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Kendisini polis 
diue tanıtan sahsa 

kontör kaptırdı
Kendisini emniyet görevlisi olarak 
tanıtan şahsa 195 YTL tutarında 
kontör kaptırdı. Haberi sayfa 5’de

Termik Santrale Hayır” paneline ‘Santral yapımı durdu’ haberi damgasını vurdu

Gemlik Yaşam Atölyesi, Eko- 
Der ve Doğa-Der tarafından düzenle
nen ‘Termik Santrale Hayır’ paneli, 
Cumartesi günü yapıldı. Panele 
konuşmacı olarak katılanlar, termik 
santrallerin doğayı, çevreyi ve can
lılara verdiği zararı anlattılar. Çan 
Belediye Başkanı AH Sarıbaş ise, 
kendi ilçesindeki termik Santral ile 
ilgili yaşadıklarını anlatırken, Gem 
lik’te santral kurma girişiminden dış 
kaynak bulmaktaki zorluk nedeniyle 
vazgeçtiğini bildiren Gemlik Elektrik 
Üretim A.Ş.nin kararının yaklaşan 
yerel seçimler nedeniyle alınmış bir 
karar olduğunu söyledi. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Bir panelin ardından
Cumartesi günü Doğa-Der, Gemlik Yaşam 

Atölyesi ve Eko-Der’in ortaklaşa düzen- 
idiği "Termik Santrale Hayır" paneline, 
temlik Elektrik Üretim A.Ş.’nin gazetemize 
aptığı duyuru damgasını vurdu.
Önceleri üç sivil toplum kuruluşu ve 
.HP’nin birlikte yürüttükleri, daha sonra 
Hğer siyasi parti ve Ticaret ve Sanayi Odası 
'etkilileri şirketin "Vazgeçtik" açıklamasını 
şaşarı gibi gördü.
Ama, toplantıda yapılan konuşmalardan 

sonra Termik Santral yapımının "Buzdola 
una" konduğu izlenimi doğdu.

Devamı sayfa 5’de

AlrnıeiDallıbevCaılılesiiöııiiileasfaltlaııacak

Gemlik Belediyesi’nin Umurbey Ahmet Dallıbey Caddesi'nde dün başlayan asfaltlama çalış
maları yarım bırakıldı. 5 kamyon asfalt yola döküldükten sonra, araçların çalışmaları durdu
ruldu. Ekipmanlar, Gemlik kordonu'nun asfaltlamasına kaydırıldı. Umurbey'de asfaltlama 
çalışmaları başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un tören düzenleyeceği öğrenildi.

Pliler, mal 
«arlığını 
açıkladı

CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler, kahve
hane toplantısında 
mal beyanında bulu 
nurken, siyasi parti 
ilçe başkanlar/ ile 
belediye başkan aday
larının mal beyanına 
çağırdı. Sayfa 4’de
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Sis perdesi...
Toplumsal omurgayı oluşturan ana unsur 

larin seçimlerine bakıldığında;
Emeğe karşı burjuvazi,
Ulusal bağımsızlığa karşı emperyalizm,
Laikliğe karşı ümmetçilik,
Demokrasiye karşı diktatörlüğün benim

sendiği görülüyor.
Dünya ekonomilerini sarsan ve henüz 

ülkemizde esintilerinin hissedildiği öne 
sürülen “küresel ekonomik krizin” altında da 
bu seçim anlayışı yatıyor.

Asıl olan emperyalizmin işine gelen bu 
seçiciler topluluğun nasıl oluştuğu. *

Oluşum biçimine göz atıp, kavrayıp, yeni 
den bir yapılanmaya gidilmezse geleceğin 
bugünden de karanlık olduğunu görmek için 
“kahin” olmaya gerek yok.

İlkokul, ortaokul ve lise yılları..
Uygulanan müfredat, dayatılan yöntemler.
İlkokul, ortaokul ABC’den VYZ’e uzanan 

bir süreç.
Ya lise. |
Birey’in sosyal, kültürel, siyasal, sanatsal 

açıdan biçimlendiği “okul” çağı.
Sorgulanması gereken üç, şimdi dört yıllık 

ara dönem.
Bin dokuz yüz ellili, altmışlı, yetmişli, sek

senli, doksanlı ve nihayet iki binli yıllar.
Liselerde neler oldu neler oluyor?
Neler öğretildi şimdi neler öğretiliyor?
Yüksek öğretim sınavına kilitlenmiş, 

yaşamdan kopuk sağlıksız bir model genç 
lerin üzerine kabus gibi çökmüş.

Bu kabus gençlerin geleceğe bakışında 
sorgulama ve çözümleme yeteneklerinin 
gelişiminde, özgüvenlerinin oluşumunda 
önemli bir engel.

Liseler gençlere yüzeysel fizik, kimya, 
matematik derslerinin dışında ne verebili yor- 
lar?

Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat ve sanat 
kültürün ana dalları..

Bireyi aydınlatan,seçme yeteneklerini 
geliştiren, güven duygularını oluşturan 
bütünün parçaları.

Ders kitaplarında, müfredatlarda yer alan
lar tümüyle geçiştirmeye yönelik uygulama 
larla; doğrudan emperyalizme hizmet hedef 
leniyor.

Çünkü Türkiye’de egemen sınıflar özellikle 
ellili yıl|arda “kafalara zerk edilen sakat bir 
anlayışıh”*ğetirdiği düşünce sisteminin etki 
sinde kalarak gençlerin “uyanmasını” isteme 
diler, istemiyorlar.

öyle olduğu için de lise öğrencilerinin göz 
terinin önüne kalın bir sis perdesi çekiliyor, 
gençlerin içinde yaşadıkları çağdan ve top 
lumdan uzaklaşmaları sağlanıyor.

Adaletsiz ve çıkarcı olan bu düşünce bi 
linçli olarak yaratılmış ısrarla da yanlıştan 
vazgeçilmede^ sürdürülüyor.

Düşünmekten ve üretmekten yoksun ola i 
rak yetişen gençler ulusal bilince erişemiyor 
lar ve onun “gerekliliğini ve yararlarını” algıla 
yamıyorlar.

Çünkü onlar için önemli olan işini bilmek 
ve kısa yoldan köşeyi dönmek.

Dolayısıyla bu hastalıklı anlayış kültürel 
erozyona uğramış, ahlaksal çöküntü içinde 
olan vurguncu, talancı, üçkağıtçı bir anlayışı 
egemen kılıyor.

Türk insanı en kısa zamanda bu hastalık
tan kendisini kurtarmak zorundadır.

Tedavi için özel bir reçete aramaya gerek 
yok.

I Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unda 
yazanlar ülkenin önünü de ardını da aydın
latacak ışıklar demeti..

Ama önce ülke insanının gözlerinin önün
deki sis perdesini kaldırmak gerekiyor.

Kim mi kaldıracak?
Elbetteki bu ulusun sade, çağdaş, aydınlık 

insanları..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Çarşı Alışveriş 
Merkezi'nin ikinci 
etap bina inşaatı 
temeline beton 
dökülmeye başlandı. 
Dün, start alan 
ikinci etap inşaatı 
için kurban 
kesimine, Belediye 

f Başkanı Mehmet
Turgut ile AKP 
İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci’de 
katıldı.
Yaklaşık 2 yıl 
önce başlayan ve 
süreç içinde 
aksamalar yaşan
ması üzerine 
sadece bir binası 
bitirilen alış veriş 
merkezinde 
nihayet ikinci 
etap çalışmaları 
başladı.
ÖZSA İnşaat 
tarafından

6 mi İyon 750 
bin ’YTL. 
sözleşme bedeli 
ile y aptırılmakta 
olan inşaatın 
Mart ayında 
tamamlanarak 
açılışının

yapılacağı bildirildi. 
2200 metrekare 
kapalı alan üzerinde 
iki binadan 
oluşacak olan alış 
veriş merkezinin 
yıkılan sıra 
dükkanların

bulunduğu 
yerinde ise 
zemin kazılarak 
kapalı oto park 
yapıldıktan 
sonra üzerinde 
çevre düzenlemesi I 
yapılacak.

Etüt MerlKKi öğrencileri bekliycf
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
öğrencilere 
yönelik "İkinci 
okulları olacak" 
dediği Etüt 
Merkezi hazırlandı. 
Okullarında 
ve evlerinde 
derslerine 
hazırlanamayan 
öğrencilerin 
öğretmen 
nezaretinde 
yapacakları 
çalışmalar için 
hazırlanan Etüt 
Merkezini AKP 
İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
ile birlikte gezen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
önümüzdeki 
günlerde Etüt 
Merkezi’nin 
öğrencilere 
açılacağını 
söyledi.
11 Eylül ilköğretim 
Okulu yanında 
yapılan Belediye 
Hizmet Binasında 
yer alan Etüt

Merkezi, tam 
bir olkul görünü 
münde hazırlandı. 
İdareci odalarının 
yanı sıra modern 
şekilde hazırlanan 
sınıflara sahip 
Etüt Merkezi’nde 
öğrenıcilerin 
ihtiya çları için 
tuvaletler ile 
gerektiğinde

kullanılmak 
üzere çatı 
katında kantin 
olabilecek 
yer de bulunuyor. 
Etüt Merkezi’ne 
gidecek 
öğrencilerin 
kayıtlarının 
başladığını 
hatırlatan 
Başkan

Turgut, 
"Evlerinde 
yeterince 
çalışamayan 
öğrencilerimiz l 
artık burada 
öğretmen 
nezaretinde 
okul dışında 
rahatlıkla ders 
çalışabilecekler' 
dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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“Termik Santrale Hayır” paneline 'santral yapımı durdu’ haberi damgasını vurdu. 

lapılao açıllama lıiı aiamacaılır"
1 Seyfettin ŞEKERSOZ

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/blog/özcan Vural

YazıYORUM

Gemsaz Mevkiinde 
Yıldırım Holding 
Şirketler Grubu’na 
bağlı Gemlk Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafın
dan kurulması düşü 
nülen "Akışkan ya 
tak tipli" Termik 
Santral girişimlerinin 
şimdilik rafa kaldırıl 
dığının açıklanması 
nın ardından düzen
lenen panele katılan 
konuşmacılar, açık
lanan kararın seçim 
öncesi bir aldatmaca 
olduğunu söylediler. 
Mert Aile Çay Bah 
çesi’nde düzenlenen 
panele siyasi parti 
İere üye kişilerin 
dışında, halkın fazla 
ilgi göstermediği 
görüldü.
Gemlik Yaşam Atol 
yesi Derneği, Doğa 
der ve Ekoder yöne 
ficilerinin yanı sıra 
konuşmacı olarak 
Çevre Mühendisi 
Zerrin Kartal, Ziraat 
Mühendisi Orhan 

USarıbal, Çan Beledi 
iye Başkanı Ali Sarı 
/baş ile UÜ Tıp Fa 
kültesi Halk Sağlığı 
Uzmanı Doç. Dr. 
Kayıhan Pala 
katıldılar.
Gemlik Elektrik 
Üretim A.Ş. adına 
Mehmet Yıldırım'ın 
sürpriz açıklaması 
nın ardından yapılan 
panelde konuşan 
Çevre Mühendisi 
Zerrin Kartal, termik 
santrallerin ürettik
leri enerjinin nasıl 
elde edildiği ve ne 
gibi yakıtların kul
lanıldığı konusunda 
bilgiler verirken, do 
ğaya yaptığı zarar
larında küçümsene
meyecek boyutlarda 
olduğunu söyledi. .

YAPILAN AÇIKLAMA 
ALDATMACADIR 
Panele katılan Çanak 
kale, Çan ilçesi Bele 
diye Başkanı Ali Sarı 
baş, kendi ilçelerin 
de üretimi devam 
eden Termik Santra 
1in 4 yıldan bu yana 
çalıştırılmakta oldu 
ğunu hatırlatarak, 
"Mücavir alanımız 
dışında yapılan 
Termik Santral için 
gerekli yaptırımla 
nmız olamıyor.
Gemlik'te yapılması 
düşünülen Termik 
Santralin şimdilik

Orhan Sarıbal, Zerrin Kartal, Ali Sarıbaş, Kayıhan Pala

Termik Santrale Hayır paneli Mert Aile Çay Bahçesinde yapıldî||

Panelfeltatılan konuşmacılar toplu halde görülüyor.

rafa kaldırıldığı açık
lamasını ise yeterli 
bulmuyorum. Seçim 
öncesi bir aldatmaca 
açıklaması olabilir" 
diye konuştu.
Termik santrallerin 
ortak yaşam hakkı 
nın vatandaşın elin 
den alınması oldu 
ğuna dikkat çeken 
Sarıbaş, Termik Sant 
ralin Kaz Dağları’nda 
doğaya verdiği zarar 
lardan örnekler gös
terdi. Yapılan açıkla
manın tamamen se 
çim stratejisi oldu 
ğununu belirten Sarı 
baş, "Zaten vazgeç 
tiklerini söylemiyor
lar, sadece rafa kal 
dırdık diyorlar. Ter 
mik Santrallerin oldu 
ğu bölgelerde hava 
sıcaklığının da 2-4 
derece arttığı belge
lenmiştir. Bu da eko 
lojik dengeyi bozu 
yor. Santralde 5 bin 
kişinin istihdam 
edileceğini açıklıyor
lar, bize de 15 bin 
kişi demişlerdi, hep 
si kandırmacadır.
Zeytin ağacının ko 
runması diye bir ka 
nun var, ÇED raporu 
alınması zordur ve 
30 kilometre yanına 
böyle bir santralin 
kurulması sakın
calıdır. Sanayiye 
karşı değiliz, ancak 
enerji üretimini 
doğaya zarar ver

meyecek şekilde 
yapmalıyız." dedi. 
Dr. Kayıhan Pâla'da 
yaptığı konuşmada, 
termik santrallerin in 
san sağlığına verdi 
ği zararlardan bah
setti. Pala, termik 
santral çevresinde 
yaşayan özellikle ço 
cuklarda akciğer ve 
solunum fonksi yon- 
larında hastalıklara 
yol açtığını söyledi. 
Sağlık sorunu 
olmayacak sözlerine 
kesinlikle itibar edil 
memesi gerektiğine 
değinen Dr. Pala, 
"Çünkü dünyada 
bunun örneği yoktur, 
termik santral yapı 
lan tüm ülkelerde 
zararı yine insanlar 
görmüştür." dedi. 
Ziraat Mühendisi Or 
han Sarıbal ise bazı 
çıkarcılar tarafından 
ülkelerinde atıl du 
rumdaki teknolojileri 
bizim ülkemize sata 
rak çıkar sağladık
larını söyledi.
Sarıbal, "Neo-Liberal 
anlayışıyla kendi içi 
mizde bu yolla para 
kazanmak isteyenler, 
yerli işbirlikçiler var" 
dedi. Sarıbal,, ter inik 
santrallerin dağ. 
çok dünyaya Alman 
ların ihraç ettiğini ve 
bilhassa enerji sıkın
tısı çeken az geliş 
miş ülkeler de büyük 
lobiler kurduklarını 

belirterek, bu lobiler 
aracılığı ile termik 
santralleri kuruldu 
ğuna dikkat çekerek, 
Almanların Kolombi 
ya’ya kurdukları ter
mik santralı örnek 
gösterdi. Sarıbal, 
“Buraya kurdukları 
santralin parasını 
alamayınca buradan 
düşük değerli kömür 
alıp Türkiye’deki 
santrallerde kullan 
diriyorlar" dedi.
Sarıbal açıklamasın
da, Gemlik’e kurula
cak bir termik santra 
lin doğa ve bitki 
örtüsünü bozacağı 
nı, bölgenin gelenek
sel olan zeytinci . 
liginin zaman 
içinde yok 
olacağını iddia etti. 
Doğa-Der Başkanı 
ise açılış konuşma 
sında insanın var 
olduğu yerde yaşam 
hakkının da 'ar oldu 
ğunu bunun maya 
sal ve İnsan Hakları 
Evrensel bey ınna 
mesi ile güvence 
altına alındığın’ hatır 
«atarak, Gemlik'te 
bu derneği kurduk
tan sonra doğayı 
ve çc /reyi ki dete
cek. nsanlaı rın 
y; şamı m tc liikoye 
d: ışürecek, sağlığını 
bozacak her türlü 
kirlilikle mücadele 
edeceklerini 
söyledi.

Melih Gökçek kazığı!....
Amerika’da OBAMA’nın başkan seçilişine 

bizimkiler, Amerikan halkından daha fazla . 
sevindi.

Sorarım size?... İyi de, bize faydası ne?
Obama, Amerikan çıkarlarını terk edip maz 

lum ülkelere kol-kanat mı gerecek?
Seçim kampanyasında söylediği
"Türk askeri Kıbrıs’ta işgalci", Başkan olur

sam Ermeni soykırımını kabul edeceğim" şek
lindeki sözlerini unutacak mı ?...

Bence hayır...
Obama’ya övgünün bini bir para!
Amerikalılar safça, kendi çıkarlarını göz 

ardı ederek, Amerika karşıtlığı yapacak bir 
başkan mı seçtiler acaba?

Bizim, evini zor geçindiren vatandaşların 
derdine çare midir Obama ?...

Nedir öyleyse bu sevinç?
Obama’hın, yalnızca Amerika’nın ve "vahşi 

kapitalizmin" çıkarları için çalışacağından kim
senin kuşkusu olmasın!

Aksi halde onu yaşatmazlar!
Bunu yazmadan duramadım; Obama 

sevincini bir yana bırakalım...
Doğalgaz zammı canımız yandı...
Daha çokta yanacak...
Kış aylarında acı daha da büyüyecek!
Ülkemizde vatandaşa insaf dışı işler 

yapılıyor. |
Hiçbir haklı gerekçe olmadan bindirilen 

yüzde 22.5’luk son zamla bu yıl doğalgaza 
yapılan toplam zam yüzde 8O'ı geçti

Alacakları 15 milyar YTL’yi bulan BOTAŞ, 
başta Ankara olmak üzere AKP’li belediyelere- 
sattığı doğalgazın parasını alamıyormuş...

İktidara mensup belediyeler doğalgazı alı 
yor, halka satıyor, doğalgazın parasını üstüne 
kâr da koyarak son kuruşuna kadar topluyor, 
fakat götürüp BOTAŞ’a borcunu vermiyor.

Ne yapıyorlar? AKP’li müteahhitlere para 
kazandırıyor, yandaşlarını zengin ediyorlar, 
birazını da kendi ceplerine atıyorlar..

Olan zavallı halka oluyor!
Halk hep eziliyor...
Ülkemizde artık yüz binlerce konüt doğal- 

gazla ısınıyor.
. Sanayi kuruluşlarında genellikle doğalgaz 
kullanılıyor.

Evlerde ve sanayide kullanılan elektriğin 
önemli bir bölümü de doğalgaz santraların da 
üretiliyor.

Kısacası, hayatımız doğalgaza bağlı. Sayın 
okurlarım;

Hiç doğalgaz üretemiyoruz, tamamını ithal 
ediyoruz.

Günün birinde Rusya ve İran’la ihtilafa dü 
şersek, adamlar da vanaları kapatırlarsa, hali 
mizin ne olacağını anlatmaya gerek yok!

Sefil ve rezil olacağız! Sayın okurlarım;
"Doğalgaz zammı millete, başta Ankara

Belediye Başkanı Melih Gökçek’e bağlı EGO 
şirketi olmak üzere borcunu ödemeyen AKP’li 
belediyelerin kazığı" imiş..

İşin doğrusu bu...
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, 

EGO’nun borçlarını vadesinde ödememesinin 
ROTAŞ’ı nakit sıkıntısına finansman açığına 
soktuğunu belirtiyor.

Simdi, bu kıyağın faturası vatandaşa yük-
■, hruyor.

Kazığı her zamanki gibi vatandaş yiyor, 
olan halka oluyor.

Milyonlarca aile, işyeri ve sanayi kuruluşu
Melih Gökçek’in ve AKP’li diğer belediye 

lerin borcünu ödüyor.
Siz söyleyin: Akılla, mantıkla, vicdanla ilgisi 

var mı bunun?

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güler, mal varlığını açıkladı
CHP Gemlik Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, kahvehane toplantısında mal beyanın
da bulunurken, siyasi parti ilçe başkanlar ile belediye başkan adaylarının mal beyanına çağırdı.

Ercüment ESEN
Umurbey Belediye 
Başkanı aynı zaman
da 2009 Mart ayında 
yapılacak olan yerel 
seçimlerde de 
CHP'den Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı olan Fatih 
Mehmet Güler, 
seçim çalışmaları 
kapsamında seçmen
lere ulaşmak için 
başlattığı kahvehane 

ı toplantılarına gece 
| gündüz devam 
ediyor.
İkamet ettiği Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi Ilıca 
Caddesi Hürriyet 
Sokâk’ta bulunan 
evinin altındaki 
bir kahvehanede, 
mahalle sakinleri 
ile bir araya gelen 

। Güler, komşularına 
| sahip olduğu taşınır 

taşınmaz malların 
hesabını verdi.

I Sohbet toplantısında 
Başkan Güler, Umur

I bey'de ilk Belediye

Başkanı seçildiği 
1999 yılından 
2008 yılına kadar 
10 yıllık belediye 
başkanlığı 
süresince yalnızca 
eşinin hissedar 
olduğu arsada plan 
de ğişikliğinin oldu 
ğunu belirtti.
Başkan Güler, yapılan 
değişik lik sonucunda 
imar durumu 4 kat 
olan arsada imar 
durumunun 3 kata 
indiğini söyledi.
Belediye Başkanlığı 
döneminde iki 
kızının da ilk ve 
ortaöğretimlerini 
devlet okullarında 
okuduklarına 
dikkat çeken Güler, 
"Halen her ikisi de 
devlet üniversitelerin 
de eğitimlerine 
devam etmektedir. 
Her yıl mal varlığımı 
medya kanalıyla da 
kamuoyuna duyur
maktayım. Siyasetin 
içinde ister belediye 
başkanı, ister ilçe

FATİH MEHMET GÜLERİN 
MALVARLIĞI

(1999 YILI İTİBARİYLE) 
GAYRİMENKUL
5000 YTL değerinde Tarlabaşı Mevkii 46 Pafta, 3588 
Parsel % hisse (7360M2) Babadan kalan zeytinlik
7500 YTL değerinde hale hazırda Dr.Ziya Kaya Mah. 
Ilıca Cad. Hürriyet Sk. Konut Apt. A Blok D:8 deki 
1993 yılında alınan 120M2 daire
6000YTL değerinde Gemlik Manastır kooperatif 
inşaatı devam eden daire 115M2 1996 yılında alınmaı

MENKUL MALLAR -.
1000 Kg stokta bulunan Salamura»zeytin

ALACAKLARI
1800 YTL Necip Çavuşoğlu

EŞİ GÜLGÜN GÜLERİN MAL VARLIĞI
20.000 YTL değerinde
Heppiçce mevkiinde zeytinlik (babadan)
20,000 YTL değerinde
Damlıbağlar mevkinde zeytinlik (babadan)
3.000 YTL değerinde Arsa 603 M2
Orhaniye Mah. Hacı Etemağa Cad. (Babadan)

(2008 YILI İTİBARİYLE)

30.000YTL değerinde zeyt.ınl.ıK (babadan)
50.ÖÖÖ YTL değerinde hale hazırda Dr Zıya i 
Kaya Mah. İlıca Cad. Hürriyet Sk. Konut Apt. A 
Blok D:8 deki 1993 yılında alınan 120 M2 daire 
30.000 YTL değerinde üzerinde halen devam 
eden inşaat 2000 yılında alınma
20.000 YTL değerinde zeytinlik babadan
7000 YTL değerinde zeytinlik Babadan
20000 YTL değerinde zeytinlik Babadan

başkanlığı yapmış 
bulunan her belediye 
başkan adayının mal 
varlığı konusunda 
paylaşım içinde 
bulunması toplumu- 

muzun beklentisidir" 
diyerek, belediye 
başkan adaylarının 
mal beyanında bulun
ması gerektiğini 
hatırlattı.

IMltMllBİ 
IİIIIMIIİ Millili

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Halk 
Kütüphanesi’nin 
Gemlik Belediyesi 
bünyesine 
geçmesinin 
ardından, yenileme 
çalışmaları

. bitmek üzere. 
Halk otobüslerinin

I kalkış yaptığı 
yerde bulunan 
kütüphane binası 
bir süre önce 
Belediye tarafından 
11 Eylül İlköğretim 
okulu yanında 
yapılan Belediye 
Hizmet Binası’nda 
hazırlanan 
yeni yerinde 
okuyucularına 
hizmet verecek. 
Yeni kütüphaneyi, 
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
ile birlikte gezen 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut, 
içinde bilgisayar 
odasının da 
bulunduğu 
Belediye 
Kütüphanesi’nin 
modern şekilde 
yapıldığını ve 
yakında hizmete 
açacaklarını 
söyledi.
Yeni kütüphaneyi 
ilk kez gördüğünü 
söyleyen AKP 
İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Başkan Mehmet 
Turgut'u kutladı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
ayrıca yeni 
kütüphanenin 
hizmete girmesin
den sonra 
eski binanın 
yıkılarak çevre 
düzenlemesi 
yapacaklarını 
söyledi.

i Şahin, Dağ-Der’de stard yenli
AKP Gemlik Belediye 
Başkan aday adayı 
Enver Şahin, seçim 
startını Dağ-Der 
Derneği’nden verdi. 
Dağ-Der Derneği 
Başkanı Ahmet 
Dalaktı ve dernek 
üyeleri tarafından 
karşılanan aday

-adayı Şahin, değişim 
' ye.gelişim zamanı, , 

özü ihsana dayalı bir
. belediyecilik diyerek 
"Biz insanları sevi ‘ 
yoruz. Önce insana.^, 
yapılan hizmet 
diyoruz" dedi. 
Dernek Başkanı ; 
Dalaktı ise "ilçe 
başkanlığınız döne-

\ minde de halkın içifi^ 
de oldunuz. Bizi er 

sizleri tanıyoruz." 
dediler.
Ziyaretten dolayı 
mutlu olduklarını 
ifade eden Gemlik 
Dağ-Der Derneği 
Başkanı Ahmet 
Dalakh, "İlçe başkan
lığınız döneminde 
de hep halkın içinde 
oldunuz. Sorunları 
mızın çözümü nok
tasında çalıştınız. 
Bizler sizleri iyi tanı 
yoruz' Seçim startını 
da buradan başla
manıza sevindik " 
dedi."önce İnsan” 
.diyen Başkan aday 
adayı Enver Şahin, 
ilçe başkanlığı döne
minde de seçimden 
seçime gezen bir 

siyasi parti olmadık
larını seçimden önce 
de seçimden sonra 
da hep halkın içinde 
olduklarını hatırlata 
rak Gemlikli hem 
şehrilerinin sorun
larının çözümü için 
çalıştıklarını söyledi. 
Siyasi hayatında 
halktan ve sizlerden 
kopuk yaşamadığını 
kaydeden Şahin, 
"Gemlik'te bir şey
lerin değişmesini 
istiyorsak, yaşan
abilir bir Gemlik ve 
özü insana dayalı 
modern bir belediye
cilik diyorsak, şimdi 
zamanı. Biz insanları 
seviyoruz. Bu yüzden 
de Gemlikli hem 

şehrilerimin sorun
larının çözümü için 
çalışacağız" dedi. 
Dernek üyeleri, 
"Bizler sizi seviyoruz. 
İyi tanıyoruz. Bu 
süreçte yalnız 
değilsiniz" dediler. 
Sorunların ve 
isteklerin de görü 
şüldüğü.rziyarette 
Dernek üyeleri. 
Gemlik'te TOKİ'nin 
de olmasını istediler. 
Şahin, siyasi haya 
tında hep dobra 
olduğunu ve doğru
ları konuştuğunu 
hatırlatarak, TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar'ın Gemlik'e 
hiç gelmediğini, 
ilçe başkanlığı

döneminde ken
disiyle Bursa'daki 
TOKİ'nin açılış 
törenlerinde ve son
rasında da konuyu 
görüştüklerinin 
belirtti. TOKİ'nin 
Gemlik'te de ev 
yapması isteğini 
ilettiğine dikkat çeken 
Şahin, başkanın 
Gemlik'te 40-50 
dönüm bir yerin 
olması gerektiği, 
ya da vatandaştan 
emlak değeri 
üzerinden yeri alarak 
binaları yaptıklarım 

sözlerini hatırlatarak, 
"İlçemizde maalesef । 
bu kadar geniş alan 
yok. Gemlik'te TOKİ' 
nin bina yapabilmesi 
için ya 40-50 dönüm 
yer yaratmanız lazım. I ■<] 
Bunun için de orman ■ ] 
vasfını yitirmiş yerleri 
imara açacaksınız.
Buna da CHP karşı, 
ya da imar planların
da 40-50 dönümlük 
yer yaratacaksınız. 
Vatandaşın lehine 
olan her şeyi 
CHP Mahkemeye 
taşıyor.” dedi.
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Bir panelin ardından...
Gerçekten panelde elden 

ele dolaşan Gemlik Körfez 
Gazetesi’ndeki manşet haber 
ve 8. sayfasındaki Gemlik 
Elektrik Üretim A.Ş. adına 

i Mehmet Yıldırım’ın duyu- 
I rusuydu.

Çan Belediye Başkanı Ali 
Sarıbaş, konuşmasında bil
hassa bu konuya değindi.

Sarıbaş’a göre termik santrallerin 
kurulduğu bölgeye olumsuz etkileri 15- 
20 yıl içinde tam olarak gösteriyor.

Kuruluş aşamasında termik santralin 
çevreye iş imkanı sağlayacağı, modern 
teknoloji ile yapıldığı, ekonomik ve 
sosyal hayâtın değişeceği, ancak bun
ların hiçbirinin gerçek olmadığını 
gördüklerini söyledi.

Sarıbaş’a göre, Gemlik Elektrik Üre
tim A.Ş.’nin toplantının yapıldığı gün dış 
kaynak bulunmasında zorluk yaşandığı 
için yatırımdan vazgeçildiğinin açıkla
masının, AKP’nin bir seçim öncesi 
başlarının ağrıtılmamasını istemekten 
kaynaklandığını söyledi.

AKP iktidarının Karadeniz’den 
Çanakkale hatta Akdeniz kıyılarına 

| kadar duniz kenarlarına termik santral 
kuı 'ması t izin verdiğini, “Başınızı

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

ağrıtmayın" da ne isterseniz yapın man
tığını ile hareket ettiğini bunun ise yak
laşan yerel seçimlerle ilgili olduğunu 
bildirdik

Enerji Düzenleme Kurulu’nun elektrik 
üretimi için Hin verdiğini, ÇET raporu ve 
ruhsatlârı olmamasına karşın Çan’da 
santralin çalıştığına dikkat çekti.

Ali Sarıbaş’ın "Hangi partilerin insana 
ve çevreye iyi baktığına dikkat edin" 
uyarısı AKP’ye bir göndermeydi.

Gerdekten panele CHP, SP, DP, DSP 
gibi partilerin yöneticileri katıldı. Ama 
AKP’den bir allahın kulu toplantıda 
yoktu.

Ne ‘ilçe başkanlar/, ne belediye baş 
kan adayları ne de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut yoktu böylesi ilçeyi 
ilgilendiren önemli bir toplantıda.

Konuşmacılar, Termik Santrallerin

yapısından, kullandıkları mad
delere, elektrik enerjisi üretir 
ken geçen aşamalara kadar her 
konuda dinleyenlere akademik 
bilgiler verdiler.

Doç Dr. Kayıhan Pala, termik 
santrallerin insan sağlığına olan 
etkilerini, Ziraat Mühendisi 
Orhan Sarıbal, termik santral
lerin doğaya ve çevre tarımına 

verdiği zararları anlattı.
Çan Belediye Başkanının ısrarla 

üzerinde durduğu bir konu ise, 
Gemlik’te kurulması düşünülen termik 
santralin ülkeyi dışa bağımlılıktan kur
tarmayacağı, çünkü ithal kömürle çalış 
tırılmak istenmesiydi.

Bir de kömür ile elektrik üretiminde 
kontrolün mümkün olmadığınının altını 
önemle çizdi.

Konuşmacılar, enerji üretiminin 
ülke için gereklilik olduğunu ancak 
çevreye, doğaya, canlılara zarar ver
meyecek üretimi desteklediklerini 
söylediler.

Mehmet Yıldırım’a gönderme 
yapılarak "rüzgarla elde edilecek ener
jiye de karşı olmadıklarını" bildirdiler.

Gemlik ilk kez böyle bir panele ev 
sahipliği yaptı.

'HaııliiııinıiııMııliiiiıiııH
Kendisini emniyet 
görevlisi olarak tanı
tan şahsa 195 YTL 
tutarında kontör kap
tırdı. Edinilen bilgiye 
göre, Bursa merkez 
Nilüfer ilçesi Ataevler 
Mahallesi Ata Cadde

si üzerinde yürüyen 
Dursun K'nın (42) 
cep telefonu çaldı. 
Kendisini emniyet 
görevlisi olarak tanı
tan şahsın kontör 
taleplerine cevap ve 
ren Dursun K, şahsa

195 YTL tutarında 
kontör gönderdi. 
Dursun K, daha 
sonra dolandırıldığını 
anlayarak polise 
başvurdu. Olayla 
ilğili soruşturma 
başlatıldı.

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

Girdikleri bir işyerin 
deki çelik kasayı spi
ralle kesen hırsızlar, 
100 bin YTL değerin 
de para ve değerli 
eşyaları alarak kaçtı. 
Edinilen bilgiye göre, 
Bursa merkez 
Yıldırım ilçesi Yunus 
emre Mahallesi Kez 
ban Sokak üzerinde 
Yaşar A'ya (45) ait iş

yerine gece geç saat 
lerde kimliği belirlen
emeyen hırsız ya da 
hırsızlar girdi. Işy- 
erindeki çelik kasayı 
spiral ile kesen kişi 
ya da kişiler, kasa 
içerisinde bulunan 
2 bin 576 dolar, ile 
3 bin 592 YTL ve 
50 adet ruhsatlı 
silahına ait MKE

yapımı 7,65 mm 
çapında mermi, 3 
adet Nokia marka 
cep telefonu ve bir 
bankaya ait bir 
adet çek yaprağını 
alarak kaçtı. 
Işyerindeki maddi 
zararın 100 bin YTL 
olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili s’öruş 
turma başlatıldı.

5 Mı ni'lllı ziıınet emsi calılılar
Bir evden 5 bin YTL 
değerinde ziynet 
eşyası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Teferrüç Mahallesi

Devrengeç 
Caddesi üzerinde 
Bedia K'ye (60) 
ait eve gece 
geç saatlerde giren 
kişi ya da kişiler,

odalarında bulunan 
5 bin YTL değerinde 
altını alarak kaçtı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ ihteî‘hWe

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
Balıkpazan 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

13Ş. m2 65.000-YTL
Eski Pazar Cd. Civan 3. Kat 100 m2 2+1 (Yeni yapı) 60.000 - YTL

« K.Kumlâ’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 Bağiar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 (Üzerinde 4 ton zeytin var) 

K.Kumia Marsas Sitesi 2+1, 70 m2, masrafsız, denize sıfır, 
| UMURBEY'bE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

I , VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
i KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

I KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
| Tei : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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[fiimcli ıh naili ilendi IMMMl
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP İlçe Gençlik 
Kolu Başkanı Emre 
Dalarel ve Gençlik 
Kolu üyeleri, 
Belediye tarafından 
eski;sahilde yapılan 
yeni düzenlemeyi 
eleştirdiler 
Dalarel, bu düzenle
meyle zaten Gem 
lik'te had safhada 
olan otopark 
sorununun daha da 
artacağım ve 
sahilde araç 
park etmeye 
yer kalmayacağını 
söyledi.
Yayalar için zaten 
yeterli yürüyüş alanı 
olduğuna dikkat 
çeken CHP Gençlik 
Kolu Başkanı Emre 
Dalarel, araç sahip
lerinin bu düzenleme 
sonrası araçlarını 
nereye park edecek
lerini merak 
ettiklerini söyledi. 
Sahilin Gemlik için 
çok önemli,bir alan 
olduğunu beîiften 

IjDâlarel, bu alanda

sportif ve sosyal 
donatı alanları 
oluşturmak yerine 
oto park alanlarının 
kaldırılarak kaldırım 
yapılmasına bir an 
lam veremediklerini 
belirtti. Gemlik'in 
onlarca kronikleşmiş 
sorunu dururken, 
sahilde önce fıskiye 
yapılmasının, sonra 
da sahildeki yolu 
daraltarak trafiğin 
daha da sıkışmasına 
yol açacak bu düzen

Büyükşehir Belediye 
si tarafından düzen
lenen ‘3. Uluslararası 
Bursa İpek Yolu Film 
Festivali’ kapsamın
da, gazeteci yazar 
Can Dündar’ın ‘Mus 
t af a’ adlı belgeselinin 
gösterimi yapıldı. 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde gerçek
leştirilen galaya 
‘Mustafa’nın yönet
meni Can Dündar, 
Hülya Koçyiğit ve Os 
man Sınav ile Kırğı 
zistan Kültür ve En 
formasyon Bakanı 
Sultan Rayev katıldı. 
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
yaşamından kesit

lerin yer aldığı eser, 
BursalIlardan yoğun 
ilgi gördü. Kokteylle 
başlayan galada sine 
ma salonunu 
hınca hınç dolduran 
konuklar, gösterimin 
ardından Can 
Dündar’ı alkış 
yağmuruna tuttu. 
Gecenin sonunda 
Büyükşehir 
Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı 
Ahmet Erdönmez, 
Can Dündar’a çini 
vazo armağan etti. 
Galanın sonrasında 
gerçekleştirilen 
söyleşide de 
Dündar, sevenlerinin 
sorularını yanıtladı
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MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GÖRMEDEN KARAR 
VERMEYİN __ _

BİR TELEFON 
KADAR YAKINIZ 
5139683

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
------- —SİYİ FBI BEKLİYOR

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 

» ÇAKMAKLAR 
» B4 KALEMLİKLER 

SUMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET
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Esnafa sicil 
affı isteniyor

4 »Küçük ve Orta geçen esnaf ve
Büyüklükteki 

. İşletmeler Derneği
(KOBİDER) 
Başkanı Nurettin 
Özgenç, esnafın 
krizlerden dolayı 
sicilinin bozul
duğunu, birçok 
esnafın çekini, 
senedini ödeyemez 
duruma geldiğini 
belirterek, çıkartıla
cak sicil affının 
piyasaları büyük

I ölçüde rahatlatan 
çağını bildirdi. 
Özgenç, yazılı 
açıklamasında, 
çıkarılması gün
demde olan sicil 
affının, kriz 
öncesi dönemde 
borcunu ödemeyen 
esnafla, kriz 
sürecindeki 
esnafın aynı kefeye 
konulmayarak 
geçmişi temiz "iyi 
niyetli" olanlarla 
diğerlerinin 
ayrıştırılması

T gerektiğini 
ifade etti. 
Sayıları 2 milyonu

sanatkarın 2001'den 
beri krizden çıka
madığını belirten 
özgenç, şöyle 
devam etti: 
"Bu insanlar 
kendilerini toplaya- 
madılar. Üstüne 
bir de bu kriz 
gelince, katmerli 
krizin içinde 
kaldılar. 470 bin 
esnaf ve sanatkar da 
bankaların kara 
listesinde yer alıyor. 
Bu insanlar kredi 
alamadıkları 
gibi, KOSGEB'in 
desteklerinden de 
faydalanamıyor." 
Bu nedenlerden 
dolayı sicil affı 
için kesinlikle bir 
târihin belirlenmesi 
gerektiğini belirten 
Özgenç, aksi 
takdirde geçmişte 
suistimal edenlere 
fırsat verilmiş 
olacağına dikkati 
çekti. Özgenç, 
vergi borcu affına 
karşı olduklarını da 
kaydetti.

SOlfıia 2009 yılında 2 bin memur alınacak
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
Başkanı Fatih 
Acar, 2009 yılında 
SGK'da çalıştırılmak 
amacıyla Siirt, 
Şırnak ve Batman 

başta olmak 
üzere 2 bin 
memurun 
alınacağını söyledi. 
SGK Başkanı 
Fatih Acar, Şırnak ve 

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza . 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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

1 
i 
K

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 M W.
Otobüs Terminali (18 Hat ) jj

ULARIM özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Takel Md. 513 10'42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

R
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm" 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

________DAfimOttAE

E GEMDAŞ ”"si3 îi" 'âüTI
Aygaz 513 !05 l|
Habaş 519 »S -?T Sİ
Mogaz 513 r‘J 48 Sİ
Ergaz 513 3ü «
Ipragaz 513 22 »»
Habaşgaz 513 4'J 40 B ■
Yani Likitgaz 513 «8 03 8t
BP Gaz 514 51'81 lî
Bütünler Likitgaz , 513 vo
Akçagaz 514 /ğ «
Totalgaz 514 V 00 |

H HASTANELER

B
F

Devlet Hestenesl 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.SaŞ.Ocafiı 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

Ku
R

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

I AKCAN PETROL 513 10 79 1
MAR-PET 513 30 33 1
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25 0

Siirt'ten sonra 
Batman'a geldi. 
Batman Val iliği'ni 
ziyaret eden Fatih 
Acar kurmaylarıyla 
birlikte sosyal 
güvenlik ile ilgili 
yaptığı incelemede, 
Şırnak, Siirt ve 
Batman'da eleman 
yetersizliği 
nedeniyle 
çoğunluğunun 

bu 3 ile atanması 
kaydıyla 2009 
yılında 2 bin 
elemanın alınacağını 
belirtti. Acar ve 
kurmayları Valiliğe 
yaptıkları ziyarette 
Vali Vekili Mustafa 
Cihat Yemlihan ile 
birlikte yaklaşık 
45 dakika görüştü. 
Fatih Acar burada, 
Batman'a SGK

hizmet binası 
yapılması için 
arsa talebinde 
bulundu.
İl Defterdarı İsmet 
Tapar'ın da hazır 
bulunduğu 
görüşmede, belir
lenecek hazine 
arazisi üzerine 
Ocak ayında 
temeli atılacak 
şekilde binanın 

FİY&M: 25 Ykr. (KDV Dahil)
|| ■. Kadri tâöLER
| Soruma Y*«.- : Senp GÜLER
!*■ Habşr ; Say-tMtte v^^t^SÖZ

( î<#: : ti: 4 W GEMLİK
İ! : KÖRFEZ OFSET

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

yapılması 
için görüş bildirildi. 
Görüşme 
sonrasında 
Vali Vekili Mustafa 
Cihat Yemlihan 
tarafından 
SGK Başkanı ve 
kurmaylarına el 
yapımı Hasankeyf 
battaniyesi ile 
3 boyutlu Hasankeyf 
kitabı hediye etti?

SAHİBİNDEN 
SATILIK BİNA

Endüstri Meslek 
Lisesi çaprazında 
4 katlı, 4 daireden 

oluşan (her biri 
110 m2 2+1) bina 

sahibinden satılıktır.
05446774431

NÖBETÇİ 
ECZANE

1 Aralık 2008 Pazartesi 
ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal CaiNo: 88 
Tel: 514 85 85 GEMLİK

VENÜS SİNEMASI 
MUSTAFA 

11.30*14.00 
16.15*20.15

AŞK TUTULMASI 
14.00* 16.00*20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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KURBANLIK W
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURUN YILLARDIR 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

IM779WN'»055BUJI
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 Koç kesim 35 YTL

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 
Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 

kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.

Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatların şahsen 
Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 160YTL 
(Dört parçaya ayrılır)
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL

REZERVASYON İÇİN TEL 0 224 5131148 
GSM 10 532 779 91 94 - 0 535,5731190

MfiNfîSTIR'Dfi DENİZE KfiRŞI SATILIK 
LÜKS SfiRIKONfiKLflR VİLLALARI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA

KAMPANY
“2009 Sezonu kg^ıtlannda 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 RADYAL TEMEL C - 30 BETON

ÖNÜNDE TEKNENİZİ KOYACAĞINIZ.
DENİZE GİREBİLECEĞİNİZ EŞSİZ GÜZELLİK 

FORUM EMLAK

MİNARE İNŞAAT
Fahrettin MİNARE

istiklal 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


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

KJRKYILUKTECRÖBEMİaECUMARIESİPAZARINDADAHİZMETİNİa)EYİZ.

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL: 0.224 513 72 61

SUT MAMULLERİ 
"Kalite tesadüf delildir"
* Ezİne Beyuz PeyNİR * Pastirma ÇeşİtIerİ
‘ ÇerI®' Dil PtyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci Ziy* Kaşari * DemİrcİoçIu Et ÛrünIerİ 
‘KarsKaşari *BaI'ReçeI
* Krem Pejnİr * İzmİr TuIum > MWç
* Sepet Peyimi * ZtyrİN Çeşİtİerİ
* Kaşar Loru * Taİeİm PeIemez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ________
2 Aralık 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Kurbanlıklara 
haKan çok alan yok
Yaklaşan Kurban Bayramı nede 
niyle yurdun çeşitli yerlerinden 
getirilen küçük ve büyükbaş kur
banlıklar, Hayvan Pazan’nda satı 
şa sunuldu. Ancak, satışlar şimdi
lik beklendiği gibi değil. Sayfa 4’de

Belediye Medisi’nin dün yapılan toplantısında, Tibel Otel’in işleticisi Recep 
Yüzücügil'in işletmeyi Seyhan Aydın’a devretmesi üzerine, bu devrin onay
lanması istemi gündeme alınarak, İmar, Hukuk ve Bütçe Komişyonu’na havale 
edildi. Bazı sokaklara ad konması ile Asil Çelik tarafından İskele yapılması 
için karar verilmesi konulan da komisyonlara havale edildi. Haberi sayfa 3’de

E^am öncesi piyasalar, zeytin üreticisine yapılacak ödemeyle canlanacak

Üreticiye A5 milyon
Marmarabirlik, ortaklarından aldığı zeytine karşılık bugün 45 milyon YTL ödeme yapacak.
Piyasalarda büyük 
durgunluk yaşandığı bu 
günlerde, Marmarabirlik 
ortaklarından aldığı 
zeytin karşılığı olarak 
bugünden başlayarak, 
Kurban Bayramı’na 
kadar 45 milyon YTL 
ödeme yapacak. 
2008-2009 dönemi zeytin 
atımlarına 4 Kasım 
2008 günü başlayan 
Marmarabirlik, bir ayda 
ortaklarından 34 bin 
ton ürün aldı. Hava 
koşullarının iyi gitmesi 
nedeniyle, rekoltenin 

verimli olduğu Marmara 
Bölgesi’ndeki zeytin 
üreticilerine ilk ödeme 
için bugün düğmeye 
basıldı. Marmarabirlik, 
ürün bedellerini ortaklara 
ödenmek üzere bağlı 
kooperatiflerin banka 
hesaplarına gönderdi. 
Kooperatiflerde üretici 
hesaplarına transferi 
bugün başlatacak.
Marmarabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu, alım kam 
panyası öncesinde 
belirtilen ön ödeme 

fiyatlar doğrultusunda 
ortaklara ödenecek ürün 
bedellerinin bayram önce 
si piyasaları canlandıra
cağını söyledi. Taviloğlu, 
"Global ekonomik krizin 
ortalığı kasıp kavurduğu 
bir dönemde bu miktarda 
para sadece Bursa değil, 
tüm Marmara Bölgesi'n 
de canlanmaya neden 
olur. Her türlü ekonomik 
olumsuzluğa karşın, 
olanaklarımızı sonuna 
kadar kullanarak üretici 
mizi mağdur etmemeye 
çalışacağız” dedi.

Tahkut Öktem’i anarken
Kumla sevdalısı ünlü Heykeltraşımız Prof. 

Dr. Tan kut Öktem’in ölümünün birinci yılı 
gelmiş bile.

Dün, atölyesinde çalışanlar, Hocalarını 
anacaklarını duyururken vay be dedim.

Ne çabuk geçti birvıl.
Rahmetli Tankut Oktem, üzücü bir kaza 

sonucu aramızdan ayrılmıştı.
Beklenmedik bir ölümdü onunki.
Daha yapacağı çok heykel vardı oysa.
Nice Atatürkler yapacaktı yurdunun dört 

bir köşesine, Nazımlar, Pir Sultanlar, Aşık 
Veyseller... ■>

Kısmet değilmiş. Devamı sayfa 5’de

Dikkat! 
Elektrikler 
kesilecek

Uludağ Elektrik^Da 
ğıtım A.Ş. Gemlik 
İşletme Müdürlü 
ğü'nden yapılan 
açıklamada; 4 Ara 
hk 2008 Per şembe 
günü gece saat 
00.00 ile 07.00 
saat leri arasında 
elektrik kesintisi 
yapılacağı bildirildi. 
Haberi sayfa 2’de

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

Buluşma
Sanatçı duyarlılığı....

Sanatçılar duyarlı insanlardır. Onların 
yaşamında toplumsal duyarlılık ağır basar.

Sanatçılar muhaliftir. Asla düzenle işbirliği 
yapmazlar.. Çünkü üstlendikleri işlev toplu 
mu bilinçlendirmeyi içermektedir.

Bir başkaldırı bir itiraz vardır doğalarında.
Nazım Hikmet, Vatan Haini şiiriyle..
Can Yücel 12 Mart döneminde yaptığı Mao 

ve Che Guevara çevirileriyle..
Necip Fazıl Büyük Doğu Dergisi’nde çıkan 

yazılarıyla dikkat çektiler, düzenle ters düştü 
ler.. İktidarla başları belaya girdi bu değer
lerin ve nicelerinin.

Kimi sürgünde kimi içeride ama hep “sa 
kıncalı” oldular.

Ne var ki;
Sanatçılar, sanatı yaşam biçimi olarak be 

nimseyen bu insanlar hep toplum önderi ol 
muşlardır..

Düzenle barışanlar "dümen suyunda” gi 
denler yok olup gitmişlerdir.

