lan olmak üzere 
2 etaplı olarak 
Bursa-Bandırma 
Sahil Şeridi’ni kap
sayacak projesinin 
2009 prog ramına 
alınması için 
çalışma başlatıldı. 
Projenin tahmini 
bedeli ise 34 
milyon YTL olduğu 
öğrenildi.
Toplam 21.4 kilome-

çıkarılacak muhtarlık 
bölgesi askı listele 
rinin güncelleştiril 
meşinin hangi esas 
lara göre yapılacağı 
da açıklandı. Listeler 
26 Kasım 2008 Çar 
şamba günü saat 
08.00'de askıya çıka 
rılâcak ve 5 Aralık 
2008 Cuma günü 
saat 17.00'de askı- 
dan indirilecek.

-ASKI LİSTELERİ 
ASILDIKTAN 
SONRA HALKA 
DUYURULACAK- 
Kararın ekinde yer 
alan Seçmen Kütüğü 
nün Güncelleşti 
rilmesi Usul ve 
Esâslarım Gösterir 
Genelge'ye göre, 
muhtarlık bölgesi 
askı listeleri 26 
Kasım 2008 tari
hinde saat 08.00'de, 
muhtarlık bölgeleri 
esas alınarak ait 
oldukları mahalle 
veya köylerde halkın 
kolaylıkla görüp 
okuyabileceği yer- 

tre uzunluğuna sa 
hip Gemlik-Mudanya 
Sahil Şeridi karayol
unun 1.etabı 
tamamlandığında 
60 dakika olan 
Gemlik-Mudanya 
arası kara yolculuğu 
25 dakikaya inecek. 
Yenikapı-Güzelyalı 
hızlı feribotunu 
kullanan araç sürü 
cülerinden Gemlik- 
Orhangazi tarafına 
gidecek olanlar da 
Gemlik-Mudanya 
sahil şeridi yolunu 
kullanabilecek.
Proje hakkında bilgi 
veren Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
sahil şeridini kap
sayan karayolunun 
Bursa'nın bir sahil 
kenti olduğunu 
ispatlayacağını 
söyledi. 

lere asılacak. İlçe 
seçim kurulu baş 
kanlığı, muhtarlık 
bölgesi askı listele 
rinin askıya çıkarıldı 
ğını aynı gün ve 
takip eden her iki 
günde bir belediye 
veya zabıta hopar
lörü ile halka duyuru 
yapacak. Ayrıca, 
ücretsiz olmak kay- 
dıyla, ilçede mahalli 
gazete, TV ve radyo 
aracılığı ile de iki 
günde bir duyuru 
yapılacak. Muhtarlık 
bölgesi askı listeleri, 
05 Aralık 2008 
tarihinde saat 
17.00'de ise 
askıdan indirilecek.
Askıya çıkartılan 
muhtarlık bölgesi 
askı listesinde kayıtlı 
olan seçmenlerden 
kayıtlarında yanlışlık 
veya eksiklik bulu
nan, askı süresi 
içerisinde yerleşim 
yerini aynı ilçe 
içinde başka bir 
muhtarlık bölgesine 
veya bir ilçeden di

Bursa sahillerinin 
Akdeniz sahillerin 
den bile güzel oldu 
ğunu anlatan Vali 
Harput, "Akdeniz'de 
sadece sahil var. 
Ancak Bursa, 
sahillerinin yanı sıra 
eşsiz doğal güzellik
lere de sahip. İşte 
dünyada ender 
olarak bir arada 
görülen bu sahil 
şeridini, turizm 
açısından değer
lendirmek zorun
dayız. Bu yönde 
yapılacak tüm 
çalışmalar Bursa'nın 
bir dünya markası 
olduğu iddiasını 
des tekleyecektir. 
Proje Bursa'nın 
sahil bölgesindeki 
ulaşım kalitesini 
de artıracak" dedi. 
Gemlik-Mudanya- 

ğer bir ilçeye 
nakleden kişiler, 
ilgili nüfus müdür
lüğüne veya nüfus 
müdürlüğünden ala
cakları resmi nitelik
teki belge ile askı 
yeri görevlisine veya 
ilçe seçim kurulu 
baş kanlığına da 
müracaat edecekler. 
Öğrenci olup, seç
men niteliğini taşı 
yan ve öğrenim 
gördükleri yerleşim 
birimlerinde oylarını 
kullanmak isteyen, 
öğrenciler ise 
öğrenim gördükleri 
okuldan öğrenci 
belgesi alarak ve 
yurtta kaldıklarına . 
ilişkin belge ile 
ilgili nüfus müdür
lüklerine bizzat 
başvuracaklar.

ÖDENECEK
ÜCRETLER- 
Askı süresinde 
muhtarlık büroların
da güncelleştirme 
nedeniyle yapılacak 
çalışmalardan 
dolayı, askı yeri 
görevlisi olarak 
görev yapan 
muhtar veya idari 
makam tarafından 
herhangi bir nedenle 
muhtarlık görevi ver
ilen ihtiyar meclisi 
üye ferinden bir 
tanesine yapacakları 
çalışmaları 
karşılığında, 26 
Kasım 05 Aralık 
2008 tarihleri arasın
da 35 YTL gündelik 
ücret ödenecek.

Karacabey-Bandır 
ma Sahil Karayolu 
projesinin iki etap 
halinde inşasını 
düşündüklerini 
kaydeden Vali 
Harput, projenin 
tahmini bedelinin 
34 milyon YTL 
olduğunu açıkladı. 
Projeyle araç 
sürücülerinin 
zamandan tasarruf 
edeceğine dikkat 
çeken Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
"Bölgede meydana 
gelen tatsız trafik 
kazalarının da 
önüne geçmiş ola
cağız. Ayrıca kent 
trafiğinin yoğun
luğunun azaltılması 
noktasında bu 
etabın önemli 
katkıları olacak" 
diye konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa'nın merkez 
Kestel ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında 
geri manevra yapan 
TIR'ın altında kalan 
bir kişi hayatını 
kaybetti. Ölen 
kişinin, TIR sürücü

Softadan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlenen 
1'i çocuk 3 kişi 
hastanelik oldu.

Silindir makinesi sürme hevesi can aldı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
babasının çalıştığı 
firmaya ait 
silindirle geri 
manevra yapan 
bir genç, 4 yaşın 
daki çocuğu ezdi. 
Ağır yaralı olarak 
hastaneye kal
dırılan çocuk

Eıdmtışaâı Karısını sokaHa öMürmi
Hatay'ın Dörtyol ilçe 
sinde bir tarım işçi 
si, tartıştığı karısını 
sokak ortasında 
tabancayla vurarak 
öldürdü.
Alman bilgiye göre, 
önceki akşam Yeşil 
Mahalle'de meydana

78 lik tacizciyle 15 yıl hanis
Bursa’da gittiği 
markette, 11 yaşın
daki kız çocuğuna 
cinsel tacizde 
bulunması saniye 
saniye görüntülen
ince tutuklanan, 
11 çocuk ve 36 torun 
sahibi 78 yaşındaki 
Lütfi Yeşilbahçe 
hakkında 15 yıla 
kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıl 
dı. Osmangazi llçe- 
si’nde, markete gi 
ren Lütfi Yeşilbah 
çe, annesinin peynir 
almak için gönder 
diği S.O. adlı kız 

süne geri manevra 
yaparken yardımcı 
olduğu öğrenildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa-Ankara 
yolu 12. kilome
tresinde meydana 
gelen kazada, 
Varol Çoha (23)

Edinilen bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi Hocaköy 
yolu üzerinde 
ikamet eden Vahip 
Karslı (68), Nuriye 
Karslı (57) ve 9 

hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Z.K (16) 
isimli genç, 
babasının
çalıştığı Mevlana 
Mahallesi'nde 
asfaltlama çalışması 
yapan bir inşaat 
şirketine ait silindir 
makinesine bindi.

gelen olayda, Abdul 
kadir K. (45), 15 yıl
lık eşi Kadriye K. 
(35) ile ailevi sebe
plerden dolayı 
tartıştı. Daha sonra 
tartışma evin dışın
da devam etti. Abdul 
kadir K., sokağa 

çocuğuna cinsel 
tacizde bulunmuştu. 
Marketten çıkan 
kız çocuğunu takip 
edip bu kez gittiği < / 
simit fırınında rahat
sız eden Lütfi Yeşil 
bahçe, kız çocuğu 
nun bağırması sonu
cu yakalanmıştı. 
Markette yaptığı cin
sel taciz, güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülenen 
Lütfi Yeşilbahçe 
çıkartıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanıp cezaevine 
konmuştu.

idaresindeki
16 F 3867 plakalı 
çekici TIR, geri 
manevra yaparken 
sürücüye yardım 
eden Serkan 
Çoha'ya (33) çarptı. 
Kazada TIR 
altında kalan 

yaşındaki Eda 
Nur Karslı kömür 
sobasından sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlendi. 
İnegöl İlçe Devlet 
Hastanesi'ne

Silindiri çalıştıran 
genç, geri manevra 
yapmak istedi.
Bu sırada Çapkın 
Sokak'ta evlerinin 
önünde oynayan 
4 yaşındaki 
Erdoğan Yılmaz, 
silindir makinesinin 
altında kaldı.
Yakınları tarafından 

çıkan eşini üzerinde 
taşıdığı ruhsatsız 
tabancayla ateş ede 
rek vurdu. Ağır yara 
lanan Kadriye K., 
komşuları tarafından 
götürüldüğü Dörtyol 
Devlet Hastane 
si'nde yapılan

Serkan Çoha 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
TIR sürücüsü 
Varol Çoha, polis 
tarafmdan gözaltına 
alınırken olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

kaldırılan 3 kişinin 
sağlık durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ağır yaralı olarak 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Erdoğan 
Yılmaz isimli 
çocuk hayatını 
kaybetti.
Olayın zanlısı Z.K. 
polis tarafından 
gözaltına alındı.

müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Olaydan 
sonra kaçan 
Abdulkadir K.'nın 
yakalanmasına. 
çalışıldığı, soruştur
manın sürdüğü 
bildirildi.

Kömür zenginleri!...
Kömür dağıtım işi zıvanadan çıktı..
Tarihe ‘sosyal yardım’ olarak değil, 

seçmene dağıtılan ‘rüşvet’ diye geçecek..
Aslına bakarsanız kömürü hesapta devlet 

dağıtıyor..
Ama Başbakan, kaymakamlara, valilere 

talimatı partisinin il başkanları toplantısında 
veri yor..

Hal böyle olunca da kömür AKP’nin 
kömürü olu yor..

AKP’nin olan kömürün parasını kim veri 
yor?...

Ey vatandaşım; Parası bizim paramız..
Para bizim paramız, bizim sırtımızdan 

yapılı yor ama, insanların muhtaç oluşu 
herkesin elini kolunu bağlıyor..

Hepimizi suskunluğa itiyor..
Ses çıkarılamıyor..
AKP’de fırsat bu fırsat deyip, oy almak 

için kömür dağıtma işini utanmadan kullanıy
or..

Kömür yüklü TIR kamyonları neredeyse 
resmi geçit yapacak..

Mahallelere sirenlerle, davul zurnayla gire
cekler..

Başbakan, insanları incitmeyin, dağıtımı ' 
gece yapın diyordu ne oldu?

Dinimizde bir elin verdiğini öbür el 
görmesin d^-..

Ne din, ne iman dindarlarımıza vız geliy
or..

Seçim var seçim..
Üstelik yerel seçim!..
Fiyaka zamanı!
Gemi azıya alan alana, Mart ayına doğru 

doğalgaz kullanana da torba torba kömür 
verirlerse şaşmayın..

Çünkü kömür bedava!
Masrafı senin, benim haneme yazılıyor..
El kesesinden hovardalık buna derler...
Dağıtım işlemi oy avcılığıyla sınırlı kalsa 

neyse!
Ortada büyük bir rant da var.
Çuvalı yapan firmanın ismi.
Çuvalı yapan firma Gaziantep’te çıkıyor..
Sahibi, AKP kurucusu ve il yönetim kuru

lu üyesi Eyüp özkesici..
Kömür nereden geliyor? Soma’dan..
Çuval Gaziantep’ten.. Gaziantep’te hazır

lanan çuvallar kamyonlara yüklenip 
Manisa’nın Soma ilçesine getiriliyormuş..

Sizce bu işin içinde rant yok mu?
Bu kömür dağıtım işi de binlerini zengin 

etmedi mi?
Söylendiğine göre trilyonlar dönüyormuş..
Bu işleri yapan ve adeta çete olan kes

imde AKP’lilermiş..
Peki nakliyesi kimden?
Nakliye işini kimler üstleniyor?
Koca koca TIR’lar kime ait?
Onlar da hayrına mı mazot yakıyor?
Ey kapısına kömür konan seçimlerde AKP 

oy verecek benim gariban vatandaşlarım..
Anlayın, kömürün parasını biz veriyoruz, 

rantını AKP yiyor!
Sineye çektik diyelim..
Bizlere, çuvalın, nakliyenin rantını kim 

yiyor?
Bari bunu şöyleyin.;
Hayrına!

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Yoksula 1Û0 YTL taksitle
45 metrekarelik 

konut projesi haşlıyor
Toplu Konut idaresi 
(TOKİ), "yoksula 
konut" projesinin 
uygulanacağı illeri 
belirledi. İlk aşama
da, 18 ilde 15 
bin 266 konutluk 
proje hazırlandı. 
Bu illerde ihaleye 
çıkacak konut 
projelerinin içinde, 
yoksul kesime 
yönelik konutlar da 
yer alacak.
Daha önce, afet 
konutu olarak ve 
yoksul kesim için 
45 metrekarelik 
konutlar yapan 
TOKİ, vatandaşların 
ilgi göstermemesi 
üzerine, bu konut
ların büyüklüğünü 
55-65-75 metreka 
reye yükseltmişti. 
TOKİ Başkanı 
Erdoğan Bayraktar, 
ortalama 28-30 bin 
YTL'ye mal olacak 
konutların, gerçek
ten yoksul kesime 
satılması için 
kaymakamlıkların, 
valilerin, yerel 
yönetimlerin 
gereken önlemi 
alacağını anlatarak, 
"Vatandaş evine

I girene kadar,

i tşvııruda bile 
para almayacağız. 
İçine yerleşince 
100 YTL taksit 
başlayacak ve 
20 yılda geri 
ödenecek "dedi. 
Başvuruların alın
masından sonra, 
konut sayısından 
fazla başvuru olması 
halinde hak sahip
lerinin çekilecek 
kura ile belirlene 
ceğini kaydeden 
Bayraktar, 100 
YTL'yi ödeyemeye

cek durumdaki 
vatandaşların para 
sim da, kamuoyun
da "FAKFUKFON" 
olarak bilinen sosyal 
yardımlaşma ve 
dayanışma fon
larının ödemesinin 
öngörüldüğünü 
bildirdi.
Bayraktar'ın verdiği 
bilgiye göre, 
ilk aşamada 18 
ilde 266 konut 
projelendirilirkeh, 
Mart ayından önce 
satışlar başlayacak.

Kısa adı ANAÇEV 
olan Anadolu Çağ
daş Eğitim Vakfı 
Gemlik Şubesi’nce 
24 Kasım Öğretmen
ler Günü nedeniyle 
gece düzenledi. 
Sealife’de önceki 
gece yapılan yeme 
ğe Umurbey Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
CHP yönetim kuruu 
üyeleri, Gemlik'teki 
öğretmenler ile 
emekli öğretmen
ler katıldı.
ANAÇEV Şube 
Başkan Yardımcıs!’ 
Zeynep Emine 
Aydın, öğretmenleri 
her zaman gururla 
andıklarını söyle 
yerek, ANAÇEV bir 
eğitim kurumu oldu 
ğu için öğretmen 
gününde düzen
ledikleri yemekte 
öğretmenlerle birlik
te olmaktan mutlu
luk duyduğunu 
belirtti. Gecede 
toplanan bağışlarla 
üniversi tede öğren
cilerine burs vere
ceklerini hatırlatan 
Aydın, geceye 
destek veren 
herkese teşekkür 
etti. Neşeli ortamda 
geçen yemekte 
öğretmenler, canlı 
müzik eşliğinde 
coşku ile eğlenme 
fırsatı buldular.

..............

BBP başkan adayım açıkladı
Türkiye'de 10 ayda 
1 milyon 276 bin 
800 kişi, 5 milyar 

316 milyon 532 bin 
67 YTL tutarında 
senedi protesto etti. 
Senetlerin ödene- 
memesi anlamına 
gelen protestolu 
senet, Ekim ayında 
tavan yaptı. 
Protestolu senet 
Türkiye genelinde 
yükselişe geçti. 
Ocak ayında 
132 bin 510 kişi, 
566 milyon 295 
bin 313 YTL, 
Şubat ayında 
122 bin 227 kişi, 
451 milyon 171 
bin 271 YTL, 
Mart ayında 116 

TFİMA a “suyunu boşa 
HARCAMA-

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

bin 471 kişi, 470 
milyon 456 bin 607 
YTL, Nisan ayında 
122 bin 182 kişi, 496 
milyon 908 bin 794 
YTL, Mayıs ayında 
123 bin 614 kişi, 
498 milyon 969 bin 
306 YTL, Haziran 
ayında 116 bin 
749 kişi, 490 
milyon 520 bin 
2 YTL, Temmuz 
ayında 131 bin 
652 kişi, 558 milyon 
566 bin 25 YTL, 
Ağustos ayında 
126 bin 926 kişi, 
537 milyon 565 
bin 255 YTL, Eylül 
ayında 132 bin 
412 kişi, 552 milyon 
132 bin 797 YTL 

tutarında senedi 
protesto etti. 
Eylül ayında 
başlayan hissedilir 
yükseliş Ekim 
ayında da devam 
etti. Ekim ayında 
152 bin 111 kişinin 
693 milyon 946 
bin 697 YTL 
tutarında senedi 
protesto oldu. 
Toplamda 912 
bin 991 'i bin YTL 
üzeri, 363 bin 
809'u da bin 
YTL altı olmak 
üzere toplam 1 
milyon 276 bin 
800 kişi, 5 milyar 
316 milyon 532 bin 
67 YTL tutarında 
senedi ödeyemedi.

Büyük Birlik Partisi, 
Gemlik Belediye 
Başkan adayını 
açıkladı. Belediye 
Düğün Salonu'nda 
geçtiğimiz günlerde 
yapılan toplantıda 
Büyük Birlik 
Partisi’nden yapılan 
açıklamada, Gemlik 
Belediye Başkanı 
adayının Burha 
nettin Nuhoğlu 
olduğu belirtildi. 
Toplantıya, Büyük 
Birlik Partisi Bursa 
İl Başkanı Tahsin 
Kahveci, BBP 
MGYK üyeleri Umut 
Topaloğlu ve Ekrem 
Alpaklı, BBP Gemlik 
İlçe Başkanı Cemil 
Baş, BBP Nilüfer 
ilçe Başkanı Mustafa 
Aydın, BBP İnegöl 
ilçe Başkanı Yüksel 
Ekrem ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanısıra sivil 
toplum örgütlerinin 
temsilcileri çeşitli

partilerin yönetim 
kurulu üyeleri 
ve derneklerin 
temsilcileri katıldılar. 
Burhanettin Nuhoğ 
lu, yaptığı konuşma
da, BBP olarak Gem 
lik'e hizmet anlayı 
şıyla yola çıktıklarını 
belirtti. Nuhoğlu, 
"İlçemizdeki sorun
ların halledilmesi 
için mutlaka bir 
çaba sarf etmek 
gerektiği kanaatin 

deyim. Bu yüzden 
biz de BBP olarak 
elimizi taşın 
altına koymaya 
karar verdik.
BBP çatısı 
altında seçimlere 
girmek için, ilçe 
mizin halı hazırda 
içinde bulunduğu 
sorunları çözmek 
için çalışmalarımıza 
bugünden itibaren 
başlamış bulunu 
yoruz." dedi.
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Seçmen listelerine dikkat..
Seçmen listeleri artık eskisi 

gibi gezerek bu evde kim var 
diye yapılmıyor.