' Müjdat Gezen..
Üstlendiği rollerle, kurduğu eğitim yuvala

I rıyla topluma ışık veriyor.,
Aydınlatıyor..
Yol gösteriyor..
Bir şiir almış kaleme Gezen.
“İlkelerin Olacak” derken, insanoğluna 

kendini anımsatıyor. İnsan olmanın gereğine 
dair önerilerde bulunuyor.

I "İlkelerin olacak.
Seni satın alamayacaklar.

। Aptalların uydurduğu atasözlerine inan
mayacaksın:

“Paranın satın almayacağı yoktur”
i “Herkesin fiyatı vardır”

Gibi sözlere kanmayacaksın.
Onurunla, kimliğinle ve beyninle
Akıllı yaşayacaksın.
Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin 
inançlarının arkasında duracaksın.
Sevgilerin karşılıksız
Yardımların gizli olacak.
Seni attan ottan ayıran özelliğin farkına

I varacaksın.
Çünkü sen insansın.
Ve bunu yakaladığın gün
Bembeyaz yaşayacaksın. ”

Bembeyaz yaşamak için ilkeli olmak 
gerek..

Günümüzde insanlar da ülkeler de bir 
oraya bir buraya savruluyorlar.

Ayakları yere basmadığından..
Üretmediğinden..
Duyarsız olduğundan.
Türkiye...
Yedi düvele diz çöktürmüş, sonrada yedi 

düvele el açmış OsmanlInı torunlarının ülke
si..

Bugün içine düştüğümüz durum..
İç acıtıyor, can yakıyor.
Atatürk yedi düvele kök söktürmüş..
Sonra gelenler ise kökleri sökmüş.
Rahmetli Orhan öncül amcamın bir sözü 

vardı;
“Ota bakma, köke bak “ diye..
Şimdi hadi ottan vazgeçtik bakılacak kök 

de kalmadı..
- Allah sonumuzu hayır etsin
- Amin..

ABONE OLDUNUZ MU?
Milim.... ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez' internette «gemlikMezgazetesi.com

Ercüment ESEN
Geçtiğimiz yıl 
Üsküdar'da O-1 
Karayolu'nda geri 
geri giden bir kam 
yonun yol açtığı 
trafik kazasında 
hayatını kaybeden 
ünlü heykeltraş 
Prof Dr. Tankut 
Öktem, dün Küçük 
Kumia'da mezarı 
başında anıldı. 
Anma törenine, 
aynı kazadan yaralı 
olarak kurtulan eşi 
Semra Öktem ile 
büyük kızı Pınar 
Doğan, küçük kızı 
Oylum İşözen, 
Küçük Kumla 
Belediye Başkanı

Eşref Güre, 
Tankut Öktem'e ait 
heykeltraş atölyesi 
çalışanları ile aile 
yakınları katıldı. 
Öktem'in eşi ve 
kızları tarafından

mezarı başına 
çelenk konulurken, 
babalarını dua 
okuyarak andılar. 
Gece ise, heykel- 
traşın atölyesinde 
ailesi tarafından

düzenlenen anma tö 
reninde, Tankut Ök 
tem'in barkivizyon 
gösterisi ile yaşa 
mından kesitler, da 
vetlilere gösterildi.

TÜRBE TEPE'YE 
ANIT YAPMAK 
İSTİYORDU 
Ünlü Heyketraş 
Tankut Öktem 
ölümünden 
önce Atlas Jet 
uçağının İsparta'da 
düştüğü yer olan 
Türbe Tepe'ye, 
kazada ölen 
57 kişinin anısı 
için kaza yerine 
anıt mezar yapıl
masına karar 
verilmişti.

Dikkati EleMler kesilecek
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uludağ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. 
Gemlik İşletme 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada; 
4 Aralık 2008 
Perşembe günü 
gece saat 00.00 
ile 07.00 saatleri 
arasında Manastır 
bölgesi hariç 
Gemlik'in tüm 
bölgelerinde

elektrik kesintisi 
yapılacağı bildirildi. 
Gemlik İşletme 
Müdürlüğü'ne 
ait dağıtım merkezin 
de tadilat çalış
maları yapılacağın
dan ve Gemlik 
giriş hattının 
kesiti değiştirile
ceğinden belirtilen 
tarih ve saatler 
arasında elektrik 
kesintisi yapılacağı 
duyuruldu.

Manastır Bölgesi 
hariç Gemlik'in 
tamamı ve 
Umurbey Sanayi 
Bölgesi’ne 
elektrik verilmeye
ceğinin duyurul
duğu açıklamada; 
elektrik abonele 
rinden ayrıca 
1- Elektrikle 
çalışan cihazların 
devreden 
çıkarılması, 
2- Çalışmalar

bitince ilan edilen 
saatlerden önce 
elektrik verilebile- î
ceğinden d
tedbirli olunması, 
3- Jeneratör jj|
kullananların 
çalıştırmadan önce 
şebeke ayırıcılarını 
açmaları, 
4- Elektrik kesintisi H
hakkında bilgi için IH
186 nolu telefona 4
başvurulması 
istendi. . Jb

Mezgazetesi.com
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Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısı dün yapıldı

M Otele imi isiıtiti Neredesiniz?...

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmall.com
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
birinci toplantısı 
21 meclis 
üyesinin katılımıyla 
gerçekleşti. 
Saygı duruşu 
ile başlayan 
Belediye Meclisi 
görüşmelerinin 
en önemli 
maddelerinden 
biri Tibel Otel oldu. 
Mal varlığı 
Gemlik Belediyesi 
ile Ticaret ve 
Sanayi Odası'na 
ait olan Tibel Otel'in 
yapıldığı 1965 
yılından bu yana 
işletmeciliğini 
yapan Recep 
Yüzücügil'in bu 
işi Seyhan Aydın'a 
eşyalarıyla birlikte 
devir için anlaştığı 
bunun için yarı 
hisseye sahip 
Gemlik 
Belediyesi’nin de 
oluru için Meclisin 
karar vermesi 
üzerine önerge 
gündeme alındı. 
Kumla, Kurşunlu 
ve Umurbey 
beldelerinin 
Gemlik'e bağlanması 
üzerine, İlçe 
Seçim Kurulu'nun 
isteğiyle beldelerde 
bulunan cadde 
ve sokaklara 
bulunduğu beldenin 
işminin yazılması 
istemi Mecliste 
oy birliği ile 
kabul edildi. 
Öte yandan, Asil 
Çelik'in Gemlik 
mücavir alanı içinde 
deniz kenarında 
aldığı yerde yapmak 
istediği deniz dolgu 
ve iskele isteminin 
ilgili Bakanlık'tan 
önce Belediye 
Meclisi’nde karar 
alınması gerektiğin
den önerge oy 
birliği ile İmar 
Komisyonu’na 
havale edildi. - 
Kültür Merkezi’nde 
bir şirket tarafından 
belediye ortaklı 
yapılmak istenen 
Tıp Merkezi için 
gerekli imar planı 
değişikliğinin 
yapılabilmesi için 
oy birliği ile İmar 
Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Hava Kuvvetlerine

dit Kumsaz 
mevkiinde 
bulunan sosyal 
tesislere yardım 
isteği Bütçe 
Komisyonu’na 
oy birliği ile 
havale edildi.' ’

ŞEHİTE SOKAK 
Öte yandan, bir süre 
önce Giresun'daki 
birliğinde şehit 
olan Gemlikli er 
Mehmet Güngör'ün 
ailesi tarafından 
Hamidiye 
Mahallesi’nde 
bulunan Güneş 
Sokak’ın Şehit 
Mehmet Güngör 
sokağı olarak 
değiştirilmesi 
oy birliği ile kabul 
edildi.

TİBEL 
İŞLETMECİSİ
DEĞİŞİYOR
Yapıldığı 1965 
yılından bu yana 
işletmeciliğini 
yaptığı Tibel Otel’i 
gerekli şekilde 
yenileyemediği için 

Seyhan Aydın'a 
eşyalarıyla birlikte 
devir etmek için 
anlaşmaya vardığı 
bildirilen Recep 
Yüzücügil'in bû 

, isteğini otelin 
diğer hissedarı, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası yönetimi 
kabul ederken, 
devrin gerçekleş 
mesi için 
diğer hissedar 
olan Gemlik 
Belediyesinin 
Meclisinde 
onaylanması 
gerektiği belirtildi.

MHP'li meclis 
üyesi Osman 
Doğan, isteğe 
"Şahsa menfaat 
var" diyerek 
karşı çıktı. 
Kişilere belediye 
imkanlarının 
direk olarak 
verilemeyeceğini 
savunan Doğan 
karara red 
oyu kullandı. 
İstek oy çokluğu 
ile Jmar, Hukuk 
ve Bütçe Komisyo 
nu’na birlikte 
karar verilmesi 
için havale edildi.

f »ayın Gemlikliler;
Son günlerde Gemlik’te partili partisiz 

he r burada yaşayanı ilgilendiren sorunlar 
içi.n çeşitli dernek ve kuruluşların yaptık
la rı çalışmalar ve eylemler var.

Ben de Gemlik Körfez Gazetesi’nin bir 
köşe yazarı olarak, ama ondan da önce 
Gemlik’te yaşayan bir vatandaş olarak bu 
çalışmalara kıvançla katılıyorum.

Mimarlar Odası, Sayın Osman Turan'ın 
gayreti ile “Gemlik’teki sorunlar” başlıklı 
bir panel hazırlıyor.

Bu toplantıya çeşitli partililer, çeşitli 
meslek grubundan kişiler katılırken 
AKP’den kimse yok..

YOK...
Daha öncede Üniversite’nin kuruluş 

çalışmalarında, hem Dernek içinde sonraki 
çalışmalarında AKP’li hiç kimse yok.

YOK....
Belediye Başkanlığı AKP’de, Belediye 

meclis üyelerinin 19’u AKP’li kısaca ilçe 
mizin yaşamını onlar düzenliyor... >

Ama görüyorsunuz yararlı çalışmalarda 
ortada yoklar..

Termik santral kurulmaya çalışılıyor, 
Gemlik toz-duman, zehirli gazla boğulacak, 
zeytinlikler kuruyacak, bu beyler yine orta
da yoklar..

YOK...
Dünkü Panelde bir işçi bağınyor;
“Ey Enver Şahin sen AZOT’tan ekmek 

yedin, şimdi neredesin” diyor..
CHP İlçe Başkanı Cem Güler koşturu 

yor, Çan ilçesine gitmiş olayı yerinde 
incelemiş, ilçesinin yararı için ter döküyor, 
Panel de konuşuyor.

AKP’nin yeni İlçe Başkanı Diş Hekimi 
Oktay Kahveci Başkan olmanızı, Bir Diş 
Hekimi büyüğünüz olarak kutlarım ama siz 
neredesiniz kardeşim ?..

AKP siyaset okulundan birincilikle bitir 
diğinizi Başkanınız Tayyip Erdoğan'dan 
plaket aldığınız gördük..

Siyaset Okulu’nda yoksa bu dersler 
okutulmuyor mu ?..

Başkan adayı Enver Şahin .ile birbirinizi 
ziyaretten böyle çalışmalara katılmaya 
zaman mı kalmıyor.?.

Kömür dağıtın, pirinç -yağ dağıtın 
tamam da ilçe yararına olan parasız işlerde 
de aramızda olun..

Çalışmalarınızın Mehmet Turgut’u 
şikayet için Genel merkeze fakslar çek
mekle geçtiğini, çalışmalarınızın birbirinizi 
yemek olduğunu halk söylüyor.

Bizlerden korkmayın.
Öcü değiliz..
Aramıza katılın..
İlçenin kenar mahalleleri, yoksullarla 

uğraşmak, birkaç oy almak için kapılarına 
sadaka koymak ta güzel şeyler..

Ama bu ilçe için uğraşan, meslek^ 
sahibi, bu ilçeye yılları vermiş yetenekli 
kişilerinde hakkını yemeyin

Bizler yağ -kömür işinden anlamayız 
ama paralı işlerden uzak Gemlik için 
çalışan hakiki vatandaşlarız.

Bu da yaşlı bir Diş Hekimi’nin sizlere bir 
duyurusu. ♦’

Bu sözlerim acı ama, Biline...

GemlikK?rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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W 81 İli Irt İM İ telli
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinden getiri 
len küçük ve büyükbaş kurbanlıklar, Hayvan Pazan’nda satışa sunul
du. Ancak, satışlar şimdilik beklendiği gibi değil. Hayvan fiylatlarıpı 
öğrenmeye gelen vatandaşlar, alımları son günlere bırakıyor.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşan 
Kurban Bayramı 
nedeniyle hayyan 
pazarına getirilen 
kurbanlıklara 
bakan vatandaşlar 
yine alımları 
son günlere 
bırakıyor.
Büyükbaş kurbanlık
lar, 250 ile 300 YTL 
arasında satışa 
sunulurken, 
küçükbaş kurbanlık
lar ise 300 ile 
600 YTL arasında 
satışa sunuldu. 
Çeşitli illerden 
gelerek hayvan 
pazarında kurbanlık 
satan esnaf ise 
pazarda şimdilik 
fiyat öğrenmek 
için gelenlerle 
satış için tek tük 
el sıkışabiliyor. 
Havanın da soğuk 
ve yağmurlu 
geçmemesi 
nedeniyle, sıkıntı 
yaşamayan 
kurban satıcıları, 
bu yıl odun depo
larının karşısında 
değil, Orhangazi 
Caddesinden 
çevre yoluna 
çıkışta Çarşı 
Deresinin sağ 
tarafının sonlarında 
Solaksubaşı 
Ailesine ait boş 
alanda Hayvan 
Pazarı kurarak 
satışlara başladılar.

‘lıınilıliıiılııiııımııf
AKP Gemlik 
Belediye Başka 
nı aday adayı 
Enver Şahin'in 
Dağ-Der ziyareti 
sırasında; "İlçe 
mizde maale
sef bu kadar 
geniş alan yok. 
Gemlik'te TO 
Kİ'nin bina yapa 
bilmesi için ya 
40-50 dönüm yer 
yaratmanız la 
zım. Bunun için 
de orman vasfını 
yitirmiş yerleri 
imara açacak
sınız. Buna da 
CHP karşı, ya da 
imar planlarında 40- 
50 do nümlük yer 
yaratacaksınız. 
Vatandaşın lehine 
olan her şeyi CHP 
Mahkemeye taşıyor. ” 
sözlerine CHP İlçe 
Başkanı Cem 
Güler’den eleştiri 
geldi.
Güler, yaptığı yazılı . 
açıklamada, "Sayın 
Şahin'e şunu öğrete
lim ki: Gemlik'te şu 
an imara açık ve 
hazine arazisi olmak 
üzere 70 dönümlük 
bir alan mevcut. 
Ama, Gemlik Bele 
diye Başkanı gibi, 
bu makama aday 
olan Sayın Şahin de 
bunu bilmiyor. Zaten 
Gemlik'in ne kadar 
kötü yönetildiği ve 
yıllardır neden irtifa 
kaybettiği buradan 
da açıkça anlaşılmı 
yor mu? Daha Gem 
lik'in imar planından 
haberi olmayanların 
Gemlik'i yönetmeye

yapacağımız mega 
projelerden birisi: 
bu 70 dönümlük 
alana, kendi yan
daşlarını besleyen 
ama konutların 
yapıldığı bölge 
eko nomilerine 
hiçbir katkısı 
olmayan TOKİ 
kanalıyla değil, 
belediye olarak 
yapacağımız 
toplu konut 
projemizdir. 
CHP'nin Anayasa 
Mahkemesi'ne 
başvurduğu ve 
iptal ettirdiği 

yasalara gelince; 
asıl yanlış Anayasa 
ya aykırı yasaları 
iptal ettirmek için 
Anayasa Mahkeme 
si'ne başvurmak 
değil, AKP'nin 
anayasaya aykırı 
yasalar yapmasıdır. 
Anayasa Mahkemesi 
şimdiye kadar 
CHP'nin yaptığı iti
raz ve yürütmeyi 
durdurma başvuru
larının yarıya yakı 
mm iptal ettirerek, 
AKP'nin anayasaya 
aykırı yasalar yap
tığını tescillemiştir. 
Türkiye'de hiçbir 
dönemde olmadığı 
kadar AKP 
iktidarı döneminde 
anayasaya aykırı 
yasalar çıkarılmış, 
zaten AKP de 
anayasanın değiş 
tirilmez maddele 
rinde olan laikliğe 
karşı eylemlerin 
odağı olmaktan 
hüküm giymiştir" 
dedi.

Cem GÜLER

talip olması ne acı! 
Ayrıca kendisinin 
haberi olmayabilir 
ama biz onu da 
söyleyelim: TOKİ 
Gemlik'e geldi ve 
kendisine yer gös
terilmesi için Gemlik 
Belediyesi'ne baş 
vurdu. Ancak bele 
diye başkanı yer 
göstermediği ya da 
gösteremediği için 
TOKİ Gemlik'te ko 
nut yapmaktan vaz 
geçti. Oysa böyle bir 
toplu konut yapımı
na uygun hadi yerini 
de söyleyelim: 
Taşocakları mevkiin 
de böyle bir yer 
mevcuttu ki, halen 
mevcuttur. Ama 
Gemlik'i yıllardır 
beceriksizce yöne 
tenler ve bu kötü 
yönetime ortak olup 
şimdi de başkan 
adayı olanlar bun
dan haberdar bile 
değildir. Ancak 
halkımız bilmelidir 
ki; Gemlik Belediye 
si'ni kazandığımızda

Şahin e Rehabilitasyon Merkezi nden tesettür
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Belediye Baş 
kanı aday adayı En 
ver Şahin'e engel 
lilere gösterdiği 
duyarlılık ve ilgiden 
dolayı Özel Emircan 
Özel Eğitim ve Reha 
bilitasyon Merkezi 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.
Özel Emircan Eğitim 
Merkezi Müdürü Hü 
şeyin Çıtlak'ı yö ne 
tim kurulu üyeleriy 
le birlikte ziyaret 
eden Enver Şahin, 
kendisine layık gö 
rülen teşekkür 
belgesini alırken, 
"Elimden geldiği 
kadar sa mimi şek
ilde engel lilere olan

desteğimiz sürecek
tir. Bu teşekkür 
plaketini beledi 
yenin en güzel 
yerinde muhafaza 
edeceğiz" dedi. 
Emekli olduktan 
sonra göreve geldiği 
özel Emircan Eğitim 

ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde engellile 
re yönelik çalışma 
nın ne kadar kutsal 
olduğunu anladığını 
söyleyen Kurum 
Müdürü Hüseyin Çıt- 
lak, "Biz eğitimci
lerin göremediğini

62 kanun maddesi 
çıkaran mevcut 
hükümet görmüştür. 
Engelliler için 
çıkardığı yasalarla 
bu insanların toplu 
ma olan kazanım- 
lannı sağlayabiliyo 
ruz. Gemlik'te şu 

anda bin 500 tane 
özürlü ve engelli 
çocuğumuzun 
bulunduğunu 
tahmin ediyoruz. 
Gemlik'te RAM'ın 
da açılmasıyla 
bu insanlarımıza 
yönelik çalışmalar 
da hızlandırıldı, 
sizlere teşekkür 
ediyoruz" dedi. 
Kurum Müdürü 
Hüseyin Çıtlak 
ayrıca, AKP Belediye 
Başkanı aday 
adayı Enver Şahin 
ile yönetim kurulu 
üyelerini yarın 
Dünya Engelli ler 
Günü nedeniyle 
Kültür Merkezinde 
düzenledikleri etkin
liklere davet etti.

KAYIP
Endüstri Meslek 

Lisesi’nden 
aldığım diplomamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
BÜLENT KIYAK

TfflU
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
“Suyunu Boşa Harcama1’ 
kampanyasına su tüketiminin 
önlenmesi için siz de katılın
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Tankut Öktem’i anarken....
Tankut Öktem sevecen bir 

insandı.
Cumhuriyet’in toplumuza 

kazandırdığı bir sanatçıydı.
O da Cumhuriyetin kuru

cusu büyük kurtarıcıya görevi
mi ni heykellerini yaparak yerine 

getirdi.
1 Öktem, Türkiye’nin en 

büyük Atatürk heykelcisiydi.
O’nun Atatürk Heykelleri her 

yerde azametiyle alanları doldurdu.
Sağlığında Gemlik’e eser bırakmak iste

di.
Ama ilgilenen bir yerel yönetici çıkmadı. 
Bunun üzüntüsünü hep yaşadı.
Bana sık sık söylediği söz şuydu: 
“Türkiye’nin her yerinden atölyemi 

ziyaret eden devlet adamları, kuvvet 
komutanları. Bakanlar geldi ama bir tek 
Gemi iki; Belediye Başkanı geliprbirşey 
istemedi.

Yapmak istediklerimi de kabul etmedi 
ler.”

Oysa yanıbaşımızdaki Orhangazi 
ilçesinde meydanlardaki Orhangazi ve 
Atatürk Heykelleri Tankut Öktem’e aitti.

Bu içinde bir uhde olarak kaldı.
İsteğini gerçekleştiremeden zamansız 

bir şekilde ayrıldı aramızdan.
Tankut Öktem’in adı Gemlik’te bir 

Caddeye verilmeliydi.
Bu bir yıl içinde bildiğim kadarıyla o

bile yapılmadı.
Ben yine de hatırlatıyorum.
Meclisimiz sanata ve sanatçıya 

yaşarken olmasa da ölümünden sonra 
sahip, çıkıp adını yaşatmalı.

Dün, gazetemizi temsilen anma törenine 
Encüment Esen arkadaşımızı gönderdik.

Ercüment’in gönderdiği fotoğrafa bak

tığımda, içimden yazık dedim.
Anma töreni ani düzenlenmiş 

olsa da dün belediye hopar 
löründen yapılan anonslarla, 
mezarı başında anılacağı duyuru
luyordu.

Giden olmamış.
Ailesi, Küçük Kumla Belediye 

Başkanı, atölyesinde çalışan bir 
kaç işçisi...

Küçük Kumla artık 
Gemlik’e bağlandı.

Dün Belediye Meclisi toplanırken, bu 
anonsu da üyeler duymuş olmalıydılar.

En azından onuıi için bir saygı duruşu 
ve ya bir iki temsilci Küçük Kumla’daki 
anma törenine katılabilirdi.

Bu da esirgendi rahmetliden.
Tankut Öktem gibi sanatçılar zor yetişir.
O, Gemlik’i ve Kumla’yı öylesine sevdi 

ki, mezarını bile bizim topraklarımızda 
kazdırdı.

Ama görüyorum ki çabuk unutuldu.
Sanata ve kültüre değer vermeyen, 

sanatçı yaşarken veya öldükten sonra 
unutan, duyarsız bir toplum olduk.

Rahmetli biraz daha yaşayabilseydi.
Ülkesine, sanat dünyasına çok daha 

güzel eserler kazandıracaktı mutlaka.
Biz onu unutsak da, eserleri unutulma 

yacak ve onu yaşatacak.
Onlar yaptıklarıyla yaşarlar.
Sanatçılar ölmez..

numen Sitesi sakinleri
tapularına kavuştu

Akmen Sitesi 
sakinleri, 
tapularına ve asfalt 
yollarına kavuştu. 
Kooperatif Başkanı 
Selahattin Ekinci, 
Pazar günü yapılan 
törende tapuların 
dağıtıldığını söyledi. 
Ekinci, asfalt yol 
yapılması ve tapu
ların dağıtılmasının 
ardından sorunlannın 
kalmadığını 
belirterek, çevre ve 
yol aydınlatma için 
TEDAŞ’ın direk 
dikimine başlaya
cağını, BURULAŞ 
Genel Müdürlüğü 
de toplu taşıma 
ihtiyacını karşıla 
yacağını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’un da 
katıldığı tapu dağıtım 
töreninde, Ekinci, 
Başkan Turgut’a 
teşekkür etti. 
Belediye Başkanı

Mehmet Turgut yap
tığı konuşmada, 
Akmen Sitesi'nin 
sorunları ve yolu için 
gerekenleri yaptık
larını, yardım, destek 
ve ilgilerinin devam 
edeceğini belirtti.

TAPU SEVİNCİ 
Kooperatif üyeleri 
ve site sakinlerinin 
katıldığı törende,

tapular sahiplerine 
verildi.
İlk üyelerden 
Cezmi Uzunlar, 
Adnan Ergün ve 
Selahattin Ekinci’ye 
tapuları Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından 
verilirken, tüm üye 
lerde tapularına 
kavuşmanın 
sevincini yaşadılar.

m
 Gemlik Gümrük Müdürlüğünce tescilli 

08160400EX58654 sayılı 20.10.2008 tarihli Gümrük 
Çıkış Beyannamemiz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

——- AYA DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY_ M USTA FA ÖZALP EMLAK’TAN

^HpUÇeşitEml^k-Afım, "Satımve.Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 
Balıkpazan 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.Kumia’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 (Özerinde 4 ton zeytin var)

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

ı 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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Karma Resim Sergisi açıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Resim yapmaya 
çekirdekten 
başlayan Nilgün 
Kurnazoğlu'nun 
3 öğrencisiyle 
hazırladığı Karma 
Resim Sergisi açıldı. 
Orhangazi Caddesi 
No 19’da Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile AKP 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci'nin de 
katılımıyla davetli 
lerle birlikte açılan 
sergi bir hafta 
süreyle açık kalacak. 
Yağlı Boya ile 
yapılmış resimlerin 
sergilendiği Karma 
Resim Sergisi’nde 
öğrencileri Fatma 
Ay, Şükran Sonat 
ve Hüseyin Zor'la 
birlikte sanatsever
leri ağırlayan Nilgün 
Kurnazoğlu, Gemlik 
merkezde sanat 
severler için sergi 
salonunun bulun
mayışının ilçedeki 
sosyal görüntüyü 
olumsuz etkilediğini 
ve merkeze yakın 
bir yerde mutlaka

bu gibi sergi salo
nunun bulunması 
gerektiğini savundu. 
Serginin açılışını 
yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, göreve 
geldiğinde sanata 
karşı olan biri olarak 
tanıtıldığını ancak 
geçen yıllar içinde 
sosyal etkinlikler 
ve Kültür Merkezi’ 
nin faaliyete geçme
siyle sanata olan 
düşkünlüğünün 
ortaya çıktığını 

belirterek, "Sizin 
gibi sanatçılar 
sayesinde Ge/nlik'in 
adı her zamah 
ön plana çıkmıştır/' 

Yapmakta olduğu
muz Kentsel Yaşam 
Merkezi’nde ikinci 
bir kültür merkezi 
oluşturuyoruz" dedi.

ISO 9001 Kalite 
Belgeli Gemlik 
BİL Dershanesi 
kalabalık bir 
öğrenci ve 
öğretmen grubuyla 
birlikte Bursa'daki 
Ahmet Vefik 
Paşa Tiyatro 
su’na gitti, 
Turgut Özakman'ın 
yazdığı, Tayfun 
Orhan'ın yönettiği, 
kalabalık bir 
sanatçı topluluğun 
oynadığı oyunu 
zevkle izlediler. 
Oyun ruh ve 
sinir hastalıkları 
hastanesinde 
geçmektedir. 
Hastaların hazır
ladığın müsame 

reyle Türkiye'nin 
sosyal ekonomik 
paranoması 
sunulduğu 
oyunda, keskin 
değişimlere 
uğrayan hayat 
ve yozlaşan 
değer yargıları 
karşısında 
insanımızın 
yaşadığı kırılma, 
trajik bir 
dille anlatıldı. 
Oyunun sonunda 
öğrencilerin sanat 
çıiarla söyleşi 
yaparak, 
Tiyatronun 
Kültür Üzerindeki 
Etkilerin Önemini 
kavradıkları 
öğrenildi.

GÖRMEDEN KARAR
VERMEYİN ___

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER
Sİ7IFRİ BEKLİYOR

BİRTE1EF0N
RARARYAKINIZ 

MATRAKÇILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK »a aa aa 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK UİU 30 00

TAKVİMLER 
«msm SAATLER

AJANDALAR 
KALEMLER 

w» ÇAKMAKLAR 
■S ES KALEMLİKLER 
®SÜMENELER

BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET
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Is arayanlar iki kal arttı
Işkur’a Ekim ayında 
iş için başvuran kişi
lerin sayısı bir önce
ki aya göre yüzde 
134 artarak 101 bin 
938’e ulaştı.
Türkiye iş Kurumu 

i Genel Müdürlüğü 
. (İŞKUR) tarafından 
hazırlanan Ekim 

y dönemine ait istatis
tiklerden derlenen 
verilere göre, 
2007’nin Ekim ayında 
44 bin 916, bu yıl 
Eylül ayında 43 bin 
532 kişinin iş başvu- 
ruşunun yapıldığı 
kuruma Ekim ayı 

.itibarıyla 101 bin 938 
kişi başvurdu.
Bu rakamlara göre 
ekim ayındaki iş 
başvuruları geçen 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 126, 
Eylül ayına göre 
yüzde 134.17 arttı. 
Cinsiyete göre Ekim 
ayı içinde yapılan 
başvurularda ise 
erkeklerin oranı bir 
önceki aya göre 
yüzde 131.5 artışla 
67 bin 372, kadın
ların oranı ise yüzde 
139.56 artışla 34 bin 
566’ya yükseldi. 
Başvuruda buiunan- 
’ların 93 bin 664’ü

I “işsiz”. 6 bin 516’sı 
'! “Çalışan ancak daha

iyi şartlarda iş 
isteyen”, 135’i 
“Emekli", bin 
623’ü ise “Belli 
bir iş yerinde çalış
mak isteyen” 
kişilerden oluştu. 
Ekim ayında İstanbul 
23 bin 517 iş başvu
rusuyla en fazla 
müracaatta 
bulunulan il olurken, 
bu ili 7 bin 814 
başvuruyla Ankara, 
7 bin 260 başvuruyla 
İzmir, 6 bin 116 
başvuruyla Bursa, 
3 bin 320 başvuruy

la da Antalya izledi 
En çok başvurunun 
yapıldığı iller arasın
da Kocaeli 3 bin 
57, Adana 2 bin 837, 
Samsun 2 bin 201, 
Tekirdağ 2 bin 192 
ve Manisa 2 bin 8 
başvuruyla ilk 
10 il arasında 
yer aldı.
5 BİN KİŞİ İŞE GİRDİ 
İŞKUR’un Ekim ayın
da işe yerleştirdiği 
kişilerin sayısı ise 5 
bin 211 kişinin iş 
sahibi olduğu 2007 
yılının aynı dönemine 
göre yüzde 142, 8 
bin 94 kişinin yer
leştirildiği bir önceki 
aya göre ise yüzde 
56 artışla 12 bin 
627’ye çıktı.

Maliye sanatçıları izlemeye alıl
Maliye Bakanlığı, 
Kurban Bayramında 
Antalya'da beş 
yıldızlı otel ve tatil 
köylerinde sahneye 
çıkacak sanatçıları 
vergi yönünden 
incelemeye aldı. 
Antalya Vergi Dairesi 
Başkanı Mahmut 
Sütçü, Kurban 
Bayramı tatilinde,

Antalya ve 
ilçelerinde beş 
yıldızlı 62 otelin 
hizmet vereceğini 
belirlediklerini söyle
di. Gazetelerin 
magazin, reklam 
ve ilan sayfalarını 
inceleyerek Antal 
ya'da beş yıldızlı 
tatil köyleri 
ve oteller ile turistik

tesislerde bayramda 
sahneye çıkacak 
sanatçıları 
belirlediklerini kayde
den Sütçü, oluşturu
lan ekiplerin, bayram 
sürecince bu 
yerlerde ciro tespiti 
yapacaklarını, 
sanatçıların aldıkları 
ücretleri inceleyecek
lerini belirtti.

Sütçü, "Otel ve tatil 
köylerinde de çok 
sayıda sanatçısı 
sahne alacak. Vergi 
denetim ekiplerimiz . 
de bayram süresince 
otel ve tatil köy
lerinde hasılat tespiti 
yapacak. Vergi düze
nine uygun hareket 
edilip edilmediğini 
belirleyecek" dedi.

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 32270 73

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

1.1 ■■ NURŞEN ERDEN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

6 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

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 94H VAPUR - FERİBOT

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

i 
K

OTOBÜS
özel İd. 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
İlçe 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

R METRO 61312 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

DAĞITICILAR /

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz , 5.13 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Erğaz 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. HssL 513 23 29
Msr.Sa&.Ocaftı 513 10 58
Tomokey Tomografi 513 05 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

R TAKSİLER
Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

i AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3225 

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)

NÖBETÇİ 
ECZANE

2 Aralık 2008 Salı 
ELİF ECZANESİ

ııinni
VENÜS SİNEMASI 

MUSTAFA
11.30*14.00

J 16.15*20.15
AŞKTVHJLMAS1

14.00*16.00 * 20.15
(Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ar KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURÜN YILLARDIR 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 KIRMIZIAY

05îîffl»lM'035$7îlI»0
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 Adel Koç kesim 35 YTL

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 
Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 

kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.

Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatlanh şahsen 
Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 166 YTL 
(Dört parçaya ayrılır]
KÜÇÜKBAŞ KESİM :40YTL

REZERVASYON İÇİN TEL: 0 224 513II48
GSM s 0 5M 779 9194 • 0 535 5731190

MflHflSTIR'Dfl DENİZE KflRŞI SfiTILIK 
LÜKS SflRIKONfiKLfıR VİLUİUİRI

KIŞLIK VE YAZLIK HASANAĞA KOYU NDA
240 M2 ÖZEL YÜZME HAVUZLU

V< GÜVENLİKLİ -Z* BADYA! YEMEL C - 30 BETUN

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

Wlaıın sinema leııll
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından haya 
ta geçirilen ‘3? Ulus 
iararası Bursa İpek 
Yolu Film Festivali’ 
bünyesinde çocuk
lar içiri özel filmlerin 
gösterimi yapılıyor. 
Festival programına 
bu yıl ilk kez katılan 
‘Çocuk Kervanı’ 
bölümünde 6 ile 
12 yaşları arasında 
çocuklara yönelik, 
Türkçe dublajlı ve 
altyazılı filmler 
beğeniye sunuluyor. 
Kimsesiz çocuklara 
■sinema keyfini tattır
mak amacıyla etkin
liği programa dahil 
eden Büyükşehir 
Belediyesi, okullar
dan gelen öğrenci
lerin yanı sıra 
çocuk yuvalarında 
kalan miniklere 
de sinemanın 
coşkusunu yaşatı 
yor. Tayyare Kültür 
Merkezi’ni dolduran 
çocuklar, ‘Ejder 
Avcıları’, ‘Küçük 
Denizkızı Ponyo’,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.forumemlak.com


ADCI Z\M SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"

PEYNİRCİ BİLAL
KIRK YILLIK TECRÜBEMİZLE CUMARTESİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ.

FİYAILARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDİR,
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL; 0.224 513 72 61

* EzİNE BeJAZ PEyNİR
* ÇERİ4EZ' Dİl. PEyNIRİ
‘ HaCI Zİ)A KaŞARI
* Kars Kaşari 
‘taPEyNİR 

* Sepet Peynİrİ
* Kaşar Loru

* PASTIRMA ÇeşİtİERİ
* Kavurma ÇeşitIer'i 
‘Demİrcİo^IuEtÜrünIerİ 
*BaI>ReçeI
* İZMİR TuIuM ' MİİIaIİÇ
* ZeYTİN Çeşİi!erİ
* TaIiİn ' PeItmez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
3 Aralık 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Sigara paketimle 
sahte Euro 

ele geciriitli
Bursa'ya İstanbul'dan oto
büsle sigara paketi içinde 
sokulmak istenen 2 bin 100 
Euro, Emniyet müdürlüğü 
ekiplerine takıldı. Sayfa 3'de

Denetim Komisyonu’nun ilk toplantısı Ticaret Borsası’nda dün yapıldı

MıtmıiııiııiM
yf Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Meh 

met Dillioğlu, Zeytin Denetim Komisyo 
nu’nun kurulduğunu belirterek, komisyon
da Gıda Yüksek Mühendisi Adem Minare, 
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül 
tesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Cevdet Demir, Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Bitkisel Üretim Programı 
Öğretim Görevlisi Ziraat Yüksek Mühen 
dişi Murat Çetin’in bulunduğunu söyledi. 
Dillioğlu, Denetleme Kurulu’nda yer alan 
kişilerin Gemlik Zeytini Coğrafi İşareti 
yetkisinde bilirkişi olarak görev yapacak
larını belirtti. Haberi sayfa 3’de

llMgıMIIIİI
Hükümet, Kurban Bayramı tatilinin kaç 
gün olacağını karara bağladı. Hükümet 
Sözcüsü, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Cemil Çiçek, kamu çalışan
larının 12 Aralık Cuma günü idari izinli 
sayılacağını bildirdi. Haberi sayfa 4’de

KaymakamlıliKuııasıTSO 
Gazi İlköğretim in oldu

16 ilköğretim okulu takımının katıldığı 
Kaymakamlık Kupası Küçükler Futbol 
Müsabakaların finalinde Çınar İlköğretim 
Okulu’nu 4-0 yenen TSO Gazi İlköğretim 
Okulu birinci olmayı başardı. Dün, Olimpik 
Halı Saha’da yapılan final maçlarının ardın
dan takımlara kupaları verildi. Sayfa 6’da

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrijguler@hotmail.com

TBVTURK ta sıra çilesi
TÜVTURK’de boşa geçen bir gün

Dün, araç muayenesiJçin Yalova Yolu’nda 
yeni hizmete açılan TÜVTURK Istasyonu’na 
gittim.

Sabah Banş'ı okula uğurladıktan sonra saat 
8.30 da asfaltın sağına uzanmış araç kuyruğu
nun arkasına girerek sıra beklemeye 
başladım.

Bana sıra gelip araç muayenesi bittiğinde 
saat 19.oo olmuştu.

Yani bir aracı yeni sistemde muayene ettire
bilmek İçin tam 10.5 saat beklemek gerektiği
ni yaşayarak gördüm.

Onun İçin dün, günüm boşa gitti diyorum.
Devamı sayfa 5'de

Araçların fenni muayene hizmeti 
nin özel sektöre devredilmesinden 
sonra. Gemlik Yalova Yolu’nda açı 
lan TÛVTURK’te araçlarını muaye 
ne ettirmek isteyenler, sabahın çok 
erken saatlerde kuyruğa girerek, 
gün boyu çile çekiyorlar. Günde 
ancak 60-70 araç muayene edilebi 
len istasyonda, Bursa'da araçlarını 
muayene ettiremeyenler, Gemlik'te 
sıraya girince Gemlikliler hizmet
ten yeterince yararlanamıyor. 
İstasyonda ve yakınlarında lo
kanta, kafeterya gibi sosyal tesis
lerin olmaması ise sıra bekleyen
lere zor anlar yaşatıyor.

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

Soldan sağa açılım....
CHP’nin toplumla kucaklaşma ve bütün

leşme anlamında attığı bir “adım” çok tartı 
şildi daha da tartışılacak..

Attığı adımın içeriğini çok iyi biliyor
sunuz..

CHP’nin İstanbul İl Başkanı Gürsel Te 
kin’in olağanüstü gayretleriyle gerçekleşen 
bugüne dek sağda yer almış bir kitleyi par
tiye üye kaydetme ve rozet takma töreni ve 
sonrasında yaşananlar.

Parti içinden, partiye oy veren seçmenler
den yüksek ya da kısık sesle muhalefet 
eden de var..

Onaylayanlar da..
Aslında çok hassas bir durum..
Bir açıdan bakıldığında olağan karşılana 

bilir.’
Çünkü;
Türk seçmen profilinin yapısı belli..
Ümmetten ulusa tüm kural ve koşullarıyla 

geçiş sürecini tamamlayamamış bir toplum..
Hala damarlarında biat kültürünün kanı 

dolaşıyor.
Ki böyle olduğu da çok ortada..
Seçimlerde oluşan oylardan da,seçimler 

sonucunda Türkiye’nin yönetimine seçilen
lerden de anlaşılıyor bu durum.

Cumhuriyetin ilanından sonra gerçek
leşen Aydınlanma Devrimleri’nin rüzgarı 
ülkeyi ancak 1946 yılına kadar taşıdı.

Ondan sonra ki 60 yıllık dönem “karşı 
devrimcilerin” egemenliği altında çalkan
tılarla geçti..

Dönemi enine boyuna irdelemek aylarca 
sürecek bir yazı dizisi konusu..

Sosyolojik, ekonomik, psikolojik, siyasal 
bir yığın neden var..

Hal böyleyken, Türkiye’nin gerçek profili 
ortadayken CHP’nin girişimi olağan karşıla 
nabilir.

Yıllardan beri özellikle sağ siyasal partiler 
tarafından bilinçli olarak kurgulanan CHP 
elitlerin partisi biçimindeki eleştirilerin önü 
alınır.

Alınmasına da bu durum oya dönüşür 
mü?

Bu sorunun yanıtını vermek yukarıda vur
guladığım 60 yıllık dönemde oluşa gelenleri 
dikkate alırsak çok zor..

Onun için;
CHP’ye düşen iktidara giden yollarda 

attığı adımları Atatürk ilke ve devrimlerinden 
uzaklaşmadan, aydınlanma meşalesinin ışığı 
nı söndürecek girişimlerde bulunmadan 
atmak.

Elbetteki..
Türk toplumu zengin gelenek ve kültürler

den oluşuyor.
CHP ya da diğer sosyal demokrat partiler 

veya liberallerin yapması gereken toplumu 
ayırımsız kucaklamak..

Gerçi CHP hiçbir zaman bu yaklaşım biçi
minden geri adım da atmadı..

CHP’ye oy veren seçmenler de ;
Namaz kılıyorlar..
Oruç tutuyorlar..
Hacca gidiyorlar..
Başörtüsü takıyorlar.
Kılacaklar, tutacaklar, gidecekler, taka

caklar da..
Çünkü hepimiz eylemimizle,söylemimizle 

bu toplumun gerçeğiyiz..
Bence..
Türk toplumunu yönetmeye aday olan

ların biçimden çok niteliğe yönelmelerinde 
yarar var..

Ve asıl çıkış da niteliğin güçlendirilme 
sinde.,

Yuzoaalar Meıiii aslaltlannıot
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
imara açılan 
85 hektarlık 
alanda başlatılan 
asfaltlama çalış
maları sürüyor. 
Asfalt çalışmalarını 
yerinde izleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
imara açılan ancak 
alt yapısı henüz 
başlamamış 
olan bölgede 
insanların evlerine 
çamur içinde 
gitmemeleri için 
öncelikli olarak 
yollarının asfalt 
laıimasına baş
landığını söyledi. 
İlçenin en son 
ve dışarıdan gelen 
insanların yerleşim 
alanı yarattığı böl
genin bir süre önce 
yapılan imar çalış
maları tamamlanmış 
ve imara açılmıştı. 
İmara açılan 
yerlerde yolların 
toprak olması 
nedeniyle de 
vatandaşlar evlerine 
çamur içinde 
ulaşabiliyorlardı. 
Bölgedeki evlerin , 
adeta kapılarına 
kadar dayanan 
asfalt hizmetinden 
memnunluk 
duyan vatandaşlar, 
asfalt makinelerini

ulaşmaya 
başladığının 
belirten Başkan 
Mehmet Turgut, 
ilçenin toprak ve

çamurlu tek bir 
sokağının bile bira 
kılmayacağını hep? 
sinin asfalt yapıla
cağını. söyledi.

görünce gözlerine 
kanamadıklarını 
söylediler.
Hizmetin evlerin 
kapılarına kadar

Bentlilenlen Başkana leşeltltur
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yaklaşık bir yıldan 
bu yana ağır 
tonajlı araçların 
kullanımıyla 
bozulan Özel , 
Aykent ilköğretim 
Okulu’nun giriş 
yolu asfalt yapıldı. 
Çihatlı ve 
Şahinyurdu 
köylerinin de 
giriş yolu olan 
yaklaşık 300 metre
lik bölümünde 
başlayan bozulmalar 
nedeniyle 
okulun öğrenci 
taşıyan servis 
araçları çalışamaz 
duruma gelmişlerdi. 
Okul sahibi 
Gürhan Ay ve 
Okul Müdürü Ahmet

Cevdet İşler, 
yolun asfaltlan
masında büyük 
desteği bulunan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek

kendisine öğren 
çiler adına 
teşekkür ettiler. 
Gemlik'te okullara 
yönelik yaptığı

Başkan Turgut, oku
lun girişiyle birlikte 
iki köyünde kuh 
landığı yolun asfalt
lanmasının bölge

desteklerin artarak ıü insanına rahatlık 
süreceğini, söyleyen getireceğini söyledi. I
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Denetim Komisyonu’nun ilk toplantısı Ticaret Borsası’nda dün yapıldı

Mı W Hm Mıı Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik zeytininde 
yaşanan çeşitli 
sorunları çözmek 
için bir süredir 
başlatılan çalışmalar 
sonucu Denetim 
Kurulu oluşturuldu. 
Ticaret Borsası’nda 
yapılan ilk toplantıda 
konu hakkında 
bilgi veren Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Denetim 
Komisyonu 
olarak Gemliklilerin 
yakından tanıdıkları 
Gıda Yüksek 
Mühendisi Adem 
Minare ile birlikte 
Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Cevdet Demir 
ve Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu Bitkisel 
Üretim Programı 
Öğretim Görevlisi 
Ziraat Yüksek 
Mühendisi 
Murat Çetin'in yer 
aldığını bildirdi. 
2003 yılında 
başlatılan Gemlik 
Zeytini Coğrafi 
İşareti'nin 
alınmasından 
sonra Gen 
çalışmalarının 
ilgili Bakanlık 
tarafından olumlu 
bulunmaması 
üzerine bu çalış

Yol «ermeme kavnasi: 3 yaralı
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
trafikte yol 
vermeme meselesin
den kavga eden 
3 kişi birbirini 
yaraladı. Hastaneye

Sigara paketinde sahte Euro ele geçirildi
Bursa'ya İstanbul'
dan otobüsle sigara 
paketi içinde sokul
mak istenen 2 bin 
100 Euro, Emniyet 
müdürlüğü 
ekiplerine takıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Y. H (33), R. Ö. 
(22) ve Y.B. (17)'nin 
bir otobüsle İstan
bul'dan Bursa'ya 
sahte para getire
cekleri ihbarını alan 
Emniyet Müdürlüğü

Sadaka ekonomisi!....

maların durdurul
duğunu ancak, 
2009 yılı için 
yeniden bu 
girişimlerin 
başlatılacağını ve 
büyük ihtimalle 
bu kez uygun 
bulunmasını 
beklediklerini 
söyleyen Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
bir süre önce 
Ziraat Odası 
Başkanı Ali 
Çelik'in de 
oluşturulmadığı 
için eleştiride 
bulunduğu Coğrafi 
İşaret Denetleme 
Kurulu’nun üniver
site işbirliğinde 
yapılacağını ve 
ceza yetkisine 
sahip olacağını 

kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ortabağlar 
Mahallesi Ankara 
Caddesi'nde

Kaçakçılık Şube 
Mali Büro ekipleri, 
kentin girişinde 
belirtilen otobüsü 
durdurdu. Araçta 
yapılan aramada 
Y.H'nin sigara pake
tinin içine gizlenmiş 
sahte 20 adet, cebin 
de ise 1 adetJOO'er 
Euro ele geçirildi. 
Y. H (33), bir gün 
önce Y.B.(17) ile 
İzmir'de evlendiği 
öğrenilen R.ö.

kaydetti. 
Denetleme 
Kurulu’nda yer 
alan kişilerin 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşareti 
yetkisinde 
bilirkişi olarak

'Yol vermeme’ 
meselesinden 
kavga eden Levent 
D. (26), Recep A. 
(23) ve Vedat K. (23) 
birbirini darp 
etmeye başladı.

(22)gözaltına alındı. 
Y. H (33) ve R. Ö. 
(22), Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık Şube Mali 
Büro'ya, Y.B. (17) 
ise Çocuk Şube'ye 
sevk edildi.
Zanlıların sorgusu
nun ardından adli 
makamlara çıkarıla
cağı belirtildi. 
Polis ekipleri, zan
lıların getirdikleri 
sahte Eurolarla 

görev yapacakları 
belirtilirken, 
Gemlik zeytini ile 
ilgili yaşanacak 
sorunlara 
Denetim Komisyonu 
olarak yetkili 
olacakları öğrenildi.

Polisin el koyduğu 
olayda yaralanan 
3 kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

Kurban Bayramı 
öncesi kurbanlık 
almayı planladık
larını öğrendi. 
Kurban Bayramı 
öncesi çok sayıda 
sahte paranın 
piyasaya sürülmek 
istendiğine 
dikkat çeken 
emniyet yetkilileri, 
bu tür konularda 
vatandaşların 
daha dikkatli 
olmasını istedi.

Ben kaç gündür düşünüyorum ama bir 
sonuca gidemedim...
, Türkiye zenginleşiyor mu yoksa fakirleş! 
yor mu ?

Durumumuz iyi mi kötü mü anlayamadım.. 
Zengin ülke miyiz, yoksul ülke miyiz 
çözemedim..

Televizyonlarda Başbakan’ı pür dikkat 
dinliyorum..

İşin içinden çıkamadım..
Başbakan önce Türkiye nereden nereye 

geldi diye söze başlayarak ücretlerdeki artış
tan, ihracattaki patlamadan söz etti..

Sekiz yıl öncesiyle karşılaştırarak 
övündükçe övündü..

İyiyiz dedik, en azından iyi yoldayız..
Yüzüm güldü...

Ama baktım aynı Başbakan 2 milyon ai 
| leye bedava kömür dağıtmakla daövunü

yor..
Ben bu defa düşünüyorum ki;
16 milyon aileden 2 milyonu kömür ala

maz durumdaysa demek ki yoksuluz..
Anladım, yardım almadan yaşayamıyo 

ruz..
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan O za 

man fakirleştiğimizi niye milletten saklıyor
sun?

Halkımızın dayanma gücü kalmadı görü 
yoruz, yaşıyoruz...

400 YTL asgari ücret alan bir insan sizce 
düşünebilir mi?

Bilgi sahibi olmadan nasıl değerlendirsin 
olayları...

Adam kira ödeyecek, yol parası, evine 
ekmek, aş çocuklarının okuma parası', ısın
ma, giyim kuşam vs,.

Dışa bağımlı hale gelmiş bu insanlar 
yardıma hayır der mi?

Kimin eli kimin cebinde bunu da bilmiyor
lar... Ahlak kalmamış..

Kendisine sadaka verenin arkasında git
mez mi?

Ondan sonra kime neyi anlatıp, değerleri 
mize sahip çıkalım diyeceğiz..

Bu insanlar değerlerinin ne olduğunu bile 
unutmuşlar..

Yani OLAY bitmiş...
Zaman hızla geçip gidiyor..
Aç gözlü insanlar daha çok kazanmanın 

peşindeler...
Bana söyler misiniz, Biz bu hale nasıl 

geldik?
Başbakan kürsüden anlatıyor..
“İşi gücü olmayan vatandaşım Kayma 

kamlığa müracaatını yapsın.
Asgari 15Û YTL’yi oradan bir defa kay

makamlıktan alır.
Bununla iş kalmıyor yemeği de kış 

kömürü de gider.
Bununla kalmıyor, çocuklarını okutacak, 

çocukları için de destek ayrıca gider.
Şöyle bir düşündüğünüz zaman asgari 

ücrete ulaşır.”
Başbakan diyor ki sadakalar hazır..
İş aş nerede ?
Yukarda sorduğum soruya ben cevap 

vereyim...
Hep bize masallar, ninniler anlattılar, oy 

almak için bizleri hayal alemlerine götürüp 
kandırdılar.

Kendileri paralar içinde yüzerken ,seni 
kapına konan pirinçle, yağla - kömürle uyut
tular..

Senin alın terinle çalışacağın işe , aşa ,iş 
yerlerine fabrikalara ihtiyacın var. Peki bun
lar hani nerde ?

Bunları sor benim işsiz kardeşim.
Bu seni daha çok ısıtır...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP İlçe Başkanı Dünya Özürlüler Günü’nü kutladı

Kahneci. “Önce insan" dtdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
22 Kös.m 2008 
Cumartesi günü 
AKP i< Gemlik 
Belediyesi Başkan 
aday adaylığını 
açıklayan Gökay 
Biih eski Pazar 
Caddesi üzerinde 
açtığı seçim 
irtibat bürosunda 
çalışmalarını yoğun 
şekilde sürdürüyor.
"Görmek iste 
diğiniz Gemlik 
için birlikte 
çalışalım" 
sloganıyla hareket 
eden Bilir, bunun 
gereği olan seçmen 
tabanına en yakın 
olan Mahalle

Muhtarlarına 
ziyaretlerde 
bulunuyor. 
Demokrasinin 
işlerlik kazanacağı 
en önemli birim
lerin yerel yönetim
ler olduğunun 
söyleyen Gökay 
Bilir, ziyaret ettiği 
Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü ve 
Ata Mahallesi 
Muhtarı Nizamettin 
Özkul'dan 
Gemlik ve mahalle 
genelinde yaşanan 
sorunları ve çözüm 
önerilerini dinledi. 
Gençliğine ve 
hizmet sevdasını 
birleştirerek,

Gemlik Belediye 
Başkanı olması 
durumunda, 
sorunların en 
önemli olanından, 
daha az önemli 
olanına doğru 
tek tek çözüleceği
ni, yapılan 
çalışmaların 
gerek vatandaşlar 
tarafından 
gerekse sivil 
toplum örgütleri 
tarafından 
denetlenebilir 
olacağını belirten 
Bilir, mahalle 
muhtarlarına 
bugüne kadar 
yaptıkları çalış
malardan dolayı 
teşekkür etti.

AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci. 3 
Aralık Dünya Özür
lüler günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada 
AKP Hükümeti 
döneminde 
özürlülerle ilgili 
önemli yasaların 
çıkartıldığına dikkat 
çekerek, 200 bin 
engelliye maaş 
bağlandığını, sağlık 
alanındaki yasal 
değişikliklerin yanı 
sıra engelli çocuk
larımızın gelişiminin 
daha dikkatle takip 
edilebilmesi için 
birisi Bursa'da 
olmak üzere Tür - 
kiye'de 14 tane 
yatılı Sevgi 
Evleri’nin kurul
duğunu söyledi. 
3 Aralık Dünya 
Özürlüler Günü 
nedeniyle yazılı 
açıklama yapan 
AKP Gemlik 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci, iktidarları 
döneminde insan 
felsefesine önem 
verdiklerini ve önce 
insan diyerek yola 
çıktıklarını hatırlata 
rak çıkartılan yasa 
larla engelli ve özür
lü vatandaşları mızın 
önündeki engellerin 
ortada kalktığını 
dile getirdi.
Özellikle çıkarılan 
yasalar ile engellile 
re bakış açısının 
değiştirildiğine 
dikkati çeken Kahve 
ci, yasaların birçok 
kurum ve belediyeye 
engelli lerle ilgili

önemli sorumluluk
lar yüklediğini ve 
Engelli ailelerinin en 
çok kendileri öldük
ten sonra çocukları 
mn nasıl yaşayacak
larından korktukları
na dikkat çekerek 
"AKP Hükümeti 
bu sorunu da çıkar 
dığı yasa ile çözdü. 
Bugün 200 bin 
engelli vatandaşı 
miza 406 milyon 
maaş ödeniyor.
Ayrıca özel rehabili
tasyon merkezlerin 
den sosyal güven 
cesi olan engelli 
vatandaşlarımız fay
dalanabilir. 18 yaşın 
altındaki bütün ço 
cuklar ise tüm 
sağlık kurumların- 
dan ücret siz fay
dalanıyor" dedi. 
Sağlık alanındaki 
yasal değişikliklerin 
yanı sıra engelli ço 
cuklarımızın gelişi
minin daha dikkatle 
takip edilebilmesi 
için birisi Bursa'da 
olmak üzere Türki 
ye'de 14 tane yatılı

Sevgi Evi kurul
duğunu belirten 
Kahveci, "Belirli bir * 
kampus içerisinde 
4 odalı bir daireden 
oluşan evlerde S 
her odada 3 engelli 
çocuğumuz kalacak. 
Çocuklarımızın 
eğitim dahil her 
türlü ihtiyaçları 
devlet tarafından 
karşılanacak.
Anne babaları 
olmadığında artık 
onlara devletin 
şefkatli elleri 
sahip çıkacak" 
açıklamasını yaptı. 
İnsanlara lafta 
değil icraatlarıyla 
değer verdiklerini 
kaydeden Başkan 
Kahveci, partileri 
bünyesinde 
Özürlüler Koordinas 
yon Merkezi gibi 
Yaşlılar Koordinas 
yon merkezini 
kurarak yaşlı 
ve engelli vatan
daşlarımıza kolayca 
ulaşıldığını ve 
sorunların çözülme
si için yasaların 
çıkartıldığına I 
dikkat çekerek, 
“Gemlik'te de mil- 
letvekillerimiz, 
Belediye Başkan 
aday adayımız Enver 
Şahin'in katkısıyla 
Rehberlik Araştırma 
Merkezi'nin de 
kurulmasıyla 
ilçemizde şu anda 
bin 500 tane 
özürlü ve engelli 
çocuklara yönelik 
ilgili çalışmalar 
başladı.” dedi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün Ozdilek’ten hafta
Hükümet kurban 
bayramı tatilinin kaç 
gün olacağını karara 
bağladı. Bakanlar 
Kurulu sonrasında 
açıklama yapan 
Bakan Cemil Çiçek 
kararı açıkladı. 
Hükümet Sözcüsü, 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcı 
sı Cemil Çiçek, ka 
mu çalışanlarının 12 
Aralık Cuma günü 
idari izinli sayılaca 
ğını bildirdi. Böylece 
Kurban Bayramı 
tatili 9 güne çıktı. 
Çiçek, Bakanlar 
Kurulu toplantısının 
ardından açıklama 
tarda bulundu ve 
gazetecilerin soru
larını yanıtladı. 
Kurban Bayramı 
tatili konusunda 
Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan'ın 
kısmen ifade ettiği 
bir konuyu dile getir 
mek istediğini kay 
deden Çiçek, "12 
Aralık Cuma günü 
kamu çalışanlarının 
idari izin sayılmaları 
husus karar altına 
alınmıştır. 12 Aralık 
Cuma günü de idari 
izinli sayılacak kamu 
çalışanları" dedi. 
Çiçek, şöyle devam 
etti: "İkinci olarak, 
yine bayram münase 
betiyle vatandaşlara 
ulaşım kolaylığı 
sağlamak açısından 
6 Aralık Cumartesi 
günü saat 06.00'da 
başlayarak 12 Aralık 
Cumartesi günü saat 
00.00'a kadar otoyol
lar ve boğaz köprü
lerinden yararlanma 
lar ücretsiz olacaktır.

Belediyeler ise 8 
Aralık 2008 Pazarte 
si günü 08.00'den 
baş layarak 11 Aralık 
2008 Perşembe gü 
nü saat 00.00'a ka 
dar toplu taşıma 
araçlarıyla ilgili eski 
uygulamalarını sür 
dürebileceklerdir. 
Dolayısıyla bugün 
bunlar karar altına 
alınmıştır." 
Ayrıca ekonomiye 
sağlayacağı faydalar 
da göz önünde tutul
mak suretiyle, tasar
ruf ve rekabet ilkele 
rine uygun olmak 
kaydıyla kamu mal 
ve hizmet atımların
da yerli üretimlere 
öncelik vermek, 
bunun için de aynı 
konuda ihaleye baş 
vuranların istekleri 
lehine yüzde 15 ora

mna kadar fiyat 
avantajı sağlanması 
konusunda 4735 
sayılı 63. maddesin 
de bir hüküm bulun
duğunu belirten Çi 
çek, şunları kaydetti: 
"Zaman zaman 
kamu kuruluşlarında 
bunun tereddütü 
var. Şimdi bunu bir 
genelgeyle tüm 
kamu kuruluşlarına 
duyurmuş oluyoruz. 
Böylece ihale 
açan kamu kuru
luşları yerli üretim 
lehine yüzde 15 
oranına kadar fiyat 
avantajı sağlanması 
konusun da idareler 
bu konuda şart
namelere hüküm 
koyabilecekler. 
Bunu daha fazla 
dikkate almalarını 
arzu ediyoruz."

sonunda makyaj elkinliği

özdilek'te hafta sonu yapılan Carmina 
ürünleri ücretsiz makyaj uygulamasına 
Gemlikli bayanlar büyük ilgi gösterdi. 
Carmina güzellik uzmanının profesyonelce 
yaptığı çalışmalar, bayanların büyük ilgisi
ni topladı. Gemlik özdilek Müşteri Danış 
manı Arzu Bayrak, özellikle hafta sonların
da bu tür aktivitelerin devam edeceğini 
belirterek, bayanlara müjdeli haber verdi.
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TÜVTURK’te boşa geçen bir gün-
Ulaştırma Bakanhğı’nın araç 

ların fenni kontrollerini AB 
standartına getirmek için özel 
/eştirmesi ile başlayan yeni uy
gulama, özde doğru ancak, uy
gulamada sinir bozucu bir tu
tum sergiliyor.

TÜV SUD’ün varlığı çok eski.
Almanya’da çalışanlar ve ya 

şayanlar araçlarını Alman 
TÜV’ün de yaptırırlar ve bizdeki 
uygulamaya gülerlerdi.

TÜV’de bugün biz de uygulanan yön
temle araç tepeden tırnağa kontrol edilip, 
trafiğe uygunluğu veya uygunsuzluğu 
bildiriliyor.

Ancak, batılı tikelerde bu sistem tıkır 
tıkır işlerken, bizdeki uygulama sinir bozu 
yor.

TÜVTURK Bursa merkez de bir, Gemlik 
Orhangazi, Mustafakemalpaşa, Karacabey 
ve İnegöl’de birer şubeler açtı.

Dün, araç muayenesi için Gemlik 
Şubesi’ne gittiğimde saat Oö.oo’da sıra 
almak için merkezin kapısına gelen vatan
daşları gördüm. Ben, saat 08.30 da uzun 
bir kuyruğun ortasında kendime yer bul
duktan sonra beklemeye başladım.

Bir kez, Gemlik merkezi yanlış bir yerde 
kurulmuş.

.Muayene olmak için sira almaya gelen 
araçlar, Yalova asfaltına uzun kuyruk oluş
turuyor.

Bu trafik açısından çok tehlikeli bir 
durum.

Kadri GÜLER . 
ka d r i_g u I e r@ h oima i I .com

Her an seri bir kaza söz konusu olabilir. 
Merkez yapılırken, günde kaç araca baka
bilecekse, o araçları alabilecek bir otopark 
kurmamışlar.

Böyle bir imkan şimdilik yok.
Durum böyle olunca trafik akışı olan ana 

yola araçlar park etmek zorunda kalıyor.
Merkez sınırları içine ancak 20 araç 

alınıp onlara kontrol sırası veriliyor. Diğer 
araçlar mecburen bekliyor. Kuyruktan çık
mak sıranın kaybolması demektir.

Bu nedenle, girdiğin kuyruğu terk

edemiyorsun.
Küçük araçlara bakım için 

ayrılan süre yaklaşık 20 ile 30 
dakika, büyük araçlara ise bir 
saate yakın.

Böyle olunca 4 kişilik kontrol 
ekibi mesai dahil günde 70 aracı 
ancak kontrol edebiliyor.

Sabah saat 08.30’da girdiğim 
kuyruktan bana sıra saat 19.oo a 
doğru geldi.

Bir günüm yani 10.5 saatim araç mua 
yenesi uğruna TÜVTURK önünde geçirdim.

60 kişiye ancak bir bekleme salonu yok. 
Yemek yiyecek, bir çay içecek bir kafe 

ve ya lokanta yok.
Tuvaletler dışında hiçbir sosyal alan 

düşünülmemiş.
Sıra bekleme sistemi sinir bozucu, inşa 

nın bir gününü alıyor.
Gemlik’e açılan bu merkeze Bursa’da 

sıra bulmak mümkün olmadığı için BursalI 
lar dolduğundan, Gemlikliler bu hizmetten 
az yararlanıyorlar.

Kanalda çalışan görevli sayısı 4 kişi, en 
az 10 kişi olmalı ki bekleme süresi azalsın.

Randevulu sistem getirilemezse, ara 
cınızı muayene ettirmek için bir gün 
bekleyerek gününüzü boşa harcarsınız.

Bana sabah sıram ve tahmini muayene 
olacağım saat verilseydi, benim için değer
li olan bir günüm boşa gitmezdi.

Bu uygulama sıkıntı yaratıyor.
Hatalar giderilmezse eski sistemi çok 

aratırlar. Buna kimsenin hakkı yok..

Ercüment ESEN
Yaklaşan Kurban 
Bayramı nedeniyle 
uzun zamandır 
kullanılmadığı için 
körleşen başta 
kurban kesiminde 
kullanılan bıçak ve 
satırlar ilk günkü 
gibi keskin hale 
dönüştürülmesini 
isteyen vatandaşlar, 
bıçakçılara akın 
etmeye başladı.
Kurban Bayramı’na 
hazırlanan Gemlikliler

kör bıçakları bileylet- 
mek için bileycilere 
koşarken, bileyciler 
de Kurban Bayramı 
sayesinde işlerinin 
artmasından mem
nun kalıyorlar. 
Gemlik'te Salı 
günleri seyyar olarak 
ilçenin merkezinde 
tezgâhını açan 
30 yıllık bıçakçı 
Haşan Ali Sakin 
isimli esnaf, Kurban 
Bayramı nedeniyle 
işlerinin daha da 
açılmasından

memnun olduğunu 
söylerken yaşanan 
ekonomik krizden 
de etkilenmediğini 
belirtti, Bursa’da 
30 yıldır bıçakçılık 
yaptığını ve her Salı 
günü Gemlik’e gele 
rek, vatandaşların 
kör bıçaklarını 
bileylediğini anlatan 
bileyci ustası Haşan 
Ali Sakin normal 
bıçağı 1,5 YTL'ye, 
satırları ise 2 YTL'ye 
keskin hale 
getirdiğini söyledi.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP ENILAK’TAH
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

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 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

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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Kaıımatamlık Kupası ISO tazi lltMıetlm'in oldu
Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen 2008-2009 öğre
tim yılı Kaymakamlık 
Kupası Küçükler 
Futbol Müsabakaları 
dün yapılan final 
maçlarıyla sona erdi. 
16 ilköğretim okulu 
takımının katıldığı 
müsabakaların fina 
tinde Çınar İlköğre
tim Okulu’nu 4-0 
yenen TSO Gazi 
İlköğretim Okulu bi 
rinci olmayı başardı. 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun ikinci 
olduğu müsabaka 
larda Engürücük 
İlköğretim Okulu

Cumhuriyet İlköğre
tim okulunu 2-1 yene 
rek üçüncü sırayı 
aldı. Olimpik Halı 
Saha'da oynanan 
final maçlarına 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen ile 
birlikte il Lig Heyeti 
Sekreteri Ersin 
Yılmaz, il Futbol 
Sorumlusu Metin 
Begüm ve okul 
müdürleri ile takım
larını destekleyen 
öğrenciler katıldı. 
İlk yarısı TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’nun 
üstünlüğünde geçen

final maçında ikinci 
yarıda da bu üstün
lüğünü sürdüren ve

ikinci yarıda bir gol 
daha bularak maçtan 
4-0 galibiyetle

ayrılan maçtan 
sonra düzenlenen 
törenle takımlara

kupaları ve 
madalya ile katılım 
sertifikaları verildi.
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KONGREİIANI
PetroMş

(Petrol Kimya, Lastik işçileri Sendikası) 
Yardımlaşma Derneği Başkanlığından

Petrol-lş (Petrol Kimya, Lastik İşçileri 
Sendikası) Yardımlaşma Demeği’nin, 21 

4 Aralık 2008 günü saat: 13.oo’de 
Balıkpazarı 1 Nolu Cad. Sefa Sok. No: 1 
GEMLİK adresindeki lokalimizde 7. olağan 

v genel kurulu yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci 

toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

x Duyurulur.

Petrol-lş İşçileri Yardımlaşma Derneği 
Yönetim Kurulu adına 

Başkan Efrahim Tümer

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama

s 2- Saygı duruşu 
l| 3-Divan seçimi 
11 4-Yönetim Kurulu Başkanının konuş
ması

‘ 5- Yönetim Kurulü çalışma raporunun 
okunması
|, 6- Denetim Kurulu çalışma raporunun 
okunması

: 7- Raporların ibrası, yeni yönetim ve 
denetim kurullarının seçimi

8- Dilek ve temenniler
9-Kapanış.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Kredi kartı aidatlarına düzenleme
Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 
Türkiye'de kredi kartı pazarını elinde bulun
duran ilk 4 bankanın standart kredi kartları 
için yıllık ortalama 30 YTL üyelik ücreti aldığı 
nı bildirerek, "Bakanlığımızca yürütülen ka 
hun değişikliği çalışmalarında bu konuda tü 
keticiier lehine bir düzenleme yapılacaktır" 
dedi.
Çağlayan, DTP Şımak Milletvekili Hasip 
Kaplan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun 
daki bütçe görüşmeleri sırasında yönelttiği 
sorusuna, yazılı yanıt verdi.

Zafer Çağlayan, 2006'da yürürlüğe giren 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 
azami akdi ve gecikme faiz oranlarını belir? 
leyip, bu oranları 3 ayda bir^çıklamâ yet 
kişinin, Merkez Bankâsi'na verildiğini anım
sattı. Merkez Bankası'riin, bu yetki 
çerçevesinde ilk kez 2 Nisap 2006'da aylık 
azami akdi faiz oranını maksimum yüzde 5,75, 
■aylık azami gecikme faiz oranını maksimum 
yüzde 6,88 olarak açıkladığına işaret eden 
Çağlayan, 2 yıl içinde bu oranların kademeli 
olarak düşürüldüğünü belirtti:

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

W 
E 
M 
L 
İ 
K 
R 
E 
H 
R* 
W 
R

GEREKLİ TELEFONLAR

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

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı . 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 64
Emniyet Müd. 813 10 28
________ 01AŞIM________
METRO 6131212
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 40
Anıttır 614 47 71
Kamil Koç_______ 613 36 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 617 34 00
Sahil Dev. Haat. 613 23 29
Mer.8ag.Ocafiı 613 10 68
Tomokay Tomografi 613 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 543 00 40

TAKSİLER
KArfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi " 613 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

RESMİ DAİRELER

________ BELEDİYE__________

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. ı 513 12 86
MIHI Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 ir
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Santral 613 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs lylet. 513 45 2H-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Sü Arıza Yâlnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12.
Yalova '■■ (226)81113'-23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

AKCAN PETROL 513 10 7S
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Esklhlsar

! (226) 814 10 20
(226).363 43 19

' (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz , , 513.12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz ; 513 75 58
Ergaz 613 88 49
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

GemlikK?rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3226 

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

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

istiklal Cad. Bora Şok. No:3/B 
5 Tel: 513 96 83 Fax : 513 35 95 GEMLİK 
Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

Matbaaclık-Yay ıncılık-Reklarricılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. N0:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

NÖBETÇİ 
ECZ/IN E.
3 Aralık 2008 

CAN ECZANESİ

VENÜS SİNEMASI 
MUSTAFA

11.30 -14.00
16.15-20.15

AŞK TUTULMASI
14.00-16.00 - 20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURUN YILLARDIR 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, İSLÂMÎ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE GİRİLEBİLİR. 
İSTENİLDİĞİ GİBİ PARÇALAMA DAHİLDİR

BERKAY ET
Berkay KIRMIZIAY

05» 779 9194-05)5 575119»

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 Koç kesim 35 YTL
KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

VEKALETİNİZİ VERİN KURBANINIZI EVİNİZE TESLİM EDELİM

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 
kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki 

tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.
Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatların şahsen 

Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.
BÜYÜKBAŞ KESİM :160 YTL 
(Dört parçaya ayrılır] 
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL

REZERVASYON İÇİN TEL: 0 224 5131148 
GSM 10531779 9194-05355731190

FORUM EM LAK TAN SATILIK GAYRİMENKULLER
DAİRELER
1) Lise Cad. üzerinde 100 m2,3+1,2.kat, köşe daire 57.500 YTL
2) Balıkpazarı 1 Nolu Cad. üzerinde 50 m2,1+1,4.kat daire: 33.000 YTL
3) Hisar M. Jandarma karşısında 110 m2,3+1, deniz man. daireler 55.000 YTL
4) Yeni Kordonda 80 m2,2+1,4.kat, çift cepheli temiz daire 55.000 YTL
5) Kumla’da havuzlu, deniz manz. 50 m2,1+1,4.kat yazlık daire 39.000 YTL
6) 1 No’lu Kordonda DUBLEKS Lüks Daire, 120 m2,3+1 120.000 YTL
7) Askerlik Şb. civarında, 75 m2,2+1, zemin kat daire 30.000 YTL
8) Manastır’da KOMBİLİ; hazır mutfak, laminat parke, saten boya, pvc doğrama 
kartonpiyeri! daire: 55.000 YTL
ARSALAR
1) Yeni terminal yolu üzerinde, çift cepheli, 16 metre asfalt cepheli, 

380 m2 arsa 225.000 YTL
2) Hamidiye M. 154 m2 arsa 22.000 YTL
3) Hamidiye M. 500 m2 arsa 160.000 YTL
4) Dr. Ziya Kaya Mah. Hacı İzzet Camisi arkasında 130 m2 arsa 38.000 YTL
5) Hürriyet Cad. üzerinde 190 m2 arsa 115.000 YTL
6) Taş ocakları mevkiinde 3 Dönüm arazi 150.000 YTL
7) Çevre yolu yakınında 390 m2, çift cepheli arsa 140.000 YTL
KİRALIK DAİRELER
1) Bahkpazan’nda 80 m2,2+1,3. kat daire 300 YTL
2) Yeni Kordonda asansör, kaloriferli, 140 m2,3+1,2.kat daire 500 YTL
3) Manastır’da asansör, kaloriferli, 90 m2,2+1,3.kat, deniz manzaralı 350 YTL
4) Balıkpazarında KOMBİLİ; FULL EŞYALI, 3 katlı müstakil ev 500 YTL

SARI KON» HfîSfiNfiGfi KOYU' NDfi BfiŞLfîDI
■Tripleks -Yüzme Havuzu
■ Müstakil bahçe ■bl-ses ve su ®>lasyonu

■CJûbşoöKsİiIki n.™,»®.
- Güvenlik Sistemi . Toplamda 240 m2 kullanım alanı

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

www.forumemlak.com

alışveriş kampanyası haşladı
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) tarafın
dan alışverişi teşvik 
amacıyla İstanbul'da 
uygulanan "Ahşve 
riş İçin En Güzel 
Gün Bugün" kampa
nyası, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası'nın 
(BTSO) öncülüğün 
de Bursa'da da 
başlatıldı.
Vali Şahabettin Har 
put, Büyükşehir Be 
İediye Başkanı Hik 
met Şahin ve Bursa 
Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Celal Sönmez, Kapa 
lı Çarşı’da düzenle 
dikleri basın toplan
tısında, İstanbul’da 
başlatılan kampa
nyaya Bursa’daki 
tüm tarihi ve mo 
dern çarşıların da 
katılma kararını 
aldıklarını belirttiler. 
Kampanyanın, 
Büyükşehir Beledi 
yesi’nin desteği ve 
kentteki tüm 
çarşıların katılımıyla 
durgunluğa karşı 
toplumdaki moti
vasyonu artırmaya 
yönelik olarak 
düzenlendiğine 
dikkati çeken BTSO 
Başkanı Celal

Sönmez, İstanbul'
dan sonra kampa
nyaya dahil olan 
Bursa'nın Anadolu 
kentlerine öncülük 
ettiğini belirtti. 
Kampanyanın 31 
Aralık 2008 tarihine 
kadar devam ede
ceğine işaret eden 
Sönmez, 
"Yaşadığımız kriz 
yurt dışı kaynaklı bir 
kriz. Ancak bize de 
etkilerinin olduğunu 
görüyoruz. Bu 
nedenle dayanışma, 
birlik ve beraberlik, 
ortak akıl etrafında 
birleşme ve aynı 
gemide olma 
ruhunu hisset
tirmek, ortak hedefe 
birlikte odaklanmak 
için bu kampanyayı 
çok önemli bir fırsat 
ve belki moralsizliğe

karşı bir meydan 
okuma olarak Kabul 
ediyoruz. Kısa bir 
sürede tüm ülkeye 
yayılması öngörülen 
bu kampanyaya 
ikinci kent olarak biz 
de katılıyoruz.
Amaç, piyasadaki 
durgunluğu kırmak 
duran çarkları 
yeniden harekete 
geçirmek" diye 
konuştu.
Bursa Alışveriş 
Şenliği ile aslında 
bu amaca 4 yıldır 
hizmet ettiklerini 
anımsatan Sönmez, 
şimdi bir kez daha 
aynı amaca tüm 
Türkiye'de uygu* 
(anacak bir kampa
nyanın en önemli 
halkası olarak 
yöneldiklerini 
bildirdi.

http://www.forumemlak.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

K1RKYILUK TECRÖttMİZLE CüMAlHESİ PAZARINDA DA HİZMfîİNİZDEYİZ., 
FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL 0.224 513 72 61

SÜT MAMULLERİ
"Kolite tesadüf değildir"
‘ Ezine BzyAZ PzyNİR * Pastirma ÇesİtIerİ 
‘ÇERİtfZ'DilPtyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ 
‘ Haci ZiyA Kaşari * Demİrcio^Iu Et ÛrünIerİ
* Kars Kaşari *BaLReçe1
* Krem PtyNİR * İzmİr Tulum'MMç
* Stpn Pe)nİrİ * ZeyrİN ÇeşİtIerİ
* Kaşar Uru * TaIiİn ^PtkMEZ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
4 Aralık 2008 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

KasımamniRzam 
samnivoııuılıialgaz
Kasım ayında tüketici fiyattan 
endeksi kapsamındaki mal ve hiz 
metler içinde en yüksek fiyat 
artışı yüzde 21.77 ile doğal gazda 
görüldü. Haberi sayfa 5’de

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Engelliler Günü kutlandı
CHP İlçe Yönetimi ve Belediye Başkan Adayı 

Fatih Mehmet Güler’in ziyaretleri sürüyor 

MİBiteİKlİlf

duru şunda bulunuldu. Daha sonra Belediye Düğün Salonu’nda kutlama programı düzen
lendi. Engelli çocuklar, düzenlenen etkinlikte, gönüllerince eğlendiler. Haberi sayfa 3’de

CHP ilçe yönetimi ve Belediye Başkan adayı 
Fatih Mehmet Güler, seçim gezilerini sürdürü 
yor. CHPTıler, 145 Nolu Gemlik Trayler Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi, Gençler ve Sahil 
Kıraathanesini ziyaret etti. Güler, göreve gel 
diklerinde Gemlik’in girişini yeniden düzen 
leyeceklerini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MS!
Siyaset kaynıyor

2009’un Mart ayında yapılacak yerel 
seçimler için siyaset iyice ısınmaya başladı.

Dün, AKP’li belediye başkanlar/ için sıkın
tılı bir gündü.

İl Başkanhğı’nda, Genel Merkez’den gelen 
bir gözcü gözetiminde “örgütler için de 
temayül (eğilim) yoklaması" yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçe ve 
belde belediye başkanlar/ parti örgütü tara 
fından değerlendirmeye alındı.

Tabii.. Gemlik örgütü de Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u değerlendirdi.

Sonuçlan hep birlikte göreceğiz. Dev.S’de

AKP’de görevdeki be 
lediye başkanlarının 
kaderini tayin edecek 
olan temayül yoklama 
sı dün Bursa’da yapıl 
dı. AKP’nin il, ilçe, yö 
netim, gençlik, kadın 
kolları ve belediye 
meclis üyeleri, il disip 
lin kurulu ve demokra 
si h akem kurulu üyele 
rine, belediye başkan? 
larının başarısı ve 
halkla ilişkileri üyelere 
soruldu. Sayfa 4’de

Sosyal 
Güvenlik 
Mil 

tıaartannıo!
Gemlik'te açılması 
için uzun süredir 
yer aranan Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
için yer tahsis edil 
meşinden sonra 
içinde dekorasyon 
çalışmaları başlatıl 
dı. Haberi syf 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ıı V ıı Cami avluları
venilenivor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
tarafından
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun yanında 
yapılan Belediye 
Hizmet binasının 
son katında 
modern, düğün 
salonu yapıldı.
Salonda son

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Pazar Câddesi’nin 
sonunda bulunan 
Ahmet Süren 
Meydanına yeni 
çevre düzenlemesi 
yapılıyor.
Daha önce 
sadece demirle 
çevrilen alanda 
şimdi suyun 
akacağı güzel 
bir şelale yapılıyor, 
ilçenin kenar 
sentlerinde 
çeşitli alanlar 
yapılarak çevre 
düzenlemesine 
giden Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, uzun 
zamandır atıl durum 
da kalan Ahmet 
Süren Meydanında 
alt yapı çalışmaları 
nın bitirilmesinden 
sonra çevre düzen

hazırlıkları 
yerinde görerek 
kontrol eden 
Belediye Başkanı 
Mehmet 
Turgut ile AKP 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci, salonun 
yapılış ve dekoras 
yon tarzıyla 
beğenileceğini 
söylediler.

lemesine başladık
larını söyledi.
Meydanda 
yapılmakta olan

düzenlemelerden 
sonra yaz 
akşamlarında 
üzerinden suyun

akacağı şelale ile 
Ahmet Süren 
Meydanı daha da 
güzelleşmiş olacak.

KHŞ€D€ B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/8 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95

İçinde gelin ve 
damat odasının 
yanı sıra yönetici 
odası, modern 
tuvaletleri, asan
sörü, dinlenme 
odası gibi ihtiyaç 
duyulan tüm 
ihtiyaçların 
karşılanacağı 
düğün salonu 
yakın zamanda

müşterilerin 
hizmetine 
açılacak.
400 kişinin 
oturabileceği 
salonda masa ve 
sandalyeler 
kaliteli kumaşlarla 
kaplanmış durumda 
salonda sıcak ve 
soğuk klima da 
yapıldı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dini ibadet yerleri 
camilerin bozuk 
olan avlularında 
düzenleme 
yapılıyor.
İbadetlerini yerine 
getirmek için 
camilere giden 
vatandaşların 
özellikle Cuma 
namazlarında 
rahat etmeleri 
için avluları 
mermer ile 

-kaplatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a 
vatandaşlar 
teşekkür ettiler. 
Mezarlık altında 
bulunan 
Osmaniye Camii ile

Orhangazi 
Caddesindeki 
Hacı İzzet ve 
Sunğipek 
Haluk Yıkılmaz 
camilerini 
AKP İlçe Başkanı. 
Oktay Kahveci 
ile birlikte gezen 
Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, cami 
âvlülârinin . 
kalın beyaz 
mermerlerle 
kaplatılarak 
hem görüntünün 
daha güzel 
olmasını hem 
de vatandaşların : 
daha rahat 
etmelerini 
arzuladıklarını 
söyledi.

‘GemlikfcörfOjnte™
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi

Engelliler Günü kutlandı Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotmall.com
www.milliyet/blog/özcan vural

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle düzenle
nen etkinliklerde 
engelli çocuklar 
öğrendikleri 
pistte oynayarak 
gösterdiler. 
Engelliler Günü 
nedeniyle, Bursa 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri ile 
engelli çocuklar 
ve aileleri Atatürk 
Anıtı’na çelenk 
koyarak saygı 
duruşunda 
bulunup İstiklal 
Marşı okudular. 
Belediye Düğün 
Salonu’nda 
düzenlenen kutlama 
törenine, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un yanı 
sıra İlçe Jandarma 
Bölük Komutanı 
Yüzbaşı Şefik Ünal, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen, İşkur 
Gemlik Şube 
Müdürü Mehmet 
Dik ile engelli 
çocuklar ve 
aileleri katıldı.
Kutlama etkinliğinde 
konuşma yapan 
Bursa Zihinsel

Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, son çıkan 
yasalar ile özürlüler 
ile ailelerinin 
haklarından çeşitli 
bilgiler verdi.
Sivri, "İşyerleri 
ve kamu kurumlan 
engelliler ile 
onların ailelerine 
yönelik yaptınm- 
lannda çok dikkatli 
olmalan gerekiyor, 
onlann yasa ile 
verilmiş taleplerini 
uygulamamaları 
durumunda açılacak 
davalan kesinlikle 
kaybedecekler ve 
tazminat ödemeye 
mahkum olacak
lardır" uyarısında 
bulunarak ayrıca, 
toplu taşıma 
araçlarında 
engelli gencin 
refakatçisine de 
kart geçirmesini 
isteyenlerin 
bulunduğuna 
dikkat çekti.
Engelli çocuklar 
tarafından çok 
sevilen ve 
"Bizim babamız" 
dedikleri Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turguka Bursa * 
Zihinsel Engelli 
Çocukları Koruma 
Derneği Başkanı 
Tamer Sivri tarafın
dan teşekkür

plaketi verildi.
Ata Mahallesinde 
bulunan Özel Türe 
Özel Rehabilitasyon 
ve Kurs Merkezi’nin 
açılışından bu yana 
desteğini esirgeme 
yen Belediye Başka 
m Mehmet Turgut'a 
engelli gençlerin 
kurs merkezinde 
kendilerinin yaptığı 
kristal teşekkür 
plaketi dikkat 
çok beğenildi. 
Kutlamada ayrıca 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e de 
RAM'ın açılışında 

emeği geçtiği 
için Dernek 
Genel Sekreteri 
Aynur Arslan 
tarafından 
teşekkür plaketi 
verildi.
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
nedeniyle 
düzenlenen 
etkinliklerde 
engelli çocuklar 
öğretmenlerinden 
öğrendikleri 
oyunları sergilerken 
söyledikleri 
şarkılarla da 
ailelerinden 
alkış aldılar.

GemlikK^rfez
■bmddedi

Seni suçluyorum!....

Ey halkım; Biraz düşün, kendine gel.
Ülkende, köyünde, evinde neler oluyor bir 

düşün..
Kapının önüne bırakılan AKP’nin kömür 

çuvalına bakıp sevinme, ben neden bu du 
rumlara düştüm, sadaka ile yaşıyorum diye 
düşün..

Düşün biraz düşün kardeşim..
Sorgulamak yok mu sende ?..
Dünya öyle değişti ki, herkes seni saf, 

akılsız, kolayca kandırılan, çekildiği yere 
giden olarak görüyor..

İki sadaka verdim mi oyunu alırım diye 
düşünüyor.'.

İnsanlar o kadar yüzsüzleştiler ki: Bak 
“Deniz Feneri” denen o kuruluş hala sıkıl
madan -utanmadan ilan verip dürüst halkın 
kurban derilerini istiyor.,^

Niye ?.. Çünkü halkını abdal olduğunu 
düşünüyor.

Halkım sen abdal değilsin..
Bunu göster..
Bedava bir şey dağıtıldı mı binlerce insan, 

bilhassa kadınlar, çocuklar biri birine giriyor, 
yerlerde sürükleniyorsun.

Kendi onurlarını yitiriyorsun.
Niye ?..
Yokluktan, fakirlikten -fukaralıktan..
Ama hak arama mitinglerinde meydanlar 

bomboş..
Yoksulluğa, vurguna -soyguna, kötü 

yönetimlere aydın -bilinçli insanlar tepki 
gösterip koşuştuklarında sen benim fukara 
kardeşim ortalıklarda yoksun...

Niye ortalığa çıkmıyorsun?
Kimden korkuyorsun ?
Din -iman tacirleri kendi ailelerini, 

oğullarını, damatlarını, kızlarını Karun gibi 
zengin ederlerken, sana bunları seyri düşü 
yor.

Ama bir düşün biraz; binlerce namuslu 
işadamı battı, gençlerimiz işsiz, hem de 
üniversite okumuştan..

Üniversite bitirmiş öğretmen adayı, sana 
dağıtılan o kara kömürü çıkarmak için ölümü 
göze alıp gözünde yaş ocaklara giriyor.
Bunlar sosyal yaralar.

Sen bunları düşünemiyor, Sana kömür 
verdiği için AKP’nin oyları artırıyorsun.

Bütün bu olanlardan sonra ,ben seni 
suçluyorum ...

Bu okumuş gençlerimizin umutsuzluğu 
senin yüzünden..

Bu sefalet, eziklik, kadercilik de senin 
yüzünden..

Kentlerin pis yapılaşması, Belediyelerin 
vurgun yeri olması, pislik -çöplük de senin 
eserin.

Televizyonlarda ki kalitesiz -cıvık prog 
ramları da senin aymazlığını düşünerek 
yapıyorlar..

Ben de derim ki, uyan biraz kardeşim...
Allah sana akıl vermiş, ben niye bû 

durumdayım, bu açmazdan nasıl çıkarım, 
çalışarak, alın terimle evime ekmek götürme
mi kimler engelliyor diye ?..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:1933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP İlçe Yönetimi ve Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler’in ziyaretleri sürüyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP İlçe yönetimi 
ile birlikte seçim 
gezilerini sürdüren 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Mehmet 
Güler, göreve 
geldiklerinde 
Gemlik'in girişini 
yeniden düzen 
leyerek, Gemlik'i 
çekim merkezi , 
yapacaklarını 
söyledi.
Belediye 
Başkan Adayı 
Fatih Mehmet 
Güler’in 145 Nolu 
S.S. Gemlik Trayler 

Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi ile 
Gençler ve Sahil 
Kıraathanelerine 
yaptığı ziyarette 
kendisine yakın 
ilgi gösterildi. 
Daha önceki 
toplantılarda da 
gündeme gelen 
pek ço"k "kanunun 
tartışıldığı 
toplantılarda, 
Fatih Mehmet 
Güler, Gemlik'in 
Türkiye'nin 872 
ilçesi arasında 
ekonomik büyüklük 
açısından 43. 
sırada yer aldığını 

ancak bunun 
Gemlik'in sosyal 
yaşamına 
yansımadığını, 
İstanbul Bursa 
karayolundan 
geçen bir 
yabancının 
Gemlik'i girmesi 
için yeterli! 
cazibeyi yarata
madığını, göreve 
geldiklerinde 
Gemlik'in 
girişini yeniden 
düzenleyerek, 
Gemlik'i 
yeniden çekim 
merkezi yapacak
larını söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te açılması 
için uzun süredir 
yer aranan Soşyal 
Güvenlik Kurumu 
için yer tahsis 
edilmesinden 
sonra içinde 
dekorasyon çalış
maları başlatıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 11 Eylül 
İlköğretim okulu 
yanında yapılan 

belediye Hizmet 
binasının zemin 
katında yer 
tahsis edileli.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik'in 
Dere Boyu'nda 
yapılmakta olan 
cazibe merkezinin 
temel atma 
töreninde verdiği, 
talimat ile yer 
bulunan Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
nun bayramı son

rasında açılması 
hedefleniyor.
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Bursa İl 
Müdürlüğü Gemlik 
Sosval Güvenlik 
Merkezi adı 
altında açılacak 
yerde Gemlik ve 
çevresinde bulunan 
tüm kişilerin 
işlemleri Bursa 
Altıparmaktaki 
genel müdürlüğe 
gidilmeden yapıla
cağı öğrenildi.*

ftKP Bursa'da temayül yoklaması yaptı
AKP'nin 12 ilin 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayını belirlemek 
için yaptığı 
"temayül yoklaması" 
Bursa'da da yapıldı. 
Programa katılan 
AKP Genel Sekreteri 
İdris Naim Şahin, 
temayül yoklama 
sının kendileri için 
çok önemli 
olduğunu belirterek, 
"Yeri gelir yüzde 
100 etkiler, yeri gelir 
yüzde 10 etkiler 
Bu her şey demek 
değil, hiçbir şey 

demek de 
değil." dedi. 
BUTTİM'de yapılan 
programa katılan 
parti teşkilatı 
üyelerine, belediye 
başkanlarının 
başarısı, teşkilat 
ve halkla ilişkileri 
soruldu.
Büyükşehir 
belediye başkan 
aday adaylarının 
yanı sıra, teşkilatın 
ilçe belediye 
başkanlarıyla ilgili 
görüşleri de alındı. 
Temayül yoklaması
na, il yönetim kurulu 

asil üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları 
il yönetim kurulu 
asil üyeleri, 
büyükşehir belediye
sine oy kullanan 
ilçelerin ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, 
aynı ilçelerin kadın 
gençlik kollarının 
yürütme kurulu 
üyeleri, büyükşehir 
belediye meclis 
üyeleri, il disiplin 
kurulu üyeleri ve 
il demokrasi 
hakem kurulu 
üyeleri katıldı.
AKP Genel Sekreteri 

İdris Naim Şahin, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, temayül 
yoklamasında büyük 
şehir belediye baş 
kanlığı için il yöne
tim kurulu üyelerinin 
oy kullandığını, ilçe 
belediye başkanları 
için ise sadece o 
ilçenin üyelerinin oy 
kullandığını kaydetti. 
Temayül yoklaması 
nın kendileri için çok 
önemli olduğunu 
vurgulayan Şahin, 
şöyle konuştu: "Yeri 
gelir yüzde 100 etki 
ter, yeri gelir yüzde 

10 etkiler. Bu her şey 
demek değil, hiçbir 
şey demek de değil. 
Kamuoyu yoklaması 
bunun bir başka 
ayağıdır. İlimizin 
milletvekillerinin 
görüşleri bir başka 
yanıdır. İl başkan
lığımızın il yönetim 
kurulu üyelerimin! 
görüşleri bir başka 
yanıdır Partimiz 
dışındaki kurulular
dan alacağımız bil
giler, genel bilgiler, 
gazetelerde çıkan 
haberler bu işin bir 
başka parçasıdır

Bü çok bilinmeyenli 
bir denklemdir. 
Ama biz bu çok 
bilinmeyenli 
denklemden 
tek bilinene ulaşa
cağız, geçmişte 
ulaştığımız gibi." 
Elde edilecek 
sonuçları 
Cuma gününe 
yetiştirmeye 
çalışacaklarını 
aktaran Şahin, 
son kararın 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından açık
lanacağını ifade etti.

KAŞCDG B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

istiklal 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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Siyaset kaynıyor....
Bu yoklama başkanların gele 

ceğini belki de belirleyecek.
Temayül yoklaması konusun 

da AKP’liler ser veriyor sır ver
miyor.

Kimi ise Başkan biraz sıkın
tılıydı diyor.

Başkan dün yoklamadan gel 
dikten sonra yoğun bir iş 
trafiğindeydi.

Biten düğün salonu, 
camilere yapılan yardımlar, özürlüler günü 
toplantısı işin cabası oldu.

AKP’de Büyükşehir Belediye Genel 
Sekreter Yardımcısı Sabri Yalın, Cuma 
günü Mert Aile Çay Bahçesi’nde saat 13.30 
da aday adaylığını açıklıyor.

Belediye Meclis üyesi ve Büyükşehir 
Belediye Meclis üyesi Mimar Cemal Aydın 
Aybey de Cumartesi günü aday adaylığını 
açıklayacakmış.

Bana kendisinden bir bilgi gelmemekte 
birlikte konuşulan bir haber de bu.

Böylece AKP’de aday adayları sayısı 5’e 
yükseldi.

Mehmet Turgut, Enver Şahin, Sabri 
Yalın, Gökay Bilir ve Cemal Aydın Aybey..

DEMOKRAT PARTİ DE YENİ İSİM
Demokrat Parti’nin sır gibi saklanan 

adayını geçtiğimiz gece İlçe Başkanı 
Mehmet Hamaloğlu büroma uğrayarak 
açıkladı.

Sürpriz bir isimdi söylediği.
Gemlik’ten bir aday beklerken aday

larının Bursa Devlet Hastanesi eski 
Baştabip Yardımcısı Dr. Adnan Bıyıklı 
olduğunu öğrendim.

Adnan Bıyıklı bizim mahallenin çocuğu.
Nail Hoca’nın oğullarından kaçıncısı 

bilmiyorum.

Ancak, bu isim resmen açıklan
madan, adı DSP’den aday olacak 
diye konuşulan Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir’in DP’den 
aday adayı olacağı dün gündeme 
düştü.

DP İlçe yönetiminde sıkıntılı 
anların yaşandığını duyuyorum.

Bakalım nasıl sonuçlanacak.
Kala kala geriye sesi soluğu 

çıkmayan bir parti DSP.
DSP İlçe Başkanı Hüseyin Poyraz’a 

Bayram Demir’in partinizden aday 
olacağı söyleniyordu ne diyorsunuz 
sözüne yanıt alamadım.

Aldığım yanıt Demir’in DP’den aday 
adayı olduğunu duydukları şeklindeydi.

CHP, SP ve BP’de adaylar belli olduğu 
için sıkıntı yaşanmıyor.

Sıkıntılı olanlar aday adayları birden 
fazla olanlar.

En büyük çekişme ise AKP’de.
AKP’nin adayı önemli..
İktidar partisi ilçede yine başa güreşe

cek partilerden biri olduğu için gözler 
AKP’de.

Cuma günü Büyükşehir Belediye Baş 
kan adayı açıklandıktan sonra sıra ilçe ve 
beldelere gelecek.

Dananın kuyruğu o zaman kopacak.
Evet ilçede yerel seçimler için siyaset 

iyice ısındı.
Dikkat edin sizi yakmasın.

Kasım ayının zam şampiyonu doğal naz
Kasım ayında tüketici 
fiyatları endeksi 
kapsamındaki 
mal ve hizmetler 
içinde en yüksek 
fiyat artışı 
yüzde 21.77 ile 
doğal gazda 
görüldü.
Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) 
tüketici fiyat endek
sine (TÜFE) göre, 
Kasım ayında en 
yüksek fiyat artışı

gösteren doğal 
gazı, yüzde 20.90 
ile salatalık, yüzde 
15.68 ile erkek için 
palto, yüzde 13.95 
ile kadın için kaban, 
yüzde 13.34 ile 
yumurta izledi. 
Patlıcanda yüzde 
12.30, buzdolabında 
yüzde 11.18, kadın 
için çizmede yüzde 
9.99, domateste 
yüzde 8.55, kömür 
ücretinde yüzde

6.44 artış yaşandı. 
TÜFE kapsamında 
Kasım ayında en 
fazla fiyat düşüşü 
ise yüzde 27.28 
ile limonda 
görüldü. 
Bunu yüzde 
17.51 ile portakal, 
yüzde 14.68 
ile ıspanak, yüzde 
11.14 iletavuk eti, 
yüzde 8.07 ile balık, 
yüzde 5.47 ile 
taze fasulye izledi.

Enflasyon rakamları seulndirdi
Küresel krize bağlı 
olarak tüketimde orta 
ya çıkan daralmanın, 
fiyatlar üzerindeki 
baskısı Kasım ayında 
enflasyon verilerine 
yansıdı.
Kasım enflasyonu 
Tüketici Fiyatları 
Endeksi’nde (TÜFE) 
yüzde 0.83’le düşük 
çıktı. Üretici Fiyat 
Endeksi’nde (ÜFE) 
ise önceki aya göre 
yüzde 0.03 oranında 
bir düşüş yaşandı. 
Bu gelişmeyle yıllık 
bazda enflasyon TÜ 
FE’de yüzde 10.76’ya, 
ÜFE’de yüzde 12.25’e 
geriledi.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) TÜFE

ve ÜFE bazında 
Kasım ayı enflasyon 
gerçekleşmelerini 
açıkladı. Buna göre 
TÜFE’de bir önceki 
aya göre yüzde 0.83, 
Aralık ayına göre 
yüzde 10.52, geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 10.76 ve on iki 
aylık ortalamalara 
göre de yüzde 10.31 
artış gerçekleşti.