Nüfus Müdürlüklerinin 
geçtiğimiz yillarda yaptığı ev 
hane halkı nüfus yazımlarını 
dikkate alınıyor.
Bilgisayar sistemine giren bu 

yazımlar, Vatandaşlık Genel 
Müdürlüğü ana bilgisayarına kaydediliyor.
Nüfus yazılımlarında evde bulunmayanlar 

daha sonra Ankara’dan gelen bilgiler ■ 
doğrusunda birer birer çağrılarak nüfus 
müdürlüklerinde kimlik kayıtları yapılmıştı. 
İkamet değiştirenlerin başvuruları sonucu 

değişiklikler yapılabiliyor.
O nedenle bugünden başlayarak askıya 

çıkan seçmen listelerini kontrol ediniz.
Oturduğunuz mahallenin muhtarlıklarına 

asılan listelerde adınız yoksa seçmen listesi 
görevlilerine, veya İlçe Seçim Kurulu’na 
Nufus Müdürlüğü’nden alacağınız belge ile 
başvurabileceksiniz.

Seçmen listelerinin askıya çıktığı belediye 
hoparlöründen iki günde bir ilan edilecek.

Beş yılda bir yapılan yerel seçimlerde 
Belediye Başkanları, İl Genel Meclis üyeleri, 
Belediye Meclis üyeleri köy ve mahalle 
muhtarları seçilmekte.
Seçmen listesinde adı olamayanlar, 

zamanında başvuruda bulunup listelere adım

yazdırmayanlar seçimlerde oy kullanamaya
caklar.

Yerel seçimler, 29 Mart 2009 Pazar günü 
yapılacak.

Seçimler, demokrasinin olmazsa olmaz 
larındandır.

Oy kullanma yaşı gelmiş vatandaşların ise 
seçme ve seçilme hakları demokrasilerde 
önemlidir.

Gemlik’te son yerel seçimler 2004 Mart 
ayında yapıldı.

Gemlik Belediye Başkanlığı seçimlerini
AKP kazandı.

AKP adayı Mehmet Turgut, 10 bin 918 oy

alarak en yakın rakibi DYP’den Faruk 
Güzel’i 4 bin 690 oy farkıyla geçti.

Güzel seçmenlerden 4 bin 361 oy 
aldı.

Partilerin adaylarının aldığı oylar 
şöyleydi:

AKP : 10918 (Mehmet Turgut)
DYP : 6228 (Faruk Güzel)
SP : 4361 (Recep Ay gün)

ANAP : 3789 (Adnan Tekin)
CHP : 2849 (Mehmet Ali Kaya)
GP : 1031 (Haşan Kula)

O gün Gemlik Merkezde oy kullanacak seç
men sayısı 49 bin 821 seçmen vardı.

35 bin 32 kişi oy kullanmış, 33 bin 666 sı 
geçerli sayılmış.

2007 Anayasa referandumunda ise, 
Gemlik’teki seçmen sayısı 64 bin 792’ye yük
selmiş.

29 Mart 2009 seçimlerinde bu seçmen 
sayısı esas alınacak ve yenilikler eklenerek 
bulunacağından, oy kullanacak yaşa gelen
lerin seğmen listelerine eklenmesi gerek
mektedir.
Bir kez daha hatırlatma yapıyorum.
Bugün mahalle ve köy muhtarlıklarında 

seçmen listeleri askıya çıktı.
5 Aralık tarihine kadar askıda kalacak. 
Adınız yoksa yazdırın.

Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
Okul Aile Birliği 
üyeleri, 24 Kasım 
Öğretmenler 
günü dolayısıyla 
okullarında çalışan 
tüm öğretmenlerine 
günün anısına 
hazırlattıkları 
plaketleri verdiler. 
Okul Aile Birliği 
Başkanı Ali Aydı 
yaptığı konuşmada: 
‘Siz değerli öğret

menlere emanet 
ettiğimiz yavruları 
mızı kendi çocukları 
gibi yetiştiren, 
eğiten değerli öğret
menlerimizi sadece 
24 Kasımlar da de 
ğil her zaman say 
gıy la anıyoruz ve 
okulumuz öğret
menleri ile gurur 
duyuyoruz" dedi.

Okul Müdür
Adnan Uluğ da tüm 
öğretmenleri adına 
yaptığı konuşmada, 
“Başöğretmen 
Atatürk'ün açtığı 
yolda ilerleyen 
biz öğretmenler 
bu anlamlı günde 
bizleri yalnız 
bırakmadıkları 
için Aile Birliği 
üyelerine tüm

öğretmen arka 
daşlarım adına 
teşekkür eder, 
öğretmenlerimizin 
başarılarının 
artarak de vam 
edeceğine 
söz veririz" dedi. 
Okul Aile Birliği’nin 
öğretmenlere 
verdiği plaketlerin 
ardından 
kokteyl verildi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜ^LÜ 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
MORTGAGC BROKCR'İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazan Alemdar Cad. Civarı 121 m2 3*1 kombi, pimapen, laminant parke 65> YIL
_______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_______________

Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 
135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

_______ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

a . VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Öğretmenler Turnuvasi ni dostluk Mı

Ercüment ESEN
2008-2009 Öğretim 
yılı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü lig heyeti 
tarafından düzenle
nen 24 Kasım Öğret
menler Günü haftası 
etkinlikleri çerçeve 
sinde Gemlik Beledi 
ye Başkanlığı spon
sorluğunda spor 
etkinliklerinde derec- 
eye-gireri öğretmen
lere ödülleri verildi.

। Gemlik İmam Hatip 
Lisesi Salonu’nda 
düzenlenen ödül 
törenine Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül,Gemlik Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İ İçe Milli Eğiti m Şu be 
Müdürü Alt Osman 

Cura, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Akif Alanlar 
ile okul müdürleri ile 
öğretmenler katıldı. 
Düzenlenen voley
bol, basketbol, fut
bol, masa tenisi, 
(Bayanlar-Bayl.ar) 
dalları ile en iyi 
pasör, en iyi smaçör 
ile en iyi enlerödül- 
lendirildi. Voleybol 
müsabakalarında 
karşılaşmalara 
katılan 10 okuldan 
yapılan turnuva 
sonucunda, Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu birinci, . 
Gemlik Lisesi ikinci 
olurken, Çınar 
İlköğretim Okulu 
ise üçüncü oldu.
Voleybol turnuvasın

da dereceye giren 
okullara ödülleri 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül 
tarafından verildi. 
İlköğretim Okulları 

Nle. Orta Öğretim
Okulları arasında 
oynanan Basketbol 
müsabakalarında 
sonucunda ilköğre
tim okulları öğret
menleri birinci, Orta 

' Öğretim Okulları 
öğretmenleri ise 

'^'İkinci olurken, ödül
leri Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
yerildi.
İlköğretim Okulları 
ile Orta Öğretim 
Okulları arasında 
oynanan Futbol 
müsabaka sonucun
da İlköğretim Okul 
lan öğretmenleri 

futbol müsabakasın
da da birinciliği 
alırken, Orta Öğretim 
Okulları öğretmen
leri ise ikinci oldu. 
Ödülleri, Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
tarafından verildi. 
Masa tenisi müsaba 
katarında ise bayan 
lar kategorisinde 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi 
Öğretmeni Ayten 
Gülırmak, birinci 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinden Nihal 
Ülker ise ikinci, er 
kekler kategorisinde 
ise ATL Teknik Lise 
si ve EML'den Hakan 
Osmanoğlu, birinci, 
yine ATL Teknik 
Lisesi ve EML'den 
Esat Abaka ikinci,

Çınar İlköğretim 
Okulu’ndan Sezai 
Aydın üçüncü olur 
ken, ATL Teknik Lise 
şi ve EML'den 
İsmail Güler ise 
dördüncü oldu. 
Müsabakalarda 
dereceye giren 
öğretmenlerin ödül
leri ise, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü 
Hüseyin Zan 
tarafından verildi. 
En İyi pasör olarak 
seçilen Şehit Ethem 
Yaşar İlköğretim 
Okulü’ndan Ender 
Yaylı,Gemlik 
"Lisesi’nden Burhan 
. İnan, en iyi smaçör 
olarak seçilen 
Gemlik Lisesi’nden 
Mehmet Emin Kuru 
ile Atatürk İlköğretim 
Okulu’ndan Evrim 
Bilgin'in ödülleri ise

İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Akif 
Alanlar tarafından 
verildi.
24 Kasım Öğretmen
ler günü haftası 
etkinlikleri çerçeve 
sinde Gemlik Bele 
diye Başkanlığı spon 
sorluğunda düzenle
nen müsabakalarda 
ise bayanlar katego 
risinde en iyi enler 
ile erkekler katego 
risindeki en iyi 
en'lere ödülleri ise 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül ile 
Gemlik Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
tarafından verildi. 
Ödül töreni, Gemlik 
İmam Hatip Lisesi 
yemekhanesinde 
müdür ve öğretmen
lere verilen yemekle 
sona erdi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldıım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. İSMAİL ÜNER

TFMA £ “suyunu B0§A Q HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset |stik|a| Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 5133595

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borcu olanlara 
müjdeli haber

Küresel krizin etki
lerini en aza indir 
mek için hazırlanan 
ekonomik paketin 
çalışmaları sırasında, 
kara listeye af da 
gündeme geldi. 1.1 
milyon kişiyi ilgilendi 
ren sicil affı ile ilgili 
çalışma yapılması 
kararlaştırıldı. 
Küresel krize karşı 
alınacak tedbirlerin 
yer aldığı ekonomik 
paket üzerinde çalı 
şan bakanların yap
tığı toplantıda, kara 
liste olarak nitelendi 
rilen zamanında 
ödenmeyen krediler
le ilgili olarak bilgi
lerin yer aldığı list
eye, mali sicil affı 
getirilmesi gündeme 
geldi. Kriterlerinin 
ise BDDK'nın banka 
larla yapacağı çalış
ma ile belirlenmesi 
kararlaştırıldı. 
Başbakan Erdoğan 
ile yapılacak toplan
tının ardından netle 
şecek. Çalışmalar 
sırasında, firmaların 
ve vatandaşların,

dönüştürülmesi 
kararı çerçevesinde, 
ilgili kamu kuru
luşlarının da katilı 
mıyla ‘Kayıt Dışı 
Ekonomiyle Müca 
dele Stratejisi Eylem 
Planı' hazırlandı. 
Sosyal Güven lik 
Kurumu, Bankacı lık 
Düzenleme ve Denet 
leme Kurumu (BD 
DK), Sermaye Piya 
sası Kurulu (SPK), 
Gümrük Müste şar- 
hğr, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), Hazine 
Müsteşarlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı 
(DPT), Tütün ve 
Alkollü Ürünler 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu gibi uygu
layıcı birimlere de 
gönderilen Planda, 
kayıt dışıyla müca 
dele için 2 yıl içeri 
sinde 105 temel dü 
zenlemenin hayata 
geçirilmesi ön 
görüldü.
Planda Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın görüşleri

nedeniyle bankalar
dan kredi ve kredi 
Kartı alamadıkları da

pgündt ine geldi.
I Düzenleme, hükümet 
, tarafından da onay- 
, lanırsa, bu düzen

lemeden yaklaşık 1.1 
milyon kişinin yarar
lanması bekleniyor. 
Af çerçevesinde, 
kredi kartı, tüketici 
kredisi, karşılıksız 
çek ya da senet 
borcu nedeniyle 
yasal takibe uğra 
yanlara, borçlarını 
yeniden yapılandır
ma hakkı verilecek. 
Kayıt dışı ekonomiy 
le mücadelenin bir 
devlet politikasına

Kayıt dışı ekono
minin gelişmiş ve “ 
gelişmekte olan | 
ülkelerde ciddi bir ‘ |
sorun haline geldigi- I 
ni vurgulayan
Unakıtan, ‘İktisadi 
faktörler dışında 
sosyal, siyasi, 
psikolojik ye ahlaki 
nedenlerin tama 
mıyla yakın ilişki 
içinde olduğu bilinen 
kayıt dışı ekonomi, . 
teorik olarak birçok 
çözüm önerileri 
sıralanan, ancak bir 
türlü orta dan 
kaldırılamayan bir 
sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır.” 
dedi.

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

1 n 1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

□

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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

ra KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
Ç.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

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
Tamı AJirıH 44 eaULAŞIM

R 
E

METRO 5131212
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esıda» 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kam» Koç 513 36 71

lapu OlGI. MUu. 914 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46H HASTANELER

D
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast 513 23 29 RELEDİYED 

F
Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20■> 

R 
I

TAKSİLER
Zabıta 914 44 44
Otobüs İşlet 513 45 21-122

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

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

SAHİBİNDEN 
SATILIK BİNA

Endüstri Meslek 
Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden ■ 

oluşan (her biri 
110 m2 2+1) bina 

sahibinden satılıktır, 
0 544 677 44 31

DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

DAĞITICILAR

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 51417 00

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM :(0J38) 322 70 73

ÖĞRENCİLER İÇİN ■ I ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI I SOBALI ve DENİZ MANZARALI EI KİRALIK DAİRELER 

■I 0537 301 73 62

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3220 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil)
Sahibi: Kadri GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sök. No:3/B
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaaclık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini~bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

NÖBETÇİ 
ECZANE

Kasım 2008 
FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel :5l39l 27 GEMLİK

VENÜS SİNEMASI 
, AŞK TUTULMASI 

14,00 «16.15 ■ 
19.00 «21.00

DEVRİM ARABALARI 
I4.15>19.00 
(Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN
OKUYUN 
OKUTUN
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■ www.tınrturiccom.w

Bursa’da güven veren araç muayenesi için bizi izleyin!
TÜVTURK tarafından işletilecek yeni araç muayene istasyonları Bursa'da açılıyor... 
TÜVTURK, araç muayene sisteminde yeni bir dönem başlatıyor. T.C. Ulaştırma Bakanlığı’nm denetiminde, Türkiye’nin 
uluslararası standartlara sahip yeni araç muayene istasyonları Bursa’da hizmete giriyor. TÜVTURK ve TÜV SÜD Bursa 
Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. işbirliğiyle Bursa Merkez, Gemlik, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve 
Orhangazi Tesisleri ile Araç Muayene İstasyonları, 22 Kasım 2008 tarihinden itibaren siz Bursa halkının hizmetinde.

Araç muayenesinin yasal bir zorunluluk olmasının ötesinde, trafik ve araç güvenliğini artıran, sizin ve sevdiklerinizin
hayatına değer katan bir ihtiyaç olduğunu unutmayın. 
TÜVTURK
Güven verir. Değer katar.
TÜVTURK BURSA İSTASYONLARI
Merkez
Ahmet Vefık Paşa Mh. Çavuşoğlu
Sok. No: 8 Kestel BURSA
Tel : 0 224 372 24 5İ-527372 33 55
Fax : 0 224 372 25. 00

Gemlik.
Parsbey Mh. Yalova Yolu Cad. 
No: 76 Umurbey-Gemlik/BURSA 
Tel : 0 224 512 15 78-79-80
Fax: 0 224 512 1555

İnegöl
Huzur Mh. Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı No: 11 İnegöl / BURSA
Tel : 0 224 714 14 24 / 714 17 16 
Fax: 0 224 714 03 33

Karacabey Mustafakemalpaşa Orhangazi
Canbalı Mh. Çakıllı Kuyu Mevkii Atalar Mah. Balıkesir Cad. No:83 Muradiye Mh. Süpürgelik Mevkii
Küme Evler No: 36 Karacabey/BURSA Tatkavaklı-Mustafakemalpaşa/BURSA Sok. No: 36 Orhangazi BURSA 
Tel : 0 224 671 83 03-07-91-94 ' Tel : 0 224 636 64 49-50-51-52 Tel : 0 224 572 22 05-36-46
Fax: 0 224 671 83 95 Fax: 0 224 636 64 34 Fâx: 0 224 573 22 33

Çalışma saatleri: Pazar hariç her gün 08.30 - 17.30 info@tuvturk.com.tr

MflNfîSTIR'Dfî DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONAKLAR VİLLfiLfîRI İııiWıli8illmm

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

✓ 240 M2
S GÜVENLİKLİ

✓ ÖZEL YÜZME HAVUZLU
✓ RADYAL TEMEL C - 30 BETON

Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan hayata 
geçirilen 
‘Uluslararası 
Bursa İpek Yolu 
Film Festivali’, 
Bosna- Hersek

I ‘ıİmleriyle
Balkan rüzgarını 
Bursa'da estirecek. 
Bu yil 28 Kasım 
Cuma ile 4 Aralık 
Perşembe tarihleri 
arasında düzen

lenecek ve 
< dünyaca ünlü 
| en özel filmleri

Bursalı sinema 
I severlerle buluş 
ı turacak olan 

festival, ‘İpek

Yolu Üzerinden: 
Bosna - Hersek’ 
bölümüne ev 
sahipliği yapacak. 
Balkanların ve 
Avrupa’nın en 
önemli sinema 
etkinlikleri arasında 
gösterilen ve 
Ağustos ayında 
14.’sü gerçekleş 
tirilen Saraybosna 
Uluslararası Film 
Festivali’nin yöneti
cisi Mirsâd Purivat 
ra’nın seçtiği filmler, 
Bursa’da izlenime 
sunulacak.
Saraybosna’daki 
yaşamı konu 
alan filmler, 
Balkan sinemasın

dan kesitler 
sunma niteliğini 
de taşıyor.
Uzun yıllardır 
kardeş kent olan 
Saraybosna ile 
Bursa arasındaki 
dostluğun pekiştir
ileceği filmler, 
sinema tutkunlarının 
da beğenisini 
kazanacak..
‘İpek Yolu Üzerin 
deh: Bosna 
Her sek’ bölümün 
de, ‘Estrellita’, 
‘Gece Bekçisi’, 
‘İyi Olmak Zor’, 
‘Kar’, ‘Nafaka’ 
ve ‘Turne’ adlı 
filmlerin gösterimi 
yapılacak.

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ. 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT 
Fahrettin MİNARE

I4UJ0 3MOaAst(klil Cad. No: 30/A Gemlik 
Te| ; C0*224) 5|İ3|42 364.37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

ELEMAN ARANIYOR
MOTOKURYE

EN AZ ORTAOKUL MEZUNU (TERCİHEN LİSE MEZUNU) 
A2 SÜRÜCÜ RELGEIİ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ. 
MNG KARGO A.Ş. GEMLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. No: 7/1 
Tel: 512 30 21 - 512 30 22 GEMLİK

mailto:info@tuvturk.com.tr
http://www.forumemlak.com
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Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü 
ğü'nden yapılan açıklamada Balkanlar 
üzerinden gelen soğuk ve yağışlı 
havanın etkisi altına girileceği bildirildi. 
Bugün, Marmara’nın kuzey bölgelerini 
etkisi altına alacak yağışlı hava ile birlik
te hava sıcaklığı 8 ile 10 derece azalacak.

Engelli gençlere 
grin aşısı namlılı

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi Eğitim Salonu’nda dün Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Ömer Aktar, hiperaktif çocuk konusunda öğretmenleri bilgilendirdi. Artar, hiperaktif çocuklarda yara
mazlık, hareketlilik ve dikkatsizliğin bir hastalık haline gelmekte olduğunu belirtti. Haberi sayfa 4'de

Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma 
Derneği ile Işkur İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa 
yürüt tükleri "Kristal Cam İşçiliği Projesi"nde 
çalışan özürlü gençlere grip aşısı yapıldı. 2’de

Güne Bakı;
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kemal Akıtın annesi vefat etti
Atatürk’ün öğretmenlerine...

TBMM’nJ ziyaret eden öğretmenlerle görüşen 
CHP Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, öğret
menlere çok özgün bir konuşma yapmış.

Bu konuşmayı yapacağını daha önce CHP’ye 
katılan çarşaflı kadınlar konusunda görüş sorar 
gazetecilere 24 Kasım'ı beklemelerini istemiş.

Açıklaması bir mesaj niteliğini taşıyor.
Mumcu, öğretmenlere şöyle seslenmiş: 
"Geriye dönüp baktığınızda; .‘İşte başöğret

menimizin istediği gibi, Laik Cumhuriyete yakı 
şan, kafasının içi ve dışı örtülmemiş bir eser 
ortaya çıkardım’ diyebiliyorsanız görevinizi layı 
kıyla yapmışsınızdır demektir."

Devamı sayfa 5’de

Gemlik Ticaret J jS 
ve Sanayi Odası Başka * & 
nı Kemal Akıt’ın 93 ya 
şındaki annesi Fatma * < 
Akıt, vefat etti. Akıt, 
dün Merkdz Solaksuba HR 
şı Caminde ikinci nama 
zindan sonra kılınan ce 

' naze namazından son sb 
ra ilçe mezarlığında 
toprağa verildi. 2’de ■

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kemal Alılın annesi velâtetfl
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal 
Akıt’ın annesi 
Fatma Akıt (93) 
vefat etti. 
1973-1980 tarihleri 
arasında Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
yapan Merhum 
İbrahim Akıt’ın 
eşi olan Fatma 
Akıt, bir süredir 
rahatsızlığı 
nedehiyle tedavi 
görmekteydi.
Dün, sabahın erken 
saatlerinde hayata 
gözlerini kapayan 
Fatma Akıt’ın 
cenazesi, Merkez 
Solaksubaşı 
Caminde, İmam 
Süleyman Yedek’in 
kıldırdığı cenaze 

| namazından sonra 
İlçe Mezarlığı nda 
toprağa verildi.

CENAZEDE 
BULUŞTULAR 
Cenazeye, eski 
ANAP Genel 
Başkan Yardımcısı 
ve Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih 
Mehmet Güler, 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Celal Sönmez, 
siyasi partilerin 
il ve ilçe temsilcileri, 
kurum ve kuru
luşların yöneticileri, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası, 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet 
Kooperatifi, Şoförler 
ve Otomobilciler 
Odası, Muhtarlar 
Derneği, Mimarlar 
Odası, Mühendisler 
Odası, kooperatif 
yöneticileri ile 
nakliye kooperatif 
lerinin yöneticileri 

ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 
Kemal Akıt ve çocuk 
lan cenaze sırasında 
ve daha sonra Tica 
ret ve Sanayi Oda 
sı’nda taziyeleri 
kabul etti. Fatma 
Akıt’ın cenazesi kılı
nan namazın ardın
dan İlçe Mezarlığı'n 
da sevenleri tarafın
dan son yolculuğu
na uğurlandı.

Engelli gençlere grip aşısı yapıldı
I Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
ile İşkur İl 
Müdürlüğü'nün 
ortaklaşa yürüttük
leri "Kristal Cam 
İşçiliği Projesi"nde 
çalışan özürlü 
gençlere grip 
aşısı yapıldı.
1 Nolu Sağlık 
Ocağı’nda 
hemşireler • 
tarafından yapılan 
aşıda iğneden 
korkan özürlü 
gençler zor 
anlar yaşadılar.

Dernek Başkanı 
Tamer Sivri, 
Serbest Bölgede

faaliyet gösteren 
Aunde Teknik 
Firmasının

verdiği 112 adet 
grip aşısı ile birlikte 
derneğin temin

ettiği aşılarla 
birlikte yaklaşık 
150 kişiye grip aşısı

yapmaya başladık 
larftıı söyledi.
Atölyede Cam 
İşçiliği Projesinde 
çalışan gençlerin 
sağlık ocağında 
aşı olduğunu, 
diğer çocukların 
ise Ata 
Mahallesi’nde 
bulunan özürlüler 
okulunda aşı 
olacaklarını 
söyleyen Tamer 
Sivri, bu aşıların 
özürlü çocuklara 
her yıl yapıldığını 
ve sağlıklarının 
korunmakta 
olduğunu 
söyledi.
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1 kişilik tecavüz timi yakalandı YazıYORUM
Bursa’da, G.T. adlı 
14 yaşındaki kız, bir 
süre önce babasın
dan boşandıktan 
sonra ikinci evliliğini 
yapan annesi S.Ç.’ 
nin yanında yaşa
maya başladı, 
iddiaya göre bir süre 
önce üvey babasıyla

Trafik kazalarında 3 yaya yaralandı
Bursa’da, şehrin 
farlı yerlerinde 
yolun karşısına 
geçmeye çalışırken 
otomobil altında 
kalan 3 kişi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Konak 
Caddesi ile 
Beşevler 
Caddesi’nin 
kesiştiği yerde

Evden ziynet eşyalarını çaldılar
Bursa’da iki evde 
ayrı ayrı ziynet 
eşyaları çalındı. 
Efır evden bin YTL 
değerinde , diğer 
evden ise 500 
YTL’lik ziynet eşyası 
çalan hırsızlar, 
kayıplara karıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Piremir 
mahallesi Uludağ

Helikopterli düğün yapan emlakcı gözaltında
Bursa’da Ağustos 
ayında oğlunun 
sünnet düğünü için 
limuzin ve helikopter 
kiralayan emlakçı, 
dolandırıcılık yaptığı 
iddiasıyla gözaltına 
alındı. İddiaya göre, 
sahte isim kullana 
rak başkasına ait 
arsayı 230 bin YTL' 
ye satan Kayapalı 
Emlak sahibi İsmail 
Dengiz'in dolandın 
cılığı, tarlanın ger 
çek sahibinin arsayı 
yeniden satışa çıkar
masıyla ortaya çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın ünlü 
emlakçılardan Kaya 
palı Emlak sahibi 
İsmail Dengiz, Şe 
min Emlak sahibi 
Selim Şemin'e, 19 
Ocak 2008 tarihinde 
Hasanağa 
beldesinde bir arsa 
yı satmak istedi. 
35 dönümlük arsa 
mn sahibi olarak 
tanıttığı Ahmet 
Duyan ve kardeşinin 
zor durumda olduğu 

tartışan G.T. evden 
kaçtıktan sonra, as 
ker firarisi olan 20 
yaşındaki M.T. ile 
tanıştı. M.T., cinsel 
ilişkiye girdiği küçük 
yaştaki kızı bu 
kez tanıştırdığı 
arkadaşları, 24 
yaşındaki A.S., 21 

yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Cavide Süzgün'e 
(57) Metin G. 
idaresindeki 
16.J.5689 plakalı 
otomobil çarptı.
Odunluk 
Mahallesi Kale 
Caddesi'nde 
yolun karşısına 
geçmek isteyen 
Burak Işıklar'a (15) 

caddesi üzerinde 
yaşayan Derya K'nın 
(27) evine, mutfak 
penceresinden 
giren kişi ya da 
kişiler, yatak 
odasında bulunan 
yaklaşık bin YTL 
değerindeki 
altınları çaldı.
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

nu, kanser hastaları 
bulunduğunu ve 
arsalarını satmak 
istediklerini söyle 
yen İsmail Dengiz, 
arsayı uygun fiyata 
ve taksitle satabile
ceğini söyledi. 
Koşulları uygun 
bulan Selim Şemin, 
230 bin YTL'ya anlaş 
tı. Paranın bir kısmı 
m peşin veren bir 
kısmını da taksitlere 
bölen Şemin, emlak 
çı İsmail Dengiz, Ah 
met Duyan ve karde 
şi ile arsa satışı ile 
ilgili sözleş me imza
ladı. Şahısların kim
lik fotokopilerini de 
alan Şemin, ödeme 
bittiğinde tapuyu 
üzerine geçirecekti. 
Bundan sonra olay
lar şöyle gelişti: 
Arsanın borcu bittiği 
halde "Ben sana böy 
le güzel bir yer ayar 
tadım. Çok ucuz 
oldu. Mal sahipleri 
kabul etmiyor. Biraz 
daha para vermeli 
sin" diyerek kendi

yaşındaki
A.T., 17 yaşındaki 
İ.B. ile cinsel 
ilişkiye zorladı.
29 yaşındaki H.Ş., 
20 yaşındaki B.B. 
ve 27 yaşındaki 
U.Y.’hin esrar 
içirip cinsel 
istismarına uğrayan 

ise Mustafa Ç. 
idaresindeki 
16 P 6907 
plakalı 
kamyonet çarptı. 
Selçukhatun 
Mahallesi Atatürk 
Caddesi üzerinde 
gerçekleşen 
bir diğer kazada 
da yolun karşısına 
geçmeye çalışan 
Nurten Kuş (62),

Öte yandan, 
Bursa merkez 
Nilüfer ilçesinde 
bir evden bin 500 
YTL değerinde 
ziynet eşyası ile 
bir adet dijital 
fotoğraf makinası 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Beşevler 
mahallesi Bayır 

sinden 150 bin YTL 
daha isteyen İsmail 
Dengiz'le aralarında 
sorun çıkan emlakçı 
Şemin, abisi Halim 
Şemin'in telefonu ile 
şok oldu. Halim 
Şemin, internette 
kardeşine ait arsanın 
satışa çıkartıldığını 
söyledi. Bunun üzer
ine arsayı satışa 
çıkartan Ahmet 
Duyan'ı arayan Se 
lim Şemin, "Bu arsa 
yı bana satmadın mı, 
nasıl bir daha satar 
sın” diye sordu. 
Ahmet Duyan'dan 
"Ben arsa falan sat
madım, sen dolandı 
rılmışsın” ifadesini 
duyan Selim Şemin, 
Ahmet Duyan'la 
buluştuğunda, ken
disini Ahmet Duyan 
diye tanıtan insan
ların sahte kimlik 
kullanarak dolandı 
rıcılık yaptıklarını 
öğrendi.
Bunun üzerine 
savcılığa suç duyu
rusunda bulunan

G.T., polisin sokak 
denetimleri sırasın
da şüphe üzerine 
yakalandı.
G.T.’ye tecavüz 
eden ve 
cinsel istismarda 
bulunup esrar 
içiren 7 kişinin 
sorgusu sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Babacan T. 
yönetimindeki 
16 D 0571 plakalı 
otomobilin 
altında kaldı.
Çeşitli hastanelerde 
tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kazalarla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

sokak üzerindeki 
bir sitede Sinem 
K'ye (27) ait eve 
giren kimliği belirsiz 
kişi ya da kişiler, bin 
500 YTL tutarında 
ziynet eşyası ile 
1 adet digital 
fotoğraf makinesini 
alarak kaçtı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Selim Şemin, elinde 
sözleşmenin bir 
nüshası olmadığı 
için polis eşliğinde 
İsmail Dengiz'in ofi
sine geldi. Ofise tek- 
başına giren Selim 
Şemin, istediği 150 
bin YTL’yi ödeyip 
tapuyu almak iste
diğini söyledi. Selim 
Şemin, İsmail 
Dengiz'den 
sözleşmeyi alıp 
hesap makinasıyla . 
hesap yaparken, 
polise cep telefo
nundan çağrı bıraktı. 
Çağrı üzerinden 
kahvede bekleyen 
sivil polisler ofise 
girdi. Polis, kendi
lerini müşteri zanne 
den ve içeri buyur 
eden İsmail Dengiz 
ve sahte Ahmet Du 
yan ile kardeşini 
ofiste suçüstü 
yakaladı. Gözaltına 
alınan İsmail Dengiz 
ve sahte Ahmet 
Duyan ile kardeşinin 
emniyetteki sorgu
ları devam ediyor.

Öğretmenlerim....
24 Ekim gününü, Atatürk’ümüzün Başöğ 

retmenliğe getirilişinin yıl dönümü olduğu 
için “Öğretmenler Günü" olarak kutladık.

Bin bir çile ile etraflarına ışık saçan siz 
öğretmenlerime saygılarımı sunuyorum.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk,öğretmenler için, “Cumhuriyet fikren, 
ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek 
karekterli muhafızlar ister.

Yeni nesli bu özellik ve kabiliyetlerle 
yetiştirmek elinizdedir" demişti.

Değerli öğretmenlerim.
Rahmetli babamın saygıdeğer arkadaşları; 
Sizler Atamız’ın bu vasiyetini tuttunuz.
Bizleri yetiştirdiniz ve geleceğimizi 

emanet edeceğimiz gençlerimizi yetiştirmeye 
devam ediyorsunuz.

Sağ olun, var olun, ellerinizden öpüyo
rum..

Böylesine kutsal bir mesleğin sahibi olan 
sîzlerden;

Sizleri senede bir gün andığımız, öğret
men olmak için diploma aldıkları ve 
okullarımızla çocuklarımızın sizlere ihtiyacı 
olduğu halde, sokak ve kahvehaneleri işsiz 
ler olarak doldurttuğumuz için...

Türk milleti adına özür dileriz..
Gençlerimiz, emanet ettiğimiz sizlere okul

dan çıktıktan sonra çorap, mendil, limon sat
tırdığımız otellerde kâtiplik, gece kulüp
lerinde ve gazinolarda, şarkıcılık yap
tırdığımız içinde özür dileriz...

Dün televizyonlarda genç bir öğretmen 
kendisine kadro verilmediği, ücretli olarak 
650 ytl maaş aldığı için, 1200 YTL maaşı ölan 
kömür işçisi olmaya mecbur kaldığını göz 
yaşları içinde anlatırken inanın benimle 
beraber, Bu vatanın evlatlarının da yürekleri, 
vicdanları sızlamıştır..

Hayatınızı bin bir zorluk ve yoksulluklar 
içerisinde sürdürttüğümüz için, aldığınız 
ücretlerle sizleri sinema, tiyatro gibi kültürel 
faaliyetlere katamadığımız, sizlere değil 
gazete, kitap dahi alacak paranızı sağlaya
madığımız için, hakikaten kusura bakmayın...

İnanın bunlar benim gibi sizi sevenlerin 
suçu değil..

“Devlet malı deniz^yemeyen domuz” deyi
minin gereğini o kadar çök yerine getiren var 
ki, sizlere hakkınız olan parayı veremiyoruz.

Umarım bunları reva görenler başını iki 
ellerinin arasına alır da bu meselelerin 
çözümü için mesai yapar ve kendi aldıkları 
maaşlara (10.000) bakıp biraz olsun vicdan
ları sızlar...

O zaman sizlerin daha arzulu, daha heye
canlı, gözlerinizin pırıl pırıl olacağını, gele
ceğimizi emanet edecek gençlerimize daha 
çok emek vereceğinizi biliyorum.
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Öğretmenlere tıiııeraktif çocuk uyarısı
Seyfettin SEKERSÖZ
Günümüzde ismi sıkça 
duyulmaya başlanan 
Hiperaktif konusunda 
öğretmenlere 
yönelik bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. 
Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi Eği 
tim Salonu’nda Çocuk 
Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Ömer Aktar, verdiği 
bilgilendirme toplan
tısında Hiperaktif 
Çocukların durumu 
konusunda öğretmen
leri bilgilendirdi. 
Hiperaktif çocuklarda 
yaramazlık,, hareketlilik 
ve dikkatsizliğin bir 
hastalık haline 
gelmekte olduğunu 
söyleyen Dr. Artar, 
davranışların çocuğun 
yaşı ve gelişimsel 
düzeyine göre anormal 
şekilde değişmekte 
olduğunu söyledi.

TEMEL BULGULAR 
Hastalığın çocukta 
davranışsal, zihinsel, 
duygusal ve sosyal 
alanda pek çok belir
tisinin olduğunu 
söyleyen Dr. Artar. 
"Duygulanımları 
oynaktır, çevresel 
olaylar karşısında aşırı, 
patlayıcı, gergin reak
siyonlar gösterebilirler. 
Ufak şeyler karşısında 
aşırı mutlu yada aşırı 
mutsuz ve umutsuz 
olabilirler" dedi.

AŞIRI HAREKETLİLİK 
Hiperaktif çocuklarda 
yaşamın ilk yıllarında 
hatta anne karnından 
itibaren aşırı hareketli 
ligin başladığını söyle 
yen Dr. Artar, bunları 
sırasıyla, "Sürekli koş
tururlar ve laf dinleme
zler, buna bağlı olarak

Seyfettin SEKERSÖZ
Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi’nde bulunan 
Gemlik Çıraklık Eğitimi 
Merkezi bünyesinde 
faaliyet gösteren 
Çıraklık Okulu Okul 
Ali Birliği yönetimi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek, destek 
talebinde bulundular. 
Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdür 
Vekili Ersan Tunç 
ile Okul Aile Birliği 
Başkanı Musa Demir, 
yönetim kurulu üyesi

da sürekli düşerler, 
çarparlar etrafa bak
madan aniden yola 
fırlayabilirler ve kazaya 
neden olurlar, ders 
sırasında duramazlar, 
sıraların arasında dola 
şırlar, Yalnızken sorun
ları daha azdır, sınıfta, 
kampta, sinema ve 
tiyatroda bu sorunlar 
artar" olarak gösterdi.

DİKKAT EKSİKLERİ 
Hiperaktif çocukların 
dikkatlerinin çok dağı 
nık ve dış uyarılardan 
çok çabuk etkilendik
lerini de hatırlatan Dr. 
Artar, "Dikkati toplama, 
sürdürme, gerektiğinde 
başka yöne kaydırma 
becerileri sınırlıdır. 
Okulda ve ders çalışır 
ken dikkat sorunları 
daha da artar. Zamanı 
kullanma konusunda 
beceriksizdirler, bu 
nedenle planlama yap
maları sıkıntılıdır. Bu 
çocuklar hayal dünya 
sında yaşıyor gibi 
sürekli dalıp giderler. 
Sık sık eşyalarını 
unuturlar ya da 
kaybederler" dedi. 
Hiperaktif hastalığının 
bir diğer belirtisinin ise 
Dürtüsellik olduğunu 
belirten Dr. Ömer Artar, 
"Bu hastalık belir-

Hayati Koyun ile 
birlikte Başkan 
Turgut'a yapılan 
ziyarette okulun 
ihtiyaçları masaya 
yatırıldı. 
Çıraklık Eğitim 
Merkezinin özellikli 
bir okul olduğunun 
altını çizen Başkan 
Turgut, "Orada gele
ceğin sanatkarları, 
ustaları yetişiyor. 
Orada eğitim görme
den iş yeri açılmıyor. 
Onun için çıraklık 
okulunun bizdeki 
yeri ayrıdır" 
diye konuştu. 

tisinde aklına geleni 
yapma, isteklerini 
erteleyememe, sırasını 
bekleyememe, konuş
maların arasına girme, 
sonucunu düşün
meden davranma gibi 
bulgular. Bu özellikler
den dolayı kolay ilişki 
kurarlar, liderlik özellik
leri iyidir. Ancak çabuk 
öfkelenip sık sık kavga 
ederler. Grup oyun 
yada etkinliklerine 
girişleri de çıkışları da 
kolaydır, öfkelerini 
bastırdıklarında 
grup lideri olabilirler. 
Karıştırıcı yada eleklik 
özellikleri fazladır.
Arkadaşlarının kafaları
na vurma, çekmece 
kurcalama, kızların 
saçını çekme, etekleri
ni kaldırma gibi özellik
leri vardır. Ergenlik 
döneminde uygunsuz 
cinsel temaslar ve bazı 
zararlı bağımlılıklara 
eğilimleri de bu yüzden 
fazladır" dedi.

NEDENLERİ 
Dr. Ömer Artar, bu 
hastalığın nedenlerini 
ise şöyle özetledi 
A Genetik: Kromozon 
bozuklukları, ailelerde 
psikiyatrik hastalık ve 
madde bağımlılıkların
da artış, tek yumurta

Okulun dış badana 
ve çevre düzenleme
sine ihtiyaç duyul
duğunun altını 
çizen okul aile 
birli üyeleri öğrenci
lerin boş vakitlerinde 
oturmaları için de 
piknik masası 
talebinde bulundular. 
Çıraklık okulunun 
ihtiyaçlarının 
karşılanması için 
destek vereceğini 
bildiren Başkan 
Mehmet Turgut, 
ayrıca okulda 
muhtaç durumda olan 
10 öğrenciye de 

ikizlerinden birinde 
varsa İkincisinde 
yüz de 70 olması.
B. Yapısal 
Değişiklikler: Beyin 
hücreleri daha azdır, 
özellikle ön beyinde 
beyaz cevherde azalma 
vardır, nadiren kafa 
travması ve düşmeler
den sonra şikayetler 
başlayabilir.
D. Aile Tutumları ile 
ilgili nedenler: Aşırı 
hoşgörülü yada aşırı 
kuralcı aile, erken 
bebeklik döneminde 
yetersiz anne bebek 
ilişkisi, anne baba 
geçimsizliği, 
parçalanmış aile. 
E, Diyet ve Alerji: 
tsansıyei yağ asil
lerinin yetersiz tüketimi 
(omega3-omega6) Aler 
jik çocuklarda DEHM 
oranı biraz daha fazla. 
F. Çevresel Toksinler: 
Prematüre düşük do 
ğum ağırlığı, doğum 
komplikasyonları, SSS 
enfeksiyonları, gebelik 
sırasında annenin al 
kol, sigara kullanması

ZITLAŞMA
Öfke patlamaları, 
yasaklananı yapma, 
başkalarını kızdırma, 
alınıp, kırılırlar, kızgın, 
gücenmiş, içerleyen 

Çıraklık Okulu Okul Ali Birliği yönetimi 
Belediye Başkanı Mehmet'Turgut'u ziyaret etti

bayram için elbise 
yardımında bulu
nacağını söyledi.
Çıraklık okulunun 
diğer okullara göre ayrı meslek edinmeleri 
bir özelliğinin için buraya
bulunduğuna gönderiyorlar, burası

ve kincidirler.