GİYİM ARTIRDI, 
ULAŞTIRMA 
DÜŞÜRDÜ 
TÜFE kapsamındaki 
ana harcama grupları 
itibariyle önceki aya 
göre en yüksek artış 
yüzde 2.63’le giyim 
ve ayakkabı grubun

da gerçekleşti. 
Kasım ayında 
endekste yer 
alan gruplardan 
konutta yüzde 
2.08, eğlence ve 
kültürde yüzde 1.81, 
ev eşyasında yüzde 
1.37, lokanta ve 
otellerde yüzde 0.99, 
gıda ve alkolsüz içe
ceklerde yüzde 0.71, 
eğitimde yüzde 0.21, 
haberleşmede yüzde 
0.17, sağlıkta yüzde 
0.06, çeşitli mal ve 
hizmetlerde yüzde 
0.02 artış yaşandı.
Buna karşılık alkollü 
içecekler ve tütünde 
yüzde 0.03, ulaştır
mada ise yüzde 1,36 
düşüş gerçekleşti.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Afac/de ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE 
_ _ _ _ _ _ Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE

Balıkpazan 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. 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 bulunun

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

nTAd A|VrL^ VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KöRFG manzmmS süper deniz manzarau 115.000 ytl

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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KURBANLIK
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURUN YILLARDIR 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 GİRLLEBİLİR. 
İSTENİLDİĞİ GİBİ PARÇALAMA DAHİLDİR!

BERKAY ET
Berkay KIRMIZI AY

05M77H1N-0B5 57HH9
VEKALETİNİZİ VERİN KURBANINIZIEVINİa^BBM)EÜMY

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 Koç kesim 35 YU
kREbijK^if^ERdM

SADECE KEŞİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER
Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 

Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 
kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki 

tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler. 
Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatlann şahsen 

Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.
BÜYÜKBAŞ KESİM : 160 YTL 
(Dört parçaya ayrılır]
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL

REZERVASYON İÇİN TEL'0M45U1148 
GSM : 0 5 J2 779 9194 • 0 535 573II90

FORUM EMLAK’TAN SATILIK GAYRİMENKULLER
DAİRELER
1) Lise Cad. üzerinde 100 m2,3+1,2.kat, köşe daire 57.500 YTL
2) Balıkpazarı 1 Nolu Cad. üzerinde 50 m2,1+1,4.kat daire: 33.000 YTL
3) Hisar M. Jandarma karşısında 110 m2,3+1, deniz man. daireler 55.000 YTL
4) Yeni Kordonda 80 m2,2+1,4.kat, çift cepheli temiz daire 55.000 YTL
5) Kumla’da havuzlu, deniz manz. 50 m2,1+1,4.kat yazlık daire 39.000 YTL
6) 1 No’lu Kordonda DUBLEKS Lüks Daire, 120 m2,3+1 120.000 YTL
7) Askerlik Şb. civannda, 75 m2,2+1, zemin kat daire 30.000 YTL
8) Manastırda KOMBİLİ; hazır mutfak, laminat parke, saten boya, pvc doğrama 
kartonpiyeri! daire: 55.000 YTL
ARSALAR
1) Yeni terminal yolu üzerinde, çift cepheli, 16 metre asfalt cepheli, 

380 m2arsa 225.000 YTL
2) Hamidiye M. 154 m2 arsa 22.000 YTL
3) Hamidiye M. 500 m2 arsa 160.000 YTL
4) Dr. Ziya Kaya Mah. Hacı İzzet Camisi arkasında 130 m2 arsa 38.000 YTL
5) Hürriyet Cad. üzerinde 190 m2 arsa 115.000 YTL
6) Taş ocakları mevkiinde 3 Dönüm arazi 150.000 YTL
7) Çevre yolu yakınında 390 m2, çift cepheli arsa 140.000 YTL
KİRALIK DAİRELER
1) Balıkpazan’nda 80 m2,2+1,3. kat daire 300 YTL
2) Yeni Kordonda asansör, kaloriferli, 140 m2,3+1,2.kat daire 500 YTL
3) Manastır’da asansör, kaloriferli, 90 m2,2+1,3.kat, deniz manzaralı 350 YTL
4) Balıkpazarında KOMBİLİ; FULL EŞYALI, 3 katlı müstakil ev 500 YTL

SIRI K0N(Wll HIBflNflâfi KOYU'Höfi BfiŞLflDI
-Tripleks -Yüzme Havuzu
• Müstakil bahçe -Isı, ses ve su izolasyonu

।: c'.?° Beton Karne81 denize gjrebiiirsiz.
| Güvenlik Sistemi . Toplamda 240 m2 kullanım alanı

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

www.forumemlak.com

“_2009 Sezonu kg^tllgnnda kampanya^ 
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.
SİZLERE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

Gemlik ve Seçim Süreci
İlçemizde seçim kıpırdanmaları başladı. 

Birçok harekete gebe olan bu süreçte neler 
yaşanacağını hep beraber göreceğiz. Son 
zamanlarda AKP bünyesindeki aday adayları 
yavaş yavaş hareketleniyor. Enver Şahin ve 
mevcut başkanımız Mehmet Turgut bu konuda 
açıklamalarını yaptı. Gökay Bilir'de broşürleriyle 
bu maratonda yerini alıyor. Cuma günü Sabri 
Yahn'da aday adaylığını açıklayacak.

AKP'de son söz, merkezin olmasına rağmen 
bu girişimler siyasal canlılık sağlayacak Gem 
lik'e.

CHP, BBP ve SP'nin adayları net olarak belli. 
MHP adayı ise merkezin kararını bekliyor. Şöyle 
bir baktığınızda şu an eldeki isimler bilinen kişi 
ler.

Ben, genç bir seçmen olarak renklilikten 
yanayım. Ancak taze kanlara da ihtiyaç olması 
gerektiğini düşünüyorum. Belediyecilik farklı bir 
kültür. Gemlik'in kaybedecek bırakın bir yılı, bir 
dakikası dahi yok. Kültürden, kentleşmeye, fizik* 
sel yapılanmaya kadar birçok konuda atılım bek
liyoruz.

İlçemizin seçim karakterine baktığımızda 
sağın düşünce politikasına daha yatkın oldu 
ğunu görürüz. Nezih Dimili'den sonra hep sağ 
merkezli belediye başkanlanmız başa geçti. Son 
günlerde vitirinin en önünde olan başarılı aday 
Fatih Mehmet Güler'e bu konudaki yaklaşımda, 
biraz tedirginlik söz konusu. Sol parti adaylığı 
doğrultusunda...

Diğer yandan Belediye Başkanımızın gerçek
ten dürüst idareciliği asla yadsınamaz. Son 10 
yılda bunu da halka kanıtlaması iyi bir gösterge. 
Fakat yeterli mi diye halkın kafasında soru 
işareti oluşturmuyor değil...

Seçim bürolarının açılmaya başlanmasıyla 
ilçe genelinde tipik seçim olayına adım atacağız.

Mevcut potansiyeli son yirmi yılda çok iyi kul
landığımızı söyleyemeyiz. Unutmamak gerekir ki 
yerel seçimler, genel seçimlerden Tarklıdır. Bün 
yesel bir hizmet söz konusudur.

Bu yüzden sandık işi her ne kadar bizim için 
geçerli olmasa da bilinç işidir. Bunu artık sağla
manın zamanı geldi.

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire

GSM: (0.538) 322 70 73
ABONE OLDUNUZ MÜ?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

ÖĞRENCİLER İÇİN

■
T ŞİTE^NDE. EŞMl 
ve DENİZ MANZARALI 
■CİIÜLUKDAİRELER ...

OT
Gemlik Askeri Veteriner Eğitim 

Merkez Komutanlığı’ndan aldığım 

askeri kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. TOLGA CABADAK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 813 10 28

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95 ı
Nüfus Md. 513 37 42 '
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. ' 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS
K 
R 
E

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 36 71

HASTANELER

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali . (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00'
Akçagaz 514 68 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 613 10 76
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

B

R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Haat 513 23 29
Mar.Sag.OcaÇı 513 10 M
Tomokay Tomografi 513 05 20
Uzmanlar Tıp Mrfc. 513 60 40

TAKSİLER
Körfez Taksi . 613 16 21 
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık .513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -162
Ya» İşi. Md. 513 46 21 -111
Su Anza Yatna 186

GemlikK^rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3227 

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 bay ram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ECZANE
4 Aralık2008 Perşembe 

MANASTIR ECZANESİ

VENÜS SİNEMASI
MUSTAFA

11.30-14.00
16.15-20.15

AŞK'TVTULHASI 
14.00-16.00-20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MODERN, KATILIMCI VE
SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNCÜ

BİR GEMLİK içiN

HAYDİ
HEP BİRLİKTE!..SABRI YALIM

AK Parti Gemlik Belediye 
Başkan A.Adayı

Aday Adaylığı
Açıklama Töreni

Tarih: 5 Aralık 2008 Cuma 
' Yer: Sahil Mert cafe 

saat: 13.30 \

Seçim Bürosu : Hamidiye Mh. 
İbrahim Akıt Cad. Şirin Plaza Altı 

No: 11 (PTT Karşısı) - GEMLİK 
Tel: 0.224 5.14 44 46 

Gsm: 0.532 257 33 39

v 1 >

Herşev GEMLİK için!
AK PARTİ



KJRKYILUKTECRÛBEMİZLECUMARTESİPAZARINDADAHİZMETİNİZDEYİZ. 
FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI. 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMULLERİ 
"Kolite tesadüf deŞildlr"
* Ezİne Bejai Pqnİr * Pastirma ÇeşİtLerİ
* ÇerIuez / Dil PtyNİRİ 4 Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci ZiyA Kaşari * DemİrcİoçIu Et ÜrünIerİ
‘Kars Kaşari ‘BaI'ReçeI
4 Krem PuyuİR 4 İzmİr Tuh > MMç
4 StpET PtyMRİ ‘ ZtyTİN ÇEŞİTLİ
*KaşarLorei 4 Taİiİh - Pebıtz
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Müşterileri gasil 
eden gar sonlar 

yakalandı
/çk/7/ b/r restorantta görev 
yapan 2 garson, hesaba itiraz 
eden kişi ve arkadaşının parası 
nı gasp etti. Haberi sayfa 3’de

Sivil toplum örgütleri, termik santralden vazgeçen Gemlik Elektrik üretim A.Ş.’ye cevap verdi

tarafından ilçemizde yaptırılmak 
istenen kömür ile çalışacak ter
mik santrali kriz nedeniyle yap
maktan vazgeçtiklerini açık
layan gazetemizde çıkan ilan 
üzerine 40 sivil toplum örgütü 
adına cevap verildi. Elektrik 
Üretim A.Ş. adına Mehmet 
Yıldırım’ın yapmış olduğu açık
lamanın mesnetsiz suçlamalar 
içerdiğini söyleyen sivil toplum 
örgütleri temsilcileri, kendilerini 
bilgisiz, önyargılı, yeşil ihtilal 
ütopyası olmak, cehalet, çağ
daş yatırımların önünü kesmek

ten dolayı olsun ya da olması 
yerinde bir karardır. Bu proje 
nin rafa kaldırılması ya da 
şimdilik ertelenmesi değil, 
tamamen Gemlik gündeminden 
çıkarılması ve EPDK’na yapılan 
lisans başvurusunun geri 
alınması gerektiğini Gemlik 
halkı adına bir kez daha 
hatırlatırız.” denildi.
Dünya üzerinde küresel 
ısınma ve iklim değişikliğine 
neden olmayan sıfır emisyonlu 
bir tek termik santral olmadığını 
belirten sivil toplum örgütleri, 

değil, termik santraldir. 
Sonuçta, buraya milyonlarca , 
ton ithal kömür getireceksiniz, 
taşıyacaksınız, depolayacak- 
sın/Zj yakacaksınız. Kömür 
tozu, kömürün gazı, kömürün 
külü, kireç taçı ve cüruflarını, 
atık suları uzayın derinliklerine 
mi ışınlayacaksınız?” dediler. 
Açıklamada, rüzgar enerjisi 
santraline karşı çıkılmayacağı, 
hatta yer konusunda yardımcı 
olunabileceği belirtildi.
Cevap yazısı, 40 sivil toplum 
örgütü adına yapıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür 
lüğü tarafından düzenlenen 'Torbacı' adlı 
uyuşturucu operasyonunda piyasaya 
oluşturucu hap ve esrar süren 15 kişiyi | 
nnfsltına alrlı Uah'ari ca\/fa "l’rla ■

Ziynet ve elektronik 
eşyaları çaldılar

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir eve gece 
geç saatlerde giren hırsız ya da hırsızlar, 
102 ekran LCD televizyon ve bin YTLTık 
ziynet eşyasını çalıp kayıplara karıştı. 
Hırsızların, yatak odası penceresinden 
girdikleri tesbit edildi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytinde sona doğru
Sıfırladık

Yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler sürekli 
anketler yaptınyor.

Bu anketlerin büyük çoğunluğu mevcut 
yöneticilerden memnun musunuz şeklinde 
sorular İçeriyor.

Anketlerin sonuçlan parti merkezlerinde aday- 
lann belirlenmesinde esas oluşturacak.

Yakında telefonlarla da seçmene sorular 
yöneltileceğini şimdiden hatırlatalım.

İlçemizde adayı çok ene çok olan siyasi parti 
AKP.

Gemlik Körfez olarak bizim Internet site 
mlzdekl anket köşemizi aktif hale getirdik.

Ancak, İçinden çapanoğlu çıktı. Dev. syf.Ş'de

Marmarabirlik ve 
Katırlı Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, 
başlattığı zeytin alım 
kampanyasında sona 
yaklaşıldı, kampanya 
döneminde 450 ton 
zeytin alan Katırlı 
Köyü Tanmsal 
Kalkınma Kooperati 
fi’nin kesin fiyatları da 
belli oldu. Kooperatif 
Başkanı Hulusi Bay 
rak, 200 tane zeytin 
4,60 YTL, 210 taneli 
zeytin 4,30 YTL, 220 
taneli zeytine 4,00

YTL, 230 tane zeytine 
3,70 YTL, 240 tane 
zeytine 3,50 YTL, 
290 tane zeytine ise 
2,50 YTL fiyat belirle 
diklerini ve alımları 
durdurarak, aldıkları 
ürünün tüm bedel
lerinin ödendeğini 
söyledi. Marmarabirlik 
ise, ahmlara devam 
ederken, ilk ödemeyi 
üreticilere yaptı. 
Öte yandan, Zeytin 
Üreticiler Hali’nde de 
satışa gelen zeytin- 
lerin azlığı dikkat

çekmeye başladı. memnun olmadıklarını 
Üreticiler, fiyatlardan söylediler.

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


5 Aralık 2008 Cuma Gemlik Körfez s»yfa 2

CHP’lilerin dünkü durağı Kıyak Kıraathanesi oldu

Güler, lahrlkalann Gemlikten
işçi almasını istedi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kahvehane 
toplantılarına 
devam eden CHP 
Gemlik İlçe Yönetimi 
ve Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler, Kıyak 
Kıraathanesinde 
toplantı yaptı.
Güler, buradaki 
konuşmasında 
Gemlik'te işsizliği 
önlemek için işyer
lerinden kalkan 
servis araçlarının 
Gemlik'e olan 
sayısını tersine 
çevirmek iste
diklerini söyledi. 
Türkiye'de alt 
yapıyı düzenleyen 
yasaların doğru 
yapılmadığını, 
su, kanalizasyon 
ve anayol düzen
lemelerinin Büyük 
şehir'in yetkisinde 
olduğunu, 
doğalgazın 
merkezi hükümet 
tarafından 
ihale edildiğini, 
elektrik işinin 
TEDAŞ tarafından 
yapıldığını, diğer 
ara yollar ile çevre 
düzenlemelerinin 
ise yerel belediye 
lerce yapıldığını 
belirten Güler, 
koordinasyon ve 
iletişimin de bozuk 
olması durumunda 
bunun hizmetlerde 
aksamaya ve 
kaynak israfına 
yol açtığını, ancak 
iyi iletişim ve 
eşgüdüm kurulması 
durumunda hizmet
lerin belli bir 
kaliteye ulaşabile
ceğini, gelişmiş 
ülkelerde ise tüm 
altyapı ve üst yapı 
hizmetlerinin yanı 
sıra eğitim, sağlık 
ve güvenlik gibi 
alanların da 
yetkisinin yerel 
belediyelere ait 
olduğunu söyledi. . 
Gemlik'te gençlerin 
işsizlik sorununa 
nasıl çözüm bulu
nacağı sorusuna 
Fatih Mehmet Güler, 
yaptıkları araştırma
da fabrikaların 
önünden kalkan 
37 servis aracının 
sadece 2'sinin 
Gemlik'e geldiği, 
kalan 35'inin ise 
Gemlik dışına git
tiğini kaydeden 
Güler, bu sayıyı

tersine çevirmekte 
kararlı olduklarını 
belirtti.

ENGELLİLER 
GÜNÜ’NÜ 
KUTLADI 
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nü 
de kutlayan 
Fatih Mehmet Güler, 
çağdaş ülkelerde 
engelli vatandaşla 
rın sosyal yaşama 
katılarak, kaldırım
larda rahatça yürüye 
bileceği, otobüse 
rahatça binebileceği 
düzenlemelerin 
yapıldığını belir
tirken bir önerisini 
de dile getirdi. 
Şu anda Ziraat 
Bankası’nın eski 
binasında yeni bir 
düzenleme yaptığını 
belirten Güler, 
yeniden düzenlene 
rek hizmete girecek 
olan Ziraat Banka 
sı'nın girişinin yürü 
me engelli yurttaş 
ların rahatça banka 
ya girebileceği 
şekilde yapılmasını 
istedi.
İlçeye ard arda kuru
lan süpermarketler 
ve Gemlik esnafının 
zorlukları konusun
da beldesinden bir 
örnek veren Fatih 
Güler, süpermarket 
zinciri olan bir 
firmanın belediyenin 
bir dükkanını 
kiralayarak süper
market açmak 
için belediyeye 

başvurduğunu, 
bu başvuruyu 
kabul etmesi 
durumunda 
Umurbeyli 
esnafın yok 
olacağını bildikleri 
için buna izin 
vermediklerini 
söyledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Enver Şahin, 
kahvehane ve Pazar 
gezisinden sonra 
İstiklal Caddesi’n 
deki esnafları 
ziyaret etti. Şahin, 
modern katılımcı, 
özü insana dayalı 
bir belediyecilik 
anlayışını getirecek
lerini belirterek, 
yaşanabilir bir 
Gemlik için projeler 
noktasında teknik 
ekibin çalıştığını 
söyledi.
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Enver Şahin 
kahvehane, çarşı, 
Pazar, site ve esnaf 
lara yönelik ziyaret
lerine aralıksız 
devam ediyor. Arka 
daşlarıyla birlikte bir 
taraftan Gemlik'te 
bulunan kanaat

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkanı Aday 
Adayı Gökay 
Bilir, Esnaf ve 
vatandaş ziyaret 
lerini sürdürüyor. 
Gemlik'in 
caddelerinde 
ulaşılmayacak 
hiçbir nokta 
kalmayacak 
şekilde çalışmalar 
yapan Bilir, 
dünya üzerinde 
başlayan ve 
ülkemizi de 
yakından 
ilgilendiren 
ekonomik 
krizle ilgili ziyarette 
bulunduğu 
esnaftan dert 
dinledi.
'Esnafımız sıkıntılı 
günler yaşıyor, 
hepimiz 
farkındayız.
Bu zor zamanlara 
rağmen şükreden 
insanlarımızı 
gördükçe çalışma 
azmimiz, hizmet 
etme sevdamız 
daha da artıyor' 
diyen Bilir, 
Gemliklileri 
bayram öncesinde 
ve sonrasında 
Gemlik esnafından 
alışveriş yapmaya 
davet etti.

önderlerini ziyaret 
eden Şahin, internet 
cafelerdeki gençler
le de sohbet etti. 
Şahin; modern ka 
tılımcı, özü insana 
dayalı bir belediye
cilik anlayışını geti 
receklerine dikkat 
çekerek teknik ekip 
ve arkadaşlar tara 
fından Yaşanabilir 
bir Gemlik için pro
jeler noktasında 
çalışmaların 
yapıldığını söyledi.

Belediye 
hizmetleri ile 
ilgili olarak, 
sorun ve çözüm 
önerilerini, 
Gemlik'in her - 
kesiminden 
olduğu gibi, 
Gemlik 
esnafından 
da dinleyen 

ilk olarak Halkın 
yönetimlere katılımı 
nı sağlamak ve Kent 
Konseyini aktif hale 
getirmek olduğunu 
kaydeden Şahin, 
ilçe başkanlığı döne
minde bugüne kadar 
yapılan çalışmalarda 
başarılı olunmasının 
tek nedeninin herke 
simin görüşüne 
önem vermelerine 
ve takım ruhuyla 
hareket etmelerine 
bağlayarak,

Bilir, göreve 
geldiğinde 
oluşturacakları 
Gemliklilik 
bilinci içerisinde 
alışverişi 
hareketlendim 
bilecek çahşmalann 
içinde yer 
alacaklarının 
altını çizdi.

"Sokakta bir boya 
cinin da, simitçisi 
nin de, esnafında, 
işçinin de işadamın
dan, çocuğundan, ■] 
gencinin de baya 
nında, büyüklerimi 
zin de kısacası her 
kesin görüşü bizler 
için önemlidir. Siya 
si hayatımda da 
bunlara hep önem 
verdim. Sîzlerden 
gelen ilgi ve desteğe 
teşekkür ediyorum." 
dedi.
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YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde içkili 
bir restorantta 
görev yapan 
2 garson, hesaba 
itiraz eden kişi 
ve arkadaşının 
parasını gasp etti. 
Olaya el koyan 
polis, gaspçı 
garsonları 
gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Altınova 
Mahallesi Yeni

Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenle
nen 'Torbacı' 
adlı uyuşturucu 
operasyonunda 
piyasaya uyuşturucu 
hap ile esrar 
sürdükleri öne 
sürülen 15 kişi 
gözaltına alındı. 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücalede Şube 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamaya 
göre, şehrin 
muhtelif böl

Ziynet ve elektronik eşyaları çaldılar
Bir evden bin 
YTL değerinde 
ziynet eşyası 
ve elektronik 
eşyalar çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
merkez Nilüfer

Anne katiline 'akıllı raporu’
BURSA’da, inter
nette düzenlediği 
‘annemi nasıl 
öldürürüm?’ anketin 
den sonra, en çok 
oy alan öldürme 
şekline göre, annesi 
Asiye F.’yi boğarak 
öldüren, daha sonra 
da cesedini 
parçalara ayırıp çöp 
poşetine koyarak 
denize atmak 
isterken yakalanan 
17 yaşındaki M.F.nin, 
«klı dengesinin

Yalova Yolu 
üzerindeki bir 
içkili restoranta 
giden Salih T. (31), 
kalkmak isterken 
100 YTL gelen 
hesaba itiraz etti. 
Bunun üzerine 
garsonlar Orhan Y. 
(30) ve Mustafa Ö. 
(28), Salih T.'yi bir 
odaya götürüp, 
100 YTL ödemesini 
istedi. Cebinde 
o kadar parası 
olmayan Salih T.

gelerinde uyuşturu
cu hap sattıkları 
iddia edilen ve 
'Torbacı' tabir 
edilen kişilere 
yönelik Narkotik 
Büro Amirliği ekip
leri harekete geçti. 
'Torbacı' adı verilen 
operasyonda Tolga 
Y. (30), Ruşen Ç. 
(35), Alkan K. (23), 
Erdal A. (37), Şaban 
Ö. (28), Barış 
G. (31), Turgay B. 
(32), Emrah B. (18), 
Mustafa K. (30), 
Recep Y. (44), 
Ahmet Ö. (25), Ufuk 
U. (27), Ramazan I. 
(24), Mehmet T. (33) 

ilçesi Kültür 
Mahallesi 
Begonya 
Sokak üzerinde 
Sertan G'ye ait 
eve gece geç 
saatlerde kimliği 
belirlenemeyen 

yerinde olduğuna 
ilişkin doktor 
raporu verildi. 
Bursa 2’nci Ağır 
Ceza Mahkemesi’n 
de, ‘Kasten annesini 
öldürmek’ suçundan 
‘Ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası* 
istemiyle hakkında 
dava açılan M.F.’nin 
yargılanmasına 
bugün devam edildi. 
Çıktığı ilk duruşma
da mahkeme kararıy 
la Devlet Hastane 

durumu arkadaşı 
Hayrettin S.'ye 
telefola bildirdi?. 
Olay yerine gelen 
Hayrettin S., 
cebinden çıkarıp 
YTL verdi.
Garsonlar bu kez, 
hesabın 200 YTL 
olduğunu söyledi. 
Cebinden 100 YTL 
daha çıkaran 
Hayrettin S.'nin ’ 
cüzdanını alan 
garsonlar, 
cüzdanın boş 

ve Ali Tugay A. (25) 
gözaltına alındı. 
Piyasaya uyuşturu
cu hap süren çete 
nin liderliğini yaptığı 
belirlenen Tolga • 
Y.'nin, karıştığı 
bir olay sonrası 
İsviçre'den sınırdışı 
edildiği belirtildi. 
Zanlılar arasında 
taksici, galerici, 
garson ve mobil 
yacılar da 
bulunuyor.
Yapılan incele 
melerde zanlılardan 
Ruşen Ç.'nin 65, 
Mehmet T.'nin ise 
32 ayrı suçtan 
sabıka kaydı olduğu 

hırsız ya da 
hırsızlar girdi. 
Yatak odası 
penceresinden 
giren kişi ya da 
kişiler, 1 adet 
102 ekran LCD 
televizyon, 

si’nde akli dengesi 
nin yerinde olup 
olmadığının araştırıl
ması için kontrole 
gönderilen M.F. ile 
ilgili verilen raporda, 
akli melekelerinin 
yerinde olduğu belir
tildi. Mahkemeye 
ulaşan bu rapora 
Cumhuriyet Savcısı 
ve M.F.’nin Avukatı 
Metin Uzun itiraz 
edip, sanığın Adli 
Tıp Kurumu’nda 
yeniden muayene

. olduğum! görünce 
üst araması yaptı. 
Restoranttan

v ayrılan Salih T. ve 
arkadaşı Hayrettin 
S, durumu'polise 
bildirdi. Olaya 
karışan Orhan 
Yave Mustafa ö. 
isimli iki garson 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural 1933@hotma|l .com
www.mllliyet/blog/özcan vural

ortaya çıktı. 
Zanlılar sorgula
malarının ardından, 
"Suç örgütü 
kurmak, örgüte 
üye olmak ve örgüt 
kapsamında uyuştu
rucu ticareti yap
mak" suçlarından 
adliyeye sevk edildi. 
Öte yandan 
operasyon kap
samında daha 
önce gözaltına 
alınarak nöbetçi 
mahkemece tutuk
lanan Zeki A.'nın 
üzerinden ise 
460 adet uyuşturucu 
hap çıktığı 
belirlendi.

1 adet 82 ekran 
LCD televizyon 
ile yaklaşık 
bin YTL'lik 
ziynet eşyasını 
çaldı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

edilmesini istedi. 
Sanık M.F.’nin, İstan
bul Adli Tıp 
Kurumu’nda 
muayene edilmesi 
talebini kabul 
etmeyen mahkeme 
heyeti, duruşmayı 
eksik evrakların 
beklenmesi, tanık
ların dinlenmesi 
İçin Ocak ayına 
ertelerken, sanığın 
tutukluluk 
halinin devamına 
karar verdi.

Kendinize gelin....
Daha 4 ay sonra olacak yerel seçim heye

canı başladı..
Adaylar belli değil ama halk konuşmaya 

başladı bile..
Bütün Türkiye’ye bakarsak tabiidir ki AKP 

şanslı..
Elinde inanılmaz olanaklar var...
Yeni yılla birlikte para musluklannı iyice 

açacaklar.
Başbakan Erdoğan kömür de -yağ -pi 

rinçte oy getirmez “benim vatandaşım kömür 
için oy vermez “dese de bal gibi getirir.

Getirmezse neden sokak sokak Doğalgazlı 
evlere bile kömür dağıtıyorsun ?..

Çoğu yerde AKP kazanacak...
Bunu biliyorum..
İtirazım yok, kazansınlar..
Ama ben istiyorum ki oyları biraz gerile 

sin.. Uyaralım..
Bu durumda inanın Türkiye rahatlar..
AKP kendine gelir...
Ayaklan yere basar..
Bence eğer yüzde 50‘y i geçecek bir oy 

alırlarsa, bu Türkiye için pek hayırlı olmaz.. 
Halk arkamızda hissiyle hareketleri yeni ger 
ginliklere neden olur.

Asıl benim söylemek istediğim konu, sol 
partilerde gizli bir çekişme olduğu..

Burnumu kötü kokular geliyor.
Sanki birbirlerine karşı çıkıp güç gösterisi 

yapacaklar..
Bence bu partiler, bilhassa DSP kendine 

gelmeli..
Bu yarış DSP ile CHP arasında değil..
Ey aklı evvel siyasiler AKP ile...
DSP parti olarak silinip, kaybolduğunu 

ama Genel seçimde CHP’nin himmet ile 
Meclise 12 kişi sokabildiğini unutmasın..

Her zaman papaz pilav yemez..
Halkta bunu biliyor.
Solun iki partisi sen aday çıkanyorsun, 

bende çıkarırım kavgasına girerse AKP 
aradan kolayca sıyrılır.

Geçmişte hep böyle olmadı mı ?
Sonra da yenilmenin acısını millete çek

tirmesinler.
Tarihte bir örnek; 1994 yerel seçimlerde 

İstanbul’u Refah partisi ne adayı Tayyip 1 
Erdoğan’a nasıl kaptırdıklarını tekrar düşün 
seler..

Kendilerini de yaktılar bizi de yaktılar...
Görüyorsunuz 15 yıl oldu İstanbul’u aynı 

siyasi görüş yönetiyor.
Allah içinse seçim kazanmayı da iyi bili 

yorlar.
Seçmeni yağ -pirinç -kömür derken 

kendilerine bağlıyorlar...
Geldiler mi kolay kolayda gitmiyorlar.
Onlar vuruyor vurgunu, sana bana da 

ağlamak düşüyor..
Bu laflarımın çoğu DSP’liler sizlere. 

Kendinize gelin..

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

_ UYGUN FİYATLARLA 0SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddaal Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tol : <O.aa<) «13 M 83 F«x ; 813 3» 88

http://www.mllliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği genel kurul yaptı

İMiHİiMİ
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği genel 
kurulu yapıldı. 
Üyelerin yoğun 
ilgi gösterdiği 
genel kurulda 
belirlenen yönetim 
kurulu aralarında 
yaptığı görev 
dağılımında 
başkanlığa 
Ahmet Çakmak 
yeniden getirildi. 
Demeğin 
Atatürk Kordonu 
Evrenos Apartmanı 
altındaki lokalinde 
gerçekleştirilen 
görev dağılımında 
Başkan yardımcılığı
na Ali Altuntaş, 
Sekreterliğe 
Serkan Aydınlı, 
Muhasipliğe 
Faruk Perk 
üyeliklere de 
Yıldırım Akıncı, 
Adnan Süren 
ve Celal Gün 
seçilirken 
Denetim Kuruluna

ise İnan Tamer, 
Arif Çakmak ve 
Nusret Mutman 
getirildi.
Toplantıda 
üyeler arasında 
yapılan 
görüşmelerde 
Girit ve Rumeli 
Türkleri Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği olarak

Termik Santralın 
Gemlik'te 
kurulması 
hususunda toplu 
olarak duyarlı 
oldukları, bu olayın 
Gemlik'e gelecekte 
büyük zararlar 
vereceği 
düşüncesinde 
birleşerek karşı 
olunduğu bildirildi.

CücuMara haytam hetfiyesi
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
faaliyete geçen 
Bilgi Bahçesi 
Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon 
Merkezi tarafından 
70 engelli çocuk 
Kurban Bayramı 
nedeniyle giydirildi. 
Çevre yolu üzerinde 
yapılan binada 
faaliyete geçen 
Bilgi Bahçesi, 
Özdilek Tesislerine 
araçlarla getirdiği 
engelli çocuklar 
ile ailelerine 55'şer 
YTL'lik alışveriş 
imkanı sağlandı. 
Gönüllerince iste
dikleri giysileri 
çocuklarına alan 
anneler, daha sonra 
Özdilek'in restoran 
kısmına geçerek 
Bilgi Bahçesi Özel 
İeİıaEilıFasyon 
Merkezi tarafından 
ikramla ağırlandılar.

I

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 Yaş B Grubu 
Gençler Ligi 10. 
grupta mücadele 
eden Gemlikspor, 
konuk ettiği İznik 
spor'u ilk yarıda 
attığı gollerle 3-0 
yenerek liderlik 
koltuğuna oturdu. 
Maça rakibine oranla 
daha iyi ve hızlı 
başlayan Gemlik 
spor, henüz 5. 
dakikada geliştirdiği 

atakta Veda'nın 
çaprazdan vurduğu 
şutla 1-0 öne geçti, 
Rakip kaleye gol 
için ataklarını sık
laştıran kırmızı 
beyazlı gençler 33 ve 
40 dakikalarda Ber 
kan'ın attığı gollerle 
ilk yarıyı 3-0 önde 
kapadı. İkinci yarıda 
rakibine üstünlüğü 
nü kabul ettiren 
Gemlikspor, yakala 
dığı fırsatları gole 
çeviremeyince maç

ilk yarıda atılan 
gollerle 3-0 bitti. 
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : 
Kamil Çetin, 
Bahadır Özekici, 
Serkan Küçük, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, 
İsmail, Mehmet, 
Haşan, Adnan, (Dk. 
68 Halid) Eren, (Dk. 
61 Selim) Veda, 
Alican, (Dk. 57 Du 
han) Berkan,_____

Ömer Faruk, 
İZNİKSPOR : Gülen, 
Selim, Cihat, (Dk. 47 
Baki) Samet Şanlı, 
İlkay, Ersoy, Samet 
Ballıklı, Mesut, (Dk. 
57 Yusuf) Mevlüt, 
Kerim, (Dk. 68 Mus 
tafa) Haşan, 
GOLLER : 
Dk. 5 Veda, 
Dk. 33-40 Berkan, 
(Gemlik spor) 
KIRMIZI KART 
İkinci Sarıdan Dk. 60 
İlkay (Iznikspor)
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Internet sitemizde uzun 
zamandır duran Gemlik’in sorun
larıyla ilgili anket, sitemizi kuran 
arkadaş tarafından yerine kon
muştu.

Bu anketi güncellemek 
gereğini düşünerek, "AKP’nin 
belediye başkanı aday adayların
dan kimi aday olarak görmek 
istiyorsunuz?" diye okurlarımıza 
sormuştuk.

Ama gördük ki bu anket aday adaylarının 
bazılarının tarafları dürüst kullanmıyor.

Yani bir kez oy vermeleri gerekenler, bil
gisayarlarını açıp kapayarak kendi adayları
na sabahtan akşama kadar oy vermeye 
başladılar.

Enver Şahin ve Gökay Bilir’in tarafları bu 
işi profesyonelce yapınca, birkaç günde iki 
aday adayının oylan 10’bini geçti.

Bu işte bir hinliğin döndüğünü görünce, 
sitemizi yapan arkadaşa durumu anlatıp, 
çare bulmasını istedik.

Ve de anketimizi sıfırladık.
Daha sağlıklı bir yöntemle aynı anketi 

sürdüreceğiz.
Bir anda 20 bin Gemlik’linin AKP’de iki 

aday adayını desteklemesi ve dürüstçe oy 
vermesi olası mı?

AKP, 2002 seçimlerinde 11 bin oy aldı 
Gemlik’ten.

Kimse kendini kandırmasın.
Bu tür anketlere sızma olduğunu yeniden 

hissettiğimizde, anketimizi kaldıracağımızı

Sıfırladık

Güne Bakış

I' Sırası Geldikçe
İnan TAMER

İnsan Sağlığını korumak Anayasal Görevdir
29 Kasım Cumartesi 

günü Gemlik Sivil 
Toplum Örgütleri ile 
bazı siyasi partilerin 
düzenlediği panel 
yoğun ilgi gördü. 
Konuyu önemseyen
lerse toplumun büyük 
kesimi zeytin ürünü 
devşirme uğraşı 
verdiğinden, kimileri 
de daha işin vahameti
ni henüz kavrayama 
mış olmasından, ter
mik santralı yapacak 
kuruluş sahiplerinin 
AKP’ye yakınlığından 
AKP’liler destek ver
mediler, panele katıl
madılar.

Panel öncesi santrali 
kuracak şirketin 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Yıldırım yerel 
gazetelere verdiği tam 
sayfa ilanlarla/ ekono 
mik kriz nedeniyle 500 
milyon dolara mal ola
cak santralin finans
manının karşılanama 

yacağı için konunun 
rafa kaldırıldığını 
belirtmiş bulunuyor. 
Yapmaktan vazgeçtik 
demiyor. Halkın tep
kisini zaman içinde 
gidereceğini umuyor.

Şirket yöneticisi aynı 
ilanda santrale karşı 
mücadele verenleri 
cehaletle, geri düşün 
celi olmakla, teknolojik 
gelişmelerden bihaber 
olmakla suçluyor. 
Santrale karşı olanlar 
halkını ve doğayı 
seven oluşacak 
tehlikeden halkını 
uyarma uğraşı veren
lerdir.

Termik santralin 
kurulu bulunan 
yörelere ve dolayısıyla 
Gemlik’e ve Gemlik’in 
doğal yapısına vere
ceği zaran bile, yaşa 
yan Çan Belediye 
Başkanı, çevre mühen
disi, Ziraat Mühendisi, 
Halk Sağlığı Uzmanı

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.corh

belirtmek isterim.
Biz, aday adayları arasında taraf olmak 

niyetinde değil, iyi niyetle böyle bir anketi 
sitemize koyduk.

Doçent doktor.
Orhaneli Termik 

Santralinin çevreye, 
çevre insanına verdiği 
zaran çalışmaları son
rası tesbit etmiş 
heyetin Başkanı bilim 
adamı.

Tüm bu kişiler, cahil, 
sivil toplum örgütü 
mensupları cahil, 
teknolojik gelişmeden 
bihaberler, peki termik 
santralin yöneticisi, 
neyin uzmanı?

Verdiği ilanda sakın
calı olmadığı doğrul
tusunda hiçbir görüş 
yok.

Bu kadar Akademis 
yeni, destek veren sivil 
toplum örgütleri men- 
suplannı bilgisiz, 
peşin hükümlü, çağın 
teknik gelişmesinden 
uzak olarak niteleyen 
insanın konumu, ilmi 
bilgisi, kariyeri doğru 
su merak konusu.

Kendisini konuştu

ran, cüretlendiren ikti
dara yakın oluşu ve de 
parasının gücü.

O güç/ şirketinde 
kendilerini söz sahibi 
kılar ama, gerçekler 
karşısında bilimin 
karşısında, insanların 
mücadele azmi 
karşısında hiç de 
geçerli değildir.

İnsanı sağlıklı kılmak 
anayasal görevdir.

Bunu sağlamak, 
insan sağlığına doğa 
ve çevreye zarar vere
cek davranışlara izin 
vermemek, önlemek 
devleti temsil eden 
görevlilerindir.

Neredeler?
Bu önemli meselede 

suskunluk içindeler.
Görevliler, bu önemli 

insan sağı lığı, çevre ve 
doğa tehlikesi 
karşısında kayıtsız ve 
suskun kalamazlar.

Bu konuya toplum 
adına vaziyet etmeleri

Okurlarımızdan bir kere oy ver
melerini bekliyoruz.

Bu yöntemin sağlıklı işlediğini 
görürsek, seçim ortamında tüm 
partilerin adaylarıyla yeni bir anket 
yapmayı düşünüyoruz.

Binleri bizim anketimizle bir yer
lere varmaya çalışmasınlar.

Sandık ortaya konduğunda 
kimin ne oy aldığının gerçeği belli 
olur.

İlçemizde gördüğüm kadanyle siyasi par
tiler sürekli anket yaptın yor.

Yapılan anketleri kendi içlerinde değer
lendiriyorlar.

Kamu oyuyla bu anketlerin sonuçlarını 
paylaşmıyorlar.

Denek gezerek yapılan anket ile internet 
üzerinden yapılan anketleri bir tutmamak 
gerekir.

Bilgisayar hilelerini bilenler, anketi amacı 
dışında belli bir taraf için kullanıyor.

Bu kez bundan kendine pay çıkarmaya 
çalışıyorlar.

Ama kendi kendilerini aldatmış olduk
larının farkına bile varmıyorlar.

Hile ile başvurmayan ve bu işleri kendi 
doğal akışına bırakıyorlar.

Binlerine emir verip, sonuçlan kendi 
ehlerine çevirmeye çalışmıyorlar.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim.
Sitemize koyduğumuz anketi, 

dürüstçe bir kez cevaplarsak anket amacına 
ulaşır, yoksa gerisi kendini aldatma olur.

görevleri gereğidir. 
İşletme izni vermeye
ceklerini peşinen ifade 
etmelidirler.

Daha basit konulan 
vazife edinen, daha 
önemsiz işlere ilgi 
duyan, bunları 
yapılmış hizmetler 
olarak yansıtmaya 
özen gösteren AKP 
Gemlik örgütü, ilçenin 
geleceğini karartacak 
bu girişime karşı tavır 
almış değil.

Özürlüler Günü’nde 
Sayın AKP İlçe Başka 
nı Oktay Kahveci 
"önce insan" diyor 
ama, insana, çevreye, 
doğayı yok edecek 
santral girişiminde 
sus-pus.

Ama bu ilçe hepimi 
zin.

Herkes kimin ne 
yapıp yapmadığını 
bilecek, gelecek 
kuşaklara aktaracak 
bilince sahip.

Sessiz kalışlar, tepki
sizlik, oldurulmasına 
yardım edenleri ve sîz
leri hiç bir zaman 
manevi sorumluluktan 
kurtaramaz.

Yeşil sizlikten yakı
nanlar, Gemlik’i, 
Gemlik insanın gele

ceğini karartacakları 
nasıl suskunları ile 
destek olabilir?

Tavır koymaz.
Partiler halka hizmet, 

iyi ve sağlıklı yaşam, 
temiz bir çevre ve 
doğal yapıyı korumak 
için vardır.

Bunu temin ve koru
mak için çalışırlar.

Tüm çalışmalarda 
öncelik insandır.

İnsanı hiçe sayıp, 
istikbalini karartmak 
dert ve ıstırap içinde 
yaşamalanna sebep 
olmak. Partiler ve par
tililerin görevi değildir.

Bu girişim herşeye 
rağmen gerçekleştiği 
takdirde, buna seyirci 
kalanlar, hatta parti 
büyüklerinin gözüne 
girebilmek, bir yerlere 
gelebilmek için uğraş 
verenler, bu halkın 
yüzüne bakamayacak, 
yaşayanların, gelecek 
kuşakların lanetine 
uğrayacaklardır.

Bırakın suskunluğu, 
gerçeği tehlike 
gerçeğini görüp, 
santrali oldurmamak 
için gayretli olur.

Partili olmak, halkın 
gönlünde olmaktan 
yüce makam değildir.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
DERYA YAYLA BOSTANCI

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ar KURBANLIK >|
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN ve 

HUZURUN YILLARDIR 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, İSLÂMÎ KURALLARA UYGUN 

VETERİNER KONTROLÜNDE HİJYENİK KESİM HİZMETİ VERİLMEKTEDİR.

BÜYÜKBAŞ HİSSEYE GİRİLEBİLİR. 
İSTENİLDİĞİ GİBİ PARÇALAMA DÂHİLDİR

BERKAY ET
Berkay KIRMIZI AY

O5U 7799194-O5M5BU9O
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 Met Koç leşim 35 YTL

I SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 
Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 

kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahasındaki 
tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.

Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatlann şahsen 
Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM : 160 YTL 
(Dön parçaya ayrılır]
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL

REZERVASYON İÇİN TEL 0224 5131148 
GSM :0532 779 9194 *05355131190

FORUM EMLAK’TAN SATILIK GAYRİMENKULLER
DAİRELER
1) Lise Cad. üzerinde 100 m2,3+1,2.kat, köşe daire 57.500 YTL
2) Balıkpazarı 1 Nolu Cad. üzerinde 50 m2,1+1,4.kat daire: 33.000 YTL
3) Hisar M. Jandarma karşısında 110 m2,3+1, deniz man. daireler 55.000 YTL
4) Yeni Kordonda 80 m2,2+1,4.kat, çift cepheli temiz daire 55.000 YTL
5) Kumla’da havuzlu} deniz manz. 50 m2,1+1,4.kat yazlık daire 39.000 YTL
6) 1 Nolu Kordonda DUBLEKS Lüks Daire, 120 m2,3+1 120.000 YTL
7) Askerlik Şb. civarında, 75 m2,2+1, zemin kat daire 30.000 YTL
8) Manastırda KOMBİLİ; hazır mutfak, laminat parke, saten boya, pvc doğrama 
kartonpiyeri! daire: 55.000 YTL
ARSALAR
1) Yeni terminal yolu üzerinde, çift cepheli, 16 metre asfalt cepheli, 

380 m2 arsa 225.000 YTL
2) Hamidiye M. 154 m2 arsa 22.000 YTL
3) Hamidiye M. 500 m2 arsa 160.000 YTL
4) Dr. Ziya Kaya Mah. Hacı izzet Camisi arkasında 130 m2 arsa 38.000 YTL
5) Hürriyet Cad. üzerinde 190 m2 arsa 115.000 YTL
6) Taş ocakları mevkiinde 3 Dönüm arazi 150.000 YTL
7) Çevre yolu yakınında 390 m2, çift cepheli arsa 140.000 YTL
KİRALIK DAİRELER
1) Balıkpazarı’nda 80 m2,2+1,3. kat daire 300 YTL
2) Yeni Kordonda asansör, kaloriferli, 140 m2,3+1,2.kat daire 500 YTL
3) Manastır’da asansör, kaloriferli, 90 m2,2+1,3.kat, deniz manzaralı 350 YTL
4) Balıkpazannda KOMBİLİ; FULL EŞYALI, 3 katlı müstakil ev 500 YTL

SflRIKONM K0f(IW BAŞLADI
-Tripleks -Yüzme Havuzu
- Müstakil bahçe -Isı, ses ve su izolasyonu
■WRSl?y“İğİnde) '■öİSSaÖL
'C:?0B®oJ.K1allt?sl denize girebilirsin
• Güvenlik Sistemi . Toplamda 240 m2 kullanım alanı

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

www.forumemlak.com

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Macı'de ÖZALP

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

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

http://www.forumemlak.com
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KONGRE İHINI
GEMLİK YELKEN KULÜBÜ 

GENÇLİK VE SPOR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Yelken Kulubü Gençlik ve Spor 
Derneği’nin 2008 yılı olağan kongresi 
18.12.2008 Perşembe günü saat 19.oo’da 
Kulüp Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
25.12.2008 günü aynı yer ve aynı saatte 
aşağıda yazılı gündemle yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1-Açılış
2- Divan heyeti seçimi
3- Yönetim Kurulu Çalışma raporunun 

okunması, görüşülmesi ve kabulü
4- Yönetim Kurulunun ibrası
5- Kesin hesapların görüşülmesi ve 

kabulü
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve 

kabulü
7- Amatör Denizcilik Federasyonu’na 

üyeliğin görüşülmesi
8- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 

seçimi
9* Dilek ve temenniler
10- Kapanış.

m»KprWH| ABONE OLDUNUZ MU? 

11İOIİ l^M abone plun
■■■ GÜNLÜK SİYASİ GAZETE OKUYUN OKUTUN

2009'da ila dünya krizle boğuşacak
Merrill Lynch (MER) 
Global Araştırma 
Birimi tarafından ha 
zırlanan yeni bir ra 
por, gelişmekte olan 
ekonomiler tasarru
flarının artık ABD'de 
ki aşırı tüketimi fı 
nanse etmeyeceğini 
öngörüyor, küresel 
büyümenin 1982'den 
bu yana en düşük 
seviyesine indikten 
sonra, 2010 yılında

toparlanmaya 
başlayacağı tahmin 
ediliyor.
Merrill Lynch 2009 
yılında küresel büyü
menin yüzde 1,3 ile 
2008'deki yüzde 3,2 
rakamının altında 
gerçekleşip 2010'da 
3,1'e yükseleceğini , 
öngörüyor. Bu düzey 
deki bir büyüme bile 
son dört yılın ortala
masından yarım pu

an aşağıda olacak. 
'*2009 Yılında Dünya 
Ekonomisi" raporun
da Merrill Lynch 
2009 için dört 
gündem maddesi 
daha belirledi:
1. Gelişmekte olan 
ekonomiler gelişmiş 
ekonomilere göre 
yavaşlamadan daha 
az etkilenecekler 
2. Hükümetler 
ekonomiye destek

için muhtemelen 
para ve maliye poli
tikalarını gevşete
cekler
3. Teşvik paket
lerinin sınırları ve 
yan etkileri belli ola
cak
4. Büyümede bekle
nen yavaşlamanın 
öncesinde, 2009 
yılının ilk yarısında 
kısmi bir toparlanma 
yaşanacak

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 7362
W Seri A17951-18000 nolu Sevk İrsaliyesi 

cildimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
SEMA YILMAZ 

Gemlik Vergi Dairesi 7590249217

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

TEKAnza 513 20 66
TEK Işlatma 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
MIHI Eğt Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13.23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94T ■

M VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAM UK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 20 54
Emnlyat Müd. 513 1® 28

i 
K

_________OTOBÜS___________
İd Md 07

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM uzuı iu. mu. Q10 13 Uf
Tapu Siel. Müd. 513 14 14
Müftülük . 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Takal Md. 513 10 42
Var. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
llça Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

R
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer TUrtan 51210 72
Kenberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 613 35 71

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 20 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz ' 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B
■ E’

Devlet H..tan..l 617 34 OO
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mar.Sa0.Oca0> 513 10 68
Tomok.y Tomografi 513 65 20
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 BO 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
Yası İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Ansa Yalnız 185

R
________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 1« 21
Çınar Takal 513 24 67
Oûvan Takal 613 32 40
Gemlik Takal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO OAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3228 

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)

NÖBETÇİ 
ECZANE

5 Aralık 2008 Cuma 
NEŞE ECZANESİ

ffliKIHGİİ
VENÜS SİHEMASl

MUSTAFA
11.30-14.00
16.15-20.15

AŞK TUTULMASI 
14.00-16.00 - 20.15

(Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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TERMİK SANTRAL İÇİN YANITIMIZDIR
Yıldırım Şirketler Grubu tarafından Eylül 2008’de kurulup Kasım 2008 de EPDK'na 500 MW gücünde akışkan yatak

lı termik santral için lisans başvurusunda bulunan Gemlik Elektrik Üretim A.Ş. adına, 28 Kasım 2008 akşamı bir açık 
lama yapılmış, bu açıklama 29 Kasım tarihli Gemlik Körfez Gazetesi’nin son sayfasında tam sayfa olarak yer almıştır.