DAVRANIŞ 
BOZUKLUĞU
İnsanlara, hayvanlara 
ve eşyalara zarar ver 
me, kavgacı, döğüşçü, 
çeteci, acımasız, kaba
dayı, yangın çıkaran, 
kundaklayan, hırsızlık, 
dolandırıcılık ve 
yalancılık yapanlar.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 
Matematik, okuma yaz
mada güçlük, sağ sol 
kavramı olmama, el 
göz kavramının olma
ması. Bu kişilerin mut
laka bireysel eğitime 
ihtiyaçlarının olduğu 
ve zeka geriliğinin 
büfanmasi.

ERGENLİK DÖNEMİ 
Bu kişilerde dürtü 
denetim sorunları ön 
plana çıkıyor, (madde 
bağımlılığı, uygunsuz 
cinsel temas, depreş 
yon, intihara eğilim, 
öfke patlamaları) gibi. 
Okul başarısı giderek 
giderek düşer, sosyal 
arkadaş gruplarından 
koparak tehlikeli marji
nal gruplara dahil olur 
lar. Zamanı iyi ayarlaya 
maz. Ev ve okuldaki 
programlara uyama- 
zlar, sorumluluk, okul- 

dikkat çeken 
Başkan Turgut, 
"Çocuklarını okuta- 
mayan aileler onlan 

dan kaçma, parasal 
konularda yalan 
söyleme, cinsel 
aşırılık ve hastalıklara 
eğilim duyarlar.

TEDAVİ
Bu hastalığı 
gösteren kişilerine 
uyarıcı ve ilaç 
tedavisinin 
yapıldığını söyleyen 
Dr. Ömer Artar, bu 
hastalık ilaçlarının ise 
kırmızı reçete ile veril 
diğine dikkat çekti. 
Tedavilerinin diğer 
bölümünün ise aile 
içi eğitim ve tedavinin 
yanı sıra okul ve öğret
men desteği ile tedavi 
ve bireysel tedavi 
olduğunu söyleyen 
Dr. Artar, öğretmenlere 
yaptığı uyarıda bunları 
şöyle özetledi: 
"1-Doktor ve 
öğretmen bilgi 
alışverişinde olmalı.
2- Öğretmen durumu 
bir bozukluk olarak 
görmeli, şımarıklık, . 
yaramazlık olarak 
değerlendirmemen.
3- Olayın bir zeka 
sorunu olmadığını 
bilmeli.
4- Çocuklara sınıf 
önünde hakaret 
edilmemeli.
5- Her seferinde tek 
bir görev verilmeli.
6- Dikkat süreleri ile 
ilişkili olarak çalışma 
süreleri küçük 
parçalara bölünmeli. 
7- Sınavlarda ek 
süreler verilebilir.
8- Dikkatini dağıtması
na izin vermeyin ve 
dış uyarılardan uzak 
kalmasını sağlayın.
9- Olumlu ilişkiler 
kurun, empati yapın, 
kendinizi yada kendi 
çocuğunuzu onun 
yerine koyun.

geleceğin iş yapan, 
ustalık öğrenen 
kişilerin eğitildiği 
yerlerdir. Bunun 
için buralara 
desteğimiz her 
zaman olacaktır" dedi.
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Atatürk’ün öğretmenlerine...
CHP’ye katılan kara çarşaflı ve 

başörtülü kadınların üye yazım 
törenleri sırasında, yakalarına 
Genel Başkan Deniz Baykal 
tarafından rozet takılmasından 
sonra çıkan eleştiriler üzerine 
sorulmuş Güldal Mumcu’ya.
Mumcu, soruyu Öğretmenler 

Günü yapacağı konuşmaya sak
lamış.

Soruya, Atatürk’ün konuşmasıyla yanıt ver- 
. miş.

Güldal Mumcu, öğretmenlerin vereceği, 
hurafeden, küflü geleneklerden, taassuptan 
arınmış eğitimle doğan her inşanın beyninin 
ışıldayacağını belirterek, “Her biriniz, geriye 
dönüp baktığınızda işte benim eserim’ diye
bileceğiniz, bu ülkeye, onun kuruluş felsefe
sine yakışır, çağdaş bilgilerle donanmış, 
zihinleri aydınlık ve kendinizle de kıvanç 
duyabilmenizi sağlayan nesiller görebiliyor- 
sanız; ‘İşte başöğretmenimizin istediği gibi, 
Laik Cumhuriyete yakışan, kafasının içi ve 
dışı örtülmemiş, bir eser ortaya çıkardım’ 
diyebiliyorsanız, görevinizi layıkıyla yaptınız 
demektir. ”

“Kafanızın içi ve dışı örtülmemiş, bir eser 
ortaya çıkardım" sözü önemlidir.

CHP’liler de bu sözü iyi yorumlamaklar.
Gelinen nokta içler acısıdır.
Çünki. önceki günkü Hürriyet Gazetesi’nde

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri guler@hotmail.com

Okan Konuralp ile' konuşan İstanbul İl 
Başkanı Gürsel Tekin’in açıklamaları ibret 
vericidir.
Atatürk’ün kurduğu partinin geldiği bu 

nokta, gerçekten utanç vericidir.
Bu görüş tekzip edilmelidir.
Ne diyor Gürsel'Tekin birlikte okuyalım: 

ı/‘AKP’deki. kırılma, cemaatlar arasında 
tartışma yaratıyor. Pek çok cemaat üyesi ken 
dilerine sığınacak liman arıyor. Bu liman 
CHP neden olmasın. ”
İstanbul İl Teşkilatı yaptırdığı bir araştırma

da, Süleymancı, Kadiri, Melami, 
Haveti, Şabanı geleneklerine bağlı 
bazı yerel cemaatlerin, özellikle 
AKP’yle ilgili son dönem artan yolsuz 
luklar sonrası Gülen cemaatinin kendi 
tabanlarına müdahaleleri üzerine 
rahatsızlanan cemaatler CHP’den 
umut bekliyormuş.

Bu olacak iş mi?
Devrimleri gerçekleştiren Mustafa Kemal’in 

kurduğu partinin bu duruma düşmesi 
düşündürücüdür.

Mustafa Kemal’in öğretmeni olmak kolay 
değildir.

Her öğretmen, de Atatürk’ün öğretmeni 
değildir.

Kafasının içi gibi dışı da örtülü öğretmenler 
tanıdım ben.

Haydariye Köyü’nde öğretmenlik yaptığım 
yıllarda birlikte çalıştığımız bir öğretmen 
arkadaşımız vardı.

O günlerde köye yürüyerek gider, yürüye 
rek gelirdik.

Arkadaşımızın eşi kara çarşaf giyer, yolda 
bir erkek görürse çömer geçmesini beklerdi.

Eşi ile birlikte yürümez, eşi arkasından 
gelirdi. Başını örtmeyen kadınlara ahlaksız 
derdi.

Böyle öğretmenler de gördük biz. 
Atatürk’ün öğretmeni olmak kolay değil. 
CHP Atatürk’e layık olmalı.

Kurbanlık sevkıyatı haşladı
Kurban Bayramı'nın 
yaklaşmasıyla bir
likte Doğu Anadolu 
Bölgesi'nden ve Er 
zurüm'dan İstanbul, 
İzmir, Ankara başta 
olmak üzere büyük 
şehirlere kurbanlık 
sevkiyatı başladı. 
Kurban Bayramı'na 
sayılı günler kala 
başta Erzurum 
olmak üzere Doğu 
Anadolu Bölgesi'n 
deki üreticiler kur
banlıklarını İzmir, 
İstanbul, Ankara, 
Bursa, Antalya 
gibi illere kamyon 
ile sevk etmeye 
başla dı. Besi 
sahipleri yem fiyat
larının ve nakliye 
ücretlerinin küresel 
kriz nedeniyle 
yüksek olmasından 
tedirgin. Kurban 
fiyatlarının geçen 
yıla göre yüksek 
olduğunu da dile 
getiren üreticiler, 
kurbanlıkların 
ellerinde kalması 
endişesini yaşıyör. 
Kurbanlık hayvan
larının büyükşe- 
hirlerde daha 
kolay satmayı 
hedefleyen 
üreticiler, 
"Kurbanlıklarımızı 
yükledik. Yola

I çıkıyoruz. İnşallah

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
M acide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN

hayırlısı olur da 
bütün hayvan
larımızı satarız." 
dedi.
Veterinerlik 
Araştırma 
Enstitüsü'nden 
kurbanlıklarına 
küpe taktırıp, aşı 
kontrollerini yap
tıran üreticiler 
büyükşehirlere 
doğru yola çıktı. 
Kamyon sürücüleri, 
yaşanan krizin 
kurban satışlarını 
etkilemesi halinde 
seneye ekmeksiz 
kalmaktan 
korktuklarını 
dile getirdi. 
Ümit Yıldız 
isimli üretici, 15 
büyükbaş kurbanlık 
hayvanını İstanbul 
Ümraniye'ye satışa

Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

götürdüğünü dile 
getirerek, "Erzurum 
merkezden 15 
büyükbaş kurbanlık 
hayvanımı İstanbul 
Ümraniye'de sat
maya götürüyorum. 
Biz yola çıktık. 
İstanbul'dayız." ■ 
diye konuştu. 
Zafer Buğra isimli 
nakliyeci ise, 
21 erkek büyükbaş 
hayvanı Ankara'da 
satmaya götürdük
lerine dikkat 
çekerek, "Erzu 
rum'dan Ankara'ya 
21 büyükbaş hay
van götürüyoruz. 
İnşallah satarız. 
Eğer satılmazlarsa 
bizim de seneye 
seferlerimiz 
kesilmiş olur" 
şeklinde konuştu.

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGRGE RROKERİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
_____________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan"

Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____
3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı

Belde Sit. 2. Kat 3-1-1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı
__________ ' ,____________ 135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 • YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6' Dönüm Zeytinlik

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

___________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır,
UMURBEY'DE KİRALIK . KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA

VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
körfez MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:guler@hotmail.com
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BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası'nın 

Değerli Başkanı Kemal Akı tın Saygıdeğer Anneleri

Fatma flKITın
r A

vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. 

Kadri GÜLER ve Gemlik Körfez Gazetesi çalışanları

Kaymakamlık Kupası finalistleri belli oldu

2ÖÖ8-2ÖÖ9 eğitim 
ve öğretim yılı 
Kaymakamlık Kupası 
Küçükler Futbol 
Müsabakalarında 
finalistler belli oldu. 
İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen müsabakalarda, 

Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Gazi İlköğretim 
Okulu, Çınar 
İlköğretim Okulu, 
Engürücük İlköğre
tim Okulu takımları 
finale kaldılar.

Finale kalan 
takımlar araşında 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
futbol takımı ile 
28 Kasım 2008 Cuma 
günü saat 14.oo’de, 

Çınar İlköğretim 
Okulu ile Engürücük 
İlköğretim Okulu 
aynı gün saat 14.45 
de karşılaşacaklar. 
Daha sonraki 
karşılaşmalar ile 
2 Aralık 2008 Salı 
günü yapılacak.

Futbol müsabakaia 
rım kazanan okul 
takımları 2 Aralık 
2008 günü saat 
13.oo’de birincilik 
ve ikincilik için, 
aynı gün saat 
13,45’de ikincilik 
ve üçüncülük için 

karşılaşacaklar. 
Öte yandan, 
yapılan açıklamada 
2 Aralık 2008 günü 
saat 14.30’da ise 
Olimpik Halı Sahada 
ödül töreninin 
düzenleneceği 
bildirildi.
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KOBllere sıfır
faizli kredi

ÇİZİYORUM

başvuruları haşladı
imalatçı esnaf ve 
sanatkarlar ile küçük 
ve orta boy işletme 
ler (KOBİ), 350 mil 
yon YTL'lik sıfır faizli 
cansuyu kredisine 
başvurabilecek. 
Küçük ve Orta 
ölçek li Sanayiyi 
Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi 
Başkanlığının

»KOSGEB) sıfır 
faizli cansuyu 
desteğinden yarar
lanmak isteyen 
KOBİ'ler ile imalatçı 
esnaf ve sanatkarlar, 
krediye aracılık 
edecek Ziraat 
Bankası, 
Garanti Bankası, 
Yapı Kredi 
Bankası, Vakıfbank, 
Şekerbank, TEB 
ve Fortisbank'a 
başvurabilecek. 
Kredi kullanacak 
esnaf ve sanatkarlar 
ile KOBİ'ler, krediyi, 
ilk 3 ayıödemesız 
kalanı aylık eşit 
taksitler halinde 
olmak üzere 
toplam 12 ayda 
ödeyecek. 
KOSGEB Veri 
Tabam'na kayıtlı 
KOBİ'lerle imalatçı 
esnaf ve sanatkarlar 
başvurularını 
direkt olarak 
söz konusu 
7 bankaya 
yapabilecek.

KOSGEB Veri 
Tabam'na kayıtlı 
olmayanların ise 
önce KOSGEB 
Merkez Müdürlükle 
rine başvurarak 
KOBİ Beyannamesi 
ve Yararlanıcı 
Durum Tespit 
Formu doldurmaları 
gerekiyor.
Teminat sorunu 
yaşayan esnaf 
ve sanatkarlar ile 
KOBİ'ler, sistem 
üzerinden Kredi 
Garanti Fonu'ndan 
destek alabilecek. 
Sıfır faizli 350 
milyon YTL'lik 
cansuyu kredisi 
desteği kapsamında, 
9 çalışanı olan 
KOBİ'ler ile imalatçı 
esnaf ve sanatkarın 
25 bin YTL'ye, 
kadın imalatçı esnaf 
ve sanatkarlar 30 bin 
YTL'ye kadar kredi 
alabilecekler. 9'dan 
fâzla çâlişâhi ölân 
KOBİ'ler ise 25 bin 
YTL'lik kredi 
tabanının üzerine 
çalışan başına 
2 bin YTL ek kredi • 
kullanabilecekler. 
Üst limiti 100 
bin YTL olan 
destekten 10 binin 
üzerinde KOBİ'nin 
ve imalatçı 
esnaf-sanatkarıh 
yararlanması 
hedefleniyor.

Barış Güler’in kaleminden

SAHİBİNDEN
SATILIK BİNA

9 YAŞ

w Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

MEHMET ÖZDEMİR

Endüstri Meslek 
Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 dâireden 

oluşan (her biri 
110 m22+1) bina 

sahibinden satılıktır. 
0 544 677 44 31

SATILIK DAİRE I
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

-4

NÜBETÇİ 
ECZANE

1I
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 
SOBALI ve DENİZ MANZARALI 

KİRALIK DAİRELER■1 0537 301 73 62

Gemlik Körfez
*

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3221 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi,: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yöhetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

YEŞİMECZANESİ 
" İstiklal CadNo:83

Tel: 5126670

IHIİİIIHIİIİİİ
VElfeSİKEMASI

AŞKTOTULMASI 
14.00-16.15- 
19.00-21.00

DEVRİM ARABALARI 
14.15-19.00 
(Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)

" m
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN



BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ın 

saygıdeğer annesi

Fatma AKIT’ın
vefatım üzüntü ile öğrendik. 

Merhumeye Tanrı dan rahmet, 
kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.

66 NÜLUS.S. GEMLİK MUTURLU 
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

YÖNETİM KURULU ve BAŞKAN 
YaşarTUTAR
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[ BAŞSI
i Gemlik Ticaret ve Sanayi Od; 

Kemal Akıt ın D

Fatma i
vefatını üzüntü ile öğrendik. M 

kederli ailesine lı

Öz<V
"SimjimIc l

MflNflSTIR'Dfl DENİZE KfiRŞI SflTILIK 
LÜKS SflRIKONflKLflR VİLLALARI
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KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

✓*240 M2 <✓ ÖZEL YÜZME HAVUZLU
S GÜVENLİKLİ ✓ RAUYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
I DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK 

^RRk FORUM EMLAK 

■W MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik 
Tel: (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

AĞLIĞI
ası Yönetim Kurulu Başkanı 
leğeni Annesi

AKIT’m
lierhumeye Tanrı’dan rahmet, 
iaşsağlığı dileriz.

iVek

ELEMAN ARANIYOR
MOTOKURYE

EN AZ ORTAOKUL MEZUNU (TERCİHEN LİSE MEZUNU! 
A2 SÜRÜCÜ BELGEIİ TAKIM ARKADAŞLARI ARIYORUZ. 
MNG KARGO A.Ş. GEMLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 

Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Fırın Sok. No: 7/1 
Tel: 512 30 21 - 512 30 22 GEMLİK

l/ AVI B 34 AU 0628 plakah aracımın K1 Yetki Belgesi K A f IU kaybolmuştur. Hükümsüzdür.
■ IHI II ÖZAY NAKLİYAT LOJİSTİK

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

0SAATTE TESLİM EDİLİR

Vionez Uiset istiklal Caddesi Bora Sokak NoJ/BGEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

TEMA ▲ “SUYUNU BOŞA > HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 4
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın MIHB—M

http://www.forumemlak.com


BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Kemal Akıt’ın Saygıdeğer Anneleri

Fatma AKIT’ın
ölümü nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, 
AKIT Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

AK PARTİ GEMLİK İLÇE YÖNETİM KURULU AOINA 
İLÇE RAŞKANIUKTAY KAHVECİ

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt ın Değerli Anneleri

Fatma AKIT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz 

sonsuzdur. Merhumeye Tanrı dan 
rahmet, kederli ailesine 

başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt’ın Kıymetli Anneleri

Fatma AKIT’ın
vefatı nedeniyle 

üzüntümüz sonsuzdur. 
Merhumeye Tanrı dan rahmet, 

kederli ailesine başsağlığı dileriz.

MİMARLAR OOASI 
GEMLİK ŞURE TEMSİLCİSİ 

OSMAN TURAN

Y



BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Değerli büyüğümüz Kemal Akıt ın 

saygıdeğer annesi

Fatma AKlT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz 

sonsuzdur.
Merhumeye Tanrı dan rahmet, 

kederli ailesine 
başsağlığı dilerim.

Faruk GÜZEL
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BAŞSAĞLIĞI
İlçemizin eski Belediye Başkalarından 

Merhum İbrahim Akıt ın eşi, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 

Kemal Akıt ın biricik annesi

Fatma AKlT’ın
ölümü nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. 

Merhumeye Tanrı dan rahmet, 
Kederli Akıt Ailesi ve yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dileriz.

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 
YÖNETİM KURULU ve MECLİS ÜYELERİ



DOĞAL GAZ ABONELİĞİNDE 

FIRSAT! 
ZOOmZ kadar olanyerleriçin abone lıajM tedai İN Wdir, 
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G€MDASEZ ?doğal gaz 
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GemlikKSrfez
|Kuruluşj1973|

lutfhiMh
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ -
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\Gösterime girdiği günden 
\itibaren büyük eleştirilere neden 
\olan senaryosunu Araştırmacı 
ıGazeteci Can Dündar’ın yazdığı 
r/Wı/stafa’ adlı film, bugün , ilçe 
mizde bulunan Venüs Sinema 
sı’nda gösterime giriyor.
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72 Nolu Gemlik Marmarabirlik
27 Kasım 2008 tarihi itibariyle 
S 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin Ta 
nm Satış Kooperatifi Başkanı Hüseyin Peker, 4 
Kasım 2008 tarihinden itibaren ortaklar tarafın
dan verilen 4 bin ton rekolte bildiriminden 3 
bin 300 ton zeytin alımı yapıldığını söyledi. 
Peker, Gemlik’e verilen 4 bin ton kotanın 3 bin 
tonunun alındığını hatırlatarak, 30 Kasım 2008 
tarihine kadar yapılacak olan atımların 3 Aralık 
2008 tarihinden itibaren ortaklara teslim ettik
leri ürün bedelinin yüzde 60'ının nakit olarak 
ödeneceğini söyledi. Haberi sayfa 2 'de

Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 
3 bin 300 ton zeytin aldı.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.çom

Güne Bakış

Aday çıkarmamak
29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel 

seçimlerde adaylar netleşirken, seçimin iki parti 
ekseninde çekişmeli geçeceği düşünülüyor.

AKP’de adayın belli olmasından sonra durum 
daha da netleşecek.

2004 yılında yapılan seçimlerin oy dağılımına 
bakarak bugün sonuç beklemek hatalıdır.

O günden sonra siyaset meydanında çok 
şeyler değişti.

2007 seçimlerinde ANAP, DP, SP ve diğer 
küçük partiler parlementoya giremedi.

AKP yüzde 47 oy alarak fark attı.
Son anketlerde AKP oy kaybetmesine karşın 

hala birinci parti konumunda. Dev. sayf. 5’de

48 milyon seçmen 
oy kullanacak

Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Başka 
ni Muammer Aydın, 
adres kayıt sistemi 
ne göre oluşturulan 
seçmen kütüklerine 
göre, 29 Mart 
2009'daki mahalli 
seçimlerde 48 mil 
yon 265 bin 644 
kişinin oy kullana 
cağını açıkladı.
Aydın, T.C. kimlik 
numarasıyla 
bilgisayar ortamında 
tutulan kayıtlar ile 
mü kerrer oyun 
önüne geçileceğini 
ifade ederek, ’ 
önümüzdeki mahalli

seçimlerde ilk 
defa parmak boya
ma uygulamasının 
yapılmayacağını 
söyledi.
Haberi sayfa 2 de
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Sınırlı Sorumlu Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma 

Kooperatifi, zeytin alım kampanyası döneminden bu yana 
ortaklarından 500 ton zeytin aldı. Kooperatif Başkanı Hulusi 
Bayrak, gazetemize yaptığı açıklamada, bu yıl yeni yapılan 
havuzlarla kooperatifin zeytin alım kapasitesini 500 bin kilo
ya çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi: “Sezon başında 
da belirttiğimiz gibi ortaklarımızdan peşin para ile zeytin 
alımı başlattık. Ön atımlarda barem fiyatını Marmarabirlik’in 
üzerinde belirledik. Şu anda depolarımız tamamen doldu. 
Atımlara sonuna kadar devam edeceğiz. Ortaklarımızın bize 
getirdiği zeytinin tümümü alma gayreti içindeyiz”

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com


28 Kasını 2008 Cuma Gemlik Körfez Sayfa 2

ftaıBiIılııılMılıııliiM
Sevgi, dostluk ve güven...

Yağmur ince ince yağıyor..
Soğuk, kış aralığa ramak kala yüzünü göster

miş.
Kömür kamyonları sokak aralarında oy arı 

yor.
Başbakan televizyonlardan gürlüyor. 

Kaymakamlıklara gidin, kömürünüzü, aşınızı, 
harçlığınızı ahn diye..

Ne günlere kaldık yarab.
Zenginleşeceğimize yoksullaşıyoruz.
Bir çocuk ağlıyor uzaklarda..
Sesini duyar gibiyim. İçim daralıyor.
İnip bir deniz kenarına ya da çıkıp bir dağın 

başına avazım çıktığınca bağırmak istiyorum.
“Ey insanlar, bırakın savaşı dalaşı bırakın, 

yüreğiniz yok mu sizin yüreğiniz”
Ülke yanıyor.
Dünyâ ateşler içinde..
Barış sadece kağıt üzerinde kalan ve asla 

yeniden insanların gündemine dönmeyecek olan 
bir kavram.

İnsanlar birbirlerine düşmüş.
Piramidin tavanından tabanına kin öfke hırs 

gözleri bürümüş.
Ahlak çöküntüsü toplumu bir ur gibi sarmış.
Para ve çıkarlar için savaş,toplumsal yaşam 

biçimi olmuş.
Akıl ve duygular tümüyle bastırılmış.
Paylaşmak bencilliğe kurban olmuş.
Varsa ben yoksa ben..
Mevlana^yıtlar önce bir söylemiş pir 

söyiemiş.
Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine 

değişmem...”
Paylaşmak bir yana sevgi dostluk güven de 

can çekişir durumda.
Siyaset, ekonomi, dış politika türban, çarşaf, 

sadaka derken asıl olan ıskalanıyor.
| «Jümü önemli kuşkusuz da.
. İnşanın doğasında olan ve günlük kaygılar . 

nedeniyle yaşamının içinde varlığını hissetme 
diği duygular da yap

“Eskiden böylemiydıya” diyerek herkes 
geçmişe özlem duyuyor. Duymasına da önce 
kendisi bir yerden başlamıyor

Dostluk ve güven ..
İnsanları birbirine bağlayan ana unsurlar.
Bu İkiliyi sevgiyle tamamlayabiliriz.
Günümüzde insanların çok gereksinim düy- 

duğu naif duygular.
Sevgi, Dostluk ve Güven...

/ Üçü bir arada oldu mu her şey harika...
Ne var ki tümü her zaman bir arada bulu

namıyor..
öykü bu ya;.
Gün gelmiş sevginin işi çıkmış...
E;h meslek bu kolay mı?
Ama dostlarından ayrılmadan önce söz ver

miş onlara.
' “Beni özlediğinizde gelin demiş; uzaklarda 

olmayacağım. Nerede gözleri arzuyla dolu birbir
lerine bakan bir çift görürseniz ben ordayım.”

Ve ayrılmış yanlarından...
“Peki” demiş dostluk güvene; “madem öyle 

ben de yoluma düşeyim...
Ama merak etme, nerde birlikte ağlayan iki 

insan görürsen Bil ki ben ordayım...”
Güven ağzını açmış veda etmek için ama 

daha sözünü tamamlayamadan
Dostluk ayrılmış arkadaşının yanından..
Ve gitmiş uzaklara..;'
"Beni kaybederseniz, bir daha asla bula

mazsınız...”
Güven sessizce içinden geçirmiş elinde 

olmadan...
Hiçbir zaman güveni yitirmemeniz dileğiyle”

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifinde 
bu yıl verilen 
rekolteye 
ulaşılmasına az 
kalırken, moraller 
yerine geldi. 
Atımların başladığı 
4 Kasım 2008 
tarihinden 
bu yana 
Marmarabirlik 
Gemlik 
Kooperatifine 
ortaklar tarafından 
verilen 4 bin ton 
rekolte bildiriminden 
27 Kasım 2008 
tarihine kadar 
3 bin 30Ö ton 
zeytin alımı 
yapıldığı açıklandı. 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Başkanı 
Hüseyin Peker, 
yaptığı açıklamada; 
geçtiğimiz yıl 
alınan 2540 ton

48 milyon seçmen ov kııllanacalı
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) Başka 
m Muammer Aydın, 
adres kayıt sistemi 
ne göre oluşturulan 
seçmen kütüklerine 
göre, 29 Mart 
2009'daki mahalli 
seçimlerde 48 mil 
yon 265 bin 644 
kişi nin oy kul
lanacağını bildirdi. 
Aydın, T.C. kimlik 
numarasıyla bilgisa
yar ortamında tutu
lan kayıtlar ile mü 
kerrer oyun önüne 
geçileceğini ifade 
ederek, önümüzdeki 
mahalli seçimlerde 
ilk defa parmak 
boyama uygula
masının yapılmaya
cağını söyledi.

LİSTELER ASKIDA 
Bilgisayar Destekli 
Merkezi Seçmen 
Kütüğü listeleri, 
29 Mart 2009'da 
yapılacak olan yerel 
seçimler nedeniyle 
26 Kasım 2008'den 
itibaren askıya 
çıkartılacak.
-Askıya çıkartılan 
muhtarlık bölgesi 
askı listesinde

zeytine karşılık 
6 milyon 207 bin 
YTL paranın ortak
lara ödendiğini, 
birlik tarafından 
Gemlik'e verilen 
4 bin ton kotanın 
ise 3.00 tonunun 
alım yapıldığına 
dikkat çekerek, 
"Bu yıl hedefe 
ulaşacağız" 
dedi.
30 Kasım 2008 
tarihine kadar 
yapılacak atımların

Kayıtlı olan seçmen
lerden kayıtlarında 
yanlışlık veya 
eksiklik bulunan, 
askı süresi 
içerisinde yerleşim 
yerini aynı ilçe 
içinde başka bir 
muhtarlık bölgesine 
veya bir ilçeden 
diğer bir ilçeye 
nakleden kişiler, ' 
ilgili nüfus müdür
lüğüne veya nüfus 
müdürlüğünden ala
cakları resmi nitelik
teki bel ge ile askı 
yeri görevlisine veya 
İlçe Seçim Kurulu 
başkanlığına müra
caat edecekler. 
Bilgisayar Destekli 
Merkezi Seçmen 

ardından 3 Aralık 
2008 tarihinden 
itibaren ortaklara 
teslim ettikleri 
ürün bedellerinin 
yüzde 60'ının 
nakit olarak 
Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi’ne 
yatırılacağını 
duyuran Hüseyin 
Peker, kooperatiften 
kredi alan ortakların 
ise alacaklarının 
yüzde 60'ının 
borçları nedeniyle

Kütüğü listeleri, 29 
Mart 2009 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimler öncesinde 
yarın askıya çıkartı 
larak güncelleştirile
cek. Listeler, 26 Ka 
sim -05 Aralık 2008 
tarihleri arasında 
askıda kalacak.
Seçmen Kütüğünün 
Güncelleştirilme 
si’ne yönelik karar 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.
Yayımlanan kararda, 
22 Mart 2008 tarihli, 
Resmi Gazete'nin 
mükerrer sayısında 
yayımlanarak yürür
lüğe giren 5749 
sayılı “Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve

Halk Bankasına 
yatırılacağını 
söyledi.
Zeytin atımlarının 
birlik genel 
merkezinden 
yapılacak açıkla
maya kadar 
devam edeceğini 
söyleyen Peker, 
"Bu yıl bize ayrılan 
4 bin tonluk 
alım kotasının 
büyük bölümünü 
gerçekleştirdik ve 
geçen yıllara göre 
daha çok alım 
yaptık. Sezon 
sonuna kadar 
ayrılan kotayı 
yakalayacağımızı 
düşünüyoruz. 
Ortaklarımız artık 
birliğine sahip 
çıkmaya başladı 
ve ürününü koo 
peratife vermeye 
başladı. Bu durum 
Marmarabirlik'in 
ödemelerde daha 
güvenli olduğunun 
bir göstergesidir" 
dedi.

Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılması 
na Dair Kanun” ile 
298 sayılı Kanunun 
“Seçmen Kütükleri” 

, kısmında önemli 
değişiklikler yapıldı 
ğı hatırlatıldı. 
Kararda söz konusu 
değişiklikler nedeniy 
le Bilgisayar Destek 
li Merkezi Seçmen 
Kütüğünün 29 Mart 
2009 tarihinde yapıla 
cak olan mahalli 
idareler seçimlerin 
den önce askıya 
çıkartılarak güncel 
leştirilmesi zorunlu 
hale getirildiği 
kaydedildi.
Kararda, yerel 
seçimlerinden önce 
askıya çıkarılacak 
muhtarlık bölgesi 
askı listelerinin gün-' 
celleştirilmesinin 
hangi esaslara 
göre yapılacağı da 
açıklandı. Listeler, 
26 Ka sim 2008 
Çarşamba günü saat 
08.00’de askıya 
çıkarılacak ve 5 
Aralık, 2008 Cuma 
günü saat 17.00’de 
askıdan indirilecek
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Çocuklara hifsızlık yaptıran çete çökertilili
Bursa, Eskişehir 
ve Ankara'da 
düzenlenen eş 
zamanlı operasyon
larda, yaşı küçük 
çocuklara zorla 
hırsızlık yaptırdıkları 
iddia edilen 
25 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, çocuklara

zorla hırsızlık 
yaptırdıkları 
iddia edilen 
kişileri takibe 
alan Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, Bursa, 
Ankara ve

Eskişehir'de 
seri operasyonlar 
düzenledi.
Çocukları hırsızlık 
yapmaları için 
kandırıp yönlendiren 
25 kişi, 2,5 kilo 
altınla birlikte 
yakalandı.
Acemler Emniyet 
Müdürlüğü'nde

sorgulamaları 
devam eden 
zanlıların, bugün 
"Suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, yaşı 
küçük çocuklara 
hırsızlık yaptırmak" 
suçlamasıyla 
adliyeye sevk 
edileceği öğrenildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

ındaki kadın incir ağacı
Bursa'da, 64 yaşın Mahallesi Orman olay yerine gitti. belirtilen
daki bir kadın Sokak Metropol 64 yaşındaki yaşlı kadının
incir ağacına halı saha Nergüze uzun süredir
kendini astarak arkasındaki boş Kanberoğlu'nun psikolojik
intihar etti. arazide incir çarşafla kendini tedavi gördüğü
Edinilen bilgiye ağacına kendini ağaca asarak öğrenildi.
göre, merkez asan bir kadın intihar ettiği Olayla ilgili
Nilüfer ilçesi ihbarını alan tespit edildi. soruşturma
Odunluk güvenlik güçleri Yalnız yaşadığı başlatıldı.

yolun karsısına gectrlıen ıtomıbil camii
1 Bursa'nın merkez kavbetti. vönetimindeki İnak'ın önüneBursa'nın merkez
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
25 yaşındaki genç 
yolun karşısına 
geçmek isterken 
otomobilin çarp
masıyla hayatını

kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Küçükbalıkh 
Mahallesi 11 Eylül 
Bulvarı Bursa Afet 
Yönetim Merkezi 
önünde meydana 
gelen kazada, 
Fikret Tekin (34)

yönetimindeki
34 EU 7603 plakalı 
otomobil, yolun 
karşısına geçmek 
isteyen Mehmet 
Ali Inak'a (25) çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle 
İnak, olay yerinde 
hayatını kaybetti.

İnak'ın önüne
aniden çıktığını 
belirten otomobil 
sürücüsü Fikret 
Tekin, polis tarafın
dan gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Bursa narkotik 
polisi tarafından 
düzenlenen 
uyuşturucu 
operasyonunda 
eşiyle birlikte 
gözaltına alınan 
kadının, kuaföre 
saçlarını yaptırma 
karşılığında para 
yerine uyuşturucu 
hap verdiği 
ortaya çıktı. 
Emniyette sorgula
maları tamamlanan 
zanlılar, "Suç 
işlemek amacıyla 
örgüt kurmak, 
örgüt kapsamında 
uyuşturucu madde 
ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
bazı kişilerin 
uyuşturucu madde 
sattığı yönündeki 
bilgi üzerine 
Narkötik Büro 
Amirliği ekipleri 
harekete geçti. 
Şible Mahallesi'nde 
3 eve eşzamanlı 
operasyon 
düzenleyen polis, 
2 çocuk annesi 
Vesile ö.(29) ve 
eşi Serkan Ö.(33) 
ve Bektaş D.'yi 
gözaltına aldı. 
Zanlılarla birlikte 
150 gram esrar

maddesi, 20 ayrı 
pakete sarılmış 
esrar, 15 tane 
sentetik uyuşturucu 
hap ele geçirildi. 
Yapılan incelemede 
Vesile Ö.'nün 
saçlarını yaptırdığı 
kuaföre para 
karşılığı uyuşturucu 
hap verdiği 
belirlendi.
Ö.'nün, ismi 
açıklanmayan 
kuaöförün kardeşine 
uyuşturucu 
hap verdiği ve 
bunun karşılığında 
kuaförde saçlarım 
yaptırdığı öğrenildi.
Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulamaları 
tamamlanan 3 zanlı, 
adliyeye sevk edildi.

Gazetecilere 
açıklamalarda 
bulunan zanlılar, 
suçlamaları 
kabul etmedi. 
Çok sayıda 
hırsızlık ve 
uyuşturucu hap 
ticareti suçundan 
sabıkalı olduğu 
belirtilen Serkan 
Ö., "Kardeşim 
okuyan çocuk 
larımız var. Neden 
çekiyorsunuz?" 
diye çıkıştı, 
öte yandan 
Narkotik Büro 
Amirliği'nin son 
4 günde yaptığı 
5 ayrı operasyonda 
gözaltına alınan 
6 zanlıdan 4'ünün 
tutuklandığı 
bildirildi.

Yakında af da çıkar!....
NEREDEN çıktı bu laflar, diyeceksiniz.
Geçen hafta sonu, televizyonda Adalet 

Bakanı Mehmet Ali Şahin'i dinlerken aklıma 
geldi.

Konu, müebbet hapse mahkûm -şimdilik- 
terörist başı Abdullah öcalan'ın tecritten 
çıkarılması, yanına birkaç mahkûmun arka 
daş diye verilmesi...

Bunu da AvrupalIların istediği hepimiz 
biliyoruz.

İşin eğrisi doğrusu bu, en cahilimiz bile 
böyle biliyor..

Sayın okurlarım; MEĞER böyle değilmiş!
Ya neymiş diyebilirsiniz ?
Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’e göre, 

İmralı'da görevlilere yer bulunamıyormuş, 
onun için, adada inşaata başlamışlar.

Güvenlik güçlerine, diğer görevlilere yatıp 
kalkacakları yerler yapıyorlarmış.

İnşaata başlamışken, ileride lazım olur 
diye, mahkûmlar için birkaç yer yapacaklar
mış.

Adada inşaat yapmak zor, başlamışken, 
aradan bu da çıksın demişler.

Nasıl iyi değil mi ?
Yoksa Abdullah Öcalan'a arkadaş götür 

mek söz konusu değilmiş, filan kanunun 
filanca maddesi buna engelmiş... I

EVET, Sayın Adalet Bakanı Şahin aynen 
böyle dedi, eğer eksiğimiz varsa, bilenler 
tamamlasınlar.

Sayın Bakan, zatıâliniz bu masala inanıyor 
musunuz?

Bence Sayın Bakan da bu masala kanmış 
olacak...

Yoksa, bize masal okuyacak değil ya!
Sayın Bakan bu arada Abdullah öcalan 

için de; "Durumunu, görüşünü değiştirirse, 
bombayla, kavgayla olmaz, bu işleri bırakın 
derse savcılar yeni bir değerlendirme yapa
bilir" demiş...

İmralı’da ki sıkıldığı için televizyon vere
cekler, yakına arkadaşlarını taşıyacaklar, 
kısaca onu hoş edeceklermiş..

Görüşme masasının bir başında da büyük 
leri olacak herhalde..

Ey benim vatandaşlarım; Adalet bakan
lığında hazırlanan bir yasa tasarısına göre 
eğer iyi hali görülürse serbest kalabilirmiş...

Ey iktidardakiler bu işin lagası lugası yok..
Türk milletinin kapısına kömür de yıksan, 

tenekelerle yağ -pirinç de versen, dinden 
imandan bahsedip onu karambole getirmeye 
çalışsan da, benim asil milletim aç kalır bunu 
kabullenmez.

Bunu bilesin.
Binlerce kişiyi öldüren .yıllarca Türk 

insanına kan kusturan, terörist başının affını 
düşünürken hiç vicdanınız sızlamıyor mu?

Değil af milletin kafasında çoktan o öldü..
Yaşadığa, Imralı da kaldığına şükretsin....

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞCDC B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP yeni ilçe yönetimini eski başkan ve seçilemeyen üyelerden anlamlı jest

Eskiler yenileri ziyaret etti
CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler'in durağı Giresunlular Derneği İdi

İşsiz gençler dert yandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP Gemlik 3. 
olağan ilçe kong 
resinde delegelerin 
desteği ile Diş 
Hekimi Oktay 
Kahveci başkan
lığında seçilen 
yönetim kurulu 
üyelerini eski 
yönetimde görev 
alıp dışarıda 
kalanlar ile eski 
İlçe Başkanı 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı Enver 
Şahin ile birlikte 
ziyaret ettiler.
Enver Şahin yeni 
seçilen üyelere 
görevlerinde 
başarılar diledi. 
Yönetime alınma
malarına veya 

; girmemelerine 
karşın yeni 
yönetim kurulu 
üyelerini ve İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci'yi kutlayan 
eski yönetim 
kurulu üyeleri, 
"Bizler dışarıda 
kalsak bile 
AKPnin başarısı 
için çalışacağız. 
Sîzlerin yanınız
dayız. Yerel 
seçimlerde

üzerimize düşen 
ne görev varsa 
yapmaya hazırız" 
dediler.