Gemlik Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'ın termik santralden dünyadaki finansman 
dar boğazı nedeniyle vazgeçtiklerini beyan eden İlk iki paragraftan sonraki talihsiz açıklamaları ve mesnetsiz suçla
maları, biz aşağıda imzası bulunan kuruluşlar için cevap hakkı doğurmuştur.

Termik santral yapımından finansal kriz nedeniyle vazgeçildiği yönündeki açıklamanın ardından, Gemlik'te termik 
santral yapılmasını istemeyen kişi ve kurumlan;

Bilgisizlik, Önyargılı olmak, Yeşil ihtilal ütopyacıları olmak, Cehalet, Çağdaş yatırımların önünü kesmek gibi ifade 
lerle suçlayan Mehmet Yıldırım'a vereceğimiz cevap şöyle olacaktır;

Termik santralden vazgeçme nedeniniz toplumsal muhalefetten dolayı olsun ya da olmasın yerinde bir karardır. Bu 
projenin rafa kaldırılması ya da şimdilik ertelenmesini değil, tamamen Gemlik gündeminden çıkarılması ve EPDK'na 
yapılan lisans başvurusunun geri alınması gerektiğini Gemlik halkı adına bir kez daha hatırlatırız.

Dünya üzerinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmayan "sıfır emisyonlu" bir tek termik santral yoktur. 
Teknolojisi ne kadar yeni ve modern olursa olsun bahsi geçen tesis bir uzay üssü değil, bir termik santraldir.

Sonuçta siz buraya milyonlarca ton ithal kömür getireceksiniz, bunu taşıyacaksınız, depolayacaksınız, yakacaksınız. 
Kömürün tozu, kömürün gazı, kömürün külü, kireç taşı ve cüruflarını, atık sulan uzayın derinliklerine mi ışınlayacak
sınız?

Bırakınız bir akademisyen ya da uzman olmayı, bir ilk okul çocuğu bile bunların havaya, denize ve toprağa karışa
caklarını bilir. Ki siz, bu riskleri bilen ve anlatan uzmanları, kişi ve kurumlan cehalet, önyargı ve çağdaş yatırımın 
önünü kesmekle suçlamaktasınız.

Zehirli gazlar, toz ve partiküller, ağır metaller, radyoaktif maddeler ile yaşamlarının, geleceklerinin karartılmasını 
istemeyen halkı, kişi ve kurumlan provoke eder gibi suçlamak yerine ve termik santrali bir para makinesi olarak 
değil bizim gördüğümüz noktadan ve bizim söylemlerimiz doğrultusunda tekrar irdelemenizi öneririz.

Ğ

Yaklaşık bir ay önce termik santralin Gemlik'e sağlayacağı istihdamı 500 kişi olarak açıklamışken, yeni açıkla
manızda bunu 10 'a katlayarak 5Ö0Ö kişiye çıkartmışsınız. İşte esas abartılı ve halkı aldatıcı bilgi budur. Gemlik 
halkına verdiğinizi zannettiğiniz "termik santral projesinin iptali ile 5000 kişilik bir iş imkanının yok edildiği" imajı, 
duygu sömürüsüne dayalı bir aldatıcı bilgidir.

Son olarak şunu da biliniz ki, termik santral karşıtlığımızı her zaman "Ne Termik, ne Nükleer, Rüzgar Güneş bize 
yeter" söylemiyle desteklemişizdir. Yani termik santrale karşı çıkarken yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını her 
zaman bir alternatif olarak hatırlatmış, rüzgar tribünleri, güneş panellerini desteklemeyi görev edinmişizdir.

Korkmayınız, Gemlik'te hiç kimse yapılacak 
konusunda yardımcı bile olacaktır.

bir rüzgar enerjisi santraline karşı çıkmayacaktır, hatta kurulacak yer

İMZALAR

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Gemlik Ticaret Borsası
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği
Gemlik Lionş Kulübü 
Gemlik Ziraat Odası 
Gemlik Yaşam Atölyesi Derneği 
Gemlik Rotaract Kulübü 
Gemlik Muhtarlar Derneği 
Gemlik Üniversitesi Yaptırma, 
Yaşatma ve Koruma Derneği 
Gemlik Artvinliler Derneği 
Gemlik Zeytin Hali Toptancılar Sitesi 
ADD Gemlik Şubesi
İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şubesi 
Eğitim Sen Gemlik Şubesi 
SMMM Gemlik Şuşebi 
Tunceliler Derneği
Temel Haklar Derneği 
Karacaali Köyü Tanm K. Koop.

İnşaat Müh. Odası Gemlik Temsilciliği
Sağlık Emekçileri Sendikası Gemlik Temsilciliği 
HAYTAP Gemlik Temsilciliği 
CHP Gemlik İlçe Teşkilatı 
MHP Gemlik İlçe Teşkilatı 
DSP Gemlik İlçe Teşkilatı 
DP Gemlik İlçe Teşkilatı 
ANAP Gemlik İlçe Teşkilatı 
Saadet P. Gemlik İlçe Teşkilatı 
Emek Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı 
Bursa SMMMO
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şb. 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şb. 
MARÇEP Marmara Çevre Platformu 
Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şb. 
Doğa ve Çevreyi Koruma Derneği 
Ekolojik Yaşam Derneği 
Nilüfer Yerel Gündem 21 
Mudanya Köylüleri ve Emekçileri Dayanışma Derneği 
Bursa Sokak Çocukları Koruma ve Geliştirme Derneği 
Zeytin Üreticileri Sendikası
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PEYNİRCİ BİLAL

mYlUJKTECRÛOİlECIJMARTESİPAZARINDADAHİZMETİNİZDEYİL

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI. 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı • TEL; 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"
* Ezİne Beyaz Peynin * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerIeez ' Dil PEyNİni ‘Kavurma ÇeşİtIerİ
‘ Hacı Ziya Kaşari * Demİrcİ^Iv Et ÛrünIerİ 
‘Kars ta ‘BaUReçeI
* Krem PtyvİR ‘İzmİr Tuh'MiUiç
‘ Sepet PEyNİRİ * Zeylin ÇeşîtIerİ
* KaşarLoru ‘TaIiİn-Pekmez

GemlikKSrfez Okurlarımızın 
Kurban Bayramını 

kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dileriz.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
6 Aralık 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com , info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr

Gemlik Belediye Meclisi ’n in Aralık ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

HaiİMBMM
SGemlik Belediye Meclisi’nin 
dün yapılan toplantısında, Kül 
tür Merkezi’nde bir firmanın Be 
lediye ile ortaklaşa olarak kur
mak istediği Tıp Merkezi konu 
sunda görüşme yapılırken, söz 
isteyen AKP’li Selim Yavuz’a, 
Meclisi yöneten Belediye Baş 
kan vekili Refik Yılmazın söz 
vermemesi Yavuz’u kızdırdı. 
Selim Yavuz, “Konuşan Meclis 
istenmiyor” diyerek tepki gös
terdi. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Körfez

Hı Mu Mili
İlçe Kaymakamımız Mehmet Baygül, yarından 
sonra kutlanacak olan Kurban Bayramı nedeniyle 
Gemlik halkı için bir mesaj yayınladı. Kaymakam 
Baygül’ün mesajı şöyle: “Toplumsal yaşantımızda, 
dostluğun sevginin, barışın, huzurun yardımlaşma 
nın gelişmesine ciddi katkılar sağlayan bir bayrama 
daha ulaşmanın sevincini coşkusunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Halkımızın ve 
mesai arkadaşlarımızın, Kurban Bayramını en içten 
dileklerimle kutlar, huzur, barış, milli birlik ve bera 
berlik duygularıyla kutlamalarını, herşelin gönülle 
rince olmasını, bayramı aileleriyle birlikte sağlık ve 
mutluluk içerisinde geçirmelerini temenni eder 
sevgi ve saygılarımı sunarım.”
Öte yandan, bayramın birinci günü saat U.oo’de 
Belediye Düğün Salonu’nda resmi bayramlaşma 
töreni düzenlenecek. Daha sonra, Emniyet Müdür 
lüğü, Jandarma Komutanlığı, Muammer Ağım Dev 
let Hastanesi ziyaret edilerek, görevliler ile bayram
laşılacak. Siyasi partilerde bayramlaşma ise bay ra 
mm ikinci günü parti ilçe binalarında yapılacak.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Millili,
Mehterli aday adaylığı açıklaması 

ve Tıp Merkezi tartışması
Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı 

Sabrı Yalın, dün AKP’den Belediye Başkan aday 
adaylığını açıkladı.

Sabri Bey’in aday adaylık açıklama töreninin 
bence ön önemli yanı, Mehter Takımı ile ilgi top 
lamak İstemesiydi.

Gemlik, Gemlik olalı, mehterli bir aday adaylığı 
açıklamasını görmemişti. .

Gemlik Belediyesinin yıllann bando takımını 
kaldırdığı bir dönemde, mehterli bir aday adaylığı 
töreni ne de İyi oldu.

Bu düşünce kiminse, onu kutlamak İsterim.
Devamı sayfa 5’de

AKP’den Belediye Başkan aday 
adaylığını açıklayan Büyükşehir Be 
lediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, ilçemizde Mehter Takı 
mı gösterileriyle aday adaylığını 
açıklayan ilk kişi oldu. Yalın, AKP 
İlçe Merkezi’n de önce basın toplan
tısı düzenledi, daha sonra Mert Aile 
Çay Bahçesi’nde kendini tanıtan 
sinevizyon gösterisi yaptı. Daha 
sonra da Şirin Plaza altında siyasi 
çalışmalarını yürüteceği Seçim Bü 
rosu’nu hizmete açtı. Sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP’den Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sabri 
Yalın, ilçemizde Mehter Takımı gösterileriyle aday adaylığını açıklayan ilk kişi oldu. Yalın, AKP İlçe Merkezi’n 
de önce basın toplantısı düzenledi, daha sonra Mert Aile Çay Bahçesi’nde kendini tanıtan sinevizyon gösteri 
si yaptı. Daha sonra da Şirin Plaza altında siyasi çalışmalarını yürüteceği Seçim Bürosu’nu hizmete açtı.

Sabri Yalın, AKP ilçe merkezinde 
basın toplantısı düzenledi

Ercüment ESEN
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreteri Sabri Yalın 
dün Gemlik'te düzen 
lediği görkemli tören 
le AKP’den Gemlik 
Belediye Başkanı 
olmak için aday 
adaylığını açıkladı. 
Gemlik Gönüllüler 
Derneği tarafından 
ilçeye getirilen Meh 
ter Takımı da Sabri 
Yalın belediye baş 

| kan aday adaylığı 
açıklaması öncesin 
de İskele Meydam’n 
da gösteri yaptı. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde 29 
Mart 2009 tarihinde 
yapılacak olan yerel 
seçimler için aday 
adaylığını açıklayan 
Enver Şahin ve 
Gökay Bilir’den 
sonra âday adayı 
olacağını daha önce 
gazetemize açık
layan Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri 
Yalın da dün 
düzenlediği törenle 
resme bu yarışta 
yer aldığını bildirdi.

Sabri Yalın’ın aday 
adaylığı toplantısı 
için iki aşamalı 
tören yapıldı. 
İlk açıklama, AKP 
Gemlik İlçe Teşkila 
tı’nda düzenlendi. 
Buradaki basın 
toplantısına AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
çok sayıda partili 
katıldı.
Basın toplantısında 
konuşan AKP İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, “Partimiz 
den Gemlik Beledi 
yesi’ne aday adayı 
olacağını açıklayan 
adayımıza öncelikle 
çalışmalarında 

başarılar diliyorum. 
Teşkilat olarak bütün 
aday adaylarımız 
partimizin zenginliği
ni göstermektedir. 
Her adayımızın bir
birinden güzel pro
jelerinin olması da 
bizi eri sevindirmek
tedir. Bu bir aday 
adayı sürecidir. 
Genel Merkezin 
vereceği karar doğ 
rultusunda teşkilat 
olarak birlikte 
çalışacağız” diyerek, 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday 
adayı olacağını açık
layan Sabri Yahn'a 
çalışmalarında 
başarılar diledi.

Yalın, Seçim irtibat Bürosu’nu açtı

AKP Gemlik, İlçe 
binasında Ğemlik 
Belediye Başkan 
aday adaylığını 
resmen açıklayan 
4 dördüncü aday 
adayı olan Sabri 
Yalın ise şunları 
söyledi: 
“Belediyecilikte 15 
yıl, bürokraside de 
uzun yıllar edindi 
ğim tecrübe ve dene 
yimlerimi Gemlik'te 
kullanmak üzere 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına talibim. 
Gemlik’in ciddi 
projelerine ihtiyacı 
var. Gemlik’in 
imkanları iyi kul
lanıldığı taktirde, 

enerji verecektir. 
Gemlik’in tarihi, 
kültürel zenginlikleri 
iyi değerlen 
dirilmesi gerekiyor. 
Bunları iyi kullana 
cak yönetici 
olursa Gemlik daha 
ileriye gidecektir. 
AKP aday adayları 
ile her zaman elele 
çalışmaya da 
devam edeceğim” 
İKİNCİ TÖREN 
Gemlik Belediye 
Başkan aday adaylı 
ğım AKP ilçe 
binasında açıkladık
tan sonra Mert Aile 
Çay Bahçesi’nde 
düzenlediği tanıtım 
toplantısına katılan

Sabri Yahn'a Çay 
Bahçesi girişinde 
Bursa Mehter 
Takımı eşlik etti. 
Çay bahçesinde 
Sabri Yahn’ı özgeçmi 
şini anlatan sineviz 
yon gösterilerinin 
arından AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
AKP Gemlik'ten 
dördüncü Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı olan 
Sabri Yalım ise 
birlik ve beraberlik 
mesajı verdi. 
SEÇİM 
BUROSUNU AÇTI 
Sabri Yalın, 
Mert Aile Çay 
Bahçesi’nde 
vatandaşlarla 
yaptığı toplantıdan 
sonra Şirin Plaza 
altındaki Seçim 
Bürosu’nu 
hizmete açtı. 
Seçim Bürosu’nun 
kurdelesini 
Sabri Yalın ile 
AKP ilçe Başkanı 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve AKP 
Gemlik Beledi ye 
Başkan aday 
adayı Gökay Bilir 
birlikte kestiler.

!■ Mııi ıslı sroıaMutf
YSK Başkanı 
Muammer Aydın 
seçmen listelerinin 
askı süresinin 
uzatılmasının 
sözkonusu 
olmadığını söyledi. 
Aydın ancak 
listelere itirazın 
devam ettiğini

bildirdi.
CHP ve DTP'nin 
seçmen listelerinin 
askı süresinin 
uzatılmasına ilişkin 
taleplerini YSK 
kabul etmedi.
YSK Başkanı 
Muammer Aydın 
seçmen listelerinin 

askı süresinin 
öngörüldüğü gibi 
dün saat 17.00'de 
dolduğunu, 
süre uzatımının 
sözkonusu 
olmadığını söyledi. 
Listelere itirazın 
mümkün olduğunu 
ifade eden Aydın,

seçmen vatan
daşların YSK'nın 
sitesindeki ilgili 
bölüme vatandaşlık 
numaraları ile 
girerek durumlarını 
görebileceklerini, 
gerekirse itiraz 
edebileceklerini 
bildirdi.
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mMnıiMia
Gemlik Belediye Meclisi’nin Aralık ayı ikinci toplantısı dün yapıldı

YazıYORUM

Gemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Kültür Merkezi’nde 
bir firmanın Belediye ile ortaklaşa olarak kurmak istediği Tıp Merkezi 
konusunda görüşme yapılırken, söz isteyen AKP’li Selim Yavuz’a, Meclisi 
yöneten Belediye Başkan vekili Refik Yılmaz’ın söz vermemesi Yavuz’u 
kızdırdı. Selim Yavuz, “Konuşan Meclis istenmiyor” diyerek tepki gösterdi.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi’nin 
Aralık ayı ikinci 
toplantısına başkan
lık eden Başkan 
vekili AKP’li Refik 
Yılmaz ile AKP’li 
meclis üyesi Selim 
Yavuz arasında 
Kültür Merkezi’nde 
kurulması 
düşünülen Tıp 
Merkezi konusunda 
söz vermeme 
konusunda 
tartışma yaşandı. 
Düşüncelerini 
aktarmak için söz 
isteyen Yavuz'a 
söz vermeyerek 
oylamaya geçen 
Başkan vekiline 
kızan Yavuz, 
"Konuşan meclis 
istenmiyor" diyerek 
tepki gösterdi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
katılmadığı meclis 
oturumunda İmar 
Komisyonu Başkanı 
Vedat Büyükgöl 
cügezli komisyona 
havale edilen 
maddeler hakkında 
bilgi verdi.
Kültür Merkezi’nde 
bir sağlık firması 
tarafından belediye 
nin de yüzde 12'lik 
ortaklığıyla Tıp 
Merkezi kurmak 
için talepte bulun
masının ardından 
imar planı değişikliği 
için imar korniş 
yonuna önerge 
sevk edilmişti.
İmar Komisyonu 
tarafından imar 
planı değişikliğinin 
Büyükşehir'in 
onayına gitmesi 
görüşüne AKP'li 
Aykut Türe karşı 
çıktı. Türe, Kültür 
Merkezi’nin 
bulunduğu binanın 
sağlık merkezi 
olarak imar planı 
tadilatının yapıl
masının ardından 
açılacak ihale 
ile sağlık kuru
luşlarına ihale 
ile verilmesinin 
daha uygun 
olduğunu

belirtmesi ve 
kişiye göre hareket 
edilmemesi gerek
tiğini söyledi. 
Meclis Başkan 
vekili Refik 
Yılmaz'ın oylamaya 
geçmesi üzerine 
elini kaldıran Selim 
Yavuz madde 
hakkında söz istedi. 
Kendisine söz ver
meyeceğini bildiren 
Refik Yılmaz, 
oylamaya geçti, 
yapılan oylamada 
karar oy çokluğu 
ile kabul edildi. 
Meclis Başkan 
vekili Refik Yılmaz, 
meclisin şimdiye 
kadar kişiye özel

karar almadığını 
belirterek, 
"Belediye’ye talep 
var, belediye bu 
talebi meclise 
getirdi.
Başka müracaat 
olmadığı için 
meclise geldi 
ve plan tadilatı 
yapılıyor.
7 Kasımdan 
bu yana hiçbir 
firma somut bir 
teklifle gelmedi. 
Gelseydi değer
lendirilirdi." 
dedi.
Mecliste ayrıca 
Hacı Bektaş'ı Veli 
Derneği ile Tibel 
Oteli ve Asil

Çelik'in kıyı 
kenar çizgisinde 
yapmak istediği 
dolgu alanı için 
verilen önergelerin 
korniş yonlarda 
yeterli görüşüleme 
yapılamaması 
üzerine ek süre 
istemi oy birliği 
ile' kabul edildi. 
Meclis, ayrıca 
Çıraklık eğitim 
Merkezi ‘nde 
eğitim gören 
10 öğrenci için 
istenen ayni ve 
nakdi yardım 
talebi de 
encümene yetki 
verilmesini oy 
birliği ile kabul etti.

.. D‘Ş Hekimi
Ozcan VURAL

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

Çevre insanı kötü yapar...
AKP’nin eline geçen tarihi bir fırsatı, ken

disine oy yağdıran çevredeki mütedeyyin, 
muhafazakâr kesimi merkeze taşıma fırsatını 
kaçırdığını düşünüyorum...

Eğer bu fırsat kaçırılmamış olsa, herkesi 
kucaklayan bir siyaset takip edilseydi, şimdi 
krize rağmen Türkiye’yi kimse tutamazdı...

Başbakan Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 
seçimlerini kazandığı gece parti merkezinin 
balkonundan yaptığı konuşmayla halka 
büyük umut vermişti.

Daha sonra inanılmaz bir kamplaşma ve 
kutuplaşmaya sürüklendi Türkiye...

Bunun sorumlusu en başta tabii ki iktidar
daki AKP ve onun Başbakanı Tayyip Erdo 
ğan diye düşünmek gerekiyor.

Biz Gemlik Körfez Gazetesi yazarları 
haber yaparken “Bunun ucu nereye varır?” 
diye düşünmeyiz.

Bizim tek düşüncemiz, ilkeli, dürüst haber 
yapmak ve halkın güvenine layık olmaktır.

Bu da ancak halkın gündemini yakalamak 
ve onun sorunlarını yansıtmakla mümkün 
olur.;.

Eğer dengeleri düşünmeye başlarsanız, 
artık bu işi bırakmanızın zamanı gelmiş de 
mektir.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, medya 
ile kavga ediyor..

Adeta küfrediyor..
Çevresindekiler, Başbakan adına daha da 

kötü söylüyor.
Bana göre bizim gibi demokrasilerde lider 

leri bekleyen en büyük tehlike, kendisine ger 
çekleri söylemek yerine, onları gerçeklerden 
koparanlardır.

22 Temmuz seçimlerinden bu yana yakın 
çevresi Başbakan’a büyük kötülük yaptı.

Eğer çevrede Başbakan’ı sinirlendirmek 
yerine sakinleştirmeyi yeğleyen, doğru yolu 
gösteren, hatta onunla aynı dünya görüşünü 
paylaşmayan birikimli insanlar ağırlıkta 
olsaydı, Türkiye bugün bu kutuplaşmayı asla 
yaşamazdı.

Türkiye’de bunun örneklerini yaşadık.
En güzel örneğini merhum Adnan Kahve 

ci, merhum Turgut Ozal’a karşı vermişti!
Turgut özal’ın en akıllı muhalifi oydu
Bugün Türkiye’de dibeği Başbakan döğü 

yor, yani yükü o taşıyor, birileri kenardan 
“hınk” diyor!

Aslında her “hınk” Başbakan’a biraz daha 
zarar veriyor.

Böylelerine halk arasında
“Dibek döğücüsünün hınk deyicisi!” 

denir!
Ülkeye, sonrada yanındaki liderlerine de 

en büyük kötülüğü bunlar yaparlar..
Hem de üç beş kuruş için bin takla 

atarak...

KflŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLAO SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) «13 »e 83 F«X : «13 38 »S

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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TOBB ile Halk bankası kredi konusunda anlaştı

Beti seüiöre ireli Itsieği
Ziraat Bankası’nı yıkan müteahhit firma yolu da kapattı

Yola tecavüz
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, 
geçen yıllarda 
olduğu gibi bu yıl 
da reel sektörün 
desteklenmesi 
için uygun faiz ve 
limitlerle kredi 
kullanımının 
yaygınlaştırılması 
amacıyla, 
Türkiye 
Halk Bankası 
A.Ş. ile kredi 
anlaşması 
imzaladı.
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
Ankara’da imzala 
nan anlaşma 
ile hedef kitlenin 
KOBİ’ler ve ticaret 
nitelikli firmalar 
olduğu belirtildi. 
Halk Bankası ile 
yapılan anlaşmaya 
göre, Halk Bankası 
TOBB’a 100 milyon 
YTL mevduat 
kaynağı ayıracak. 
Kaynak, bankaca 
§ ay boyunca kredi 
olarak kullandırıla
cak. Ayrıca, buna 
ilaveten 800 milyon

YTL nakit ve gayri 
nakdi kredi ile 400 
ABD Doları tutarında 
banka kaynaklı 
ihracat kredisi 
için fon ayıracak, 
böylece, Halk 
Bankası ile imzalan
mış olan bu kredi 
anlaşması sonucu 
reel sektör hizme
tine yaklaşık 500 
milyon tutarında 
bir kredi aktarılmış 
olacak. Bu kredi 
terden TOBB’ca 
imalakçı küçük 
ve orta ölçekli 
işletmeler ile ticari 
nitelikli firmalara 
nakit kredilerde 

yüzde 14,40 faiz 
ile ayrıca yüzde 
1,50 banka 
tarafından 
komisyon uygu
lanacağı belirtildi. 
Halk Bankası’ndan 
tahsis edilecek 
nakdi kredilerde 
ise uygulanmakta 
olan faiz oranında 
yüzde 0,2 indirim 
uygulanacak. 
TOBB kaynaklı 
kullanıdırılacak 
nakit kerdilerde 
her firmaya 
asgari 20 bin 
YTL, azami
50 bin YTL kredi 

kullandırılacak.

Seyfettin SEKERSÖZ 
istiklal Caddesi’nde 
yaşanan kaldırım 
çilesine bir yenisi 
daha ekleniyor.
Yenilenmek üzere 
yıkılmasına karar 
verilen Ziraat 
Bankası binasının 
kaldırımını kapatan 
çalışanlar tahta 
engeli yola kadar 
kaydırınca olan 
vatandaşlara oldu. 
Hiçbir kontrolün 
yapılmadığı ve 
kaldırımların iste
nenin kullanımına 
rahatça izin verildiği 
istiklal Caddesi’nde 
trafik akışının 
en yoğun olduğu 
akşam saatlerinde 
adeta kazalara 
davetiye çıkarılıyor. 
Kaldırımdan geçmek 
isteyen insanların 
halk otobüslerinin 
de yolcu indirmek 
için yanaşması 
durumunda geçmek 
için caddenin ortası
na kadar yürümeleri 
gerekiyor.

I Kimden vekimler- 
' den nasıl izin alı

narak kaldırımın 
kapatıldığı merak

konusu olurken, 
çaresiz kadınlar 
çocuklarının ara
balarıyla cadde 
kenarında zor 
anlar yaşamaya 
başladılar.

Belediye zabıtasına - 
tepkilerin başladığı 
kapatma işlemine 
ne zaman dur 
denileceği ve kaldın 
mın açılacağı ise 
merak konusu oldu.

Şahit MtMııisHriiıı
Seyfettin SEKERSÖZ
Seçim yarışında 
hızla ilerleyen 
AKP Gemlik 
Belediye Başkanı 
Aday Adayı Gökay 
Bilir, Hamidiye 
Köylüleri Kalkınma 
Derneği’ne 
ziyarette bulundu. 
Derneğin 1978 
doğumlu genç 
Başkanı Ersin 
Kahraman ile 
yapılan çalışmaları 
değerlendiren 
Bilir, Gençlerin 
siyasette ve sivil 
toplum örgütlerinde 
aktif rol almaların
dan duyduğu 
memnuniyeti 
bildirdi.
“Türkiye'nin 3/2'lik 
nüfusu gençlerden 
oluşur. Bu kadar 
nüfus yoğunluğu
nun olduğu bir 
kesimin, yönetim 
hayatından uzak 
durması beklene
mez. Bizler yaşadığı 
mız şehrimize, 
enerjimizi pozitif 
olarak yansıtmak

için yollardayız. 
Tecrübeli ehliyet 
sahibi kişilerin 
bilgi birikimine 
genç bakışı ve 
heyecanımızı 
katmak için 
yollardayız' diyen 
Bilir, Dernek 
Başkanı 
Kahraman'dan 
bir talepte bulundu. 
'Hemşehri 
derneklerimiz 
Sivil Toplum 
örgütlerimizin 
önemli bir kısmını 
oluşturuyor.
Kültürel faaliyetlerin 
yapıldığı, örf-adet 

ve geleneklerin 
yaşatıldığı alan
larımız olarak görü 
yor ve destekliye 
ruz. Ancak; 
Gemlik'imizin 
Gemliklilik 
bilincine ihtiyacı 
vardır. Hemşehri 
derneklerimizin 
destekleyeceği 
Gemlik'liler 
Derneğine ihtiyacı 
vardır.' diyen 
Bilir, Dernek 
Başkanı Ersin 
Kahraman'a 
misafirperverliğin
den dolayı 
teşekkür etti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Aday 
adayı Enver Şahin, 
bir taraftan esnafları 
diğer taraftan da 
kahvehane ziyaret
lerine devam ediyor. 
Gemlik'in sorun
larını bildiklerini ve 
sorunların çözümü 
için çalışacaklarını 
ifade eden Şahin, 16 
yıllık siyasi hayatın
da hep halkın içinde 
olduklarını, söyledi. 
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan Aday 
adayı Enver Şahin, 
gündüz esnafları 
akşam da kahve
hane ziyaretlerine 
devam ediyor. Aksu 
Birlik, Faroz Birlik 
ve Muşlular Kıraatha 
nesinden sonra 
Balıkpazarında bulu
nan Romenler kahve 
hanesini ziyaret 
eden Şahin'e 
Romenlerden de 
destek geldi. 
Destek ve ilgi karşı 
sında vatandaşlara 
teşekkür eden

Başkan aday adayı 
Şahin, halkın içinde 
olmaktan mutlu oldu 
ğunu ve siyasi 
yaşamında hiçbir 
zaman insanlara 
tepeden bak
madığını söyledi.

VATANDAŞIYLA 
BARIŞIK BİR 
BELEDİYE
Halkın içinde olma 
nızdan ve biz Ro 
men vatandaşları 
ziyaret etmenizden 
dolayı şükranlarını 
ifade eden Kahveha 
nede bulunan Ro 
menlerin ileri gelen
leri işsizlik başta 
olmak üzere

Gemlik'in sorunları 
dile getirdiler. 
Balıkpazarında 
Romenler Kahve 
hanesinde Romen 
lerin ileri gelenleri 
başta olmak üzere 
çok sayıda vatan
daşa hitap eden 
Şahin, Gemlik'in 
sorunlarını bildik
lerini ve sorunların 
çözümü için çalışa
caklarını belirterek 
göreve geldiklerinde 
vatandaşıyla barışık, 
halkın yönetimlere 
katıldığı, kent kon
seylerinin oluştuğu 
bir yönetim tarzına 
önem verdiklerini 
dile getirdi.
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Mehterli aday adaylığı açıklaması ve Tıp Merkezi tartışması
Sabri Yalın, sinevizyon gös

terisinden anladığım kadarıyla 
Milli Görüş Teşkilatı içinde 
yetişip iyi yerlerde bürokratlık 
görevi yapmış bir kişi.

Öğretmenlikten itfaiye müdür
lüğüne uzun bir çizgide Milli 
Selamet Partisi, Fazilet Partisi 
dönemlerinde aktif görevlerde 
bulunmuş.

Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nde, Melih Gökçek’in Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapmış bir 
deneyimli isim.

Bürokrasinin içinde yetişmiş, belediyecin 
ğinin imbiğinden geçmiş birikime sahip biri..

AKP’de belediye başkanlığına soyunan 
aday adaylan içinde Enver Şahin, çok gös
terişli bir aday adaylık açıklama toplantısı 
yaptı.

Yalın’ın dünkü toplantısı daha profesyo 
nelceydi.

Medya ve düzenleme işini ajansına bırak
mıştı.

Sinevizyon gösterisiyle kendini anlatabil
di.

Benim anlamakta güçlük çektiğim Mehter 
Takımı oldu.

Buna ne gerek vardı bilmem.
Ama, Milli Görüş’ten kalma bir alışkanlık 

olarak gördüğüm, Çsmanlı haşmetinin bir 
göstergesi olan Mehterle tabana ulaşılabilir
ini bilmiyorum.

Bence Mehter Takımı ile aday adaylığı

biraz gereksiz ve aşın bir gösteriydi.
AKP içindeki bu yanş sırasında Sabri 

Yalın’a aday adaylarından bir tek Gökhan 
Bilir vardı.

Enver Şahin ve Mehmet Turgut yoktu. „
Başkan Turgut uzun zamandır cuma gün

leri Gemlik’te olmuyor.
Bu benim dikkatimi çekiyor.

Acaba yine İstanbul’da mıydı. 
MECLİSTE TOPLANTI
Belediye Meclisi’nin dün yapılan 

toplantısında AKP’li üyeler arasında 
küçük de olsa bir tartışma yaşan
mış.

Tartışma Belediye Kültür 
Merkezi’ne bir firmanın Tıp Merkezi 
kurmak istemişinden kayanakla 
nıyor.

Ben bu işin içinde ne olduğunu merak 
ediyorum.

Kim bu firma.
Gemlik Belediyesi içindeki kendi dok

toruna sahip çıkamazken, neden Kültür 
Merkezi’ni Tıp Merkezi’ne dönüştürmek isti 
yor.

Bunun için neden plan değişikliğine 
gidiliyor?

Meclisteki muhalefet partileri uyuyor mu? 
Bu karara AKP’liler bile tepki gösteriyor. 
Ama muhalefetin sesi soluğu çıkmıyor. 
Kültür Merkezi’nde kültürel çalışmalar 

yapılır.
Gelecek belediye başkanının önünü kapa

mak niye.
Tıp Merkezi kurmak isteyen kimseye Gem 

lik’te yer mi yok.
Neden bu işe belediyeyi bulaştırmak isti 

yorlar merak ediyorum.
Siz merak etmiyor musunuz?
Değerli okurlarımın Kurban Bayramını kut

lar, sağlık ve mutluluklar dilerim.

İnan TAMER

KURBANLIKLARIN BAYRAMI...

Pazartesi günü Kurban 
Bayramı.

Bayramlar dayanışmanın, 
kaynaşmanın, barışın, 
sevincin paylaşıldığı günler.

Bu gün durum öyle mi ya ?
Toplumda ne birlik kaldı ne 

de dirlik.
Egoizm almış yürümüş.
Çalışmadan yaşamak, avanta 

peşinde koşmak.
Hak hukuk dinleyen mi var.
Bankaları soy.
Emekçileri sömür.
Gurbetçileri soy.
Sanayici zorda.
Fabrikalar kapanmış.
Esnaf kan ağlıyor.
Siftah etmeden dükkan kap

atıyor, işyerleri kapanıyor.
Nüfusun yüzde 10' u işsiz.
On binlerce vatandaş işin

den çıkarılmış.
Henüz çalışanlar ise; her 

gün işten çıkarılır mıyım

korku ve endişesi içinde.
Aileleri tedirgin.
Sonumuz ne olacak diye 

kumrular gibi düşünüyor.
Kredi kartı borçluları, 

borçlarını ödeyemez olmuş.
İntiharlar artıyor.
Bu yurtta kimin yüzü gülüyor 

ki; kim sevinebiliyor ki 
yaşanan durum karşısında.

Bir tek külahı kapanlar sev
inçli.

Topluma külahı ters giy
direnler mutlu.

Kurbanlıklara gün doğdu.
Çoğu daha çok ömür tükete

cek, kesebilen vatandaş aza
lınca.

Bence bayramı onlar 
yapacak ömürleri bir müddet 
uzadı diye.

Toplumun kurban edilmediği 
nice bayramlara.

Bizlere kalan bir ümit.
O da olmasa...

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

LIBERTY (SEKER» SİGORTA
Uıcldı 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 m* SATILIK DAİRE
Balıkpazan Alemdar Cad, Civan 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 IçindejYeni 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 
trFp7ex dTÖğalgazli 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



6 Aralık 2 n.ırtesi Gemlik KBrffezl Sayfa 6

Gemlikspor süper lige haulu attı

| Şeyfettr SEKERSÖZ
Süper Lig a 
grubunda »ynadığı 
maçlarda beklenen 
istikrarı göstere
meyen Gemlikspor. 
90 dakikayı 9 
idiyle tamamladığı 
maçta Kurtuluş 

, şpor'a 6-0 yenildi. 
I İlk yarıda rakibinin 
1 ataklarını karşıla- 
I r^akta zorluk çeken 

lemlikspor, 35 
i lakikada rakibine 
I sert giren Samet'in 

kırmızı kartla oyun 
dışı kalmasıyla saha
da 10 kişi kaldı.
38 dakikada ceza 
sahası içinde boş 
bırakılan İbrahim 
Onur'un kafa golüne 
engel olamayan 
kırmızı beyazhlar 
ilk yarıyı 1-0 
yenik kapadı. 
İkinci yarıda 
oyunu Gemlikspor 
sahasına yığan 
Kurtuluşspor, 50 
ve 60 dakikalarda 
Serkan'ın attığı

gollerle durumu
3-0 yaptı.
80. dakikada 
Gemlikspor kaptanı

Arif gördüğü ikinci 
sarı kartla oyun 
dışında kalırken 
takımını da 9 kişi 

bıraktı.
Rakip ataklarına 
karşı koyamayan 
Gemlikspor, 85'ta 
Hakan, 87'de yine 
İbrahim Onur ve 
90'da Murat'ın attığı 
gollerle sahadan 
6-0 yenik ayrıldı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Mehmet Efe, 
Eyüp Edizer, 
Samet Mutlu, 
GEMLİKSPOR : 
Servet, Haşan,

İsmail, (Veysi) Sonar, 
Adnan, Samet, Ümit, 
Ahmet, Hamdi, Fatih, 
KURTULUŞSPOR : 
Semih, Başaran, 
Fatih, İbrahim Onur, 
Adem, Bilal, Erdi, 
Tarık, (Yakup) Murat, 
Hakan, Serkan, 
GOLLER : Dk. 38-87 
İbrahim Onur, Dk. 
50-60 Serkan, Dk, 85 
Hakan, Dk, 90 Murat, 
(Kurtuluşspor) 
KIRMIZI KART : Dk. 
35 Samet, Dk. 80 
Arif, (Gemlikspor)

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK

GÖRMEDEN KARAR
VERMEYİN _

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
■  Siyi ERİ BEKLİYOR

BÜTEİEHM 
ninni 
5139603

Körfez OFSET



6 Aralık 2008 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 7

5 kişiden biri 
yoksul, 20 kişiden 

Diri ac yaşıyor
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2007 yılında Türki 
ye’de fertlerin yak
laşık yüzde 0.54’ü 
nün açlık sınırının, 
yüzde 18.56’sının 
yoksulluk sınırının 
altında yaşadığını 
belirledi. Bu oran
ların dört kişilik 
ailenin açlık sının 
mn 237, yoksulluk 
sınınnın 619 YTL 
olarak esas alın
ması ile belirlendiği 
ise dikkat çekti. 
TÜİK, 2007 Yoksul 
luk Çalışması 
sonuçlarını açıkladı. 
Yeni nüfus sayımı 
sonuçlarına göre 
güncelleme yapıla
cağından yalnızca 
oranlara yer verilen 
çalışmaya göre, 
Türkiye’de yoksul
luk oram yüzde 
18.56 oldu. 2007 
yılında Türkiye’de 
fertlerin yaklaşık 
yüzde 0.54’ü 
sadece gıda harca
malarını içeren açlık 
sınırının. viİ7dn 
18.56’sı ise gıda ve 
gıda dışı harca
maları içeren yok
sulluk sınınnın 
altında yaşadı.

GÜNLÜK 1 
DOLARIN ALTINDA 
GELİRİ OLAN YOK 
Kişi başı günlük 
harcaması, satın 
alma gücü parite- 
sine göre 1 doların 
altında kalan fert 
bulunmazken, buna 
karşın satın alma 
gücü paritesine 
göre kişi başı gün
lük 2.15 dolar 
olarak tanımlanan

yoksulluk sınırı 
altında bulunan fert 
oranı yüzde 0.63, 
yoksulluk sınırı 4.3 
dolar olduğunda 
yoksul fert oranı ise 
yüzde 9.53 olarak 
tahmin edildi.
2006 yılında yüzde 
0.74 olarak tahmin 
edilen açlık sınırının 
altında yaşayan fert 

„oranı 200/ yılında 
yüzde 0.54’e düştü, 
yoksul fert oranı ise 
yüzde 17.81’den 
yüz de 18.56'ya 
yükseldi.
2007 yılında, 4 kişi-, 
lik hanenin aylık 
açlık sının 237 YTL, 
aylık yoksulluk sim 
rı ise 619 YTL ola 
rak tahmin edildi.
Kırsal yerleşim yer
lerinde yaşayanlar
da 2006 yılında yüz 
de 31.98 olan yok
sulluk oranı 2007 
yılında yüzde 
32.18’e, kentsel yer
lerde yaşayanların 
yoksulluk oranı da 
yüzde 9.31’den 
vÜ7dp 10.61’a viik- 
seldi. 2007 yılında 
hanehalkı büyük
lüğü 3 veya 4 kişi 
olan hanelerde 
bulunan fertlerin 
yoksulluk oranı 
yüzde 9.28 olurken, 
7 ve daha fazla olan 
hanelerde fertlerin 
yoksulluk oranı 
yüzde 42.07 olarak 
hesaplandı. 7 ve 
daha fazla kişiden 
oluşan hanelerden 
kentsel yerlerde 
oturanlar için yok
sulluk riski yüzde 
33.14 iken kırsal 
yerlerde bu oran 
yüzde 50.26 oldu.

cşj ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

FETİH ATEŞ

NÖBETÇİ ECZANE

ÖĞRENCİLER İÇİNİ 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62

6 Aralık 2008 Cumartesi TUĞBA ECZANESİ
7 Aralık 2008 Pazar GEMLİK ECZANESİ,

8 Aralık 2008 Pazartesi ALAGÖZ ECZANESİ
9 Aralık 2008 Sah SAĞLIK ECZANESİ

10 Aralık 2008 Çarşamba DEMİRİZ ECZANESİ
11 Aralık 2008 Perşembe GEMİÇ ECZANESİ

12 Aralık 2008 Cuma ERÇEK ECZANESİ
13 Aralık 2008 Cumartesi ENGİN ECZANESİ

14 Aralık 2008 Pazar MELİS ECZANESİ

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN . 
YIL : 36 SAYI: 3229 

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

Sorumlu Yazı işleri 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)

I ■ I II IIVII

■Mil
MS SİM 
n

ll.30-l4.00, 
16.1S-20.15 

AŞK İMASI
14.00-I6.00-20.15

(Rezervasyon 
(Tel:5l3332l)
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İpC KURByVNLIlC.
DEĞERLİ GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ, KURBANLIKTA GÜVEN 

HUZURUN YILLARDIR 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

055X779 91 94 - 0 555 5751190
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 Koç kesim 35 YTl

SADECE KESİM HİZMETİ ALMAK İSTEYENLER

KREDİ KARTI GEÇERLİDİR

Kurbanlıklarını başka yerden temin eden hemşehrilerimiz 
. Kaymakamlıkça Gemlik İlçesinde belirlenen tek resmi 

kesim yeri olan Gemlik Belediye Mezbahası’ndaki 
tesisimizde kesim hizmetinden yararlanabilirler.

Sıra kayıt işlemleri başlamış olup müracaatların şahsen 
Belediye mezbahasına yapılması gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ KESİM :1BOYTL 
(Dört parçaya ayrılır]
KÜÇÜKBAŞ KESİM : 40 YTL

REZERVASYON İÇİN TElt 004501148 
GSMt 05527799194'05555751190

FORUM EMLAK’TAN SATILIK GAYRİMENKULLER
DAİRELER
1) Lise Cad. üzerinde 100 m2,3+1,2.kat, köşe daire 57.500 YTL
2) Balıkpazan 1 Nolu Cad. üzerinde 50 m2,1+1,4.kat daire: 33.000 YTL
3) Hisar M. Jandarma karşısında 110 m2,3+1, deniz man. daireler 55.000 YTL
4) Yeni Kordonda 80 m2,2+1,4.kat, çift cepheli temiz daire 55.000 YTL
5) Kumla’da havuzlu, deniz manz. 50 m2,1+1,4.kat yazlık daire 39.000 YTL
6) 1 No’lu Kordonda DUBLEKS Lüks Daire, 120 m2,3+1 120.000 YTL
7) Askerlik Şb. civarında, 75 m2,2+1, zemin kat daire 30.000 YTL
8) Manastır’da KOMBİLİ; hazır mutfak, laminat parke, saten boya, pvc doğrama 
kartonpiyeri! daire: 55.000 YTL
ARSALAR
1) Yeni terminal yolu üzerinde, çift cepheli, 16 metre asfalt cepheli, 

380 m2arsa 225.000 YTL
2) Hamidiye M. 154 m2 arsa 22.000 YTL
3) Hamidiye M. 500 m2 arsa 160.000 YTL
4) Dr. Ziya Kaya Mah. Hacı İzzet Camisi arkasında 130 m2 arsa 38.000 YTL
5) Hürriyet Cad. üzerinde 190 m2 arsa 115.000 YTL
6) Taş ocakları mevkiinde 3 Dönüm arazi 150.000 YTL
7) Çevre yolu yakınında 390 m2, çift cepheli arsa 140.000 YTL
KİRALIK DAİRELER
1) Balıkpazarı’nda 80 m2,2+1,3. kat daire 300 YTL
2) Yeni Kordonda asansör, kaloriferli, 140 m2,3+1,2. kat daire 500 YTL
3) Manastır’da asansör, kaloriferli, 90 m2,2+1,3.kat, deniz manzaralı 350 YTL
4) Bahkpazarında KOMBİLİ; FULL EŞYALI, 3 katlı müstakil ev 500 YTL

SARI KONAKLAR NA SfiNfiĞfl KOYU’NDfi BAŞLADI
■ Tripleks -Yüzme Havuzu
■Müstakil bahçe . -Isı, ses ve su izolasyonu

:8EX".SiS‘.
■ MtemKıKesı dmı.gnu™
- Güvenlik Sistemi . Toplamda 240 m2 kullanım alanı

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

www.forumemlak.com

“2009Şaonu kayıtlamda kampanya” 
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 BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

NRKinUlKIKRÜBm^CUMARIESİ PAZARINDA DAHİZMETİNİZDEYİZ.
FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI.
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEU 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kalite tesadüf değildir"
* EzİKE BeJAZ Pey NIR * Pasiirma ÇeşİtIerİ
* ÇerIaez / Dil Psy n i rî * Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci Ziya Kaşari * Demİrcİo^Iu Et ÜrünIerî
* Kars Kaşari ‘BaUReçeI
* Krem PtyNİR 1 İzmir Tulum > Mhliç
* SffEi PEymi * ZtyTİN ÇeşİtIerİ
‘Kasar Loru ‘TaİhvPeIimez

GemlikK
Kuruluş:1973

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Bursa'da bir kadın ayrılmak istediği için 
kendisini tehdit eden erkek arkadaşını 
silahla ateş ederek yaraladı. Geçit Mahal 
leşi Mudanya Yolu üzerinde meydana 
gelen olayda, M.S. (31) isimli genç kadın, 

I ayrılmak istediği için kendisini tehdit 
eden erkek arkadaşı Seçmen K.'yı (33) 
taşıma ruhsatlı tabancasıyla boyun ve 
ayağından yaraladı. Soruşturma sürüyor

Beklenen deri toplanamadı
Kurban Bayramı'nda kesilen kurban derilerini toplayan resmi 
tek kuruluş olan Türk Hava Kurumu, bu yıl beklediği deri 
sayısına ulaşamadı. Ekonomik krizin vatandaşların alacağı 
kurbanlıklara da yansımasıyla bu yıl kurban kesenler geçen 
yıllara göre bir hayli azaldı. Gelirinin yüzde 50’sinin Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı'na verildiği kurban derilerinde bu yıl, geçen 
yıla oranla azalma yaşanırken, havanın da iyi gitmesine rağ
men istenilen rakamın altında deri toplandı. THK, geçtiğimiz 
yıl 2867koyun, 557 keçi ve 426 sığır derisi (9300 Kg.) toparken, 
bu yıl 2580 koyun, 590 keçi ve 358 sığır derisi (7600 Kg.) 
topladı. Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan yıkama yağlama 
servisinde Kızılay tarafından toplanan kurban derilerini alan 
firmalara teslim edildi. Koyun derileri 6.05 YTL'den, keçi deri
leri 5.05 YTL'den ve Sığır derilerine kilosu 1.800 YTL'den alındı.

Bayram dönüşü...
Kamu çalışanlarının 10 gün süren 

Kurban Bayramı tatili sona erdi.
Türkiye'nin tatil cenneti denmesinde bir 

sakınca yok.
Bu kadar uzun tatili olan ve üretim kaybı 

olan kaç tane ülke vardır.
Devlet tatilde, serbest piyasa çalışıyor.
Böyle ikilik olur mu?
Biz de olur.
Dini bayramlar eş dost ziyaretlerinden 

çok tatil olarak değerlendiriliyor.
Devamı sayfa 5’de

Birleşik Metal-lş Sendikası’nın "grev kara 
h" aldığı Asil Çelik işyerinde çalışan yakla 
şık bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin önümüzdeki hafta tekrar 
başlaması bekleniyor. Haberi sayfa 2’de

MlliıMllIlI 
ıMMlıımi

Adalet ve Kalkınma Par 
tisi Belediye Meclis üye 
si ve Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi İmar Korniş 
yonu Başkanı Mimar Ce 
mal Aydın Aybey, Gem 
lik Belediye Başkanlığı 
için aday adaylığını 
bugün saat 13.oo de 
AKP ilçe binasında dü 
zenleyeceği basın top 
lantısı ile açıklayacak. Cemal Aydın Aybey

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Billboardlardan sırıtanlar..
Bir yığın tartışmaların eşliğinde Türkiye 

yerel seçimlere doğru şaibeli adımlarla iler
lerken;

Semih Pala yine önemli bir konuya dikkat 
çekiyor.