KAHVECİ, . 
"BİZLER BİR 
AİLEYİZ" 
AKP Gemlik Jlçe 
Başkanı ve İl 
Genel Meclis 
üyesi Diş Hekim 
Oktay Kahveci 
ziyaret nedeniyle 
mutlu olduklarını, 
bu tablo karşısında 
duygulandığını 
belirterek, "Bu 
örnek davranış 
karşısında ne 
denilebilir ki.. 
Bu davranışın 
diğer siyasi 
partilere de örnek 
olmasını istiyorum. 
Çünkü, yönetime 

girmeyenler 
ya da yönetimde 
bulunma yanlar 
partilerine küserler 
ve bir daha 
uğramazlar.
Bizim partimizde 
ise durum böyle 
değil. Teşkilatım 
adına siz lere 
şükranlarımı 
sunuyorum.
Bizler bir aileyiz. 
Bunu da buraya 
gele rek bizlere 
gösterdiniz.
Dışarıda kalan 
da içerde olan 
bizim için aynı. 
Bizler, bir 
bütünüz. Partimizin 
başarısı için 
birlik ve bera
berlik içersinde 
çalışacağız." 
dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP Gemlik İlçe Yöne 
timi ve Fatih Güler, 
Dostlar Kıraathanesi 
ile Giresunlular 
Derneği'ni ziyaret 
ederek vatandaş 
larla sohbet etti. 
Dostlar Kıraathane 
si’nde işsiz gençlerin 
dertlerini paylaşan 
Güler'e genç işsizler 
ekonomik krizden 
ve Gemlik'in sanayi 
şehri olmasına karşın 
işsiz kalmalarından 
yakındılar. Fatih Güler 
ise Gemlik'in sanayi 
şehri olarak bilinme
sine karşın, tarım 
da istihdam edilen 
nüfusun yüzde 40, 
hizmet sektöründe 
yüzde 40, sanayide 
çalışan oranının sade 
ce yüzde 20 olduğu 
nu, buna karşılık 
Gemlik'in işsizlik ora 
nının Türkiye'nin çok 
üzerinde olmasının 
kabul edilebilir olmadı 
ğını, Gemlik'in havası 
nı pisleten, arazisini, 
suyunu kullanan sana 
yi kuruluşlarının mut
laka Gemlik'e daha 
fazla katkı sağlaması 
gerektiğini belirtirken, 
yaptıkları araştırmada 
Gemlik'teki sanayi 
ku ruluşlarına servis 
yapan araçların 
sadece yüzde 5 'inin 
Gemlik'e girdiğini, 
bunun tersine çevril 
mesi gerektiğini 
belirtti.
Dostlar Kıraathane 
si’nin ardından, Gire 
sunlular Derneği'ni 
ziyaret eden CHP'liler 
ve Fatih Güler, dernek 
binasında Giresun 
lular Dernek Başkanı 
Dursun Yavuz ve

dernek yöneticilerince 
karşılandı.
Gemlik Belediyesi'ne 
yönelik pek çok 
sıkıntı ve sorunu dile 
getiren Giresunlular, 
pazar yerinde tuvalet 
olmadığını, bunun da 
büyük sorun yarat
tığını söylediler. 
Ayrıca, Gemlik'te 
inşa at sektörünün 
durgunluğundan 
yakınan Giresunlular 
TOKİ'nin neden 
Gemlik'e gelmediğini 
sordular.
Fatih Güler ise sade 
ce pazar yerinde değil 
sahilde de Kayıkhane 
'den Balıkçılar çarşısı
na kadar tuvalet olma 
dığını, yeni sahildeki 
tuvaletin de kapalı 
olduğunu ayrıca şu 
an belediye binasının 
bulunduğu alanın 
bundan yıllarca önce 
kapalı pazar olarak 
hizmet verdiğini hatır
latarak, 2008 yılında 
Gemlik'in hala kapalı 
bir pazar yerinin 
olmamasını büyük 
eksiklik olarak 
değerlendirdi. Ayrıca 
yaptıkları araştırmada 
pazar esnafının sade 
ce yüzde 10'unun 
Gemlikli olduğunu, 
dolayısıyla pazarın 

rantının da Gemlik'e 
ve Gemlikli'ye 
dönmediğini sadece 
pisliğini Gemliklinin 
çektiğini belirterek, 
göreve geldiklerinde 
modern kapalı bir 
pazar yerini yapacak
larını buradan yer 
alacak olanların da 
Gemlik li olmasını sağ 
layaçaklarını belirti. 
TOKİ'nin de önceki 
yıllarda Gemlik'e 
gelerek Gemlik 
Belediyesi'ne başvur
duğunu ve belediye
den imara açık ha 
zine arazisi gösterme 
sini talep ettiklerini 
ancak Gemlik .
Belediyesinin bu 
talebe olumsuz 
karşılık verdiğini, 
oysa yaptıkları 
araştırmada taş 
ocakları mevkii 
altında imara açık 
70 dönümlük bir 
hazine arazisi mevcut 
oldu ğunu, bunun 
40 dönümünün 
konut alanı olarak 
planlanarak ilk etapta 
2000 konutluk bir 
toplu konut projesini 
belediye kaynaklarıyla 
yapacaklarını, 
bunun finansman 
kaynağını da bildik
lerini söyledi.

Geni; Parti yerel seçimlerde aday cıKarnıı w
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Genç Parti Gemlik ilçe 
Başkanı Nizamettin 
Şanlı, 29 Mart 2009 tari 
hinde yapılacak olan 
Belediye Başkanlığı 
seçiminde aday göster 

| eneyeceklerini açıkladı.
Uzun bir süredir ilçe

I siyasetinden uzak 
kalmalarına karşın

1 gelişen olayları yakın- 
j dan takip ettiklerini 

| söyleyen Şanlı, ilçe 
,r mizdeki siyasi parti- 
/-lerin yaptıkları könğ 

ı reler Ûle aday adayı 
' açıklamalarına davet 
; edilmemelerine ise 
* ^iterpde bulunarak, 
i: ^Bİzİm partimizi yok 

sayanlar yanılıyorlar. 
Bir önceki seçimde 
aldığımız 4 bin oy 
yok sayılmamalı. Tüm 
yıpra tılmalara karşın 
bu oyu aldık. Protokol 
davetlerinde ise 
bizi hatırlayarak, 
davette bulunan 
Kaymakamımız Sayın 
Mehmet Baygül'e 
teşekkürlerimi, 
sunuyorum"dedi. 
Genç Parti İl Merkezi 
ve Genel Merkezi’nderi 
Gemlik'teki yerel 
seçimlerde aday 
göstermemeleri için 
görüş aldıklarını ve 
kararı ilçe yönetimine 
bıraktıklarını, söyleyen 
Niza mettin Şanlı, 

yakın zamanda 
yapacakları yönetim 
toplantısı ile 
Gemlik'te hangi adayı 
destekleyeceklerini 
kamu oyuna açıklaya
caklarını söyledi.

TALEPLERİMİZ 
OLACAK
Gemlik'te 4-5 bin oyun 
küçümsenemeyecek 
oranda olduğunu 
hatırlatan Şanlı, bazı 
siyasi parti adayları 
ile görüş melerinin 
sürdüğünü, bu 
görüşmelerde des 
tekleyecekleri adayın 
kpndi partileri için il 
genel meclisi ve bele 
diye meclisinde iki kişi şeklinde konuştu.

için seçilecek bir ko 
numda sıra verilmesini 
isteyeceklerini söyledi. 
Mevcut iktidar partisi 
nin yönetimine de si 
tem eden Genç Parti 
ilçe Başkanı Nizamet 
tin Şanlı, yapılan kon
greye davet edilmeme 
lerinden üzüntü duy
duklarını belirterek, 
"Biz nereye yönlenir 
sek oranın kazana 
cağına kesin gözüyle 
bakıyoruz. Bu 
kadar olumsuzluklara 
ve baskılara 
rağmen hiçbir partili 
üye mizin istifa 
etmemesi bizim için 
övünç kaynağıdır"

GEMLİK'E FAYDALI 
OLMASINI İSfİYÖRUZ 
Adayların belirlen
mesinden sonra 
hangi parti adayının 
destekleneceğini 
duyuracaklarını 
söyleyen Şanlı, 
"Bugüne kadar 
aktif çalışmamız 
olmamasına rağmen 
tüm yönetimimizle 
birlikte partimizi

canlandırarak 
tek vücut halinde 
hareket ettik ve 
bunu seçimlerde de 
devam ettireceğiz. 
Gemlik halkına 
hizmet edecek, 
ilçenin sorunlarına 
sahip çıkacak ve 
partili ayrımı yapma
yarak çalışacak bir 
adayı destekleye
ceğiz" dedi.
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Aday çıkarmamak...
Genç Parti Gemlik ilçe 

Başkanı Nizamettin Şanlı, 
dün arkadaşımıza yaptığı 
açıklamada, Mart ayında 
yapılacak olan yerel seçim
lerde aday göstermeyerek bir 
partiyi destekleyeceklerini 
söyledi.

Bence bu, seçilme şansı 
olmayan partiler açısından doğru bir 
yaklaşım.

Bunun sıkıntılarını, 2004 yerel seçim
lerinde yaşadık.

DYP’den aday olan Faruk Güzel, 
seçilme şansı olmayan diğer partilerce 
desteklenseydi seçimin sonucu değişir
di.

Önümüzdeki günlerin ne getireceğini 
bilmemekle birlikte, Genç Parti yanında 
DSP’nin de aday çıkarmayarak, kendi 
siyasal görüşüne en yakın partiyi destek
lemesi gerekir.
Ankara’da CHP ile SHP anlaşarak ortak 

aday üzerinden seçime girmesi güzel bir 
örnektir.

CHP eski Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlarmdan Murat Karayalçın’ı aday 
gösterdi.

Bu uygulama, Gemlik’te de yapılabilir.
CHP adayını aylar önceden çıkarmış bir 

parti.

Oysa, DSP daha aday belirlemedi.
DSP’nin dışında bazı kişiler Kurşunlu 

Belediye Başkanı Bayram Demir’i, 
DSP’ye lanse etmeye çalışıyor.

Bayram Demir de bu işe var gibi 
görünüyor.

DSP hangi adayla yerel seçime girerse 
girsin, seçilme şansı olmayan bir par
tidir.

O nedenle, DSP’liler şimdiden bir karar 
alıp kendilerine yakın CHP ile anlaşmaya 
bakmalıdır.

2007 erken milletvekili seçimlerinde 
DSP’nin belli yerlerde CHP’den millet 
vekili seçildiği gibi, Gemlik’te de DSP’li 
lere belli bir belediye meclisi ve il genel 
meçlisi kontenjanı verildiğinde aday 
çıkarmayarak CHP’li adayları destek
lemeleri istenebilir.

DSP Gemlik İlçe Örgütü’nün bu konuda 
kendi kendine karar verebilmesi 
mümkün değil.

Konuyu İl Başkanlığı’na soracaktır.

Buna göre, ancak karar verebilir
ler.

Bu duruma göre ilçemizde 2009 
Mart’ında yapılacak yerel seçim
lere AKP, CHP, MHP, SP, BBP’nin 
girmesi kesin.

DP’nin adayını açıklaması bek
leniyor.
ANAP’ın ne yapacağını bilmiyo

rum.
Bence ANAP da aday çıkarmamalı.
Ama sırf reklam olsun diye birileri de 

aday olmamalı.
Doğru olan güçlerin birleşmesidir.
Genç Parti doğru karar aldı.
Kiminle birleşecekse onun görüşme 

lerini yapmalı.
Burada esas siyasi tabanı ve parti 

programının hangi partiye yakınsa bu 
parti ile birleşme sağlanmalı.

Türkiye yerel seçimlere kilitlenmeye 
başladı.

İktidar Partisi vagon vagon TIR’lar 
dolusu kömür dağıtıyor.

İşsizlik artıyormuş, fabrikalar 
kapanıyormuş, bütçe açık veriyormuş, 
çiftçinin ürünü hiç pahasına satılıyormuş 
düşünen yok.

Herşey artık yerel seçimler için.
Bu nedenle, seçilme şansı olmayan 

partiler aday çıkarmamalı diyorum.

Engellilericmi>zelılam$nıanlıU!iiiiıni
Uludağ Üniversitesi, 
işitme engelli birey 
lere rehberlik ve 
danışmanlık yapan
ların eğitimine 
yönelik Avrupa 
Birliği kapsamında 
yürüttüğü 
"VOGS+"adlı
eonardo B tipi 

: &1ot Proje ile Bur 
sl'da rehberlik, 
danışmanlık ve 
rehabilitasyon 
hizmeti veren kuru
luşların uzmanları
na özel eğitim semi
nerleri vermeye 
başladı. Nilüfer 
Kaymakamlığı, 
Nilüfer Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
Rehber lik ve 
Araştırma 
Merkezinin (RAM) 
koordinasyonunda 
yürütülen seminer
lere Bölgedeki dört 
RAM merkezinde 
görev yapan uzman 
lar, okullardaki reh 
berlik ve danışman
lık öğretmenleri 
ile eğitim ve 
rehabilitasyon 
merkezi uzmanları 
da katılıyor.
Seminerleri, 
geçtiğimiz aylarda

Avusturya'nın 
Graz kentine 
giderek 
BFI adlı kuruluştan 
"işitme Engelli 
Bireylere eğitim 
ve iş yaşamlarında 
daha başarılı ve 
mutlu olabilmeleri 
için ihtiyaçları 
ola* ehberlik ve 
danışmanlık 
nasıl olmalıdır" 
konulu özel eğitim 
alan Uludağ 
Üniversitesi 
öğr. Gör. Dr. 
Sıdıka Parlak, 
Uzm. Dr. Nurdan 
Sakın özen ve 
Psk. Nevin 
Türkeş veriyor. 
Eğitimlerde, 
engelli bireyin

ihtiyaçlarına 
doğru bir destek 
verebilmek için 
öncelikle 
engelin tanımın 
yapılması gerektiği 
belirtilerek, 
engellinin kişisel 
özellikleri de 
dikkate alınarak 
multidisipliner 
bir şekilde 
çözümler aran
masının önemi 
anlatıldı.
Ülkemizde engelliler 
için yapılanlar ile 
Avrupa'daki 
uygulamaların da 
karşılaştırıldığı 
seminerlerin 
yaygınlaştırılarak 
sürdürülmesi 
planlanıyor.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGC BROKER İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 

_ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL

______________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan_____________
Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_____

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 

135 m2 65.000-YTL

Eski Pazar Cd. Civarı 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik_____

Ful eşyalı eşyasız daire ve işyeri kiralık ve satılık bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi Â/Blok 180 m2
Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var)

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır.
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA

VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
körfTz MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güvenli Köyü’nden kar altında yürüyüş
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği, 
geçtiğimiz günlerde 
Güvenli-Yeni Sölöz 
Köyü parkurunu 
karlar altında yürüdü 
Gemlik'te yaşayan 
doğa severler 
Gemlikte yapılması 
düşünülen "Termik 
Santrale Hayır" 
yürüyüşü için saat 
08.00 da İskele 
Meydanı’nda 
toplandılar. Bu 
yürüyüşe Bursa'da 
Termik Santrale 
Hayır kampanyasına 
destek veren 
Doğader'li üyelerde 
katıldı. Üç minibüsle 
sabah 08.30 da 
doğa yürüyüşüne 
başlamak üzere 
Güvenli Köyü’ne 
hareket edildi. 
Ünal Özbostanların 
rehberliğinde 
yürünen parkurda 
insanın güzellik ile 
ilgili ezberlerini 
bozan görüntülere 
şahitlik edildi. Bir 
yanda yılın dağlara 
düşen ilk karı, bir 
tarafta ise sonba
harın renkleri. 
Yürüyüşçüler ilk

mola yeri olan 
Belengüre saat 10.00 
da vardılar. Burada 
verilen kısa moladan 
sonra Gürle kayası
na doğru yürüyüşe 
devam ettiler. Bir 
saatlik yürüyüşten 
sonra saat 11.00 da 
Nazlı Şelaleye 
varan yürüyüşçüler, 
şelalenin nazlı nazlı 
akan sularından 
içtiler, resim çektiler. 
Nazlı şelalenin he 
men altında ki 
düzlükte açılan 
doğa faciası mermer 
madeninin kapanmış 

olması sevindirici 
bir görüntü idi. 
Doğa severler dağla 
rı oyuk oyuk hale 
getiren bu taş 
madenlerinin 
kontrol altına alın
ması için bir şeyler 
yapılması için düşün 
çelerini dile getirdi 
ler. Termik Santral 
kampanyasından 
sonra bu taş ocak
ları konusunda 
bir şeyler yapmak 
üzere sözleştiler. 
Kar tanelerinin bem
beyaz bir dantel gibi 
ağaçların ve çimlerin 

üzerine serilmesinin 
oluşturduğu muhte 
şem görüntüler 
eşliğinde Gürle 
kayasına varıldı. 
Bir buçuk saatlik 
yürüyüşten sonra 
lodosun temizlediği 
havanın sayes.inde 
yükseklerden İznik 
gölüne ve uçsuz 
bucaksız manzaraya 
bakılırken, Gürle 
Kayası’ndan İstan
bul'un ve İzmit 
Körfezinin bir 
kısmını görmek 
mümkündü.
Yemek molası için 

durulan Gürle 
kayasının yoğun 
rüzgarından daha 
çok etkilenmemek 
için Yeıni Sölöz'e doğ 
ru yürüyüşe geçildi. 
Yılın her anı rüzgar 
alan bu tepede ne 
den Rüzgar santrali 
kurulmasın. 1053 
metre yükseklikte 
olmaktan dolayı, 
çiseleyen kar ve bas 
tiran sis ile beraber 
yürüyüşe devam 
edildi.
Yeni Sölöz'e olan 
parkurun son etabın
da yolda doğanın 

farklı canlıları olan 
yaban domuzu 
ailesine rastlandı. 
Önlerinden geçip 
giden yaban domu
zlarını görmek 
ilginç bir deneyimdi. 
Gürle Kayasından 
sonra süren 
üç buçuk saatlik 
yürüyüş ile Yeni 
Sölöz'e varıldı. 
Ormanların kızıl, 
kahverengi ve 
karların dantel 
gibi görüntüsü ile 
yürünen parkur 
25 km idi. Yedi 
bucuk saat süren 
25 km parkur 
herhangi bir 
sorun olmadan 
tamamlandı.
Köy kahvesinde 
içilen leziz 
çaylardan sonra 
yeniden Gemlik'in 
dumanlı, kirli, isli 
havasına doğru 
yol alındı.
Gemlik Yaşam 
Atölyesi, "Doğa 
Sporları Atölyesi" 
üyeleri yeni bir 
parkurda buluşmak 
üzere sözleşip evle 
rine tatlı bir yorgun
luk ile vardılar.

MfiNflSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SARMAKLAR VİLLALARI KAMPANYA

“2009 Şewnu ka^ıtlmnda kampanya”
Düğün, Nişan ve Sünnetlerde, 

İş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 
Özel gece ve Davetlerinizde, 

Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, 
Doğum günü kutlamalarınızda, 

Çok zengin Nikah şekeri çeşitlerinde 
Ve daha bir çok organizasyonda, 

Bütçenize uygun konseptler. 
SÎZLERE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

S 240 M2 ÖZEL YÜZME HAVUZLU
GÜVENLİKLİ S RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÜNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ, 
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK

FORUM EMLAK 

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

İstiklal Cad. No: 30/A Gemlik
Tel: (0.224) 513 42 36 - 37 Fax : (0.224) 513 42 36 

www.forumemlak.com

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.forumemlak.com
http://www.alporganizasyon.com
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Tüketicilerin 
bankalara horcu 
114.3 milyar YTL

Tüketicilerin 
bankalara, tüketici 
kredisi ve kredi k 
artları kullanımından 
kaynaklanan toplam 
borcu 14-21 Kasım 
haftasında 969.8 
milyon YTL azalarak 
114 milyar 336.1 
milyon YTL'ye 
geriledi.
Merkez Bankası'nın 
verilerinden 
yararlanarak yaptığı 
hesaplamaya göre, 
bankaların tüketici 
kredisi alacakları 
anılan haftada 484 
milyon YTL azalarak 
82 milyar 96.5 
milyon YTL'ye, kredi 
kartı alacakları da 
486 milyon YTL’lik 
azalışla 32 milyar 
239.5 milyon 
YTL'ye düştü.
Konut kredisi 
alacakları söz 
konusu haftada 
108 milyon YTL'lik 
azalışla 37 milyar

925.1 milyon YTL 
oldu. Taşıt kredi
lerinin 67.8 milyon 
YTL azalışla 5 
milyar 594 milyon 
YTL olduğu söz 
konusu bir haftalık 
dönemde, diğer 
tüketici kredileri de 
308.1 milyon YTL'lik 
azalışla 38 milyar 
577.3 milyon YTL'ye 
düştü.
Tüketicilerin 
geçen hafta 
32 milyar 239.5 
milyon YTL olan 
kredi kartı 
borçlarının 32 
milyar 194.3 milyon 
YTL'lik bölümünün 
YTL cinsinden 
olduğu belirlendi. 
YTL cinsi kredi kartı 
borçları bir haftada 
483.7 milyon YTL 
azaldı. Tüketicilerin 
yabancı para cinsin
den kredi kartı 
borçları da 45.2 
milyon YTL oldu.

KAYIP
Gemlik Endüstri Meslek Lisesi’nden 

(1998-1999) aldığım tastiknamem 
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

BEKİR CEYLAN

TFMAâ “SUYÜNUB0ŞAHARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

SAHİBİNDEN 
SATHIN BİNA

Endüstri Meslek 
Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden 

oluşan (her biri 
110 m2 2+1) bina 

sahibinden satılıktır.
0 544 677 44 31

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 322 70 73

NÖBETÇİ 
ECZANE

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER 

0537 301 73 62

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3222 
FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

28 Kasım 2008 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 
DnZiya Mah. No:ll9 

Tel: 512 02 23 GEMLİK

GENlIISİNEHtGUİ
VENÜS SİNEMASI 

MUSTAFA 
11,30 -14.00 
16.15-20.15

AŞK TUTULMASI 
14.00-16.00-20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

ABONE 
OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN 
OKUYUN 
OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


VEFAT ve TEŞEKKÜR
Gemlik Eski Belediye Başkanlarından 

Merhum İbrahim Akıfın eşi 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Kemal Akıfın Sevgili Annesi 
İbrahim, Levent, Hale, Bülent’in babaanneleri

Fatma AKIT
26 Kasım 2008 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazemize katılan
Gemlik Kaymakamı Sayın Mehmet Baygül’e, 

Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut’a, 
Umurbey Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 

Kurşunlu Belediye Başkanı Sayın Bayram Demir’e, 
Küçük Kumla Belediye Başkanı Sayın Eşref Güre’ye, 

İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ali Kemal Kurt’a, 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Celal Sönmez’e, 

eski ANAP Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik’e, 
siyasi parti temsilcilerine, 

kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve yöneticilerine, 
oda, dernek, kooperatif temsilcileri ve yöneticilerine, 

cenazemize katılanlara, çelenk gönderenlere, 
telgraf, telefon ve bizzat gelerek bizlerin acılarını paylaşan dostlarımıza 

teşekkürü bir borç bilirim.

Kemal AKIT
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Dolamlırıcılaf kontöf 
çalma teMnıeJim
Terör örgütü PKK'nın yönlen
dirdiği iddia edilen kontör dolan 
dırıcıları, yetkililerin tüm uyanla 
rina rağmen vatandaşları kandır
maya devam ediyor. Sayfa 3’de

Termik santralden vazgeçildi
Yıldırım Holding Şirketleri tarafından kurulan Gemlik Elektrik Üretim A.Ş. adına açıklama yapan Meh
met Yıldırım, termik santralden dünyadaki finansman dar boğazı nedeniyle vazgeçtiklerini açıkladı.
Gemlik Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, dün 
akşam saatlerinde gazetemize gönder 
diği bir duyuru ile şirketlerinin Gemlik 
Ata Mahallesi’nde kurmayı planladığı 
500 MVV’lik elektrik üretim santrali 
yatırımından dünyadaki finansman dar 
boğazı nedeniyle vazgeçtiklerini açık
ladı. Yıldırım duyurusunda, dış kaynak 
lı bankacılık sisteminin son aylarda 
girmiş olduğu kriz nedeniyle, reel sek
törün yatırımlarını da olumsuz etkiledi 
ği, bu nedenle yaklaşık 500 milyon 
Avro değerindeki elektrik üretim sant 
rali projesindeki öz kaynağın dışında 

kalan uzun vadeli banka kredisini 
temin etmek konusunda zorluk oluş
masından, şirketin bu yatırımından, 
vazgeçtiğini bildirdi. Yıldırım, santral 
yatırımı karşısında yaratılmak istenen 
olumsuz görüşlerin bilgisizlikten ve ön 
yargılardan kaynaklandığını belirterek, 
"Yurdumuzun ekonomik ve teknolojik 
gelişmesinin önündeki en önemli engel 
cehalettir. Olumsuz sonuç vermiş olan 
eski teknolojiye dayalı yatırımların 
gerekçe gösterilerek, bizim projemize 
karşı çıkmak istenmesini kariyer 
ve ünvan sahibi kişilere doğrusu 
yakıştıramadık. Marjinal bir hayat özle

minde olan ve ‘yeşil ihtilal’ ütopyasının 
peşinde koşanlara diyecek sözümüz 
yok. Onlara, ancak Tanrı’dan zihin 
açıklığı vermesini dileyebiliriz. 
Bakalım, bunlar rüzgar enerjisi santral 
yatırımlarımızı duyduklarında karşı 
çıkacak bahaneler bulabilecekler mi 
merak ediyoruz doğrusu” dedi.
Yıldırım, çağdaş yatırımların önünü 
kesmeye çalışmanın insanlığa iyilik 
getirmeyeceğini belirterek, "Dünya . 
finans krizi 5 bin kişilik yeni istihdam, 
iş ve aş getirecek elektrik üretim pro
jemizi rafa kaldırmamıza neden olmuş
tur." açıklamasında bulundu.

Terör
Terör konusunda çok yazı yazdım.
önceki gün Hindistan’ın Bombay kentini kana 

bulayıp, 125 masum insanı öldüren terörü kına
mamak mümkün mü?

Değil.
Türkiye terör belasıyla 30 yıldır savaşıyor.
önceki gün, dağdan inen birkaç kansız yolda 

görev yapan trafik polislerini öldürdü.
Bunun bir mücadelenin haklılığıyla ne ilgisi 

var.
Ama terör haklılık dinlemez.
Körü körüne kan döker.
Nefret ve kin duygularının kabarmasını ister.

Devamı sayfa 5'de

JnM Minim Mller

yaptırılan Gemlik Otobüs Terminali, açılış bekliyor. Yazıhane ve sosyal alandaki işlet
melerin ihalesinin ardından çevre düzenlemesi de tamamlanan Gemlik Terminali'nin
bugün açılması beklenirken, Büyükşehir Belediyesinden herhangi bir açıklama 
gelmemesi dikkat çekti. Terminalin biran önce açılarak, hizmete girmesi bekleniyor.

Termik 
Santrale 

'Hanı' paneli 
bugün 

yapılıyor 
Sivil toplum örgütleri 
tarafından düzenle
nen ‘Gemlik’te Termik 
Santrale Hayır’paneli 
bugün saat 13.oo’de 
Mert Aile Çay Bahçe 
si’nde yapılacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemiikkorfezgazetesi.com
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Labirent...
Suya sabuna dokunmayan bir yazı mı 

yazsak.
Malum ortalık toz duman.
At izi it izine karışmış durumda.
Elbette ki bilimsel temele dayanan, 

toplumun fotoğrafını çeken, giderek yoksul
laştırılan ve sadakaya bağlanan yurttaşların 
içler acısı durumunu yazmak da olanaklı.

Ya da AB İlerleme raporunda AB’nin 
fütursuzca ve pervasızca içişlerimize müda
halesini..

Veya çok uzaklara gidip Hindistan da 
yaşanan “mezalimi” de..

Ancak gün öyle bir gün ki ben de dahil 
hiç kimse okuduğundan bir şey anlamıyor 
ki ciddi yazılara dikkatini toplayabilsin.

Onun için düşündüm taşındım insanları 
çok da fazla düşüncelere boğmayan bir yazı 
yazayım dedim.

Yaşamın imbiğinden süzülmüş “deneyim 
lerin” sözcüklere yansıyışım araştırdım.

Bir şeyler buldum..
Hoşunuza mı gider yoksa canınızı mı 

sıkar bilmem ama bana soracak olursanız 
önemli olan bu sözlerin üzerinde durup 
ders almak ve dahi yaşam penceresinden 
bakışınızı azıcık değiştirmek.

Ya da yaşamın gerçeğiyle yüzleşmek.
Gerçi,
Gerçeklerle yüzleşmenin çok da yararı 

yok..
Çünkü geçmişte kalmış.
Ancak şu olabilir o da bir olasılık..
Geçmişten ders alarak “anı” iyi yaşa

mak.. ********
Yirmi yaşına kadar hayatı öğrenmeyenin, 
Otuz yaşına kadar evlenmeyenin;
Kırk yaşına kadar köşeyi dönmeyenin;
Elli yaşına kadar ölmeyenin işi çok zor...
Horoz otsun ötmesin;
Sabah mutlaka olacaktır.
Şişe tıpayı, şarap kupayı, eşek sopayı 

sever.
İnsanlar topraktan yaratılmıştır, her an 

çamurlaşabilirler.
Başımızdan geçenlere değil, kafamızdan 

geçenlere içelim.
Dünyada oturarak başarıya ulaşan tek 

canlı tavuktur.
Eşek nereden bilecek ki zevki sefayı;

SOR bakalım hiç çekmiş mi kafayı?
Dünyanın en cesur yaratıkları insan

lardır...
öleceklerini bilerek yaşarlar.
Madem dünya hiç, gece de iç gündüz de 

iç.
Şarabın adı kötüye çıkmış, Tadı hoş, Hele 

bir güzelle içersen, Daha bir hos.
Eğer sana içki dokunuyorsa, Sen de 

İçkiye dokun. ********
Yoksa yine mi “suya sabuna dokunduk” 
Dokunduysak dokunduk içimizi açıtsa 

da, dişlerimizi gıcırdatsa da, yüzümüze yayı 
lan hafif bir tebessümle birlikte bizi zaman 
tünelinde yolculuğa çıkarsa da gerçek bu..

Ancak asıl olan şu..
içinde yaşadığımız durum ne olursa 

olsun adına yaşam denilen labirentin dar 
ve kıvrımlı yollarında sabırla, umutla ve 
inançla yürümek..

Unutmayın her labirentin çıkış ucu mutla
ka vardır..

II V III1 la II» ■ ■■ ■ ■irtıiffiteiıııılısiiM
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Lions 
Kulübü’nün 
gerçekleştirdiği 
etkinlikte Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim Okulu’nda 
öğrenim gören 
yaklaşık 600 
öğrencinin ağız 
bakımları ile göz 
kontrolleri yapıldı. 
Bursa Göz Nuru 
Koruma Vakfı 
ekiplerinin okulda 
öğrenim gören 
öğrenciler üzerinde 
yaptıkları göz 
taramasında 
gözlerinden rahatsız 
olduğu belirlenen . 
40 öğrenciye aile 
terine ulaştırmaları 
için reçeteler verildi. 
22 Kasım Ağız ve 
Diş Sağlığı haftası 
nedeniyle yapılan 
taramada ayrıca 
Uzmanlar Tıp 
Merkezi Diş 
doktoru Ayşe 
Akıt öğrencilerin 
ağız ve dişlerini 
kontrol etti. 
İlçe genelinde 
yaptığı sosyal 
faaliyetler kapsa 
mında okullarda bir 
çok bilğilendirme 
toplantıları düzenle 
yen Gemlik Lions 
Kulübü Başkanı 
Saadet Çolak, tara
ma yapan Bursa 
Göz Nuru Koruma

Vakfı doktorları 
ile Uzmanlar . 
Tıp Merkezi Diş 
Doktoru Ayşe 
Akıt'a teşekkür etti. 
Saadet Çolak, Lions 
Kulübü bünyesinde 
yakın bir zamanda 
üniversiteyi kazana-

mayan gençlere 
yönelik meslek 
edindirme 
kurslarının da 
açılacağını kaydetti. 
Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Hayrettin Minare,

Gemlik Lions 
Kulübü'nün okulları
na yaptığı katkılara 
bir yenisini daha 
ekleyerek öğrenci
lerin ağız ve dişleri 
ile gözlerinin 
kontrolleri nedeniyle 
teşekkür etti.

Bİhİiiı Başlan W a M ilim

Gemlik'te faaliyet 
gösteren Emircan 
özel eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi'ne bağlı 
özürlü aileleri ve 
çocukları Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'u ziyaret etti. 
Yönetici Hüseyin

Çıtlak ile birlikte 
özürlü aileleri, 
öğretmenleri ve 
psikolog doktorla 
.birlikte yapılan 
ziyarette 3 Aralık 
Dünya özürlüler 
Günü nedeniyle 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapıla
cak etkinliklere 
Başkan Mehmet

Turgut'u özel olarak 
davet ederek 
destek istediler.
Yapılacak etkinlik
lere katılacak 
misafirler için 
ikram desteği 
isteyen özürlü 
çocukların aileleri, 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut'un 
bu tür yardımlara

sıcak baktığını 
hatırlattılar.
Belediye Kültür 
Merkezinde 3 Aralık 
günü gündüz 
yapılacak etkinlik
lerde özürlü 
çocuklar oluşturulan 
koro ile misafirlere 
müzik ziyafetinde 
bulunacaktan 
öğrenildi.
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Ması o n cesi sahte idi lahusuII l-fc '

Vicdanca

□Kan
ılara 
la 
n çi
şleri

eniyle

Yılbaşı öncesi 
yasal olmayan 
alkollü içki ve 
tütün mamüllerine 
yönelik denetimlerini 
artıran Ankara 
Emniyeti, Türkiye'ye 
gümrüksüz viski, 
puro ve sigara 
başta olmak üzere 
birçok ürünü 
sokan şebeke 
çökertildi. "Fıçı" 
kod adlı operas 
yonda 17 kişi 
gözaltına alındı. 
Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Mali 
Suçlar Büro 
Amirliği'nce 
yapılan istihbar! 
çalışmalar sonucu, 
bazı şüpheli şahıs
ların Türkiye'ye 
yasal olmayan 
yollardan TEKEL 
maddesi soktukları 
ve bunları piyasaya 
sürmeye hazırlandık
ları bilgisine ulaşıldı. 
Yaklaşık 6 ay 
süren çalışma 
sonucu, kimlikleri 
tespit edilen 
şüpheli şahısların

I Örgütlü bir şekilde 
Türkiye'ye herhangi 
bir resmi gümrük 
işlemine tabi 
tutulmaksızın 
sınır kapılarından 
viski, puro, sigara, 
tütün getirdikleri, 
ayrıca örgütün 
hava limanlarında 
gümrüksüz 
satış yapan Free 
Shop'lardan temin 
ettikleri sigara, viski, 
tütün ve puroları

««lâıç

aynı uçakla 
Türkiye'ye gelen 
yolculara pay
laştırdıkları, 
yolcuların gümrük 
kapılarından giriş 
yaptıktan sonra 
tekrardan yolcular
dan toplamak 
suretiyle bu 
kaçak malzemeleri 
bir araya getir 
dikleri, yine 
aynı şüphelilerin 
piyasadan boş 
rakı şişeleri 
topladıkları daha 
sonra kiraladıkları 
depolarda sahte 
rakı imaiatı yaptık
ları, üretmiş olduk
ları sahte rakılara 
sahte kapak, 
etiket yapıştırdıkları, 
imal etmiş oldukları 
sahte içkilere ve 
yurda kaçak olarak 
sokmuş oldukları 
viskilere sahte 
'Tapdk' bandolü 
yapıştırarak yasal 
ürünmüş gibi 
Ankara'da ve tüm 
ülke genelinde

bulunan gazino, 
bar, pavyon ve 
alkollü içki satan 
büfelere satarak 
piyasaya sürdükleri 
tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
talimatları doğrul
tusunda İstanbul, 
Bursa, Mersin, 
Hatay ve Kilis 
başta olmak üzere 
7 ayrı ilde "Fıçı" 
kod adlı planlı 
operasyon için 
düğmeye basıldı. 
Operasyon sonucu 
Adnan E, Erkan V, 
İsmail G, Özgür 
Cenep G, Ali D, 
Erdoğan K, Turan 
Ö, Murat S, Haşan S, 
Şenol A, Hüseyin 
K, Ahmet K, Coşkun 
E, Ömer Faruk Y, 
Haşan K. ve İbrahim 
K. adlı şahıslar 
yakalandı.
Zanlıların verdikleri 
adreslerde yapılan 
aramalarda ise 
3 bin 704 adet 
değişik markalarda 
viski, 5 bin 573 
adet sahte rakı, 
2 bin 492 paket 
puro, 145 adet 
votka, 112 adet 
şarap, 3 bin 673 
adet sahte Tapdk 
bandrolü, 105 paket 
tütün, bin 830 paket 
değişik markalarda 
sigara, 11 bin 901 
adet sahte viski 
etiketi, 240 adet 
tag marka geciktirici 
sprey, 1 adet 
7.65 mm çapında

tabanca ve bu 
tabancaya ait 
7 adet MKE yapımı 
fişek, 1 adet 
9 mm çapında 
ruger marka 
tabanca, bu 
tabancaya ait 
2 adet şarjör 
ile 22 adet MKE 
yapımı dolu 
fişek, bin 809 
adet çakmak 
ele geçirildi. 
Yakalanan 17 
şahıs, emniyetteki 
sorgularının ardın
dan, 'TCK 220. 
maddesi kapsamın
da suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, 5607 
sayılı kaçakçılıkla 
mücadele kanunua, 
4733 sayılı tütün 
tütün mamülleri 
ve alkollü içkiler 
piyasa kanununa 
muhalefet etmek, 
sahte rakı imal 
etmek ve 
piyasaya sürmek, 
5752 sayılı 
kanuna muhalefet 
etmek suretiyle 
halk sağlığını 
tehlikeye düşürmek, 
sahte bandrol 
ve etiket basmak 
ve kullanmak" 
suçlamalarından 
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na 
sevk edildiler.
Zanlıların 
emniyetten 
çıkışlarında 
yüzlerini saklamaya 
çalışmaları ise 
dikkat çekti.

Vicdan Kay.rTOPAKTAŞ

Bulutları ziftlemeyin, Rüzgarları küstürmeyin
Gemlik'te termik santral kurulması konusun 

da protestolar, artık internet sitelerinden de 
'bangır bangır' bağırıyor...

Bende BAĞIRIYORUM YETERRRRRR...
Kömür yakıtlı termik santrali kurulacak 

İMİŞ...
Termik santralden karbondioksit ve diğer 

zehirli gazlar rüzgarsız havalarda Gemlik'in 
üzerine bir kabus gibi çökecek.

Ya meşhur lodos eserse ne olacak; batıda | 
Kurşunlu ve Mudanya, doğuda Umurbey, 
Orhangazi ve İznik, kuzeyde Kumla, Karacaali 
ve Armutlu, güneyde ise Bursa'ya kadar olan 
her yer gaz yağmuruyla ' yıkanacak!..

Yağmurlar gaz ya da asit oldu ya...

Yetmedi mi? Denizin, ağacın, toprağın, 
gökyüzünün hatta bulutların nefesini 
zehirlediğiniz.

Yetmedi mi? Denizin çakıllarına kurduğu 
nuz fabrika binalarınızın borularından dökülen 
azot ve yağ zehirlerinin çakıla vuran pislikleri!.

Denizinde bile yüzülmeyen Gemlik'imde bir 
kömürlü termik santral eksikti hani.

Kurunuz Onu da...
(Doğalgaza niye döndük onu da anlamıyo

rum ya... kirliliğe karşıydık ya!..)
Üstüne de yazınız, 'Katliamı biz işledik' diye 
Gemlik körfezi Cinayetleriyle anılırken, 

şimdi de bulutlardan akan kara yaşlarla insan
lık kirleniyor.