Belediye başkanlarının “belediyenin ola 
naklarıyla” kendi reklamını yapmaları.

Çoğumuzun dikkatini çekiyordun Beledi 
yeler tarafından kentin göz alıcı noktalarına 
konulan “ billboard” lar var. Bunlar ücret 
karşılığında belli periyotlarla “talep eden
lere” kiralanır. O billboardlardan Gemlik’te 
de var.

Şimdi o billboardlarda ana kenti yöneten 
belediye başkanının boy boy fotoğrafları yer 
alıyor.

Eğer başkan bey para verip kullanım 
hakkını aldıysa sorun yok..

Ancak.
Ya para vermediyse.
Asıl sorun da bu .
Semih Pala’da bu durumu mercek altına 

alıyor ve saptanması için İçişleri 
Bakanlığı’na bir dilekçeyle başvuruyor.

Dilekçe özetle şöyle;
“Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin, belediye tarafından çıkarılan 
ve bedava olarak yüz binlerce dağıtılan “Bü 
yükşehir Bursa” isimli dergiyi kendi reklam 
ve propagandası için kullanmakta, şehrin 
her yerinde bulunan ilan reklam panolarında 
da belediye adını kullanarak kendi tanıtımını 
yapmaktadır.

Kamu imkanlarıyla, halkın parası harca
narak, belediye tesislerinde yüz binlerce 
adet basılıp bedava dağıtılan dergide yak
laşan yerel seçimlerde Hikmet Şahinin kendi 
adaylığına yönelik açıklamalar bulunmakta 
ve açıkça Hikmet Şahinin reklam ve propa
gandası yapılmaktadır.

Kentin her yerinde bulunan çeşitli ebatlar 
daki reklam panolarında yaklaşan yerel 
seçimler ve kendi partisi içindeki ön yokla
malar nedeniyle Bursa halkını ve partilileri 
etkilemek amacıyla kamu imkânlarıyla, Hik 
met Şahin tanıtımı yapılmaktadır.

Hikmet Şahin hakkında belediye dergisi 
ye reklam panolarında yapılan harcamalar 
ile ilgili olarak zimmet çıkartılması ve kamu 
imkânlarını şahsi çıkarları için kullanması 
nedeniyle soruşturma açılması talebimi bil
gilerinize arz ediyorum.

Saygılarımla.”
Bizim de kuşku duyduğumuz gibi başkan 

bey sözkonusu panoları “beleş” kullanıyor
sa ortada büyük haksızlık, suç ve günah var.

Bir kere diğer aday adayları (kendi par- 
tisindekiler de dahil) adaletsiz bir durumla 
karşı karşıya.

İkincisi “belediyenin olanaklarının” birey
sel çıkarlar için kullanılması.

(Jçüncüsü kamu kaynakların hoyratça 
tüketilmesi..

Dördüncüsü tüyü bitmedik yetimin 
hakkının “yetimin gözünün İçine baka baka 
yenilmesi”..

Neresinden baksan etrafından haksızlık, 
usulsüzlük, günah ve haram akıyor.

Umarım İçişleri Bakanlığı Semih Pala’nın 
dilekçesini önce işleme koyar, sonra ilgili 
durumu soruşturur ve gerçekleri açığa 
çıkartır.

Hem AKP’nin adalet terazisindeki 
kefelerinin niteliğini görürüz..

Hem de “tüyü bitmedik yetim hakkını 
yiyenlerden” hem Allah indinde hem de 
kânun önünde hesap sorulur.

Daha önemlisi kendi ikbalim sürdürmek 
için hile ve şer iyeye başvuranlara “yol” 
kapatılır..

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Birleşik Metal-lş 
Sendikası’nın "grev 
karan" aldığı Asil 
Çelik işyerinde 
çalışan yaklaşık bin 
işçiyi kapsayan 
toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinin 
önümüzdeki hafta 
tekrar başlaması 
bekleniyor. 
Ağustos ayında 
başlayan toplu 
sözleşme görüşme 
terinin anlaşmazlıkla 
sonuçlanması üzeri 
ne Asil Çelik'te alı
nan grev kararının 
1 Aralık'ta işyerine 
asıldığını ve 60 gün
lük sürecin işlediği
ni açıklayan Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Sel 
çuk Göktaş işveren
den görüşme talebi 
geldiğini söyledi. 
Göktaş, açıklamasın 
da şöyle dedi: 
"Asil Çelik'te çalışan 
işçilerimizin ücret
lerine ilk 6 ay için 
yüzde 28 oranında 
zam yapılmasını iste 
miştik. İşveren ise 
karşımıza sıfır zam 
önerisiyle geldi, da 
ha sonra da Zam

WA II II I II IIOıurlo Babaya alıulu sanflalye
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçirdiği rahatsızlık 
sonucu felç olan 
ve belden aşağısı 
tutmayan iki 
çocuk babası 
59 yaşındaki 
Hayrullah Özden'e 
AKP yönetimi 
akü ile çalışan 
tekerlekli sandalye 
hediye ettiler. 
İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
ile Kadın Kolları 
Sosyal İşler 
Başkanı Ayşe 
Ayyıl dız'ın girişim
leriyle Büyükşehir 
Beledi yesi'nden 
temin edilen akülü 
sandal ye Eşref 
Dinçer Ma hailesi 
Okul sokakta oturan 
iki çocuk ba bası 
Hayrullah özden'e 
teslim edildi.
Bir oğlunun 
üniversitede eğitim 
gördü ğünü kızının 

oranımızın aşağı 
çekilmesini talep 
etti. Bu talebi kabul 
etmedik. Sonuçta 42 
maddede uyuşma
zlık zaptı tutuldu. 
Arabulucu sürecin 
de de anlaşma sağla 
namayınca işyerinde 
grev kararı alındı. 
Bu süreç 1 Aralık 
tan buyana işliyor. 
Gelinen bu noktada 
Asil Çelik yönetimi 
sendikamızı ziyaret 
edeceğini bildirdi. 
Önümüzdeki, hafta 

'bu Ziyaretin gerçek
leşmesini bekliyo 
ruz. Dolayısıyla 
uyuşmazlık mad
deleri üzerinde son 
pazarlık yapılacak. 
Eğer olumlu bir yak
laşım göstermezler 
se greve doğru gi 
der orası. Şu anda 
işyerinde 102 
işçimiz ücretsiz 
izinde bulunuyor." 

"MESS'ten çağrı 
bekliyoruz.
Türkiye Metal Sana 
yicileri Sendikası 
(MESS) ile düğümle
nen grup toplu iş 
sözleşmesi görüşme 
lerine de değinen 
Göktaş şunları

ayakları tutmadığı 
için yatalak durum
da olduğu nu ve ver
ilen akülü sandalye 
ile yakınlarıyla birlik

te gezebileceği için 
mutlu olduğunu 
dile getirerek AKP 
ilçe yönetimine 
teşekkür etti._____

ise 11 Eylül ilköğre
tim Okulu’nda oku
makta olduğunu 
söyleyen Hayrullah 
Özden, kendisinin

BÜ İŞYERİNDE GREV VAR
BİRLEŞİK, METALİŞ

söyledi: "MESS grup 
toplu iş sözleşmesin 
de Türk Metal Şendi 
kası ile anlaşmayı 
imzaladı. Önümüz 
deki hafta biz de 
MESS'ten bir çağrı 
bekliyoruz. Yapıla 
cak davet sonrası 
muhtemelen Türk 
Metal sendikası ile 
imzalanan anlaşma 
yı önümüze koya
caklar. MESS'in 
üzerinde önemle 
durduğumuz, den
kleştirmenin 4 aya 
çıkarılması, telafi 
çalışması, fazla 
mesailerin yüzde 
75'e düşürülmesi, 
ikramiye ödemele 
rinin fiili çalışmaya 
dönüştürülmesi,

kıdem ve ihbar 
tazminatı oranlarının 
düşürülmesi tek
liflerini geri çekmesi 
olumlu bir gelişme. 
Bunda bizim kararlı 
tutumuzun payı ■ 
olduğunu düşünü 
yorum. Eğer MESS 
aynı sözleşmeyi 
önümüze getirirse 
bunuyetkili 
kurullarımıza 
götürürüz.
Sözleşme kapsa 
mındaki tüm işyeri 
temsilcilerimizi ve 
şube başkanlarımızı 
toplar teklifi değer
lendiririz. Bu görüş 
me sonucu çıkacak 
kararı da yönetim 
kurulumuz 
MESS'e bildirir."
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Kentsel Yaşam Merkezi inşaatında incelemeler yaptı 

‘M îii ı iim'ıiı hıis'i M"
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dere Boyu’nda 
inşaat çalışmaları 
süren Kentsel 
Yaşam Merkezi'ni 
inceleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Mart 
ayında açmayı 
planladıkları 
yerin ilçenin 
eğlence merkezi 
olacağını 
belirterek, "Gemlik 
Türkiye'nin Paris'i 
olacak" dedi. 
Temeli, 23 Ağus 
tos'ta çalışma 
ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik tarafın
dan atılan Cazibe 
Merkezi’ni gezen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
inşaat alanında 
çalışan işçilere 
baklava ikram 
ederek, bayram
larını kutladı. 
Gemlik'in güzel 
hizmetlere koşan 
bir ilçe olduğunu 
belirten Başkan 
Turgut, "Yıllardır 
yaptığımız çalış
malara yenilerini 
ekliyoruz" dedi.

Tesisin şimdiye 
kadar Gemlik'e 
yapılan en büyük 
tesis olduğunu 
belirten Başkan 
Turgut, "Burası 
34 bin metrekare 
alan üzerinde ve 
5 milyon YTL 
ödenerek aldığımız 
bir arazidir.
Burasını devletten 
almadık, şahıslara 
peşin para öde 
yerek aldık. Bu 
tesis bölgeye

prestij getirecek ve 
ziyaret edilmek 
istenen bir mekan 
olacaktır. Her yerle 
yarışacak bir 
nikah salonu ve 
650 kişilik düğün 
salonu yapıyoruz. 
İçinde yarı 
olimpik havuz, 
spor alanları, 
gençlik merkezi, 
küçük çocuklar 
için star park, 
müzikli gösteri 
havuzları, restoran

ve cafe gibi 
ihtiyaç yerleri de 
olacak. Gemlik'e 
farklı bir mekan 
yaratacağız" 
şeklinde 
konuştu.

* Turgut, ayrıca 
Kent ser Yaşam 
Merke zi'nin yanı 
sıra ilçe de yapıl
makta olan ve 
yapılacak proje 
çalışmalarının 
da devam ettiğini 
söyledi.

Flnanslıank yarın açılıyor
Gemlik yeni bir 
bankaya daha 
kavuşuyor.
Hamidiye Mahallesi 
İskele Caddesi’nde 
onarım çalışmaları 
bitirilen ve 
bilgisayar ağ 
bağlantısı tamam
lanan Finansbank 
Gemlik Şubesi 
yarın hizmete 
açılacak.
İlçemizde bulunan 
Ziraat, iş, Yapı 
Kredi, Akbank, 
Garanti, Vakıflar, 
Halkbank, ING 
Bank, HSBC, 
TEB’den sonra 
11 nci banka olarak 
hizmete girecek 
olan Finansbank 
Gemlik Şubesi 
6 personeli ile 
kapılarını müşteri 
lerine açacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORLM

Kömür yine kömür!...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “kara çarşaf’ 
açılımından sonra AKP’nin yerel seçimdeki 
kozu yine kömür...

İktidar bundan önceki seçimlerde olduğu 
gibi muhalefeti “bedava kömür”le vuracak.

Gazetelerde yer alan haberler -fotoğraf 
karesine sığmayan TIR’lardaki kömür çuval
ları halkı satın almanın delilleri..

Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye 
lerinin vatandaşa “bedava” dağıtmaya başla 
dığı kömürler, AKP’nin nasıl işini bildiğini 
gösteriyor..

CHP’nin “kara çarşaf’ açılımına, kömürle 
yanıt veriyorlar.

Binlerce ton kömür, “ Tır” la getiriliyor, 
doğalgazla ısınan mahallelerde bile halka 
dağıtılıyor.

Torbaların üzerinde “TC Başbakanlık” ve 
“Parayla satılmaz” yazıyor..

Parayla satılmıyor ancak valilikler ve
AKP’li belediyeler eliyle “bedava kömür” 

oya dönüşüyor.
Ankara’da Karayalçın’ın Melih Gökçek ile 

baş etmesi zor.
Belediyenin yıl sonuna kadar dağıtacağı 

kömür 100 bin tonu geçecekmiş.
Yakında yiyecek paketleri, marketlerden 

fiş ve seçime doğru çeyrek altın dağıtımı da 
başlar.

Tuhaf ve haksız bir yarış bu.
CHP, seçimi kazanma uğruna çarşaflı 

kadınlara CHPnin altı oklu, Atatürklü rozetini 
takarken, AKP “damardan giriyor”.

Yoksulluğu sömürerek, oy topluyor.
TIR’lar, Afrika’daki “insani yardım” kon

voylarını çağrıştırıyor.
Ankara’da, İstanbul’da zor durumdaki 

insanların oyları unla, şekerle, kömürle satın 
alınıyor.

Ey vatandaşım; Bunun da adr“demok 
ra si” oluyor.

Başbakan Erdoğan’ın, küresel ekonomik 
kriz karşısında IMF ile anlaşmaya niye diren 
diği ve işi geciktirdiği şimdi anlaşılıyor.

IMF, yerel seçimler öncesinde özellikle 
belediyelere giden kaynakların, eşi -dostu 
zengin eden yatırımların durdurulmasını 
istiyor.

AKP iktidarında dağıtılan 6 milyon ton 
kömürün bedeli 1 milyar YTL’yi aşıyormuş. 
Sadece kömürdeki rakam bu.

Bilesiniz ki aslında bu para sizin cebiniz
den çıkıyor..

Yandaş müteahhitlere hesapsız altyapı 
ihaleleriyle aktarılan kaynaklar ise milyarlar
ca dolar. Bunlarda cebinizden..

IMF artık ‘har vurup harman savurma’ 
döneminin bitmesini istiyor..

Hükümet ise “vatandaşa hizmet” adı altın
da, oy almak için taşa toprağa para yatır
maya devam ediyor...

Seçimi kazansınlar da isterse ülke batsın 
umurlarında değil. .

Türkiye ekonomisi, 2001 Şubat krizinde 
olduğu gibi “duvara vurursa” bu defaki 
toplumsal çöküşten hükümeti memleketin 
tüm maden rezervleri bile kurtaramaz.

AKP’nin kömür açılımının yerel seçimler 
deki etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum.

Yeter ki CHP, halkın arasına girsin, proje 
leri olsun, AKP’nin yaptığı hortumculukları, 
eş -dost, oğul -kız numaralarını, vatandaşı 
değil kendini zengin etmek işin uğraştığını 
anlatsın.

Vatandaş ta uyansın, enayi değil ya.
Kömürü alsın oyunu hak edene versin.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP’lilerin kahvehane toplantıları devam ediyor

lılıliıı lıiıııı MilılımıM'
Seyfettin ŞEKERSÖZ
CHP İlçe Yönetimi 
ve Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler, Nebi Seyrek 
ve Gemlikliler Kıraat 
hanesi’nde vatan
daşlarla sohbet etti. 
Kahvehane gezilerini 
sürdüren CHP’liler, 
vatandaşların 
dertlerini dinledi. 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler, Nebi Seyrek 
Kıraathanesinde yap
tığı konuşmasında, 
beldelerin kapatılma 
sıyla sınırları büyü 
yen Gemlik'in tek 
adam anlayışıyla 
yönetilemeyeceğini, 
Gemlik'i beldelerde 
yetki ve sorumluluk
ları tanımlanmış iyi 
bir ekiple ve çağdaş 
bir yönetim anlayı 
şıyla yöneteceklerini 
söyledi.
Gemlik'in deniz ve 
derelerinden en üst 
düzeyde yararlanma 
sı gerektiğini, göreve 
geldiklerinde, şü ân 
ekibinde yer alan şe 
hir plancılarının hazır 
ladığı bir yat limanı 
ve marina ile modern 
balıkçı barınağı 
yapacaklarını belirtti. 
Kahvehane sakin
lerinin, Manastır’ın 
adeta bir mahrumiyet

bölgesi ve oteller 
yöresi gibi olduğunu 
ve Gemlik'ten kopuk 
olduğunu söylemesi 
üzerine, Gemlik'in tek 
merkezli değil birden 
fazla merkezli olması 
gerektiğini belirten 
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler, bu merkezler
den birinin de Manas 
tır'da olması gerek
tiğini, diğerinin mut
laka çevre yolu civa 
rında ve ova bölgesin 
de olması gerekirken, 
Gemlik'in kalbi sayı 
lan sahil ve iskele 
bölgesinde de yeni 
bir meydan düzen
lemesi yâpiimâsinin 
şart olduğunu belirtti. 
CHP’lilerin daha son
raki durağı, Gemlik 
liler Kıraathanesi 
oldu. Gemlik Beledi 
yesi'nin Balıkpazarı 
bölgesinde yaptığı 
üst örtü çalışmasını 
da eleştiren Güler, 

projenin hiç kimseye 
sorulmadan ve 
bölgedeki esnafın 
görüşü alınmadan 
gerçekleştirildiğini ve 
birçok ağacın 
kesilerek alanın 
demir yığını ile 
kaplandığını belirte 
rek, şu anda Umur 
bey'de yapımına baş 
ladıkları ve bölgenin 
gözbebeği olacak 
Aytepe Restaurant 
projesi için bir tek 
ağaç kesmek bir 
yana 40 adet yeni 
ağacı bölgeye diktik
lerini ve projeyi ihale 
etmeden önce halkın 
bilgisi ile görüş ve 
Önerilerine sunduk
larını belirterek, 
Gemlik'te de göreve 
geldiklerinde 
yapacakları bütün 
projelerde halkın 
görüşleri ile teknik 
uzman bakış açısını 
birleştireceklerini 
sözlerine ekledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik 
Belediye Başkanı 
aday adayı Gökay 
Bilir, Devlet 
Hastanesi’nde çalı 
şanları ve hastaları 
ziyaret etti. Bayramı 
hastanede geçirmek 
zorunda kalan 
hastalarla, tek tek 
bayramlaştı ve 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulundu. 
Hastalara karanfil 
ve çikolata ikramın
da bulunan Bilir, 
'Bayramlar özel 
zamanlardır. Büyük 
lerin, küçüklerin, 
hastalann, kimsesiz
lerin özel beklenti
leri olan zaman
lardır. Sıcak evimiz 
de, sevdiklerimizle 
beraber güzel ye 
meklerimizi yerken, 
bu imkanı bulama 
yan milyonlarca 
insanın var olabile
ceğini unutmamak 
gerekir. Bu sebeple 
bizlerin içten bir 
merhabasına ihti . 
yacı olan insan
larımızı ziyaret 
edelim' dedi.

EMNİYET 
ÇALIŞANLARINA 
SUPRIZ ZİYARETİ 
Bayramı, halkın 
güven ve huzuru 
için nöbette geçiren 
Emniyet mensupla

rım ziyaret eden 
Gökay Bilir, karanfil 
ve çikolata ikramın
da bulundu. 
Nöbetlerini yerine 
getiren çalışanlarla 
tek tek bayramlaşan 
Bilir, 'Bizler güven 
ve huzur içindeysek, 
rahat bir şekilde 
gezip dolaşabiliyor- 
sak, fedakar emniyet 
teşkilatımız görevde 
olduğu içindir' dedi. 
Polis memurları da 
Gökay Bilir'e yapmış 

olduğu bu sürpriz 
ziyaretten dolayı 
teşekkür etti.

VATANDAŞLARLA 
BAYRAMLAŞMA 
ÂKP Ğemlik Bele 
diye Başkanı 
aday adayı Gökay 
Bilir, Gemlik 
sahilindeki çay 
bahçelerinde 
ve Özdilek Alışveriş 
merkezinde 
vatandaşlarla da 
bayramlaştı.

MffMırtııılı imi miılııııı mili
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP ilçe yönetimi 
seçiminden sonra 
oluşturulan yürütme 
kurulu görev 
dağılımı yaptı. 
15 kişiden oluşan 
AKP Gemlik İlçe 
Yürütme Kurulu’nu 
tanıtan İlçe Başkanı 
Oktay* Kahveci, kendi 
başkanlığında oluştu
rulan kurulda Siyasi 
ve Hukuk İşler Başka 
m Hulusi Gandar, 
Teşkilat Başkanı 
İsmail Kaya, Seçim 
İşleri Başkanı Tarık 
Apak, Tanıtım ve 
Medya Başkanı 
Serpil Kılıç, Dış İliş 
kiler Başkanı İbrahim 
Baki, Sosyal İşler 
Başkanı Mukaddes 
Serim, Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Haşan Ataş, Ekono 
mik İşler Başkam 
Osman Öztürk, Halkla

ELEMAN ARANIYOR

İlişkiler Başkanı 
Kemal Kars h, Mali ve 
İdari İşler Başkanı 
Erdal Cezair, Ar-Ge 
Başkanı Adnan 
Güven, İlçe Sekreteri 
Zekiye Türkmen Ba 
hm, Kadın Kolu Baş 
kanı Halide Öztürk, 
Gençlik Kolu Başkanı 
Adnan Kırlak'ın yer 

aldığını açıkladı. 
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
partilerinden 
Belediye Başkan 
Aday Adayı olmak 
isteyenlerin kabul
lerinin devam 
ettiğini belirterek 
"Partimizden İl Genel 
Meclisi ile Belediye

KAŞ€D€ BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 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

Meclisine aday 
adayı olmak isteyen 
arka daşlarımızın 
müracaatları 
sürüyor, aday adayı 
olacak arkadaş 
larımızın müracaatlar 
kapanmadan 
partimize başvur
malarını bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bayram dönüşü
12 yıl aradan sonra biz de aile 

olarak devlet tatiline ayak uydur
duk.

Eski bir dostun daveti üzeri 
ne, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 
bir süre önce bir haftalığına 
tedavi için kapattığı, Denizli 
Sarayköy Umut Termal & SPA 
Tesislerine konuk olduk.

Serap, Barış ve Özgür ile üç 
günümüz Umut Tesisleri’nde, üç günümüz 
de Marmaris’teki Çınar Muğla evlerinde 
geçti.

Zaman zaman Kadir Başoğlan’ın Çınar’ 
dan başlayan, Umut Termal & SPA Tesisleri 
ne uzanan girişimcilik serüvenini gazete 
m izde haber yaptık.

Dikkatli izleyicilerim mutlaka bu doğa 
harikası dinlenme yerlerini, yazdıklarımdan 
hatırlayacaklardır.

Buna gerek de yok, google’dan Kadir 
Başoğlan, veya "www.umuttermal.com” 
internet adresinden geniş bilgi de alabilirler.

Kısaca şunu söylemek isterim.
Kadir Başoğlan, 1972-1978 yıllan arasında 

Gemlik Belediyesi’nde rahmetli Dr. Aziz 
Ataoğuz’un yanında sağlık memurluğu, eşi 
Fatma da Sağlık Ocağı’nda hemşirelik yap
maktaydı.

Dostluğumuz 30 yıl gerilere gittiği için, 
yakından tanıdığım birinin, sıfırdan başla
yarak kurduğu iki tesisi 12 yıl aradan sonra 
bir kez daha görme fırsatını buldum.

12 yıl aradan sonra ilk kez bir tatil için

kendimize izin verdik ve yollara döküldük.
Gemlik Körfez’de belki kurulduğundan 

beri ilk kez iki gün okurlannın karşısına çıka
madı.

O da devlet tatilinden yararlandı.
Bizler yüzlerce kilometre yol yaparak, eski 

dostlar ve onların çocuklarıyla birlikte olduk.
Hoş saatler geçirdik..

Umut’un sıcak kaplıca sulann- 
dan şifa bulduk.

Kokar Hamamı gördük, saunaya 
girdik, buhar odasında ter döktük, 
uyuz hastalığına yakalanan 
Timur’un ordularını iyileştiren 
çamurlarını tanıdık.

Herşeyden önce, ikisi de Orta 
doğu mezunu Mimar Öncü ile 
Endüstri Mühendisi Ahmet Başoğ 

lan’ı yakından tanıdık.
Ahmet ve Öncü, Kadir-Fatma Başoğlan’ın 

çocuktan..
Ama, sonuçta güzel geçen 6 gün geride 

kaldı.
Bu gezimiz ile ilgili anılarımı gelecek gün

lerde sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bir gün sağlıklı bir kaplıca aramak ihtiyacı 

duyarsanız, veya yeşilikler içinde, ördeklerin, 
kazların, tavuk ve horozlann arasında, kuş 
sesleri içinde yemek yemek isterseniz Ve de 
yolunuz oralara düşerse, yazdıklarımı hatır
layıp mutlaka Umut ve Çınar’a uğramaksınız.

Memurun 10 günlük, bizim 6 günlük tatili 
miz bitti.

Yine işimizin başındayız.
Kriz, aslında tatili de vurmuş, çünkü yollar 

bomboştu gelirken.
Şu anda, Kadir’in Çınar’a gelen müşteri

leri seslenişi gözlerimin önüne geldi. Yazımı 
bu seslenişle bitiriyorum.

"Hoş geldiniz, hoş geldiniz... Sefalar getir
diniz. Ne iyi yaptınız da geldiniz. Bakın 
çocuklar bakın misafirlerimize. ”

DUYURU
GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 

BAŞKANLIĞINDAN 
ÜYELERİMİZE DUYURU

Odamız Organ Seçimleri Şubat 2009 tarihinde 
yapılacaktır.

Oda meslek komiteleri seçimlerine seçmen sıfatıyla 
iştirak edebilmeniz için,

1 - Vergi mükellefiyetinizin bulunması şartı aran
maktadır.

2 - 5174 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci 
fıkrası

“İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren 
adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu 
süre zarfında AİDAT ödemeyen üyelerin isimleri, Oda 
Yönetim Kurulu kararıyla MESLEK GURUPLARI ve 
SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNİR.

Bu konu ile ilgili gerekli kontrollerinizi odamızdan 
yaptırabilirsiniz.

YÖNETİM KURULU

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 
MOATGAGE AAOKEA 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 bulynur.

■_____________ 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
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Serbest Kürsü
Uz. Dr. Gürcan VURAL 

Kanser Tanı Uzmanı 
sitonet@superonline.com

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan Aday 
adayı Enver Şahin, 
çok sayıda derneği 
ve kahvehaneleri 
ziyaret ederek ilçem

ftKP'den [mniyete ve SehiHere zi^areı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı, Belediye 
Düğün salonu’nda 
yapılan bayramlaş
maya katıldıktan

IMıı bütçe mara'onıı başlıyor
Meclis Genel Kuru 
lu'nda 2009 mali yılı 
bütçe maratonu 16 
Arahk'ta başlayacak. 
12 günde tamamlan
ması planlanan gö 
rüşmeler 27 Aralık'a 
kadar aralıksız süre
cek. 2009 Mali Yılı 
bütçesinin ikinci 
maratonu, Meclis 
Genel Kurulu'nda 16 
Aralık Salı günü 
başlayacak. Görüş 
meler 12 gün süre
cek ve 27 Arahk'ta 
sona erecek. Resmi 
tatil günleri dahil 
her gün saat 
11.00'de toplanacak 
olan Genel Kurul, o 
günkü programı 
bitene kadar 
çalışmalarını 

izdeki tüm dernek 
üyelerinin 
ve vatandaşların 
bayramını kutladı. 
Gemlik'te kentlilik 
bilincinin gelişti 
rilmesi için gerekli 
çalışmayı yapacak

sonra Gemlik
Emniyet Müdürlüğü 
ve ilçe mezarlığında 
bulunan şehitleri 
ziyaret etti.
AKP İlçe Başkanı 

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 
10'ar dakika olacak. 
12 günde tamamlan
ması planlanan 
görüşmeler 27 
Aralık'a kadar aralık
sız sürecek.
-LİDERLER YEREL 
SEÇİMLER ÖNCESİ 

larını belirten Şahin, 
hemşehri dernek
lerin folkloruyla, 
örfüyle, adetiyle 
şirin ilçemize 
zenginlik ve güzellik 
kattığını işaret 
ederek birçok ilde

Oktay Kahveci ve 
ilçe teşkilatı, 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt başta 
olmak üzere tüm 
personelin bayra

KOZLARINI BÜTÇE 
GÖRÜŞMELERİNDE 
PAYLAŞACAK- 
Meclis Genel 
Kurulu'nda 2009 
mali yılı bütçe 
maratonu 16 
Arahk'ta Maliye 
Bakanı Kemal 
Unakıtan'ın sunum 
konuşmasıyla 
başlayacak. 
Hükümet adına 
konuşması 
beklenen Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, 
dünyada yaşanan 
ekonomik krizden 
en az etkilenen 
ülkenin Türkiye 
olduğunu bir 
kez daha dile 
getirerek Genel 

olduğu gibi 
siz hemşehri 
dernekleri ile 
birlikte ortak 
bir yerde 
bayramlarımızın 
kutlanabileceğini 
söyledi.

mını kutlayarak, 
sohbet etti. 
AKP’liler Gemlik 
mezarlığındaki 
şehitleri de ziyaret 
ederek, dua ettiler.

Kurul'dan 
piyasaları ve vatan
daşı rahatlatacak 
mesajlar vermesi 
bekleniyor. 
Erdoğan'ın, 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
geleneğini 
bozmayacağı ve 
Genel Kurul'da 
DTP'nin bütçe 
üzerine yapacağı 
konuşması sırasında 
dışarı çıkacağı 
bekleniyor. 
DTP'lilerin de 
Başbakan'ın 
protestosuna 
karşılık vereceği ve 
Erdoğan konuşunca 
toplu halde 
dışarı çıkacakları 
tahmin ediliyor.

Kanser korkusu ...
Bu "kanserojen" bolluğunda sağlığımı 

zı nasıl koruyacağız diye düşünüyor
sanız haklısınız!

Uzmanlara bakılırsa çevremiz kansero 
jen kaynıyor!

Tırnak cilaları, saç boyaları, güzellik 
kremleri, kızartma yağları, unlu bazı yiye 
çekler, su, bahk, hatta sebze ve meyvele 
rin bazıları kanserojen maddelerle dolu!

Kısacası bir bilgi karmaşasının tam 
ortasındayız.

Yazılıp çizilenleri dikkate alacak olur
sak yemek, içmekten, hatta soluk alıp 
vermekten korkacağız.

Yani tam bir "Ört ki ölem" durumu 
söz konusu..

Stres kanser yapar mı?"
Evet yapar!
Endişe, korku ve stres kadar sevi m * 

siz, sağlıksız can sıkıcı bir durum yoktur.
Daha az hasta olmak istiyorsanız bu 

üç tuzaktan uzak durun.
Endişe, korku ve özellikle stres kan 

ser bile yapabiliyor.
Kanserin en etkili ilacı ise huzur.
Huzur kanseri önlüyor, kanser huzur

dan korkuyor.
Kanser, kanser yapabilen maddeler 

korkusu son zamanlarda çok abartıldı. 
Bu korku öyle bir noktaya geldi ki, kan 
serojen yiyecek ve içeceklerle ya da 
maddelerle temas etme endişesinin ken
disi,yani "kanserofobi"nin yarattığı stres 
ve endişe bizi kanserojenlerden daha 
çok tehdit eder hale geldi!

Hayatımızın süratle doğal yapısını 
kaybettiği ve çevremizi baş edebileceği 
mizden daha fazla kanserojen maddenin 
sardığı doğrudur.

Yiyip içtiklerimizde, kullandığımız eş 
yalarda, soluduğuz hava ve içtiğimiz su 
larda kanserojenlerin sayısı artmıştır. 
Örneğin, yakın zamanda yapılan bir çalış 
ma stres hormonu epinefrinin göğüs ve 
prostat kanserini tetikieyebildiğini 
göstermiştir.

Yani kanserin stres yaptığı bilimsel 
olarak da kanıtlanmıştır.

Avustralya’da yapılan bir çalışma 
stresli zamanlarda salgılanan Nöropeptit 
Y isimli hormonun bağışıklık sistemini 
bozarak

Eğer kanser korkusunu bir kanserfo 
bi haline dönüştürürsek, bir stres kay
nağı haline getirirsek işimizin çok fazla 
güçleşeceğinden kuşkunuz olmasın.

Stresin, kanser hücrelerini geliştirdiği* 
ni, kanser oluşumunu kolaylaştırdığını 
gösteren birçok bulgu var.kansere karşı 
direnci azalttığını göstermiştir.

Anlatmak istediğimiz şey, endişe, 
korku, moral bozukluğu ve stresin en az 
kimyasal kanserojenler kadar tehlikeli ve 
zararlı şeyler olduğudur.

Eğer kanser korkusu bir endişe ve 
korku haline getirilirse en az hormonlu 
domates veya etler kadar-belki de onlar
dan daha fazla tehlikelidir.

Kansere karşı önlem alalım, kansero
jen yiyecek ve içeceklerden uzak 
duralım derken stresi davet edip "stres 
nedeniyle kanser" olmayalım.

Kanserden korunmak için ihtiyacımız 
olan bilgileri birer stres üreticisi, 
kaygı ve endişe makinesi haline 
getirmeyelim.

mailto:sitonet@superonline.com
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‘Bu seçimde ben 
de varım’ diye
bilmek için her 
adayın yapması 
gereken masraflar
dan bazıları şöyle: 
Adaya özel seçim 
şarkısı 3-6 bin YTL 
Seçim afişleri ve 
propaganda için 
tanıtım filmi 
hazırlayarak,rakip
lerinin bir adım 
önüne geçmek 
isteyen adayların 

’ 10-20 bin YTL’yi 
gözden çıkarması 
gerekiyor.
Ses donanımlı 
otobüslerin 
2 aylık kirası 10-20 
bin YTL.
Yerel kanallarda 
konuşması 
2-4 bin YTL. 
Seçim irtibat 
bürosu açma, el 
ilanları, afişler, 
bayrak, kalem ve 
diğer baskılı tanıtım 
malzemeleri için 
en az 10 bin YTL. 
Kamoanvada 
görev yapacak 
araçların akaryakıt 
ahm giderleri 
için 3-5 bin YTL. 
Kampanyada 
çalışacak eleman
ların maaşları, 
cep harçlıkları 
ve yemek mas
raflarıyla birlikte 
bir adayın cebin 
den toplam 
asgari 50 bin 
YTL harcaması 
gerekiyor.

Seçimde 
adaylığın Oedeli 

50 hin m
29 Mart yerel seçim 
lerinde yaklaşık 3 
milyon vatandaş, 
seçilebilmek için 
yarışacak. 500 bin 
vatandaş halkın 
oyuyla seçilerek 
göreve gelecek. 
Aday sayısının 
fazlalığı Türkiye’de 
seçim sektörünü de 
canlandıracak. 
Seçimlerde 16 
büyükşehir, 65 il; 
.792 ilçe ve bin 350 
beldeden oluşan 
toplam 2 bin 300 
civarında birimde 
adaylar seçilmek 
için yarışacak. 29 
Mart 2009 günü ma 
halle ve köy muhtar 
azalığı ve yedek 
üyelikten, ilçe bele 
diye meclis üyeliği 
ye il genel meclis 
üyeliği için yaklaşık 
500 bin kişinin seçi
mi yapılacak. 20 
siyasi partinin, bel 
de, ilçe ve il genel 
meclisi için ortala
ma 25’er adav oös- 
terdiği hesap edilir 
se, yaklaşık 3 mil 
yon vatandaş bir- 
biriyle yarışacak.

ADAYLAR 
KESENİN AĞZINI 
AÇACAK 
Belediye seçim
lerinde tam anlamıy 
la bir tanıtım iste 
yen adayın, masraf 
listesi 25-50 bin 
YTL arasında 
değişiyor.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN

mHBc0NI-0K SİYASİ GAZETE ■■■! OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3230 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İM
Mssinmsı

HO 
ıı>ıw;: 

l6.l5-l9.00-2l.I5 
DEM

I4.l5-I6.l5- 
l9.l5-2l.00 
Rezervasyon

(Tel i 513 33 21)
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Zeytinspor: 0 Biiyiiksehir Belediyespor; 3

ZEYTİNSPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Genç Kızlar 
Voleybol İl 
Birinciliği mü 
sabakasında 
temsilcimiz 
Zeytinspor, konuk 
ettiği Büyükşehir

Belediyespor'a 
3-0 yenildi. 
İlçe Kapalı 
Spor Salonu’nda 
oynanan ve 
Başhakemliğini 
Şükrü Baş ile 
yardımcı hakemlik
leri Gülseren

Akyel ve Emine 
Erdem'in yaptığı

maçın ilk setini 
Büyükşehir

Belediyespor 
25-15 üstün 
kapadı.
İkinci sette rahat 
bir oyun çıkartan 
Büyükşehir 
Belediyespor 
bu seti 25-10 
alarak 2-0 öne

geçti.
Üçüncü sette 
daha iyi mücadele 
eden Zeytinspor, 
toparlanmasına 
rağmen seti 
25-18 vererek 
maçtan 3-0 yenil
giyle ayrıldı.

OriıangaâspM gençleri EskişehiN 2-0'la geçli

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı 
Süper Gençler 
Liginde 
oynanan maçta 
Örhangazispor 
konuk ettiği 
Eskişehirspor'u 
ilk yarıda attığı 
gollerle 2-0 
yenmeyi başardı. 
Maçın henüz 
6.ncı dakikasında 
Devrim'in attığı 
gorile 1-0 öne 
geçen Orhangazi 
spor, 3 dakika 
sonra yine 
Devrim'in attığı golle 

durumu 
2-0 yaptı ve ilk 
yarı bu skorla 
bitti.
İkinci yarıda 
karşılıklı gelişen 
ataklarda iki 
takım forvetleri 
de yakaladıkları 
pozisyonları 
gole çeviremezken 
69. dakikada 
ikinci sarı kartı 
gören Eskişehir 
spor'dan Mustafa 
Çelik takımını 
10 kişi bıraktı. 
Kalan dakikalarda 
yakaladığı yüzde

yüz gollük 
pozisyonlardan 
yararlanamayan 
Örhangazispor 
maçı 2-0 kazanarak 
3 puanı rahat aldı. 
SAHA

Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Kazım Mutlu, 
Mehmet Bulut, 
Mehmet Tan, 
ÖRHANGAZİSPOR : 
Ömer, Necmi,

Caner, (Dk. 90 
Rahim) Semih 
Durmuş, Emre, 
Semih Selmanlar, 
(Dk. 90+2 Uğur) 
Şafak, Murat, 
Devrim, Mustafa,

Nurullah, 
GOLLER : 
Dk. 6-9 Devrim, 
(Örhangazispor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 69 Mustafa Çelik, 
(Eskişehirspor)
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İMMIlİlllUSmi 
lıtslı,Mm caMılaı 
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçe 
sin de, bir işyerinin deposuna 
giren kimliği belirsiz hırsızlar, 
güvenlik kamerasının kablo
sunu kesti, işyerindeki kapı ve 
pencereleri çaldı. Sayfa 3’de

Gazhane Caddesi’nde bir 
ay önce başlayan asfalt 
çalışmaları sırasında kaldı 
rım bordürler! döşenirken 
müteahhit firma elemanları 
ile esnafın tartışması üzeri 
ne, durdurulan çalışmalar 
cezaya dönüştü. İşyerlerine 
ve evlerine girmekte zorla 
nan cadde esnafı ve mahal 
le sakinleri, kendilerinin be 
tediyece cezalandırıldıkları 
nı söylüyorlar. Haberi 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bush’a ayakkabılı protesto
İktidarı döneminde dünyayı kana bulayan 

ve ülkesinin ekonomisini felç ederek küre
sel krize neden olan ABD Başkanı George 
W. Bush, Irak’a yaptığı veda ziyaretinde bir 
gazetecinin ayakkabı saldırısına uğradı.

Siyasetçilere yumurta atıldığını, domates 
fırlatıldığını, hatta daktilo' savrulduğunu 
gördük ama ayağındaki ayakkabılarını 
çıkarıp fırlattığına dünya ilk kez tanık oldu.

Bu protestoyu Mısır’dan yayın yapan El 
Bağdadiye Tv. de çalışan gazeteci Munta 
zar el Zeydl gerçekleştirdi. Devamı 5’de

H1WIİIWIIIİI
Umurbey’de önceki 
akşam çıkan yangın 
nedeniyle bir ev 
tamamen yandı. 
Saat 19.oo sıraların
da Umurbey Mezarh 
ğı yolu üzerinde 
bulunan Orhaniye 
Mahallesi’nde 
bacadan düşen 
kıvılcım nedeniyle 
başlayan yangın, 
ahşap eve kısa 
sürede yayıldı.
Yangın üzerine, 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi Gemlik 
İtfaiye Grubu, olay 
yerine gelerek, yan 
gının diğer evlere 
sıçramaması için 
önlem alırken, Bur 
sa’dan ve çevre fab
rikalarda da destek 
geldi. Ümurbeyliler 
de traktörlerindeki 
ilaçlama bombaları 
ile yangının söndü 
rülmesine ve çev 
reye yayılmaması 
için itfaiyeye 
destek oldular.

ManmılıiıtoıııııHıı 
l8Mftsııııaw

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay Kah 
veci, aday adaylığı 
başvurularının 19 
Aralık 2008 günü 
saat 17.oo’de sona 
ereceğini hatırlattı. 
Kahveci gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
10 Kasım 2008 günü 
başvuruların'haşla 
dığını belirterek,' 
aday adayı olmak 
isteyenlerin parti 
ilçe merkezinden 
form alarak başvu 
rularını yapmaları 
gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Cemal
Aydın Aybey’in aday 
adaylığı için yapacağı 
basın toplantısının 
yarın ilçe merkezinde 
yapılacağı bildirildi.

Güler, İznik Gölü nün 
siimr Gemlik zeytinlikleri 
için kullandımıa sözü verdi

CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Balık 
pazan Körfez Çay evinde vatandaşlarla yaptığı toplantıda, 
"İznik Gölü'nden gelip Sunğipek'e akan yılda 8 milyon met 
reküp suyun 1 milyonunu (imurbey'e akıtmayı başardık. 
Kalan 1 milyonunun da Gemlikteki zeytinlerin sulanması 
amacıyla Gemlik'e verilmesi için çalışacağız.” dedi. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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i Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kargalarla kanaryalar....
Bu yazıyı yazarken çok zorlandım.
Daha önce yazdığım bir yazıda CHP’nin 

biçimden öteye geçen “açılımım” benimse 
miştim. Olumlu bulmuştum. Kendi ölçeğimde 
desteklemiştim de..

Ancak, Baykal’ın “tek parti dönemine” 
yönelik düşünceleri bu yazıyı kaleme aldırdı.;

Gazetecilik “bıçak sırtında” bir meslektir.
Öyle zamanlar olur ki için parçalansa da, 

yüreğin dağlansa da gerçekleri yazmak 
zorunda kalırsın.

Benimde şimdi yaptığım bu..********** .
Sosyal demokratlar kargalardan, Muhafa 

zakâr dinciler kanaryalardan medet umuyor.
Türkiye’de ilkeler endazesinden, devrimler 

rayından çıkıyor.
x Cumhuriyeti kuran partinin başındaki 

“adam”da, muhafazakar dinci partinin başın
daki adam da asıllarını inkar edip kendilerine 
yol arıyorlar.

Dün gazetelerde vardı Cumhuriyet Halk 
Partisi genel başkanının söyledikleri..

Okuyunca durdum dondum şaşaladım.
O adam konuşmasında tek parti dönemine 

atıfta bulunarak, “Tek Parti döneminin yasak 
çı anlayışına geri mi dönelim?” diye bir 
tespitte bulundu.

İnsanlar “yanlışlıklarının üzerini örterken” 
ya da eleştirileri yanıtlarken nasıl da özden 
uzaklaşıyorlar.

Adama sormazlar mı sen kime hizmet edi 
yorsun arkadaş?

CHP,
Tek kişilik muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu 

nun deştiği yolsuzluk dosyalarıyla toplumda 
hafif bir meltemle iktidar umudu olurken, Bay 
kal’ın yaptığına bakın.

Bugüne kadar hiç bitmeyen bir kinle bili
nen kesimlerin hedef tahtasına dönüşen “tek 
parti dönemine” o partinin genel başkanı da 
saldırıyor.

Bu durum insanın aklına bir sürü soru ve 
saptamayı getiriyor.

Ancak;
„ Şimdi sırası deâil devio yutkunmak da 

düşünenlerin yüreğini dağlıyor.
İçe atarak varılacak nokta belli.
Dışa vurmak ve sorunu kökünden çözmek 

gerekiyor.
Çözüm belli..
Baykal’ın ve kurmaylarının bir an önce 

Atatürkçü, çağdaş, devrimci, halkçı CHP’nin 
başından uzaklaşması..

Çünkü;
CHP’ye ve onu iktidara taşıyacak seçmen

lere zarar veriyorlar.
Dün de, bugün de gelecekte de “bu 

heyetin” yarar sağlamayacağı kesinleşmiştir.
Görünen o ki;
Baykal’ın iktidar olmaya niyeti yoktur.
Güzel giyinmek ve güzel konuşmak yet

miyor iktidar olmaya.
İlkeli olmak,
Donanımlı olmak,
İnançlı olmak,
Barışçı olmak,
Uzlaşmacı olmak da gerekiyor.
Baykal bu özelliklerin tümünü bir arada 

taşımıyor
Ve..
Baykal Türkiye’de iktidara gelmek istemi 

yor.. ...... x .
Büyük bir olasılıkla yuregı yetmiyor.
Bu durum sosyal demokratların, Atatürk 

ı, ulusseverlerinçülerin, liberal a) 
I yüreğini acıtıyor.

Cezalı cadde
Kasım ayı ortaların
da asfalt kaplama 
çalışmalarına 
başlanan Gazhane 
Caddesi’nde, 
müteahhitin esnafla 
tartışması sonucu 
kazılan yollar 
olduğu gibi 
bırakılarak, ekipler 
başka bir caddeye 
gönderilmişti. 
Yaklaşık bir aydır 
toz toprak içinde 
kalan Gazhane 
Caddesi’nde işyeri 
bulunan esnaf 
ve konutlarda 
oturanlar, 
belediyeye ateş 
püskürüyorlar. 
Bugüne kadar da 
yarım kalan çalış
malara başlanama- 
masına caddede 
bulunan esnaf 
ise “Belediye 
bizi cezalandırdı.
Daha cezamız 
bitmedi mi?” diyor. 
Asfalt kaplanması 
için başlatılan 
çalışmalar sırasında 
yaya kaldırımları 
sökülmüş, bordürler 
döşenirken bazı iş 
yerlerinin sahipleri 
kaldırımların yüksek 
olması nedeniyle 
çalışanlara itiraz 
etmişlerdi.?
Bu nedenle birçok 
işyerinin kaldırımları 
söküldüğü için 
işyerlerine girip 
çıkılması sorun 
olmuş, esnaf 
işyerlerini tahta

kalaslar ile veya par 
ke taşı döşeyerek 
girip çıkmaya 
başlamıştı.
Kurban Bayramı 
sonrası başlaması 
beklenen Cadde 
asfaltlanmasının 
başlamaması üze 
rine, bu bölgede 
oturanlar cad
delerinin cezalı 
cadde öldüğünü 
söylüyorlar. 
Gazhane Cadde 
si’nde asfalt 
çalışmaları başla
madan elektrik 
kablolarının yer 
altına alınmamasını 
ise “Seçim yatırımı” 
olarak aceleye 
getirilmiş hizmet 
olarak yorumlu 
yorlar.

Bordür taşlaıielılike yaratıyof
İlçemizin çeşitli 
semtlerinde devam 
eden asfaltlama 
çalışmaları öncesi 
yaya kaldırımlarının 
önlerine konan 
bordürlerin gelişi 
güzel yollara 
bırakılması tehlikeye 
neden oluyor. 
Paletler ile sokak 
aralarına ve cadde 
üzerlerine düzensiz 
olarak bırakılan bor
dürler, araçların 
geçişleri sırasında 
çizilmelerine neden 
oluyor.
İstiklal Caddesi 
Bora Sokak Yataş’ın 
yanına bırakılan 
bordürlerin düzensi
zliği araç sürücü
lerinin şikayetlerine 
neden oluyor.

Sokak aralarına 
düzensiz bırakılan! 
bordürler araçların| 

0 çizilmesine! 
neden oluyor,
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İM^teMıaiıı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bir işyerinin depo
suna giren kimliği 
belirsiz hırsızlar, 
önce güvenlik 
kamerasının 
kablosunu kesti, 
ardından işyerindeki

kapı ve 
pencereleri çaldı. , 
Edinilen bilgiye 
göre, Alaattinbey 
Mahallesi Söğütlü 
Çavuş Sokak'ta 
Fatih H.'ya ait 
alüminyum 
kapı-pencere

deposuna giren kim
liği belirsiz kişiler, 
yakalanmamak için 
kameranın kablo
sunu kesti. Hırsızlar, 
4 adet alüminyum 
kapı ile çift kanat 
açılır pencereyi 
alarak kaçtı.

Zaranının 
3 bin 500 YTL 
olduğunu söyleyen 
işyeri sahibi 
Fatih H., polise 
başvurdu.
Olayla ilgili 
başlatılan soruş
turma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bir villaya giren 
hırsız, 25 bin YTL 
değerindeki altını 
alıp kaçtı.
Edinilen

bilgiye göre, 
Konak Mahallesi 
Konak Caddesi 
Yeşil Sokak'ta 
bulunan Sedat B.'ye 
ait tripleks villaya, 
çatı katındaki

pencereyi zorlayarak 
giren kimliği 
belirsiz bir kişi, 
25 bin YTL 
değerindeki ziynet 
eşyalarını çaldı.
Villanın

sahibi Sedat B.'nin 
müracaatını 
değerlendiren 
polis olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

6enc taılııı nHHnı zehirlendi
Bursa'nın merkez 
Ösmangazi 
ilçesinde arızalı 
olduğu belirtilen 
şofbenden sızan 
gazdan zehirlenen 
genç kadın 
kaldı rı I ıdğı has
tanede hayatını 
kaybetti.