ür
Aralık

inlik-

oturulan 
firlere 
inde
ı

OolamlmlaioııtörcalıııayatomeılivırII

Terör örgütü 
PKK'nın yönlen
dirdiği iddia edilen 
kontör dolandırı
cıları, yetkililerin 
tüm uyarılarına 
rağmen vatandaşları 
kandırmaya 
devam ediyor. 
Kendisini 'Komiser' 
olarak tanıtan 
kimliği belirsiz kişi, 
'Telefonunuzdan 
albayın eşine 
küfrediliyormuş* 
dediği vatandaştan 
bin YTL değerinde 
kontör şifresini 
almayı başardı.

Edinilen bilgiye 
göre, ihsanyie 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Mehmet 
Pektaş'ı (40) arayan 
bir kişi, kendisini 
Ankara Çankaya 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
Komiser Okan 
Aslan olarak tanıttı. 
Pektaş'a, cep 
telefonununun 
sim kartının 
kopyalandığını ve 
albayın eşine 
küfredildiğini 
söyledi. Konuyla

ilgili Cumhuriyet 
Savcılığı'nın araştır
ma yaptığını belirten 
zanlı, araştırma için 
kontör göndermesi 
gerektiğini, devletin 
sonra kontör ücret
lerini ödeyeceğini 
söyledi. Bunun üze 
rine Mehmet Pektaş, 
bin YTL değerinde 
12 adet 250'lik kon
tör şifresini verilen 
numaraya gönderdi. 
Bir süre sonra 
dolandırıldığını 
anlayan Mehmet 
Pektaş, polise 
başvurdu.

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
yetki lileri, polisin 
ve devletin 
herhangi bir 
görevlisinin vatan
daşı ödemeli 
arayamayacağını 
söyledi.
Yetkililer, "Tüm 
uyarılarımıza rağ
men dolandırıcılar 
her defasında 
emellerine ulaşıyor. 
Vatandaşlar 
dikkatli olsun" 
uyarısında 
bulundu.

Bulutları ziftleyen...
Bu nasıl bir duygudur, düşüncedir..
'VİCDAN' nerededir?!
Anlamak mümkün değil.
Özelleştirilerek alınan Gemlik Gübre Fabri 

kası'nın içerisine termik santral kurulacak 
imiş..

Gübre kokularında büyüyen çiçekler, ağaç 
lar, çocuk.sesleri artık Ayşegül masalı gibi 
bazı siyah beyaz fotoğraflar da atılı kalacak.

Tıpkı Gemlik denizinde yüzen bendenizin 
fiii tarihi olan resmi gibi!..

Termik santral Gemlik'inde ve çevresinde 
'maske ile dolaşan' geleceğin çocukları 
kimin...

Gemlik poyrazıyla-lodosu ile de ünlüdür. 
Şöyle bir Kurşunlu beldesine doğru yol alır
sanız, yazın mevsiminin en sıcak ayında yelek- 
leriniz-hırkalarınız hep yanı başındadır.

Enerji insanı yaratıyoruz.
Enerji insanın duygularını kesiyor!.
Yaşamını termik santralle şarj etmek için 

bütün cabalar.
Oysa rüzgar enerjisi vardır, ne güzeldir.
Bedava enerji..
"Gemlik’e doğru giderken Deniz'i göre

ceksin sakın şaşırma..'* diyen Orhan Veli'nin 
şiirinde olduğu gibi "... bedava yaşıyoruz/ 
bedava/su bedava/ hava bedava...:' gibi..

‘Gemlik Körfez’lnternettevvv vv.gemlikkorfezgazetesi.com

Rüzgara karşı asitli işemektir bu santrali 
Gemlik'e kurmak..

Almanya'dan ithal edilecek enerji, temiz 
teknoloji ile kurulacak deniyor ya çıldırmamak 
elde değil!

Teknoloji nedir beyler?
Yuh yani..
Teknolojiye bile giydirdiniz ya, yamalı, 

yamasız, cilalı, cilasız sözleri.

Çimlerin, çiçeklerin, defnelerin, kekiklerin 
kokularını taşıyan rüzgarları, kışın ise yağmur 
bereketinde toprağın taze kokularını burnu
muza kadar getiren 'rüzgarı' küstürmeyin!..

Kurun 'rüzgar enerjinizi', rüzgarla kardeş 
olsun yağmurlarımız!..

vv.gemlikkorfezgazetesi.com
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Giiler. sohBeı sezilerini siimürm

Gemlik Belediyesi 
tarafından yeniden 
düzenlemesi 
yapılan Balıkpazarı 
Kahvehanelerinin 
önünde çalışmalar 
devam ediyor. 
Düzenleme öncesi 
kahvehanelerin 
önünde bulunan 
tüm çam ağaçları 
kesilmiş yeni 
projeye göre. 

zemin beton 
blokajı tamam
landıktan sonra, 
üst örtüsünü 
oluşturan boruların 
montajına başlandı. 
Yeşil örtünün 
yok edilmesinden 
sonra ortaya 
çıkan tabloda, 
Balıkpazarı 
bir demir 
yığınına döndü.

Çeşitli çaplarda 
borulardan oluşan 
üst örtünün 
montaj çalışmaları 
geçtiğimiz günlerde 
tamamlandı.
Önümüzdeki gün
lerde, çatı örtülme 
sinin tamamlan
masından sonra, 
zemin kaplamaları 
yapılarak, proje 
tamamlanacak.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
CHP İlçe yönetimi 
ve Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
kahvehanelerin 
bol olduğu bölge 
lerde yaptıkları 
ziyaretleri 
sürdürüyorlar. 
Dere boyunda 
bulunan Dereboyu 
Kıraathanesi’ni 
ziyaret eden 
Fatih Güler ve 
CHP yönetimi 
kahvehane 
sakinleriyle

AVI D Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
■VMl İr kaybettim. Hükümsüzdür. HALİS AY

Gemlik'in sorunlarını 
görüştüler.
Görüşmede daha 
önceki ziyaretlerde 
de gündeme gelen 
benzer sorunlar dile 
getirilirken, işsizlik, 
plansızlık, düzensiz
lik, başıbozukluk 
ile belediyenin 
"Ben yaptım oldu" 
tarzı yönetim 
anlayışı eleştirildi. 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler 
ise sorunların pek 
çoğunun kent 

paydaşları olan 
sivil toplum örgütleri 
ve halkı dışlamaktan 
kaynaklandığını, . 
Gemlik'in sorunlarını, 
çözümü ve Gemlik'in 
daha insanca yaşanır 
bir kent haline gelme
si için yola çıktık
larını, bu yolda 
içinde Mimar, 
İnşaat Mühendisi ve 
Kent Plancısı olan 
uzman bir ekiple 
çalıştıklarını ve 
yapacakları her 
işe halkı da katacak
larını belirtti.

8? KURBANLIK
' DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURUN YILLARDİR DEĞİŞMEYEN ADRESİ BERKAY ET

BU BAYRAMDA SİZLERE HİZMET VERMEKTEN ONUR DUYACAKTIR.
KENDİ ÖZEL BESİMİZ, YÖREMİZ HAYVANLARINDAN OLUŞAN, 

BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 
ÖZEL KESİM YERİMİZ OLAN KURTUL KÖYÜ NDE VE İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIĞIMIZ 

GEMLİK BELEDİYE MEZBAHASINDA BAYRAM GÜNLERİNDE, İSLAMİ KURALLARA UYGUN
VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE GİRİLEBİLİR. 
İSTENİLDİĞİ GİBİ PARÇALAMA DAHİLDİR

BERKAY ET
Berkay KIRMIZI AY

0 532 779 91 94 • 0 535 57J1190
VEKALETİNİZİ VERİN KURBANINIZI EVİNİZE TESLİM EDELİM

KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI 

Canlı Tartım: 8.00 YTL
1 yaşındaki kıvırcık koçlar 40*50 kg 

canlı ağırlıktadır. Daha yukarıda 
kilolarda hayvanın yağ oranı arttığından 

tarafımızdan tercih edilmemiştir.

1 Adet Koş İtesim 35 YTL

SADECE KESİMHİZMETİ ALMAK'İSTEYENLER

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 
Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 

kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki t 
tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.

Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatların şahsen 
Belediye mezbahasına yapılması gerekmekledir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 160 YTL 
(Dört parçaya ayrılır] 
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL 

REZERVASYON İÇİN TElî 0 224 SU H 48 
GSM Î0 532 779 91 94 - 05Î5 575H90
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Terör...
Ingiliz emperyalizmine 

karşı pasif direnişle 
ülkesinin bağımsızlığına 
kazandıran Gandi’nin 
ülkesinde İslamcı terör kan 
döktü.

Gandi, ülkesini işgal edip, 
sömürge haline getiren 
Ingil izleri kovmak için uzun 
süren bir direnişi örgütledi.

Bu direniş, şiddete dayanmayan, 
pasif eylemlerden oluşuyordu.

Ne PKK terörü, ne Eta terörü, ne El- 
Kaide terörü, Asala terörü, ne de başka 
bir teröre sonuç alamaz ve nefret 
uyandırırken, Gandi’nin direnişi dünya
da sevgi uyandırdı.

Gandi adı saygınlık kazandırdı. 
Bağımsızlık mücadelesi örnek oldu. 
Gandi’nin ülkesinde, müslüman 

terör örgütü El Kaide, dini adına, Allah 
adına ortalığı kana buladı.

Bu nasıl bir mücadeledir.
Masum insanları öldürerek bir yere 

varmak mümkün mü?
Gandi, davasını kan dökmeden 

kazandı.
El Kaide kan dökerek hangi davayı 

kazanacak?
Aynı sözü PKK terör örgütü içinde

söyleyebiliriz.
Kürt vatandaşlarımızın sorunları ola

bilir.
Bunları kanla çözmeye çalışmak en 

çok Kürt halkına ihanettir.
Öyle olsaydı bu dava 30 yıldır çözü 

lürdü.
Gandi başardı ama PKK’nın başar

ması mümkün değil.
El Kaide’nin dünyayı kana bulayarak 

İslam davasına hizmet etmesi mümkün 
değil.

Terör korku yaratmak ve sindirmek 
için yapılır.

Hele bu terör din kökenli olursa, çok 
sayıda taraf da bulabilir.

Hatta bu terörün tabanı aynı dinden 
olan ülkelerin insanlarının örgütlen
mesi ile de gerçekleşebilir.

İnsan, bu uğurda ölmeyi göze alıp, 

başkasını öldürerek cennete 
gideceğine inandırılmışsa 
yapamayacağı şiddet olmaz.

Kör inançlarla kendini feda 
edenler, öbür dünyada bunun 
mükafatını alacağına inandığı 
için başka masum insanların 
ölmesini önemsemezler.

Onlar körü körüne inanmış 
fedailerdir.

Ve yaptıklarının farkında olmamakla 
birlikte, mutlaka mükafatlandırılacağı- 
na inananlardır.

Bunlar, ses getirmek için dünyanın 
herhangi bir yerinde kan akıtmaya 
devam edeceklerdir.

Her patlayan bombada, sizin veya 
bir yakınınızın da bulunabileceğini 
aklınızdan çıkarmayın. ,

Böyle ideale, böyle inanca, insanlık 
adına ancak lanet okumak gerekir.

Not: Bu yazımı yazdığım sırada, 
Gemlik Elektrik A.Ş. adına Mehmet 
Yıldırım’ın gazetemize bir duyurusu 
geldi.

Duyuruda, Gemlik’e kurulması 
düşünülen Termik Santral’in finans
man bulmakta zorluk çekildiği için pro
jeden vazgeçildiği belirtiliyor.

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Sayın Kemal Akıt ın Değerli Anneleri

Fatma AKIT’ın
vefatı nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.

Merhumeye Tanrı dan rahmet, Akıt Ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı diler, acılarını paylaşırız

HÜSEYİN HULUSİ BAYRAK
S.S. KAHU KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANI
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Kaymakam Bavflül, fahri İzci oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
İzci Grubu’nun 
ziyaretinde 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
izci lideri Fatma 
Aşnaz tarafından 
izci fuları takılarak 
fahri izci yapıldı. 
Mülki amirleri 
tanımak için 
ziyaretlerde 
bulunan Şehit 
Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
İzci Grubu Okul

Müdürü Kamil 
Beki ve Müdür 
Yardımcısı Rahmi 
Şafakla birlikte 
ilçenin en büyük 
mülki amiri 
Kaymakam 
Mehmet Baygül'e 
tanışma ziyaretinde 
bulundular.

* İzciler tarafından 
çiçek verilen 
Kaymakam 
Baygül'e ayrıca 
izci lideri Fatma 
Aşkı az tarafından 
izci fuları takılarak 
fahri izci yapıldı. 
Kendisinin okulun

fahri izcisi olduğunu Mülki amirleri sorulara cevaplar
olmasından çok belirterek, tanımak için vererek onları
memnunluk "Disiplin olmazsa yaptıkları ziyaretin aydınlattı.
duyduğunu ifade bir işi program ilk durağında Kaymakam
eden Kaymakam layamazsınız. Kaymakam Mehmet Baygül,
Baygül, izciliğin Yeteneklerinizi । Baygül'ü tanıyan ziyaret eden
amacının önce genişletmek sizin izciler kendisine izci gurubu ile
disiplin ve beceri ve ailenizin men sorulan mesleğiyle öğretmenlere
kazanmak faatinedir" dedi. ilgili çeşitli kalem hediye etti-

BIRTEIEFON
KADAR YAKINIZ

BLOKNOTLAR MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET

GÖRMEDEN KARAR 
VERMEYİN

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
SÎZLERİ BEKLİYOR

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER

»» ÇAKMAKLAR 
« "s KALEMLİKLER

SÜMENELER
MATBAACILIK- YAYINCILIK -REKLAMCILIK »a a a aa 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK ulu 90 Ou
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Genel Kururda 
bütçe maratonu 

haşlıyor
Meclis Genel 
Kunılu'nda 2009 
mali yılı bütçe 
maratonu Kurban 
Bayramı'nın ardın
dan başlayacak. 
16 Aralık'ta başlaya
cak görüşmeler 
12 günde tamam
lanacak. Meclis 
Genel Kurul'u 
bütçe için 
27 Aralık'a kadar 
aralıksız çalışacak. 
2009 Mali Yılı 
bütçesinin Meclis 
Genel Kurulu'nda 
görüşme takvimi 
belli oldu. Buna 
göre, bütçe 
marâtonu 
Genel Kurul'da 
16 Aralık Salı günü 
başlayacak. 
Görüşmeler 
12 gün sürecek 

‘ ve 27 Aralık'ta 
sona erecek.
Resmi tatil günleri 

1 ' dahil her gün
■” saatH.OO'de

toplanacak olan 
Genel Kurul, 
o günkü programı 
bitene kadar 
çalışmalarını 
sürdürecek. 
Genel Kurul, 
21 Aralık Pazar 
günü saat 
15.00'de, 
27 Aralık Cumartesi 
günü ise saat 
10.00'da çalışmaları
na başlayacak. 
Bütçe kanun 
tasarısının tümü 
üzerinde gruplar 
ve hükümet adına 
yapılacak konuş
maların süresi 
birer saat, kişisel 
görüşmeler 
ise 5'er dakika 
olacak.
Bütçenin tümü 
üzerinde ise gruplar 
ve hükümete 
birer saat, kişisel 
konuşmacılara ise 
10'ar dakika süre 
verilecek.

Kamu çalışanlarına
bayram müjdesi

Aralık ayında memur maaşları erken verile
cek. Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı genel
geyle 15 Aralık'ta ödenecek olan maaşların, 
Kurban Bayramı nedeniyle 2 Aralık'ta ve 
rilmesi kararlaştırıldı. Buna göre memur, 
akademik personel, hakim savcı ve askeri 
personele maaşları 2 Aralık'ta ödenecek.
Kurban Bayramı nedeniyle yapılan erken 
ödemeden sözleşmeli personel ve işçiler de, 
yararlanabilecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

SAHİBİNDEN
SATILIK BİNA

Endüstri Meslek 
Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden 

oluşan (her biri 
110 m2 2+1) bina 

sahibinden satılıktır.
0 544 677 44 31

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire

GSM: (0538) 322 70 73
ÖĞRENCİLER İÇİN 

ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 
SOBALI ve DENİZ MANZARALI 

■ KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

NÖBETÇİ 
ECZANE
N Kasım M 

AHSEN ECZANESİ 
30 Kasım 2008 

OZAN ECZANESİ

İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma Imdet 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Ger. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYRAKAMUK

Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

913 10 53

513 10 28

614 46 49

HASTANELER
Devlet Hastanesi

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
.514 00 95
513 12 86

5İ3 13 53
513 10 57
513 13 08

513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92

513 18 46
RELEDİYE

Tomokay Tomografi

TAKSİLER

Körfez Tekel

Güven Tekel
Gemlik Tekel

613 60 40

513 32 40

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza__________Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPUR-■ FERİROT

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

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

OTOBÜS

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00 
(18 Hat)

DAĞITICILAR

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

513 29 29 
51312 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 OTO OAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3223 

FİYATI: 25 Ykr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Kadri GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 
Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B 
Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
MUSTAFA 

11.30-14.00
I6.l5-2O.15 

AŞK TUTULMASI 
14.00- 16.00-20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

ağa®
ABONE 

OLDUNUZ MU? 
ABONE OLUN 

OKUYUN 
OKUTUN
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GEMLİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.DEN DUYURU
Konu : Elektrik Üretim Santrali yatırımından dış kredi teminindeki darboğaz nedeniyle 

vaz geçilmiştir.

Şirketimiz, Gemlik ilçesine bağlı Ata Mahallesi’nde kurmayı planladığı 500 MW'lık elek
trik üretim santralı yatırımından, dünyadaki finansman darboğazı nedeniyle vaz geçmiştir.

Bilindiği üzere, dış kaynaklı bankacılık sisteminin son aylarda girmiş bulunduğu kriz, reel 
sektörün yatırımlarına da olumsuz etki yaratma aşamasına geçmektedir. Bu nedenle, yak
laşık 500.000.000 AVRO değerindeki elektrik üretim santrali projemize, öz kaynağın dışında 
gerekli olan, uzun vadeli banka kredisini temin etmek hususunda zorluk oluşmuş ve şirke
timizin yönetim kurulu, bu yatırımdan vaz geçme kararını almıştır.

Yatırımımıza karşı çıkan kesimler, herhalde bu habere sevineceklerdir. Ancak, üzülerek 
belirtmemiz gerekir ki, kamuoyunda bu santral yatırımı karşısında yaratılmak istenen olum
suz görüşler, esasen bilgisizlikten ve ön yargılardan kaynaklanmaktadır.

Yurdumuzun ekonomik ve teknolojik gelişmesinin önündeki en önemli engel cehalettir. 
Olumsuz sonuç vermiş olan eski teknolojiye dayalı yatırımların gerekçe gösterilerek bizim 
projemize karşı çıkılmak istenmesini, kariyer ve ünvan sahibi kişilere doğrusu yakıştıra
madık.

Marjinal bir hayat özleminde olan ve "yeşil ihtilal'1 ütopyasının peşinde koşanlara diye
cek sözümüz yok elbette. Onlara, ancak tanrıdan zihin açıklığı vermesini, dileyebiliriz. 
Bakalım bunlar rüzgar enerjisi santral yatırımlarımızı duyduklarında, karşı çıkacak bahaneler 
bulacaklar mı, merak ediyoruz doğrusu.

Aklı selim insanların, Avrupa çevre standartlarına uygun kurulabilecek yeni teknoloji, 
elektrik üretim tesislerine karşı çıkmamaları gerekir, yoksa pek yakında elektrik yokluğu ve 
kalitesizliği nedeniyle, gelişememiş toplumların yaşam standartlarına inmek zorunda kalı
nacağı endişesini taşımaktayız. ,

Bilmeyenler ve imkanı olanlar gitsinler görsünler. Münih, Duisburg, Mannheim, New York 
vb. dünya kentlerinin havası mı daha temiz, yoksa eski teknoloji yatırımı yapmış olan kent- ! 
lerin havası mı daha temiz. Cehaletin haline ağlamalı mı, yoksa gülmeli?

Çağdaş yatırımların önünü kesmeye çalışmak, insanlığa iyilik getirmez I

Her neyse, dünya finans krizi 5000 kişilik yeni istihdam, iş ve aş getirecek elektrik üretim 
santrali projemizi rafa kaldırmamıza neden olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
GEMLİK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Mehmet YILDIRIM

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
1 - ' '
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