Edinilen bilgiye 
göre, Atıcılar 
Mahallesi Aydın 
Sokak'ta ikamet 
eden Lütfiye 
Oğuz (38), 
şofbenden 
sızan karbon monok- 
sit gazından 
zehirlendi.

Yakınları tarafından 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan genç 
kadın yapılan 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Evdeki şofbenin 
arızalı olduğu öne

sürüldü.
Olayla ilgili 
başlatılan 
soruşturma 
sürerken genç 
kadının kesin 
ölüm nedeni, 
yapılacak otopsi 
ile netlik 
kazanacak.

Beledive’nin Halk Ekmek Büfesl’ni şovdular
Bursa'nın merkez kimliği belirsiz kapı menteşelerini su ve 4 adet
Yıldırım ilçesinde, kişilerce sökerek içeriye kiloluk yoğurdu
Bursa Büyükşehir soyuldu. giren kimliği alarak kaçtı.
Belediyesi'ne ait Edinilen bilgiye belirsiz kişiler, Büfe işletmecisi
Bursa Ekmek ve göre, Yiğitler 10 adet 10 kiloluk Adnan B.,
Besin Anonim Mahallesi un, 15 kilo çay, polise başvurdu.
Şirketi'ne Türkmenbaşı 10 koli kola, Olayla ilgili
(BESAŞ) ait Caddesi'ndeki 6 adet meyve başlatılan soruştur
ekmek büfesi BESAŞ büfesinin suyu, damacana ma sürüyor.

9 giinliik tatilde Bursa'da 153 kaıa ıldu
Bursa Emniyet geldiğini açıkladı. kaza meydana yaralamalı, 97
Müdürlüğü, Emniyet gelmediği 10 maddi hasarlı
9 günlük Müdürlüğü yaralamalı, 32'si olmak üzere
Kurban tarafından yapılan maddi hasarlı toplam 153 trafik
Bayramı tatili yazılı açıklamada, olmak üzere toplam kazası meydana
boyunca şehir 9 günlük Kurban 42 trafik kazası geldiği bildirildi.
genelinde 2'si Bayramı tatili olduğu belirtildi. Şehir merkezinde
ölümlü 54'ü süresince Kazalarda 22 meydana gelen
yaralamalı olmak Bursa sınırlan kişinin yaralandığı kazalarda
Üzere toplam içerisindeki açıklandı. 2 kişinin öldüğü,
153 trafik şehirler arası Şehir merkezinde 83 kişinin de yara
kazası meydana yollarda, ölümlü ise 2 ölümlü, 54 landığı öğrenildi.

Değişiyoruz!....

Türkiye, her zamankinden çok daha hızlı 
bir değişim içinde.

Bu hareketlilik şimdi siyasete yansımaya 
başladı.

Son zamanlarda AKP, CHP ve MHP poli
tikalarında gördüğümüz farklılaşmayı sadece' 
seçimlere yönelik hamleler gibi değerlendir . 
mek gerçekçi değil.

Türkiye’nin iç hareketliliği artıyor, siyasi 
partiler ülkenin dönüşümüne ayak uyduracak 
politikalar üretiyor.

Bu süreci ve arkasındaki dinamikleri anla
mak zorundayız.

Ülkemizin sosyolojik hareketliliğinin yönü 
nü ilk kavrayan parti AKP oldu. Çok zaman 
popülizme kayşa da yeni gerçekliğe ilişkin 
politikalar üretti, bu sayede iki dönemdir ikti
darda kalmayı başardı.

Siyaset rekabetin alanıdır.
AKP’ye karşı şimdi CHP ve MHP’nin çok 

akılcı bulduğum hamleleri duyuluyor.
“Laik Sistem muhalifi AKP”, devlete yakın 

bir parti haline gelirken, “sosyal demokrat- 
koyu laik CHP” muhafazakâr kesime, “Milli 
yetçi MHP” de Alevi toplumuna yaklaşıyor.

Kimlikler ve kültürler üzerinden siyaset 
yapmanın ötesine geçiliyor.

Sağlam, yeni bir zemin inşa edilmeye 
çalışılıyor.

AKP’nin haksız rekabet avantajı elinden 
alınıyor.

O, sloganlaşan “Türkiye’de türbanı CHP 
çözer” cümlesi her zamankinden daha çok 
konuşuluyor.

Diğer yandan, söylemlerin giderek ben
zeştiğine tanık oluyoruz.

Partiler birbirlerinin tabanına doğru atılım- 
lar yaparken önemli bir soru ortaya çıkıyor.

Süreci, Başbakan Erdoğan’ın, “tek bayrak, 
tek vatan, tek millet” söylemi tetikledi.

AKP, “devletle çatışan parti görünümün
den” uzaklaşıyor.

Erdoğan Kürt kesimle ilişkisini DTP 
üzerinden değil doğrudan kuruyor.

İkinci olarak AKP “askerle çatışan” kim
liğini terk etti.

Lâiklik konusundaki spekülasyonlar yer
ine, öncelik terör ve Güneydoğu konusu 
oldu.

CHP ise yoksul kesimlerin solla irtibat 
kurması gerektiği fikrine sarılıyor.

Dinle ilişki bu açıdan önemliydi.
Açılımı sadece yerel seçimle ilişkilendir 

mek eksik bir değerlendirme olur.
CHP, Türkiye’nin bütün katmanlarıyla 

iletişim kuran bir kitle partisine dönüşüyor.
Belki de “büyük bir uzlaşma” sloganının 

tam zamanıdır.
Bu süreçte, Türkiye Cumhuriyeti kurucu 

ideolojisine geri dönülüyor.
Kendisini Türk sayan herkesin Türk 

olduğunu kabul eden bu büyük bakışa tekrar 
kavuşuyoruz.

Elbette farklı alt kimliklerimiz olacak an ? 
cak hepimizi birleştiren asıl kimlikte buluşu 
yoruz.

Geniş kitle uzlaşmadan yana ve çok ren
klilik, çok seslilik siyasal arenanın hakim ikli
mi haline geliyor.

‘GemlikKörfez’ internette www.g’emlikkorfezgazetesi.cöm:
■B ABONEOLDUNUZMU?
■MI— ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi ve Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler, Balıkpa 
zarı Körfez Çay evinde 
vatandaşlarla kahve
hane toplantısı yaptı. 
Toplantıya kısa bir 
gecikme ile gelen 
Güler, bu gecikmenin 
Umurbey'de bir evde 
çıkan yangın nedeniyle 
olduğunu, yangına 
Büyükşehir’e bağlı 
itfaiye teşkilatının 
sadece tek araç ve iki 
kişiyle yaptığı müdaha 
lenin yetersiz kalması 
nedeniyle Umurbeylile 
r in ilaçlama motorla 
rıyia destek vererek 
yangını söndürebildik- 
lerini, bu durumun da 
çıkarılan Büyükşehir 
Yasası’nın ne denli 
yanlış olduğunu 
bir kez daha kanıt
ladığını anlattı. 
Çoğunlukla zeytin 
üreticilerinin bulun
duğu toplantının 
ağırlıklı konusu zeytin 
ve Gemlik zeytininin

içinde bulunduğu 
olumsuzluklardı. 
Üreticilerin; Gemlik 
Zeytininin marka 
değerinin gitgide 
azaldığı, Gemlik'in 
en önemli değeri olan 
zeytine sahip çıkıl
madığı, tanıtımının iyi 
yapılamadığı yönünde
ki görüşleri dinleyen 
Güler, DPT'nin yaptığı 
son araştırmaya göre 
zeytincinin yaşadığı 
tüm olumsuzluklara 
rağmen halen

Gemlik 'in yüzde 40'ı 
nın geçimini zeytincilik 
ile sağladığının belir
lendiğini dile getirerek, 
üretimden tanıtımına 
kadar Gemlik Zeytini 
için Gemlik Belediye 
si'nin seferber olması 
gerektiğini söyledi. 
Yıllar önce yapılan 
zeytin festivali için özel 
zeytin sigarasının dahi 
çıkarıldığını hatırlatan 
Fatih Mehmet Güler, 
bir de günümüzde 
yapılan Gemlik Zeytin

Festivali'ne bakınca 
"nereden nereye" 
demek ihtiyacı hisset
tiklerini söyledi. 
Umurbey'de göreve 
gelmeden önce "Ey 
Umurbeyliler İznik 
GöJü'nün suyunu 
Umurbey'e getire
ceğim" desem kimse 
inanmazdı diyen 
Güler, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Şu an yılda bir milyon 
metreküp İznik Gö 
lü'nün suyu Umurbey'e 

akıyor. İznik Gölü'nden 
gelip Sunğipek'e akan 
yılda 8 milyon metre 
küp suyun 1 milyo 
nunu Umurbey'e akıt
mayı başardık. Kalan 
7 milyonunun da 
Gemlik'teki zeytinlerin 
sulanması amacıyla 
Gemlik'e verilmesi 
için çalışacağız." 
Gemlik'te Çiftçi Malları 
Koruma Meclisi'nin 
bulunmamasının bü 
yük eksiklik olduğunu 
belirten Güler,

Umurbey'e getirdikleri 
bir milyon metreküplük 
İznik Gölü suyunu, 
Umurbey Çiftçi 
Malları Koruma 
Meclisi'ne verdiklerini, 
bu sayede köy yol
larının bakımından 
güvenliğine kadar 
birçok sorunun 
Umurbey Çiftçi Malları 
Koruma Meclisi'nce 
çözüldüğünü söyledi. 
Güler, Gemlik’te 
Belediye Başkanı 
olması halinde 
Gemlik Çiftçi Mallan 
Koruma Meclisi'ni 
yeniden kuracaklarını 
ve kendi kendine 
çiftçiye hizmet 
etmesini sağlayacak 
kaynak yaratarak 
grayder başta olmak 
üzere gerekli makine 
ve ekipmanı alarak, 
zeytinlik yollarını 
bugünkü bakımsız 
durumundan kurtara
caklarını sözünü verdi. 
Balıkpazarı Mahallesi 
halkı Güler’i 
dikkatlice dinledi.

- ÎJİlOj 
agHO

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
■------- ŞİHERİREKIİYOR

BİATİM 
KABAR YAKINIZ

TAKVİMLER 
SAATLER 

BiMH AJANDALAR 

KALEMLER 
çakmaklar 

H KALEMLİKLER 
RF® SUMENELER 
kjgÎBA BLOKNOTLAR 

KÜLLÜKLER
MATRAKÇILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK gja aa aa 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK ÜİU ÖD 0Ö

GÖRMEDEN KARAR
VERMEYİN _ _ _

Körfez OFSET
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Bush’a ayakkabılı protesto
Gazetecinin kamerelar 

karşısında Irak’ın kukla 
başbakanı Nuri El Maliki ile 
Bush’un basın toplantısına 
katılan Muntazar El Zeydi, 
ayağındaki ayakkabısının önce 
birini çıkarıp, konuşan Bush’a 
doğru fırlatıp, “Bu sana Irak 
halkının armağanı” diye bağır
mış.

Sonra diğer ayakkabısını fırlatmış.
Dün sabah bu protestoyu görünce önce 

şaşırdım, sonra gülmeye başladım.
Gülmemin nedeni, Bush’un usta 

manevralarla başına isabet edecek iki 
ayakkabıdan ustalıkla kurtulmasıydı.

Ya ayakkabılar yüzüne gelseydi ne olur
du Bush’un hali?

Dünyanın jandarması ABD’nin eski lide 
ri George W. Bush, bir süre sonra görevini 
yeni Başkan Hüseyin Obama’ya devrede
ceği sırada yaşanan bu protesto ABD 
karşıtı ülkelerde sevinç yarattı.

Şimdiden Iraklı genç gazeteci Murtazar 
el Zeydi’ye liyakat madalyaları verilmeye 
başlandı.

Libya lideri Kaddafi’nin kızının üyesi 
olduğu bir dernek, Zeydi’ye “Cesaret 
Madalyası” verilmesini kararlaştırmış.

Zavallı Muhtazar El Zeydi’nin ise ne 
olduğu belli değil.

Sorgusundan haber alınamıyormuş.
Iraklı 100 avukat, Muhtazar’ı savunma 

için şimdiden gönüllü olmuş.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Irak’ın besleme ikitidarı, velinimetleri 
Bush’a yapılan bu saldırıya çok üzülmüş 
olmalı:

Cesur gazeteci, ülkesine binlerce ton 
bomba atan ve onbinlerce insanın ölme
sine neden olan, Amerikan ve Ingiliz asker
lerinin işgaline uğrayan vatanı için bir çift 
ayakkabı fırlatmış çok mu?

Ben olsam, Zeydi’ye “ Kahramanlık 
madalyası” verirdim.

Bush Irak’a sessizce gelmiş.
Düşünün bir de geleceği belli 

olsaydı daha ne tür protestolarla 
karşılaşırdı.

Onca gazeteci M i ster Bush’u 
sessiz sedasız dinlerken, biri çık
mış ayakkabılarını çıkararak ülkesi
ni kan gölüne döndüren, yeraltı 
kaynaklarını yağmalayan bir sadist 

lidere fırlatmış.
Cesaret işi..

. Eğer Muntazar El Zeyd, kahpe bir kurşu
na hedef olmaz yaşarsa bilin ki gelecekte 
ulusal kahraman olacaktır.

Bu protesto basın tarihine geçecek, 
Buiness rekorlar kitabında bile yer alabile
cektir.

Kendi ülkesine ve askerleriyle girdiği 
her ülkeye mutluzluk getiren bir liderin tari 
he geçecek bu protestosu unutulmayacak.

Gelecekte Muhtazar El Zeyd’in Bush’a 
fırlattığı ayakkabıları ya bir müzeye kona 
cak, ya da bir müzayede de büyük fiyatla, 
satılacaktır.

Yıllar sonra Irak’taki bu kukla hükü 
metin yerine ulusal bir hükümet geldiğin 
de, mutlaka işbirlikçilerden hesap soracak 
ve Zeyd’in Bush’a fırlattığı ayakkabıların 
heykelini de yaptırıp ülkenin en önemli bir 
yerine ABD’ye ilk baş kaldırış anıtı olarak 
dikecektir.

Tıpkı, Kurtuluş Savaşı’nın ilk kurşununu 
sıkan gezeteci Haşan Tahsin’in heykeli 
gibi.

Orhangazi 
Belediyesi 
Kültür İşleri 
Müdürlüğünün 
organize ettiği 
ve geçtiğimiz yıl 
hayli ilgi gören 
Çanakkale Müzesi 
bu yıl Orhangazi'de 
yine açılıyor.
14-19 Aralık 
tarihleri arasında 
Göl Park AVM 
zemin katta 
Çanakkale 
savaşında 
kullanılan silah 
giysi ve malze 
melerin sergile 
nece ği sergiye 
yine yoğun ilgi

gösterilmesi 
bekleniyor. 
Orhangazi 
Belediyesi Kültür 
İşleri Müdürlüğü

ve Göl Park 
AVM'nin katkılarıyla 
düzenlenecek olan 
sergi Pazar günü 
başlayacak.

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

ELEMANARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

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

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

Balıkpazan 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. Civarı S. 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 t

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 
TD^ACv^AiVrLA^ 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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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Merinos Parkı, Kent 
Hali, Nilüfer Vadisi,
Filament Köprülü 
Kavşağı ve Hamitler 
Toplu Konutları, 20 
Aralık Cumartesi gü 
nü Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
katılacağı törenle 
hizmete açılıyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, Baş 
bakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın hizmete 
açacağı yatırımlarla 
ilgili yaptığı açıkla
mada, "Bursa'nın 
değerine değer ka 
tan yatırımlarımız
dan Merinos Parkı, 
Kent Hali, Nilüfer 
Vadisi, Filament 
Köprülü Kavşağı 
ye Hamitler Toplu 
Konutları halkımıza 
hayırlı olsun. 
Başbakanımızın 
da katılacağı açılışı 
miza tüm hemşeh 
rilerimizi bekliyoruz" 
dedi. Başkan Şahin, 
Bursa'nın dünyanın 
marka kentleri 
arasındaki yerini 
alması için çalıştık
larının altını çizerek, 
bu konuda kentin 
yıllardır konuşulan 
yatırımlarını ve ha 
yal projelerini haya
ta geçirdiklerini 
söyledi.
Türkiye projesi 
olarak nitelendirilen, 
Bursa'yı kongre

İç Kozahan boşaltılıyor
İngiltere Kraliçesi II. 
Elizabeth ve eşi 
Edinburgh Dükü 
Prens Philip'in geze 
rek dünyaya tanıttığı 
Koza Han'ın iç Koza 
Han bölümündeki 35 
işyeri mahkeme ka 
rarıyla boşaltılıyor, 
iç Koza Han, Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü 
tarafmdan restore 
edilecek. Restoras 
yon çalışmalarının 
yaklaşık 2 yıl sürme
si bekleniyor. 
Restorasyonun 
tamamlanmasıyla iç 
Koza Han'da gıda 
üzerine faaliyet 
gösteren işyerleri 
olmayacak, yerine el 
sanatlarının sergilen 
diği işyerleri açıla
cak. Şimdiki 
kiracılara da ihaleye 

H®

kenti yapan Meri 
nos'taki merkezin 
2009 yılının haziran 
ayında hizmete 
açılacağını belirten 
Şahin, "Kongre ve 
kültür merkezinden 
önce Merinos'ta 252 
bin 500 metrekarelik 
yeni yeşil alanda 
oluşturduğumuz 
parkı hizmete açı 
yoruz. 81 farklı türde 
2 bin 500 ağacı, 11 
bin 600 bitkisi, suni 
göleti, kafeterya, res 
toran, dinlenme ve 
çocuk oyun alanları 
ile Merinos Parkı, 
Bursa'riın yeni din
lenme ve sağlıklı 
yaşam yeri olacak." 
diye konuştu.
Mimarisiyle yalnızca 
diğer şehirlerin değil 
tüm Avrupa'nın 
dikkatini çeken yeni 
Kent Hali'nin yapı 
siy la Bursa tarımına

öncelik tanınacak. 
Dünyanın ilk ahşve 
riş merkezlerinden 
sayılan ve ünü Krali 
çe Elizabeth'in ziya 
retiyle kıtalararasına 
yayılan Koza Han'da 
beklenilen restoras 
yon nihayet başlı 
yor. İki yıl önce Vakıf 
lar Bölge Müdürlü 
ğü, İç Koza Han'daki 
35 işyeri sahibine, 
'Boşaltın talimatı* 
verdi. Bursa Sulh 
Hukuk Mahkeme 
si'ne taşınan tahliye 
talebinde, mahkeme 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü'nden 
proje istedi. Hazırla 
nan proje önce 
Anıtlar Kurulu'nun 
cmeyuM <ıldı, ardın
dan mahkeme 
heyetine»sunuldu.

güç katarken insan 
sağlığına odaklı 
satış anlayışıyla da 
hijyenin yeni adresi 
olduğunu belirten 
Şahin, 20 yıldır kent 
merkezinden taşın
ması konuşulan 
halin Görükle'de 
parmakla gösterilen 
bir tesise kavuş
tuğunu söyledi. 
Bursa Büyükşehir • 
Belediyesi olarak 
kentin bir çöküntü 
bölgesini daha 
yaşam merkezi 
haline dönüştürdük
lerini anlatan 
Başkan Şahin, 
Nilüfer Vadisi'nin 3,5 
kilometrelik ilk 
etabında ortaya 
çıkan güzelliklerin 
göz kamaştırıcı 
olduğunu söyledi. 
5,5 kilometrelik 
Nilüfer Vadisi'nde 
3,5 kilometrelik ilk

Bursa kamuoyunda 
heyacanla beklenen 
"İşyerleri tahliye 
edilecek" kararı 
açıklandı.
Mahkeme kararının 
ardından İç Koza 
Han'daki 35 işyeri 
boşaltılmasına 
başlanıldı. Zaman 
zaman görev İllerle 
esnaflar arasında 
gerginlik yaşandı. 
Devreye giren polis 
ekipleri ortamı 
sakinleştirirken, bir 
polis ekibi günboyu 
Koza Han'da devriye 
görevi yapıyor. 
Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü, 35 iş 
yerinin bulunduğu iç 
Koza Han'ın kültür 
merkezi olacağını 
açıkladı. Yetkililer, 
restorasyon çalış

11
etabın sonuna gelin
di. Burada, spor 
alanları, basket ve 
voleybol sahaları, 
kaykay pisti, çelik 
köprü, altgeçit, 
ahşap çocuk oyun 
alanları, kafe, 
güvenlik birimleri, 
büfe, yaya ve 
bisiklet yolları 
ile otopark 
bulunuyor. 
Hamitler'de 
başlatılan ve 948 
aileyi ev sahibi 
yapan toplu 
konutların 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
da katılacağı törenle 
20 Aralık Cumartesi 
günü sahiplerine 
teslim edileceğini 
ifade eden Başkan 
Şahin, Hamitler'de 
ikinci etap çalış
malarına da baş
landığını kaydetti.

malarının tamamlan
masıyla şu anda 
çay evi ve fast- 
foodçuların 
bulunduğu yere 
el sanatlarının 
satılacağı işyer
lerinin faaliyet 
göstereceğini 
bildirdi.
Tarihi çarşıdaki bazı 
dükkanlarda kaçak 
olarak yapılan 
değişiklikler tarihi 
yapının dokusuna 
zarar verdiğini öne 
süren yetkililer, 
restorasyonun 
tamamlanmasıyla 
bölgede tarihi 
dokuya uygun 
bir restorant açıla
cağını, diğer işyer
lerinin ise gıda 
üzerine olmaya
cağını belirtti.

Yaşamdan
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

TV İLE İZDİVAÇA BUYRUN
TV kanallarında farklı isimlerde evlilik 

programlan yapılıyor. Bu evlilik program
ları şimdiye kadar Star'da "Esra ile Desti 
İzdivaç", Flash'ta "Desti İzdivaç", ”Fox'ta 
ise "Su Gibi” isimler altında yayınlanıyor. 
Bu tür programların ilkinde ilgiyle izlen
meleri doğal olabilir. Ancak medyanın ter
sine bir durumu var. Avrupa da aynı tarz
dan programlar ardarda yayınladığında ilgi 
azalmakta. Türkiye de aynı tarzda bir çok 
program çikmasina rağmen ilgi ise azal
madan devam etmektedir.

TEM A A DUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TOVakhifflfırıitaİMîliiiılsn’SııyıııiüBoşılliMa' 
kampanyasıra su tûkeöminm önlenilesi için sizde katlın

Seyirci tarafından izlenmesindeki etken
lere baktığımızda: Eğlencenin yanı sıra 
programa katılanlar mala ve mülke ulaş
ma, kendisini talip olanların yerine koya 
rak bende onun gibi olabilirim hayali taşi- 
makta. Bu durumda kazananlar ise: Yapım 
cı kuruluş ve izlenme oranlarını ve reklam
ları kapan TV kanalları oluyor.

Bu programların özellikleri ise şöyle: 
Evlilik yazın boşluk bırakın kişiye talip 
oldu ğunuzu cep telefonunuza yazın gön
derin. Eğer onu beğenmezseniz elimizde 
başkası var onu al denilmektedir. Pazarda 
meyve, sebze satar gibi birini beğenmez 
sen diğerini seç denilmektedir İnsanlar 
kullanılan satılan bir mal gibi özelliklerle 
sunulmaktadır.

Bu programlara katılan damat adayları
na: Evin var mı? Emekli maaşın? Geliri? 
türünden maddiyata dayanan sorular 
sorulmakta. Bu sorular gelin adaylarına 
ise nadir olarak sorulmaktadır. Kız tarafın
da evleneceğin erkeğin yaşlı oluşuna ya 
da çocuklarina bakmaya razı olanlarda 
bulunmakta.

Gelin adaylarından katılanlanndan 
kimisi iş yaşamından sıkıldığını, işini yeni 
bıraktığını dile getirmektedir. Sorunları ile 
baş başa bırakılan kadınlar...

Buradan hareketle kadının geçmişten 
gelen konumunu anımsarsak: Kadın ikinci 
sınıf konumda yansımaktadır. Yaşamlarına 
getirilen müdahaleler, çağdaş toplumda * 
yaşam şartlarının değişmesiyle onlara 
yapılan sınırlandırmalar azalmaktadır. 
Fakat kadınlar erkek egemen anlayışın 
biçtiği rolden kurtulması amaçlanmamak- 
tadır. Gemisini kurtaran kaptan anlayışı bu 
programlarda da gün yüzüne çikmaktadir. 
Çünkü başta geleneksel kriterlere 
uymayanlar "paralı erkek", "güzel kadın” 
vs. olmadıkları için yapımcılar tarafından 
elenmektedirler.

Oysa kadının sorunlarının sistemin 
ekonomik siyasal sorunlarının içinde 
olduğu bilinmelidir. Bu tür yapımlar 
toplumumuzdaki erkek-kadın ilişkileri ile 
bu çerçevede medeni sorunları magazinel 
objeye dönüştürmeye yarayan örnek bir 
araç olmaktan öte gidemeyecektir.

mailto:ozgkara@hotmail.com
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i * Düşünsel Boyut

Yelda BAYKIZ
e-mail: yeldabykz@gmail.com

J ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

Bayramda Trafik Karmaşası

Gemlik'in genelinde bayramda da yine 
çile çekildi. Trafik akışı ne yazık ki sıkın
tılarla sağlanmaya çalışıldı. Yetkililer 
kadar elbette; gerek yayaların gerekse 
şoförlerin olumsuzlukları var. Şu da bir 
soru ki; otoparkı olmayan bir şehirde ne 
kadar düzen sağlanır?

İki sahil ağzına kadar araba dolu. 
Buradan zaten polis toplasanız gün 
içerisinde lütfen bir iki kere geçiyor. Bu 
bölgelerde de trafik asayişine ihtiyaç var. 
Örneğin; İkinci (Yeni) Sahil'den Bursa 
Yolu’na gidiş serbestken, tam tersi 
istikamette geliş yasak. Oysa, bu yasağın 
çoğu zaman delindiğini görüyoruz.

İstiklal Caddesi zaten almış başını 
gidiyor. Başıboş bir mayın tarlası gibi. 
Motosikletli polisler de yetersiz kalıyor.

Ara sokaklar ilçemizde çok dar. iki 
araba zor sığıyor. Bazen de tek bir araba 
bile geçiş olanaksız. Bu durumda birçok 
ara -sokakta gelişi güzel park edilmiş 
araçlar söz konusu. Hangi aradan çıka
cağınızı şaşırıyorsunuz. Kötü bir durum 
meydana gelse; yangın, kaza gibi hiçbir 
şekilde müdahaleye fırsat kalmayacak. Bir 
de düşünün bayram dolayısıyla ilçemize 
gelmiş misafir araçların fazlalığını...

Bursa - Gemlik- Kumla otobüslerinin iç 
acısı durumunu ise bunu birebir yaşayan 
ya da gözlemleyen her vatandaş biliyor. 
Bayramda bu durum ikiye katlanıyor. 
Uzun uzadıya kuyruklar... Sırasını 
bilmeyen ve fırsat kollayan gözü açıklar...

Sonuç olarak, seçimi kazanan hangi 
aday olursa olsun mutlaka otopark olayı
na bir çözüm bulmalıdır. Bu kadar 
şehirleşmeden sonra artık nereye yapılır 
bilinmez. Bilinen tek şey Gemlik'in üç dört 
noktasına mutlak suretle otopark yapıl
masıdır. Bununla da kalmayıp sinyalizas 
yon sisteminin oturtulması da kaçınıl
mazdır.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik İlçe Trafik Şube Müdürlüğü’nden 
aldığım B sınıfı ehliyetimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ERHAN DURAN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Sefahattin Efe UZUNKAYA

Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil 
kartımı, Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. MİKAİL SEVİÇ

NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanım ile vergi kimlik kartımı 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
DİLEK UZUNKAYA (DOĞU)

16 Aralık 2008 Sah 
SEDA ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı No: 13 
Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Körfez ınttuiHii
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3231 

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
MURO 

ll.30-l4.00 - 
16.15-19.00-2L15

DESTERE
I4.l5-I6.l5-
I9.I5-21.00 
Rezervasyon

(Tel: 51553111

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Cahsian oğreaciye müirte KAMPA
MEB'in başarıyı ve 
derslere devamı 
teşvik için hazırla 
dığı taslakla 11. sı 
nıf öğrencileri 12. 
sınıfın derslerini 3 
sınav hakkıyla geçe
bilecek.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, 4 yıl olan lisenin 

. 3 yılda bitirilmesinin 
yolunu açıyor.
Lisenin ilk üç sınıfın 
da üstün başarı 
gösteren ve notları 
9O’ı geçen öğren
cilere 'bir yıl erken 
mezuniyet' imkânı 
getiriliyor.
Hazırlanan taslakla 
ilgili diğer öğretim 
dairelerinin ve il 
milli eğitim müdür
lüklerinin görüşleri
ni aldıklarını belir 
ten Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı 
Merdan Tufan, deği 
şikliğin önümüzdeki 
günlerde kurulda 
görüşüleceğini 
açıkladı.
Ortaöğretim Genel 

I Müdürü Emin 
i Gurkan da 

amaçlarının 'başarr 
yı teşvik' olduğunu 
vurgularken, birçok 
ülkede benzer uygu 
lamaların bulun
duğunu hatırlattı. 
Gürkan, çalışmanın 
hayata geçmesi son
rasında 'öğrencilerin 
daha fazla okula 
bağlanacağını ve 
derslerine daha 
çok çalışacağını' 
kaydetti. Bu öğretim 
yılına yetiştirilmesi 
öngörülen uygula
ma, şu anda ortala
mayı tutturan 50 
bine yakın lise 
son sınıf öğren 
çişini etkiliyor. 
Liselileri yakından 
İlgilendiren Ortaöğ 
retim Kurumlan 
Sınıf Geçme Yönet 
meliği'ndeki değişik 
liğe göre, uygula
madan 9,10 ve 11. 
sınıftaki notları 90 
ve üzerinde olan 
öğrenciler yararlan^ 
abilecek. 11. sınıfta
ki öğrenci 12. sınıf 
derslerinden sınava 
girecek. Bu sınavlar 

'ortalama yükseltme 
ve sorumluluk 
sınavları* ile birlikte 
yapılacak. 11. sınıf 
öğrencilerinin liseyi 
bir yıl erken bitire
bilmesi için 3 şansı 
olacak. Öğrenciler 
haziran, eylül ve 
şubat aylarında bu 
şanslarım deneye
cek. 11. sınıfın so 
nunda haziran ayın
da girdiği sınavlarda 
başarılı olan öğren
ciler 12. sınıflarla 
birlikte diploma ala
cak. Hazirandaki 
sınavlarda 
geçemediği dersleri 
ise eylül ayındaki 
sınavda verebilecek. 
Yine de geçemediği 
dersler olursa 
şubat ayında bu 
derslerin sınavlarına 
girebilecek.
Haziran ve eylül 
ayındaki sınavlarda 
derslerin önemli 
bir kısmını geçen 
öğrencilerin 
12. sınıfa devam 
mecburiyeti 
olmayacak.

“2002 Şaşmu hs^ıt^nnda kgşnfimya” 
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.

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

BAŞBAKAN BURSA’DA
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

20 Aralık 2008 Cumartesi günü 
siz değerli hemşehrilerimiz ile buluşmak 

üzere Bursa’ya geliyor

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

AK PARTİ

Araçlar, 20 Aralık 2008 Cumartesi günü 
saat 12.00’de İskele Meydam’ndan 

hareket edecektir.
AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

OKTAY KAHVECİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI AK PARTİ

http://www.alporganizasyon.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

HRKYİUIKTECRÖBEMİZLE CUMARTESİ PAZARINDA DAHİZMETİNİZDEYE.

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özkan Shopping Karsıyı ■ TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kalite tesadüf değildir"
* EzİNE BeJAI PfyNİR ‘ PASTIRMA ÇeşİtIerİ
* ÇerIiez ' Dil PEynİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
* H aci Z'ıyt Kaşari * Demİicİo^Iu Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari * BaI-ReçeI
* Krem Peşnİr * İzmir TiIlm ' Mitaliç
* StpET PtyNİRİ * ZtyiİN ÇeşİtIerİ
‘Kaşar Loru * TaIiİn ' PeIimei
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Çalıntı motosikletle 
atlam bıçaklayınca 

yakalandı
Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesinde, çalıntı motosikletle 
bir genci bıçakladıktan sonra 
kaçan zanlı, trafik kazası yapın 
ca yakayı ele verdi. Syf 3’de

inii'iMiıianıiıııı
^fsursa’nın ikinci üniver

sitesinin Gemlik’te açılma 
sının kesinleştiği öğrenildi. 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Bursa Belediyeler 
Birliği’nin Sapanca’da yapı 
lan toplantısında konunun 
ele alındığını söyledi. 
Bakan Faruk Çelik’in de 
onayı alınarak, ilgili yasa 
nın yerel seçimlerden son 
ra, TBMM den geçerek, ça 
lışmalara başlanacağı bil 
dirildi. Uludağ Ünivers ites i 
Gemlik Yerleşkesi içinde 
kurulacak olan teknik 
üniversitenin Türki ye’deki 
üçüncü teknik üni versite 
olacağı belirtildi. Sayfa 2’de

ftıheneOral 
fiKP’den aday 

adaylığını açıklıyor
Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nde belediye 
başkanı aday adayı 
sayısı 6’ya yükseldi. 
AKP Gemlik Belediye 
Meclis ve Büyükşehir 
Belediye Meclis 
Üyesi Mimar Cemal 
Aydın Aybey, 
bugün saat 13.oo’de 
AKP ilçe merkezinde 
partililere ve basın 
mensuplarına 
aday adaylığını 
açıklayacak.

Öte yandan, Belediye 
Başkanlığına ilk kez 
bir bayanın aday ada 
yı olacağı dün gazete 
mize gelen faksla 
öğrenildi. Habibe 
Oral adlı bayanın dün 
ilçe başkanlığından 
başvuru formu alarak, 
aday adayı olacağını 
bildirdiği belirtildi. 
Oral, bugün saat 
14.oo’de AKP ilçe 
merkezinde aday 
adaylığını açıklayacak

Adaylar ve teknik üniversite
Yerel seçimlerin takvimi yaklaştıkça 

siyasi partilerde hareketlenme de çoğalt 
yor.

İlçemizde en hareketli günler AKP de 
geçiyor.

Bugün Mimar Cemal Aydın Aybey, saat, 
13.00 de parti merkezinde aday adaylığını 
açıklayacak.

Yine AKP’den bir bayan aday adayı 
Habibe Oral’da saat 14.oö de aday 
adaylığını duyuracak.

DP’de işler karışık. Devamı sayfa 5’de

Prof, Kalıpçı 
Atatürk’ü 
anlatacak 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından 
‘Atatürk’ konulu 
panel düzenleniyor. 
Araştırmacı-Yazar 
Prof. İlknur Gühtür 
kün Kalıpçı’nın 
konuşmacı olarak 
katılacağı panelin, 
19 Aralık 2008 
Cuma günü saat 
13.oo’de Uludağ 
üniversitesi Gemlik i. Yerleşkesi Konfe
rans Salonu’nda 
yapılacağıbildirildi.

tfciı»lııMwialiiMi
CHP Belediye Başkan adayı 
Fatih Mehmet Güler, önceki 
akşam Beşiktaşlılar Derneği’nde 
yaptığı konuşmasında, Gemlik’te 
2 bin vatandaşın konut sahibi 
olacağı toplu konut projesini 
anlattı. Gemlik imar sahası 
içinde olan Taşocakları Mevkii 
ile Cihattı Köyü arasındaki 
70 dönümlük hazine arazisine 
toplu konut yapacaklarını 
söyleyen Güler, bu konutların 
finansmanının da Belediyenin 
GEMPORT’taki yüzde 13 lük 
hissesini satarak gerçekleştire
ceklerini belirtti. Sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Gak guk...
Küresel mali kriz dünyayı kasıp kavu

ruyor.
Bizim “boşbakan” ve şürekası da;

“Bize bişey olmaz, bu krizin kitap fır
latıldığında çı kan krizin yanında esamesi 
bile okunmaz, biz IMF’nin ümüğünü 
sıkarız” diyerek zevahiri kurtarmaya kalkı 
yor.

Kalkmasına da..
Bir yandan da devlet e ait ne kadar 

taşınmaz varsa onları da elden çıkarmanın 
yolla rını arıyor.

' Bir yöntem buldu dışarıdan ithal bakan 
bilmem kim..

Devletin taşınmazlarını tahvile endek* 
slemek.

Ekonomistler daha iyi bilir bu yöntemin 
ne işe yaradığını ya da yaramadığını..

Benim anladığım devlet iş yaptığı yer 
için elin arap şeyhine kira verecek.

Ne var ki,
Üretmeden, radikal önlemler almadan, 

toplumsal dinamikleri harekete geçirme
den bir şey olmaz.. '

Bir arpa boyu yol allnmaz.
Arap şeyhine devletin taşınmazlarını 

kiralasak da..
IMF’nin ümüğünü de sıksak..
Delik yama tutmuyor.
Bir fıkrayla durumu daha açık ortaya 

koyahm.
“Denizli’de araştırma yapmak için kamp 

kuran bir grup üniversite öğrencisi, kamp 
yakınına tüneyen bir Denizli horozunun 
sabahın erken saatlerinde yüksek sesle 
ötmesinden çok rahatsız olmuşlar...

Sabahın köründe ortaya çıkan horoz, 
önce dikleniyor, sonra dakikalarca ötüyor- 
muş...

Tabii ekipte ne uyku ne de huzur bırak- 
mı yormuş...

Sonunda sabırlar tükenmiş...Susturmak 
için başlamışlar horozu kovalamaya... 
Horoz önde..

Gençler peşinde... Mahalle arasına dal 
mışlar...

Kovalamacayı gören, fakat bir anlam 
veremeyen yaşlı dede, seslenmiş:

- Hey, evlatlar!.. Bu zavallı horozu niye 
ürkütüyorsunuz?..

- Dede, sabahın köründe ötmeye başlı 
yor, kampı ayağa kaldırıyor.

O yüzden başını keseceğiz!..
- Yazıktır evladım yapmayın!., demiş 

ihtiyar, 'Bırakın, ben onun sesini keserim, 
bir daha da rahatsız etmez sizi...'

Gençler bunun üzerine kovalamayı bı 
rakmışlar. Ertesi sabah, hafif 'gak - guk’ 
sesleri dışında horozdan kayda değer 
hiçbir ses çıkmadığını görünce de şaşırıp 
dedeye koşmuşlar:

- Yahu dede, ne yaptın da bu horozun 
sesini kestin?..*

İhtiyar gülmüş:
- Kıçına zeytinyağı sürdüm. Horoz 

kabararak ötmeye yeltendiğinde, gerisi 
tutmuyor ki kuvvet alsın...

Ancak 'gak - guk' edebiliyor...
Kıssadan hisse: Arkan sağlamsa, iste

diğin kadar kabarır, diklenir, sözünü dinle
tirsin.

Arkan bir gevşemeye görsün, ancak 
‘gak-guk* edersin...”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Uludağ Üniversite
sine bağlı Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde Ulu 
dağ Üniversitesi’n- 
den bağımsız ikinci 
bir devlet üniver
sitesinin kurulması 
kesinleşti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
verdiği bilgiye göre 
Şapanca'da yapılan 
Bursa Belediyeler 
Birliği toplantısına 
katılan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ile birlikte AKP İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın'ın da bulun
duğu toplantıda, 
belediye başkan- 
larının da destek
ledikleri "Bursa 
Teknik Üniversite- 
si"nin Gemlik'te 
kurulmasına 
karar verildi.
Daha önce Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik 
ve AKP Bursa Millet 
vekili Altan Karapa 
şaoğlu ile Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete Cen 
giz'in de yaptıkları 
girişimlerin sonuç 
verdiğini bildiren 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, Ulu 
dağ Üniversitesi’n- 
den bağımsız olarak 
eğitim yapacak olan 
ikinci devlet üniver
sitesinin Gemlik'te

Meydandaki hainiz sökıilılti
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
eski Belediye 
Başkanlarından 
Nurettin Avcı 
tarafından yaptırılan 
fıskiyeli havuz 
dün söküldü.
Yeni Çarşı alanında 
yapılmakta olan 
cazibe merkezinin 
de önünde başlatıla
cak olan çevre 
düzenlemesi 
çalışmaları içinde 
sökülen havuz 
Gemlik'i temsil 
edecek çeşitli 
figürlerin yer 
alacağı havuzlu 
ve saatli olarak 
yapılacak.
Yeni yapılacak 
meydan havuzunda 
Gemlik'in

kurulmasıyla İznik 
ve Orhangazi'deki 
Meslek Yüksek Okul 
larının da Bursa 
Teknik Üniversitesi 
bünyesine katılacak
larını söyledi. 
Gemlik’te Teknik 
Üniversite kurulması 
kararını ilk anda 
açıklamayacaklarını, 
ancak bu güzel 
haberi Bursa çevre 
sindeki vatandaşlar
la paylaşmak iste
diğini'belirten Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, Sapan 
ca'da yapılan toplan
tıda görüşülen Bur 
sa Teknik Üniver- 
sitesi'nin Gemlik'te 
kurulmasının bir 
süredir Bursa gün
deminde olduğunu 
belirterek, "Daha 
önce ikinci bir dev 
let üniversitesinin 
Başbakanımız 
Sayın Recep Tayyip

■jjl

olan yeni saatli 
kulenin etrafında da 
yeniden çevre 
düzenlemesinin 
yapılacağı öğrenildi.

ismiyle yaşayan 
zeytin dalı 
figürlerinin yanı 
sıra denizin ve 
limanı temsil

eden gemi 
çıpası da yer alacak. 
Önümüzdeki 
günlerde yapımına 
başlanacak

Erdoğan'ın da oluru , 
alınarak Bursa'da 
kurulmasının karar
laştırıldığı biliniyor
du. Ancak, kurula
cak üniversitenin 
nerede kurulacağına 
karar verilmemişti. 
Şimdi bu karar 
netleşti. Şapanca'da 
yaptığımız toplantı
da Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanımız Faruk 
Çelik ile AKP İl Baş 
kanımız Sedat 
Yaşar'ın ve toplan
tıya katılan tüm bele 
diye başkanlarının 
da desteğiyle ikinci 
devlet üniversitesi 
nin "Bursa Teknik 
Üniversitesi" ismiyle 
Gemlik Yerleşkesi’n 
de kurulması kesin
leşmiştir. Kurulacak 
olan Teknik 
Üniversite Bursa 
ve çevresinde tek 
teknik üniversite 

olacaktır" dedi. 
Teknik Üniversitenin 
kurulması kararının 
bazı spekülasyonları 
önlemek için de 
seçimden sonra 
Meclise sunulması 
nın kararı alındığını 
söyleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Bürsa 
Teknik Üniversite- 
si’nin Gemlik'te 
kurulma kararının 
YÖK tara fından da 
uygun bu lun- 
duğunu kaydetti. 
Bursa Teknik Üniver 
sitesi’nin Gemlik'te 
kurulmasından 
sonra Yerleşke’de 
bulunan Asım Koca 
bıyık Meslek Yüksek 
Okülları ile İznik 
ve Orhangazi'de 
bulunan Meslek 
Yüksek Okullarının 
da Teknik Üniversite 
bünyesine alınacağı 
öğrenildi.

■ n
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Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, çalıntı 
motosikletle bir 
genci bıçakladıktan 
sonra kaçan zanlı, 
trafik kazası 
yapınca yakayı 
ele verdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemerçeşme 
Mahallesi Narin 
Sokak'ta yürüyen 
Cengiz A. (40),

Kelil maıığu arkadaşını bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kefil 
olduğu arkadaşı 
borcunu ödeme 
yince sinirlenen 
bir kişi, arkadaşını 
bıçakladı. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken zanlı 
polis tarafından

Telefonunu terör örgütü 
kullanıyor” diyerek dolandırdılar

Terör Örgütü 
tarafından yön
lendirildikleri 
iddia.edilen kontör 
dolandırıcıları, 
yapılan tüm 
uyarılara rağmen 
mağdur etmeye 
devam ediyor. 
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
aradığı genç 
kadına, 'Ben

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
tabancayla intihar 
girişiminde bulu
narak, karnındaki 
bebeğin ölümüne 
neden olan 
16 yaşındaki genç 
kadının imam nikahlı 
eşi, annesi ile bir 
sorunu olmadığını 
belirttiği eşinin 
rahatsız olduğunu 
söyledi.
Edinilen bilgiye 

tanımadığı bir genç 
tarafından bıçak
landı. Olay yerine 
gelen 112 acil 
servis ambulansı 
ile hastaneye 
kaldırılan yaralı 
Cengiz A., polise 
verdiği ifadesinde x 
kendisini yaralayan 
gencin eşkal 
bilgilerini verdi. 
Zanlının yakalan
ması için çalışma 

yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Selçuk 
Hatun Mahallesi 
Ünlü Cadde'de 
meydana gelen olay
da Osman G. (29), 
arkadaşı Volkan 
A.'ya (27) kefil oldu. 
Belirtilen tarih 
gelmesine karşın 
Volkan A., borcunu 
ödemeyince ilgili 

başkomiserim, 
telefonunuz terör 
örgütü tarafından 
kullanılıyor' diyen 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı, 
genç kadını 
dolandırmayı 
başardı.
Edinilen bilgiye 
göre, Beşevler 
Mahallesi Beşevler 
Caddesi'nde 

göre Millet Mahallesi 
Muğla Sokak'ta 
ikamet eden 6 aylık 
hamile Z.P. (16), 
imam nikahlı eşi 
C.B.'e ait tabancayla 
karnına ateş 
ederek intihar 
girişiminde bulundu, 
işten eve gelen 
C.B., silah sesi üzer
ine yatak odasına 
gittiğinde bir çocuk 
annesi eşini kanlar 
içinde buldu. 

başlatan polis, 
Soğukkuyu 
Mahallesi Fuat 
Kuşçuoğlu 
Caddesi'nde 
16 NY 371 plakalı 
çalıntı motosikletle 
kaza yapan ve 
ağır yaralanan 
Uğur B.'nin (18), 
verilen eşkale 
uyduğunu belirledi. 
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Tıp Fakültesi 

alacaklı Osman 
G.'nin kapısını 
çaldı. Bunun üzerine 
Volkan A.'yı, 
'Neden borcunu 
ödemedin' diyerek 
bıçakladı.
Zanlı olay yerinden 
kaçarken yaralı 
hastaneye kaldırıldı. 
Polis tarafından 
yakalanan zanlı 
gözaltına alındı.

ikamet eden 
Nurdan S.'yi (42) 
arayan kimliği 
belirsiz bir kişi, 
kendisini 
'Başkomiser* 
olarak tanıttı.
Nurdan S.'ye telefo
nunun terör örgütü 
tarafından kul
lanıldığını, suçu 
işleyenlerin bulun
ması için kontöre

Hastaneye kaldırılan 
genç kadın kur
tarılırken karnındaki 
bebeği öldü. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
Olayı gazetecilere 
anlatan acılı eş C.B. 
ise, "Eşim rahat
sızdı. Biz kendisinin 
toplum insanı 
olmasını istedik.
Annemle bir sorunu 
yoktu. Neden 
olduğunu anlamış 

Hastanesi'ne 
kaldırılan ve 
sağlık durumunun 
ağır olduğu 
belirtilen Uğur 
B.'nin, kullandığı 
motosikletin 
çalıntı olduğu 
ortaya çıktı. 
Cengiz A.'nın da 
teşhis etmesiyle 
Uğur B. tedavisinin 
ardından gözaltına 
alınacak.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Osman G., 
"Volkan benim 
arkadaşımdı, 
borcu için kefil 
oldum, ödemeyince 
alacaklılar beni 
aradı. Ben de 
kendisiyle 
konuşmaya gittim, 
olanlar oldu" 
dedi. Olayla, 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor 

ihtiyaç duyduğunu 
söyleyen kişi, genç 
kadından 590 
YTL'lik kontör istedi. 
Marketten aldığı 
kontör şifrelerini 
belirtilen numaraya 
gönderen Nurda S., 
dolandırıldığını 
anlayınca polise 
başvurdu. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

değilim. 
Kahvehaneden 
geldim, 'yandım 
anam' diye ses duy
dum. İçeri 
girdiğimde kanlar 
içindeydi. Hemen 
hastaneye kaldırdık. 
Bebek öldü, kendisi 
kurtuldu. Annemle 
tartışması yalan. 
Kendisine resmi 
nikah yapacaktım. 
Rahatsızdı, çok 
üzgünüz." dedi

Kriz var kriz!....

Her zaman yazıyorum, ekonomiden anla
mam.

Sizlere bence çok önemli olan bu konuda, 
bilgiler vermek için saygın ekonomistlerin 
görüşlerini öğrenebildiğim kadarıyla aktarı 
yorum...

Bir ülkenin ekonomisi son derece değişik 
etkiler altındadır..

İhracatın ithalata oranla daha fazla olması, 
dış kaynağın bolluğu ve genel yapının sağ 
lamlığı yetmez diyorlar..

Ekonomiyi yönetenlerin tutumu, söyledik
leri sözler önemlidir. '

Özellikle, işler ters gitmeye başladığında 
yöneticilik rolleri daha ağırlıklı olarak öne 
çıkar diyorlar..

Herkesin gözü, lider durumundaki yöneti
cilere döner.

Tek cümlelerinden bir anlam çıkarılır.
Yöneticilere güveni arttırır veya aksine 

krizi derinleştirir.
Birden bire manşetlere çıkan parasal krizi 

Türkiye’de önce iş çevreleri çok ciddi olarak 
gördüler..

Hele ardından, VVashington’dan önlem pa 
keti haberleri çıktıkça, Türk kamu oyundaki 
kaygılar daha da büyüdü.

Herkes Ankara’dan da bir şeyler bekle
di.....

Başbakan Erdoğan ise, Krizin teğet geçe
bileceğini...

Hamdolsun durumun kötü olmadığını" 
söylemekle yetindi.

Oysa bilemediği veya hesaplayamadığı 
konu, toplumun gelen felaketi gördüğünü 
anlamamasıydı..

Halk tehlikeyi net şekilde anlamış ve 
yatıştırma yerine tam aksine krize karşı 
hangi önlemlerin devreye sokulacağıyla ilgili 
haberleri bekliyordu..

İş çevreleri baskısınrarttırıp ardı ardına
“Ankara duyarsız... Plan program hazır

lanmalı...
Önlem paketi yok...” demeçleri verince, 

Başbakan Tayyip Erdoğan bu defa sinirlendi.
Bu uyarıları kendine karşı bir siyasi komp 

lo gibi algıladı.
Sayın okurlar; Hadi Başbakan böyle davra 

nıyordu da, ekonominin dümenini bırak
tığımız, Bakan Mehmet Şimşek, Ekonomiden 
sorumlu Bakan Nazım Erken de, herhalde 
patronlarıyla ters düşmekten korktular.

Söz söylemekten korktuklarından dolayı, 
ne kriz uyarısı yapabildiler, ne de önlem 
paketi hazırlandığını söyleye bildiler...

Sonunda kriz artık saklanamaz noktaya 
gelene kadar sustular..

Ondan sonrasında Başbakanın söylemi 
değişti, Eylül ayında başlayan küresel krizin 
ülkemizi vurması konusunda garip bir tartış
ma yaşıyoruz”

Kısaca sayın okurlarım durum şu;
Krizin son derece sert vuracağı, buna kar 

şılık hükümetin gereken önlemleri almadığı,
IMF ile anlaşmanın da geciktiği söylehi 

yor.
Başbakan ise, İMF’ye ümüğümü sıktır

mam diyor.
Kimse kriz istemez. Kriz demek işsizlik 

demektir.
Yine de, toplumun kendini güvende 

görmek istediği de bir gerçek.
Haftalardır beklenen önlemlerin sürekli 

ertelenmesi, IMF ile anlaşmanın tamamlana
maması, kimseyi memnun etmiyor.

Ezilen kesin bu tartışmayı izleyen işçi ola
cak.

Yazık değil mi bu insanlara ?..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güler, toplu Konut projesini tanıttı
CHP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Güler, Beşiktaşlılar 
Kahvehanesinde 
sinevizyon eşliğinde 
Toplu Konut Proje 
si'nin sunumunu yaptı. 
Yaklaşık 150 kişilik bir 
izleyici kitlesi önünde 
Toplu Konut Projesini 
açıklayan Fatih Güler, 
Gemlik'in yıllardır 
büyük rantlar yarat* 
tığını ve bundan sonra 
da yaratmaya devam 
edeceğini, ne yazık ki 
bu rantların şimdiye 
kadar halkın yararına 
kullanılmadığını, 
artık bu rantların halka 
dönme zamanının 
geldiğini söyledi.
Orhangazi Caddesinde 
bulunan Beşiktaşlılar 
kahvehanesinde yapı 
lan sunumda konuşan 
Güler, ayrıca Gemlik 
Belediye Başkanı 
olduğunda uygulaya
cağı bu Toplu Konut 
ve Kentsel Dönüşüm 
Projesi ile hem güvenli 
ve konforlu konutlar 
yapacaklarını hem de

deprem tehlikesini 
önemli ölçüde bertaraf 
edeceklerini, ayrıca 
kent merkezinde sos 
yal donatı alanları 
için yeni yerler kazana 
caklarını söyledi. 
Projesini duvara 
yansıtılan sinevizyon 
görüntüleri eşliğinde 
slaytlarla yapan Fatih 
Güler, Gemlik'e toplu 
konut yapmak için 
yıllar önce TOKI'nin 
geldiğini ve uygun yer 
için belediyeye başvur
duğunu ancak Gemlik

Belediyesince uygun 
yer olmadığı gerekçe
siyle geri gönderildiği
ni savunarak, oysa ki 
Gemlik Taşocakları 
Mevkii'nde imara açık 
ve hazine arazisi olan 
70 dönümlük bir alanın 
bulunduğunu, göreve 
geldiklerinde bu alanda 
30 dönümü yeşil 
alan olmak üzere 
40 dönümlük alan 
üzerinde 2000 adet 
konut yapacaklarını 
söyledi. Yapılacak 
konutların finansman 

sorununu da yıllardır 
Gemlik Belediyesinin 
GEM PORT'a ortak 
olduğunu ancak bu 
ortaklığın başta yüzde 
25 iken her sermaye 
artırımında Gemlik 
Belediyesinin bu artırı
ma haklı olarak katıla
madığı için bugün 
yüzde 13'e düştüğünü, 
bu hisselerinde bir an 
önce daha fazla değer 
yitirmeden satılarak 
Toplu Konut Projesinin 
finansmanında 
kullanılması

gerektiğini belirtti. 
Yapılacak konutları, 
depremsellik araştır
ması yapılacak olan 
ve depreme dayanıksız 
olduğu belirlenen 
binalarla takasını teklif 
edeceklerini söyleyen 
Fatih Mehmet Güler, 
bu proje ile kent 
merkezinde depreme 
dayanıksız olduğu 
belirlenip yıkılacak 
binalarla birlikte en 
az 70 dönümlük 
boş alan yaratılacağını, 
kazanılan bu yeni alanı 

da yeşil alan, oyun 
sahaları, kültürpark 
ve çeşitli sosyal 
donatı alanları 
olarak değerlendire
ceklerini söyledi. 
Gemlik halkında yıl
ların kötü yönetimi 
sonucu bir umutsuzluk 
gözlediğini söyleyen 
Fatih Mehmet Güler, 
Mustafa Kemal 
Atatürk'ün kurtuluş 
savaşında sarf ettiği 
"Ümitsiz durum yoktur, 
ümitsiz insan vardır" 
sözünü hatırlatarak, 
Gemlik 'in bu durum
dan sıyrılarak hızla 
Türkiye'nin en gelişmiş 
ilçeleri arasında 
haklı yerini alacağını 
belirterek, "yeterki 
ümitsizliğe kapılma 
yalım" dedi.
Halkın büyük ilgisini 
çeken ve yoğun alkış 
larla sona eren proje 
nin sunumunun ardın
dan CHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Güler, vatandaşlardan 
gelen diğer soruları 
yanıtladı.

Başkan Turgut, muhtarları dinledi
Ercüment ESEN
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, yerel seçim
ler öncesi dün 
AKP İlçe Teşkilatı’n 
da mahalle ve köy 
muhtarlarıyla birlikte 
toplantı düzenledi. 
AKP ilçe Teşkilatı 
Başkanı Oktay Kah 
veci'nin de katıldığı 
toplantıda, mahalle 
ve köy muhtarıyla 
birlikte Gemlik ile 
köylerin sorunları 
masaya yatırıldı. 
Düzenlemiş oldukları 
toplantının amacının 
Gemlik'in ve köylerin 
sorunlarını dinlemek 
ve yerel seçimler 
öncesi hazırlık 
açısından karşılıklı 
sohbet edip sorun
ların tespiti olduğu 
nu söyleyen AKP 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Oktay 
Kahveci muhtarlar
dan yapılacak 
hizmetler konusunda 
sorunların tespitinde 
destek istedi. Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ise 
"AKP İlçe teşkilatı

üyeleri ile birlikte 
sizlerle tanışmak ve 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde parti ve 
belediye olarak ne 
gibi hizmetler yapa
biliriz amacıyla siz- 
lerin sorunlarınızı 
dinlemek istiyorum” 
diye konuştu.
Gemlik Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
ile AKP Gemlik ilçe 
Teşkilatı Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
yıllar sonra aynı 
toplantıda bir araya 
gelen muhtarlar 
içerini dökerek 
yaşadıkları sorunları 
dile getirdiler.

Toplantıda önce 
Mahalle muhtar
larının sorunlarını 
dinleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, zaman 
zaman telefonla 
kendisine bağlı 
olan birimleri ara
yarak, almış olduğu 
şikayetlerin hemen 
çözülmesini istedi. 
Gemlik'teki yıkıl
maya yüz tutan 
tarihi evlerden 
bazılarının olduğu 
yerde yıkıldığını 
bazılarının ise tiner
cilere ev sahipliği 
yapmasından dolayı 
mahalle sakinlerince 

şikayet konusu 
olduğunu 
değinen muhtarlar, 
Gemlik'teki tarihi 
evlerin bir an önce 
kurtarılmasını iste 
diler. Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut 
ise Gemlik'te çok 
az sayıda tarihi ev 
olduğunu belirterek, 
tarihi evlerin sahip
lerinin belediyeye 
gelip bir an önce 
müracaat etmesini 
istedi. Belediye 
olarak gereken proje 
desteğini de vere
ceğini söyleyen 
Turgut, gerekirse 
ücretsiz olarak pro

jelerini hazırlatır 
varsa enkazlarını 
da kaldırırım dedi. 
Çöplerin zamanında 
toplanmadığından ve 
çöp konteynerlerinin 
çürümesiyle 
nedeniyle çöplerin 
yerlere döküldüğün
den dert yanan 
muhtarlar, Başkan 
Turgut'tan bu soru
nun bir an önce 
çözülmesini istediler. 
Çürüyen ve bozuk 
çöp konteynerlerinin 
en kısa zaman içeri 
sinde değiştirileceği
ni söyleyen Başkan 
Turgut, vatandaş 
larında çöplerini 
dökerken özellikle 
çevreye karşı 
daha da duyarlı 
olmasını istedi.
Yıkılıp ta yeniden 
yapılması konusun
da ilçe gündeminde 
uzun za mandır yeri
ni koruyan Çarşı 
Camii projesinde 
değinen muhtarlar 
belediye başkanın- 
dan bu sorunu da 
çözmesini istediler. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 

toplantıda bir kez 
daha gündeme 
gelen konuya da 
açıklık getirirken, 
"Çarşı Cami için 
bir kısım insanlar 
bana karşı geliyorlar. 
Çarşı Caminin 
projesi, parası 
her şeyi hazır. 
Vakıfla da sorunu 
aştık ama bizi 
engellediler. Şu 
an için çarşı camini 
yıkamayacağım. 
Ancak yerel 
seçimler sonra 
çarşı camiyi yıkıp 
yeni cami için 
çalışmalara 
başlayacağım. 
Köye muhtarlannın 
da ortak sorunlan 
arasında yere alan 
TEDAŞ elektrik 
şebekesi, köylerdeki 
elektrik direklerinde 
yaşanan sorunlar ile 
yol sorunlan da 
masaya yatın larak, 
çözüm yollan arandı. 
Belediye Başka nı 
Mehmet Turgut ka 
pim her zaman 
herkese açıktır. 
Gemlik'e hizmet için 
vanm” dedi..
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Adaylar ve teknik üniversite
DP ilçe yönetimi, İl Başkan 

lığına sunulmak üzere Gemlik 
Belediye Başkanlığı adayını Dr. 
Adnan Bıyıklı olarak belirlemişti.

Ancak, Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir’in İl 
Başkanhğı’na başvurarak, aday 
olmak istemesi il ile ilçenin 
arasını açtı.

Geçtiğimiz günlerde il Başkan 
lığında yapılan toplantıda bir ka 
rara varılamadı.

Ramazan ayında AS-KA Otel de Faruk 
Güzel’in verdiği iftar yemeğinde, Bayram 
Demir’e ‘Adaylığını koyacak mısın?’ diye 
sorduğumda “Evet” yanıtını aldım.

Partisinin ise DSP olacağı belirtilmişti.
Demir’e DSP’den ışık gelmeyince sanınm 

kendi partisinin kapısını çalmak düştü.
Kulağımıza gelene göre, DP İl Başkanlığı 

Bayram Demir’in adaylığı üzerinde duruyor.
İlçe Başkanlığı Dr. Adnan Bıyıkh’nın.
Bu ikilemi kim ve nasıl çözecek bil mi 

yoruz.
Aday adayı olmak kolay değil.
AKP’de Belediye Başkan aday adayları 5 

bin YTL., Meclis ve İl Genel Meclis üyelikleri 
ne aday adayı olanların ödeyecekleri bedel 
bin 500 YTL.

Partiler bu işten kazançlı çıkacak 
anlaşılan.

Önceki gece CHP Adayı Fatih Mehmet 
Güler, Beşiktaşlılar Derneği Lokali’nde halkla

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.cöm

buluştu.
Güler’in toplantıları artık proje sunumları

na dönüştü.
Fatih Mehmet Güler’i ilk kez izledim.
İşini bilerek yapıyor.
Bilgisayar teknolojisini iyi kullanıyor.
Birkez dersine iyi hazırlanmış bir öğret

men gibi sınıfına giriyor.
Belediye Başkanlığında geçirdiği yılların 

kazananlarını hakkıyla kullanıyor.
Gemlik’te yer yok denilerek yapılamaya

cağı belirtilen Toplu Konut ile ilgili projesini 
hnlattı vatandaşlara.

Yerini bulmuş.
Taşocakları mevkiinde..
Büyükşehir’in 5 binlik planlarınına işlen

miş yer.
Buraya yapılacak 2 bin konutun projeleri

ni de çizdirip uygulama projesini de yaptır
mış.

Konutların yapımı için finansman olarak 
da GEMPORT’ta bulunan Gemlik

Belediye si’nin yüzde 13’lük 
hisselerinin satacaklarını söylüyor. 

Güler, bu evlerin kent 
merkezinde bulunan depreme 
dayanıksız evlerde oturanlara takas 
usulüyle verileceğini ve boşalan 
alanların ise yeşil saha ve oyun alan
larına ayrılacağını belirtti.

Halkın karşısına bugüne kadar 
somut proje ile çıkan bir aday 
görmedim.

Sözde yapılacaklarını sıralayan adaylar, 
yapacakları hizmetlerin bire bir çalışmalarını 
hazırlayıp seçimlerde vatandaşın karşısına 
hiç çıkmadı bugüne kadar.

Bu bir ilk.
Sanırım diğerleri artık Fatih Güler’i izler.
Uludağ Üniversitesi’nin Gemlik 

Yerleşkesi’ndeki durumu giderek Gemlik 
Üniversitesi’nin kurulacağını ilk kez eski 
Rektör Mustafa Yurtkuran hoca açıklamıştı.

Yeni Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz ise 
Belediyenin yaptıracağı yurt protokolü 
töreninde Gemlik’teki üniversitenin Teknik 
Üniversite olacağını, bu konuda çalışmalar 
başlattıklarını duyurmuştu.

Bu konunun kesinleştiğini Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut dün açıkladı.

Bursa’nın 2. Üniversitesi’nin Gemlik’te 
açılacağı Sapanca’daki Bursa Belediyeler 
Birliği toplantısında ele alınmış ve kesin
leşmiş.

Hadi hayırlısı.

IIİIİIİIİBIİİSİİIIİIIIIM
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
operasyonda 
ilköğretim öğrenci
lerine porno 
CD sattığı iddia 
edilen bir kişi 
gözaltına alındı. 
Satıcının okul 
müdürünün 
ihbarı üzerine yaka
landığı bildirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Güvenlik 
Şubesi'nden

yapılan açıklamaya 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
bir ilköğretim 
okulu müdürü 
'155 Polis İmdat 
Hattı'm arayarak 
okul önünde bir 
kişinin öğrencilere 
porno içerikli CD 
sattığını ihbar etti. 
CD sattığı 
belirlenen Şevki 
Z. (34) Tayyareci 
Mehmet Ali 
Caddesi'nde açtığı 
tezgahta ikinci 
el cep telefonu 
ve CD satarken

yakalandı.
Zanlının evinde 
yapılan aramalarda 
çocuk pornosu 
içerikli CD'ler 
başta olmak üzere 
toplam 153 
porno CD ile 
8 bin 119 band 
rolsüz CD ele 
geçirildi. Emniyet 
Müdürlüğü'nde 
sorgulaması 
tamamlanan zan
lının aynı suçtan 
hakkında 5 kez 
işlem yapıldığı 
öğrenildi. Şevki Z. 
adliyeye sevk edildi.

HlIlttlllIlliMlIllllllII!
Bursa’nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
trafik polisleri tara 
fından yapılan kont 
rollerde tespit edi 
len plakasız ve tes 
dilenmemiş moto
sikletlerin kullanımı
na izin verilmiyor. 
Şehir içinde plaka 
sız ve tescil len me 
miş motosiklet sayı 
sının artması üzeri 
ne trafik polisleri

kontrolleri sıklaştır 
dı. Trafik Tescil ve 
Denetim Amiri Musa 
Sevil, ruhsatı olma 
yan, tescil yaptırma 
yan, ehliyeti olma 
yan, hız yapan mo 
tor sahiplerine defa 
larca ikazda bulun
duklarını, plakasız 
motorları yeni de 
olsa topladıklarını 
söyledi. Sevil, moto
sikletleri toplamak

taki tek amaçlarının 
eğitimsiz ve ehliyet
siz insanların motor 
kullanmalarını azalt
mak, tescilsiz mo 
torları da kayıt altına 
almak olduğunu 
belirtti. Sevil, 
sürücüleri ve halkı 
bilinçlendir mek için 
broşür ve belediye 
hoparlöründen 
anons ettirdiklerini 
de söyledi. \

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR .
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MOBTGAGC 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. Civan 120 m2 3*1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL 
________________ Demirsûbaşı 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 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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Danıştay davası Ergenekon'la birleşecek OiııliııııınıtDiiıliMı
Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi, Danıştay 2. 
Dairesi üyelerine ve 
Cumhuriyet gazete
sine yapılan saldırıl 
arla ilgili Alparslan 
Aslan’ın da araların
da bulunduğu 8 sa 
nık hakkında Ankara 
11. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nce verilen 
kararı bozdu.
Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi, Danıştay 2. 
Dairesi üyelerine ve 
Cumhuriyet gazete
sine yapılan saldırı 
larla ilgili davanın 
temyiz incelemesini 
tamamladı. Daire'nin 
kararında, “tüm 
dosya kapsamına 
göre sanıkların men
subu bulundukları 
iddia edilen örgütün 
niteliği, atılı suçların 
vasfının belirlenmesi 
ve delillerin birlikte 
değerlendirilmesi 
yönünden İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahke 
mesi'ne açılan (Erge 
nekon) davası ile bu 
dava arasında huku
ki ve fiili irtibat 
bulunduğunun iddia 
edilmiş olması karşı 
sında öncelikle dava 
ların birleştirilme 
sinde zorunluluk 

bulunduğuna” işaret 
edildi. Kararda, 
“Sanıklar Alparslan 
Arslan, Osman Yıl 
dirim, İsmail Sağır, 
Erhan.Timuroğlu, 
Tekin İrşi, Süleyman 
Esen müdafileri ile 
katılanlar Cumhu 
riyet Vakfı, Yeni Gün 
Haber Ajansı Basın 
Yayıncılık A.Ş, Ayşe 
Sema Özbilgin, 
Serkan Özbilgin, 
Gökhan Özbilgin 
vekilleri ve Cumhu 
riyet Savcılarının 
temyiz itirazları bu 
itibarla yerinde 
görülmüş olduğun
dan anayasal düzeni 
ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etme, nite
likli kasten öldürme 
ve nitelikli kasten 
öldürmeye teşebbüs 
suçlarından resen 
de temyize tabi olan* 
hükmün sair yönleri 
incelenmeksizin 
öncelikle bu sebe
plerden dolayı 
bozulmasına oy bir
liğiyle karar verildi” 
denildi. Ankara 11, 
Ağrı Ceza Mahkeme 
si, ilk kararında dire 
nir ve bu kararda 
temyiz edilirse dava 
dosyşsı Yargıtay

Ceza Genel 
Kurulu'na gelecek. 
YARGITAY 
CUMHURİYET 
BAŞSAVCILIGI'NIN 
TEBLİĞNAMESİ 
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılıhğı, 
Danıştay saldırısı 
davası sanıkları 
Alparslan Arslan, 
Osman Yıldırım, 
İsmail Sağır, Erhan 
Timuroğlu ve 
Süleyman Esen'le 
ilgili, Cumhuriyet 
gazetesine bomba 
atılması ve Danıştay 
saldırısıyla ilgili 
mahkemeye gönder
ilen belgeler dışında, 
“Ergenekon” soruş
turmasına ait tüm 
belge ve beyanların 
getirtilerek yeniden 
bir karar verilmesini 
istemişti. 
Ankara 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
davada sanık Al 
parslan Arslan'ı, “ce 
bir ve şiddet kulla
narak Türkiye Cum 
huriyeti Anayasa 
sı'nın öngördüğü 
düzeni ortadan kal 
dırmaya, yerine yeni 
bir düzen getirmeye, 
fiilen uygulanmasını 
önlemeye teşebbüs 

etmek” suçundan 
Türk Ceza Kanu 
nu'nun (TCK) 309/1. 
maddesi uyarınca ve 
“Danıştay 2. Dairesi 
Başkanı Mustafa 
Yücel Özbilgin'i, 
tasarlayarak ve yer
ine getirdiği kamu 
görevi nedeniyle 
kasten öldürmek” 
suçundan TCK 82. 
maddesinin (a) ve 
(g) bentleri uyarınca 
ayrı ayrı 2 kez ağır
laştırılmış müebbet 
hapisle cezalandır
mıştı. Mahkeme, 
sanıklar Osman Yıl 
dirim, Erhan Timur 
oğlu ve İsmail Sağır 
hakkında da “Cebir 
ve şjddet kullanarak 
Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası'nın 
öngördüğü düzeni 
ortadan kaldırmaya, 
yerine yeni bir 
düzen getirmeye, 
fiilen uygulanmasını 
önlemeye teşebbüs 
etmek” suçundan 
TCK'nın 309/1, mad
desi uyarınca ağır
laştırılmış müebbet 
hapis cezası vermiş, 
cezalar TCK'nın 62. 
maddesi uyarınca 
müebbet hapis ceza
sına çevrilmişti.

Bursa İl Millî 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nce hazırlanan 
'Yönetici İletişim 
ve Gelişim Projesi' 
kapsamında 
okul ve kürüm 
müdürlerine 
yönelik düzenlenen 
seminer başladı. 
Özel Bursa Kültür 
Okulları Özlüce 
Kampüsü'nde 
Klinik Psikolog 
Yalçın Kireççi 
tarafından verilecek 
olan 'Dikkat, 
heyecan, zihin, 
akıl ve alışkanlık 
yönetimleri 
ekseninde 
bütüncül ve 
doyurucu iletişim' 
konulu seminer 
üç gün sürecek. 
Seminere İl Millî 
Eğitim Müdür

Yardımcısı 
Necmettin Esen, 
Şube Müdürleri 
Tahsin Yazır, 
Osman Bat ile 
merkez ilçe 
okul ve kurum 
müdürleri katıldı. 
Ülkenin 
gelişmesinin, 
eğitimcilerin 
yapacağı çalış
malara bağlı 
olduğunu ifade 
eden İl Millî 
Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, 
"Bizlerin vazifesi 
ortaya konulan 
problemleri eli 
mizdeki imkanları 
en iyi şekilde 
kullanarak, planlı 
ve programlı 
çalışarak en 
uygun bir şekilde 
çözmektir." dedi.

T MA A “SUYUNU BOŞA 
J .MIH ja HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi, için siz de katılın
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Sıfır faizli kredi 
başvuruları 

başlıyor
Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Zafer Çağla 
yan, KOBİ'ler ve 
imalatçı esnaf-sanat 
karlara yönelik 
sıfır faizli ikinci can- 
suyu kredi desteği 
için başvuruların 
bugün başlaya
cağını bildirdi. 
Çağlayan, yaptığı 
yazılı açıklamada, 
yaşanan küresel 
kriz ortamında 
KOBİ'lerin ve ima 
latçı esnaf-sanatkar 
ların yaşadığı finans 
ihtiyacının karşılan
masına dönük 
olarak, KOSGEB 
imkanlarıyla 26 
Kasım 2008 tarihin 
de 350 milyon YTL 
kredi hacimli "Sıfır 
Faizli İstihdam En 
deksli Cansuyu 
Kredi Desteği Prog 
ramım" başlattık
larını hatırlattı.
Söz konusu progra
ma 10 bin 999 işlet
menin başvuruda 
bulunduğunu ve 
toplam 551 milyon 
YTL'.l.i.k kredi talep 
edildiğini belirten 
Çağlayan, gelen 
yoğun talep üzerine 
KOSGEB’in bütçe 
olanakları ve Maliye 
Bakanlığının sağla 
dığı destekle, aynı 
program çerçevesin 
de sıfır faizli 2.
Cansuyu Kredi 
Desteği Programı 
mn başlatıldığını 
bildirdi.
Başvuruların, 17-19 
Aralık 2008 tarihleri 
arasında alınacak 
Sıfır Faizli İstihdam 
Endeksli 2. Cansu 
yu Kredi Desteği

Programı ile İ50 
milyon YTL'lik yeni 
bir kredi hacminin 
oluşturulacağını 
belirten Çağlayan, 
açıklamasına 
şöyle devam etti: 
"2. Cansuyu Kredi 
Desteği Programına 
başvurular 19 Aralık 
2008 cuma günü 
mesai saati biti
minde sona erecek
tir. Kredi başvuru 
sırasına göre kul
landırılacağından, 
150 milyon YTL'lik 
kredi hacmi çerçe 
vesinde asıl liste 
oluşturulacak, bu 
limiti aşan başvuru
lar, belirtilen gün
lerde yapılsa bile 
yedek listeye alı
nacaktır. Asıl liste
den kredi kullanımı 
onaylanmayan işlet
meler yerine yedek 
listeden sıraya göre 
işletmeye çağrı 
yapılacaktır. Sıfır 
faizli 150 milyon 
YTL'lik 2. Cansuyu 
Kredi Desteği 
Prparamı 
kapsamında 1 ile 
9 arasında çalışanı 
olan KOBİ'ler ile 
imalatçı esnaf ve 
sanatkarın 25 bin 
YTL'ye, kadın 
imalat çı esnaf ve 
sanatkar lar ise yine 
uygulanan pozitif 
ayrımcılıkla 30 bin 
YTL'ye kadar kredi 
alabileceklerdir. 
9'dan fazla çalışanı 
olan KOBİ'ler ise 25 
bin YTL'lik kredi 
tabanı mn üzerine 
çalışan başına 2 bin 
YTL ek kredi kulla 
nabileceklerdir.”

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Armutlu Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
MUSTAFA ÜLKÜ

NÖBETÇİ ECZANE
17 Aralık 2008 Çarşamba 
ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No: 17/A 
Tel: 5131145 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER0 DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye '110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

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

II i

H VAPUR - FERİROTKAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
'C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. . 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

i 
K

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00

Otobüs Terminali (18 Hat)-R METRO 613 12 12
. Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

DAGlTICILAB

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

H HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Seğ.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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

■■ 
R

________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

l AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN . 
YIL : 36 SAYI: 3232 

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)

MİS SİMASI
no 

ll.30-l4.00 
16.15 ■ 19.00 ■ 1L15 

DESTEM 
I4.l5-I6.l5- 
l9.l5-2l.00 
Rezervasyon 

(Tel: 5133321)
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Mimar Cemal Aydın AYBEY 
1K MİTİ GEMLİK BELEDİYE 

BAŞKAN MAY ADAYI

GEMLİK! İMAR
İMARA MİMAR GEREK

ADAYADAYLIĞI
AÇIKLAMA TİRENİ \

17ARALIK2008ÇARŞAMBA (i
SAAT: 13.00

AK PARTİ GEMLİK İLÇE BİNASI /

TÜM GEMLİK HALKI ak PARTİ
Adalet ve Kalkınma PartisiDAVETLİDİR

MİTİNGE DAVET 
BAŞBAKAN BURSA’DA 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

20 Aralık 2008 Cumartesi günü 
siz değerli hemşehrilerimiz ile buluşmak 

ve açılışlar yapmak üzere Bursa’ya geliyor 

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR
Araçlar, 20 Aralık 2008 Cumartesi günü 

saat 12.oo’de İskele Meydanı’ndan 
hareket edecektir.

AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA
OKTAY KAHVECİ _ „ _ _

AK PARTİ GEMLİK İLÇE BAŞKANI AK KAK'1



ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL
miUKTECMMİMIMSİ»

FİYAHARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı - TEL; 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ
"Kalite tesadüf değildir"
* Ezİne BeyAZ PtyNİR * Pastirma ÇeşMerİ
* ÇerIeez < Dil PEyNİRİ * Kavurma ÇeşîtIerî
‘ Haci ZiyA Kaşari * Demİrcİo^Iu Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari * BaL ReçeI
* Krem PEyNİR ‘İzmİr Tuh-MiMiç
* Sepet PEyNİRİ * ZsyıİN ÇeşİtIerİ
* Kaşar Loru * Taİiİn PeLmez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Evden 2i ni’iik 
deflerindeki 

altınları çaldılar
Bursa'da bir evden 21 bin YTL 
değerinde ziynet eşyası çalındı. 
Öte yandan yine Bursa’da bir eve 
giren hırsız ya da hırsızlar, bir bil
gisayar kasası ile içerisin de 50 
YTL bulunan çocuk kumbarasını 
çaldılar. Haberi sayfa 3’de

devam ederken, aday adayı en çok olan parti AKP 6 aday adayı ile birinciliği elinde bulunduruyor. Enver Şahin, 
Gökhan Bilir, Sabrı Yalın'ın resmen aday adaylıklarını açıklamalarından sonra dün de Belediye Meclis Üyesi ve 
Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Cemal Aydın Aybey ile ilk bayan aday adayı Habibe Oral, AKP ilçe merkezinde 
başvuru formlarını İlçe Başkanı Oktay Kahveci’ye vererek, aday adaylığı yarışına katıldılar. Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, yeniden aday adayı olacağını belirtmesine karşın, AKP’ye resmi başvurusunu daha yapmadı. 2’de

scilerinmaasKliisecek. 
memunın anacak

İşçi, işveren ve kamu kesimi temsilcilerinin oluş
turduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma 
larına devam ediyor. Küresel krize rağmen 2009 
için ortaya konulan yüzde 4’lük büyüme hedefi 
çerçevesinde hazırlanan DPT raporundan gele
cek yıl boyunca hiç işçi çıkartılmasa bile işsizli 
ğin artacağı sonucu çıktı. Haberi sayfa 5’de

283 bin kişiye 
daha KEY ödenecek
Kurum hataları veya TC: kimlik numarası bulun
maması nedeniyle Temmuz’da başlayan ödeme 
sürecinde Konut Edindirme Yardımı paralarını 
alamayan yaklaşık 283 bin kişiye daha paralarını 
alma imkanı sağlanıyor. Haberi sayfa 7’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne takış

AKP’de ipi kim göğüsleyecek
Yerel seçimler yaklaştıkça siyasette renk 

leniyor.
En renkli parti şu an AKP.
Nedenine gelince:
AKP’de aday adayı bolluğu var.
Dün, bu kervana iki kişi daha katıldı.
Şimdilik aday adaylığını resmi hale sok

mayan Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u 
da kervana eklersek, sayı 6’yı buluyor.

19 Aralık’a kadar başvurular kabul edil 
diğine göre, beklenmedik aday adaylarıyla 
sayı 10 çıkabilir. Devamı sayfa 5’de

CHP’lile Avcı Kahvehanesinde vatandaşlarla buluştu

CHP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Mehmet Güler, Balıkpa 
zarı Avcı Kahvehane 
si'nde toplantı yaptı. 
Güler, Gemlikte gözle 
diği en büyük eksikliğin 
sorunlar karşısında bira 
raya gelip birlikte hare 
ket edememek olduğu 
nu belirterek, “Bu be 
nim sorunum değil, 
BUSKİ’ye gidin ya da 
Büyükşehir sorununuzu 
çözsün” demediğini 
söyledi. Sayfa 4’de

Karatas, 
toprağa 
verimi

I Önceki gün Serbest Böl 
ge yolundaki işyerine 

' ait aracın geri giderken 
çarpması sghucu yaşa 
mini yitiren işadamı Zİ 
verKarataş, dün Umur 
bey Merkez Caminde 
kılınan cenaze namazın
dansonra Umurbey de 
toprağa verildi. Ziver 
Karataş, 3 dönem 
Gemlik Vergi rekortmeni 
ola fak âdını İlçemizde 
duyurmuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazet%25c3%25a7si.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AKP Belediye Meclis üyesi ve Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Mimar Cemal Aydın Aybey, aday adaylığını açıkladı

İMİ: Genılik’e imar gereli, mata mimar geret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Belediye Meclis 
üyesi ve Büyükşehir 
Belediyesi imar Ko 
misyonu Başkanı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, dün parti 
binasında yaptığı 
basın açıklaması ile 
Gemlik Belediye 
Başkanlığına 
AKP'den aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Gemlik siyasetinde 
aktif görevler alan ve 
10 yıldır Belediye 
Meclis üyeliği İmar 
Komisyonu başkan
lığı yapan Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
halen Büyükşehir 
Belediyesi İmar Ko 
misyonu Başkanlığı 
görevini yürütüyor. 
Aybey, aday adaylı 
ğım "Gemlik'e imar 
gerek, imara Mimar 
gerek" sloganıyla 
açıklarken "Her şey 
Gemlik için" dedi. 
AKP eski İlçe Başka 
nı Enver Şahin ile 
Gökay Bilir'in de ha 
zır bulundukları aday 
adaylığı açıklamasın
da, partililere sesle
nen Aybey, "Adalet 
ve Kalkınma Partisi, 
2002 yılından bu 
yana merkezi iktidar

da ve yaklaşık 5 
yıldır da yerel yöne
timler de ülkemize 
ve kentlerimize bü 
yük hizmetler verdi. 
Teşkilatın içinden 
gelen bir hizmet gö 
nüllüsü ve bir hem 
şehriniz olarak ben 
de bu çalışmala ra 
elimden geldiğin ce 
üstlendiğim görev 
lerle katkı sağlamaya 
gayret ettim. Şimdi 
de; 29 Mart'ta yapıla
cak Mahalli idareler 
Seçimlerinde Gemlik 
Belediye Başkan A 
daylığına talip bir ar . 
kadaşınız olarak kar 
şınızdayım. Gem 
lik'imiz çok önemli 
coğrafi bir konuma 
ve zenginliğe sahip. 
Son dönemlerde ya 
pılan çalışmaların 
artarak devam etme 
siyle, zeytini, limanı, 
sanayisi, lojistik 
hizmetleri, turizmiyle 
daha da önemli bir 
bölge olacaktır. 
Bilindiği gibi, yeni 
katılan beldelerdeki 
mahallelerimizle 
Gemlik çok daha 
büyümüş, mevcut 14 
mahalleye, Küçük 
Kumla'dan 4, Kur 
şunlu'dan 3 ve Umur 
bey'den de 2 mahal

le katılmış, Gemlik 
daha da zengin bir 
yapıya sahip olmuş
tur. Bu yeni katılan 
mahallelerimizin 
bugüne kadar oldu 
ğundan çok dahi, 
kaliteli, etkin ve gü 
nümüz ihtiyaçlarına 
cevap verecek en iyi 
hizmetleri alacağın
dan kimsenin şüphe
si olmaması gerek
mektedir. ” dedi.
Cemal Aydın Aybey, 
daha sonra konuş
masında Gemlik'in, 
2004 yılında yürür
lüğe giren 5216 sayı 
h Büyükşehir 
Yasası’nın ardından, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırlarına 
dahil olmasıyla Bü 
yükşehir Meclisinde 
de İmar ve Bayındır 
lık Komisyonunda 
ilçemizi temsilen gö 
rev yaptığını ve ha 

len Büyükşehir Bele 
diyesi İmar ve Bayın 
dirlik Komisyonu 
Başkanlığını yürüt
tüğünü söyledi. 
Aybey konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
“Bursa Büyükşehir 
Belediyesi imar Ko 
misyonu olarak son 
derece tarihsel ve 
önemli bir sürecin 
benim başkanlığım
daki komisyona na 
sip olduğuna da de 
ğinmeden geçeme 
yeceğim. 1/25.000'lik 
Nazım imar Planları 
reviz yonları ve baş 
ta Osmangazi, Yıldı 
rım, Nilüfer, Gemlik, 
Gürsu ve Kestel 
ilçeleri olmak üzere, 
Görük le'den Barak 
faki'ye kadar Büyük 
şehir Belediyesi sınır 
larında kalan Küçük 
Kumla, Kurşunlu, 
Umurbey'de dahil 

olmak üzere tüm bel 
delerinde 1/5.000'1ik 
nazım imar planlarını 
yaptık ve şu anda 
Bursa'da plansız hiç 
bir yerleşim merkezi 
miz kalmamıştır. 
Bildiğiniz gibi daha 
önceki hükümetler 
zamanında yetki kar
gaşası vardı. Çevre 
Orman Bakanlığı 
'yetki bende' diyor, 
koalisyonun başka 
ortağı da 'hayır yetki 
Bayındırlık Bakanlı 
ğı'nda' diyerek vatan 
daşlarımızın önüne 
türlü engeller çıkar 
tıyor ve hiçbir iş 
yapılamıyordu. İşte 
AKP hü kümetince 
çıkarılan 5216 sayılı 
yasa, bu 1/25.000'lik 
planlayan ve alt 
ölçeği olan1/5.000'lik 
nazım imar planlarını 
yapma yetkisini Bü 
yükşehirlere verince 

tüm planlar da bu 
şekilde çözümlenmiş 
oldu. Hem genel 
hem de yerel iktidar- r 
da mazeret değil 
çözüm üreten bir 
partinin mensubu I 
olmaktan hep onur 
ve mutluluk duydum. 
AKP yönetimlerinin 
tensip leri ve sizlerin 
de desteğiyle bu 
onur ve mutluluğu 
Gemlik'e Belediye 
Başkanı olarak yaşa
mak arzusundayım." 
Aybey, tüm aday 
adaylarının AKP etra 
fında birleşip, Gem 
lik halkına hizmete 
devam edeceklerine 
de yürekten inandı 
ğını beliriterek, “Ben 
bu taahhüdü şimdi
den veriyorum. 29 
Mart'ta yapılacak 
olan yerel yönetimler 
seçimlerinin başta 
Gemlik'imiz ve Bur 
sa'mız için hayırlı 
olmasını diliyorum. 
Gemlik'e İmar gerek, 
İmara Mimar gerek" 
şeklinde konuştu. 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, AKP'den Bele 
diye Başkan Aday 
Adaylığı dosyasını 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci'ye alkışlar 
arasında verdi.

Hatıitıe Oral, AKP'nin ilk bayan aday adayı
Ercüment ESEN
Gemlik Belediye 
Başkanlığı için halen 
müteahhitlik ve mu 
hasebecilik yapan 
Habibe Oral, 
AKP'den aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
AKP'den ilk kez bir 
bayan aday adayının 
çıkması, parti içinde 
olumlu karşılanırken, 
18 yıldır Gemlik'te 
ikamet eden İşletme 
Fakültesi mezunu 
Habibe Oral, 
aynı zamanda 
Gemlik'te müteahhit
lik yapan tek bayan 
olarak biliniyor. 
Çeşitli özel şirket 
lerde muhasebe 
müdürlüğü, idari 
işler müdürlüğü, per
sonel müdürlüğü ile 
genel müdür yardım
cılığı görevlerinde 
bulunan Habibe 
Oral, bu mesleklere 
bir ara sigorta acen
teliği ve konfeksiyon 
işini de eklemiş. 
1996 yılında inşaat 
sektörüne adım atan 

Habibe Oral, İthalat, 
ihracat ve enflasyon 
muhasebesi eğitim
leri de alarak 
mesleklerine yeni
lerini eklemiş.
1970 yılında Elazığ 
da doğan ve eğitim 
yıllarını Yalova'da 
geçiren Habibe Oral, 
iki çocuk annesi ola 
rak şimdi de siyase 
te atılmanın heyeca 
mm yaşıyor.
Belediye Başkan 
aday adayları Mimar 
Cemal Aydın Aybey 
ile Gökay Bilir'in de 
hazır bulunduğu ba 
sın toplantısında 
dosyasını ilçe baş 
kanı Diş Hekimi 
Oktay Kahveci'ye 
veren Habibe Oral, 
partililere yaptığı 
konuşmada; "Bilin 
diği gibi ülkemiz AB 
yolunda ilerleme kat 
ederken, demokra 
tikleşme sürecinde 
büyük mesafeler 
almaktadır. Demokra 
tikleşmenin de kadın 
sız olamayacağı 
aşikardır. Tarım top

lumunun getirdiği 
cinsiyete dayalı gö 
rev dağılımının sana 
yileşme ile birlikte 
değişi me ve dönü 
şüme uğraması şart 
tır. Bu değişim ve 
dönüşüm çağdaş 
demokrasilerde oldu 
ğu gibi gerek parla
mentoda, gerek ye 
rel yönetimlerde ve 
gerekse parti teşki
latlarında kadına en 
fazla ve önemli gö 
revler verilerek, 
kadınları vitrin mal 
zemesi olarak görme 

yen, kadına sadece 
eş, anne, hastabakıcı 
rolleri yüklemeyen, 
ülkemizin kadınsız 
bir demokrasi görü 
nümünden hızla uza
klaşması, partilerin 
üstün erkekler külü 
bü olmaktan çıkarıl
ması için büyük 
çaba gösteren Genel 
Başkan Başbaka 
nımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan 
tarafından büyük bir 
hızla sürdürülmekte
dir. Çünkü Genel 
Başkanı, Türk kadı 

nın his zenginliğin
den kaynaklanan 
heyecanlı ve idealist 
yapısıyla dürüst, 
çalışkan ve vefalı 
olduğunun bilin 
cindedir. Bu inançla 
demokrasiyi eksen 
alarak, fikri yapılan
mada ideolojik sap 
lantılardan uzak, 
milli ve manevi de 
ğerierine bağlı, ne 
istediğini bilen, dün 
yadaki gelişmeleri 
izleyen, özünü kay
betmemiş, özgüveni 
tam, teknolojiyi kul

lanabilen bir yapıya 
sahip kadınlann siya 
sette ve karar meka 
nizmalarında yer ‘ 
alması gerektiğine 
inandığımdan AKP’ 
den Gemlik Belediye 
Başkanlığına aday 
adayı oldum.”dedi. 
Oral, “Gemlik’in 
çevre değerlerine 
önem veren kültür 
ve turizm değerleri 
ne sahip çıkan sos 
yal belediyecilik 
anlayışına hakim kıl
mak amacıyla yola 
çıktım. Talip oldu 
ğum görevim ne 
kadar ulvi ve ne 
kadar büyük bir 
sorumluluk gerek
tirdiğini idrakindey- 
im.” dedi.
AKP’nin ilk bayan 
aday adayı Habibe 
Oral, aday seçilmese 
bile partisinin 
belirleyeceğini 
belediye başkan 
adayının her 
zaman yanında 
olacağını ve çalış
malara bir nefer gibi 
katılacağını söyledi.
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Bursa'da bir 
evden 21 bin YTL 
değerinde ziynet 
eşyası çalındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Dikkaldırım mahalle
si Hanedan sokak 
üzerinde Fikret K'ye 
ait eve giren kimliği 
belirsiz kişi yada 
kişiler, değeri 
21 bin YTL olan

metal bilezik, 1 çift 
14 ayar pırlanta tek- 
taş küpe, 1 çift 
14 ayar üzerinde 
pırlanta taşlı küpe, 
1 adet 14 ayar altın 
üzerinde pırlanta

kolye, 1 adet 14 ayar 
altın üzerine pırlan- 
talı kolye ve 1 adet 
14 ayar burma bilezi 
alarak kaçtı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Hırsızlar, çocuk kumbarasınıçaldı
Bursa'da bir bulunan çocuk 2. Er Sok üzerinde 50 YTL para
eve giren kumbarasını Fuat S.'ye (35) bulunan çocuk
hırsız ya da çaldı. ait eve giren kumbarasını
hırsızlar Edinilen bilgiye kimliği belirsiz alarak kaçtı.
bir bilgisayar göre, merkez kişi ya da Olayla
kasası ile Nilüfer ilçesi kişiler, bir bilgisayar ilgili soruşturma
içerisinde 50 YTL İhsaniye Mahallesi kasası ile içerisinde başlatıldı.

Bursa’da trafik kazası: 1 yaralı
Bursa'da 
karşıdan karşıya 
geçmek isteyen 
bir kişiye 
otomobil çarptı. 
Edinilen

bilgiye göre, karşısına geçmeye
Bâğlaraltı Mahallesi çalışan E.B (14)'ye, 
Mimar Sinan Özgür Ö. (30)
Köprüsü kavşağı 
üzerinde yaya 
olarak yolun

yönetimindeki 
16 BYP 48 plakalı 
otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 
E.B ambulansa 
hastaneye 
kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

IHI II II

lllİfaartİllİİlllllliMlIlllll
Bursa'da arife gece
si 3 kişi tarafından 
tecavüz edilip para 
ve cep telefonu gasp 
edildikten sonra 33 
yerinden bıçakla
narak öldürülen 51 
yaşındaki kadının 
mezarı, otopsi için 
açıldı. Yaşlı kadının 
kesin ölüm sebe
binin tespiti için 
el ve ayak parmak- । 
larından alınan tır
naklar, İstanbul 
Adli Tıp Kürumu'na 
gönderildi.
Edinilen bilgiye göre 
B.E. (28), R.A. (29) 
ve H.E. (29), arife 
gecesi T.K.'yi (51) 
Yavuzselim 
Mahallesi'ndeki

evinden alarak 
gezme bahanesiyle 
araçlarına bindirip 
Orhaneli yolunda 
Misi köyü arkasında
ki çamlığa götürdü. 
Sırayla ilişkiye 
girdikleri kadını 180 
YTL parası ile 2 adet 
cep telefonunu gasp 
ettikten sonra 33 
yerinden bıçakla 
yaralayan alkollü 3 
kişi, olay yerinden 
kaçarken otomobil
lerinin bıraktığı pati
naj izinden yola 
çıkan polis tarafın
dan yakalandı.
Vahşice işlenen 
cinayetin ardından 
Kurban Bayramı'nın 
birinci günü hayvan

kesmeye hazır
lanırken gözaltına 
alınan şüpheliler, 
sevk edildikleri adli 
makamlarca tutuk
landı. Şüphelilerden 
E.B.'nin ereksiyon 
olamayınca sinir
lenip komşusu olan 
yaşlı kadını bıçakla
maya başladığı, 
diğer 2 şahsın da 
bıçağa sarılmasıyla 
kadının öldürüldüğü 
iddia edildi. 
Hunharca öldürülen 
yaşlı kadının 
üzerindeki 180 
YTL'yi kendi 
aralarında paylaşan 
şüphelilerin, çantada 
bulunun tüm 
eşyaları ve iki sim

kartı polise yakalan
mamak için yaktık
ları belirlendi. 
Soruşturmayı 
yürüten savcı, dün 
sabah saatlerinde 
Adli Tıp Kurumu 
uzmanlarıyla birlikte 
yaşlı kadının 
gömüldüğü 
Cumalıkızık 
M eza rl iğ in a gitti. 
Mezarı kazılan yaşlı 
kadının cesedinden 
otopsi için 
materyaller alındı. 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na gönder
ilen el ve ayak tır
nakları, yaşlı kadının 
kesin ölüm sebe
binin bulunmasına 
ışık tutacak.

14 üasınılalti He kaldıaı yurttan kaçtıV

Tarihten bir anı...
Yıl 1934, o dönemde Milli Eğitim Bakanlı 

ğı Ulus'tadır. Bakan ise Niğdeli Abidin 
OZMEN'dir.

Bakan, makamında çalışmaktadır.
ATATÜRK'ün Yaverlerinden biri, yanın

da iki çocukla makama girerler.
Kendisine uzatılan zarfı açar.
ATATÜRK'TEN gelen bir mektuptur bu, 

üzerinde:
Bay Abidin ÖZMEN, Milli Eğitim Bakanı., 

yazmaktadır.
Abidin ÖZMEN zarfı özenle açar ve mek 

tubu dikkatle okur, mektupta şöyle yazmak 
tadır; Yaver Bey'le, size, iki fakir ve kim
sesi çocuk gönderiyorum .

Bu çocukları, uygun göreceğiniz bir 
lise ye (parasız yatılı olarak) kaydını yap
tırınız lütfen ...

Bu, ATATÜRK'ün bir emridir. Kesinlikle 
yerine getirilecektir. Bakan Abidin ÖZMEN,

Orta Öğretim Genel Müdürü'nü yanına 
çağırtır ve gelince de kendisine, şu direkti
fi verir:

Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun 
evrakını alınız ve bu çocukların Haydarpa 
şa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını 
yaptırıp, her ikisi için de, üçer yıllık paralı 
yatılı makbuzlarının Veli ve ödeyen hane
sine ATATÜRK'ün ismini yazdırarak bana । 
getiriniz der Bakanın emri yerine getir
ilmiştir. Üstüne, Abidin ÖZMEN'de kısa bir 
mektup yazarak, makbuzları Yaver Bey'le ( 
ATATÜRK'e yollar.

Mektubun içeriği şöyledir:
Muhterem ATATÜRK, Yaver bey'le gön

dermiş olduğunuz iki çocuk hakkındaki 
emirlerinizi aldım.

Ancak, arkasında Türkiye Cumhuriye 
tinin Kurucusu ve Cumhurbaşkanı ATA 
TÜRK gibi büyük birisi bulunduğu için; bu 
iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul 
etmeme, hem yasalarımız, hem de man
tığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki 
çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpa 
şa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kayıtlarını 
yaptırdım.

Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine 
ait makbuzları da ekte şahsınıza takdim 
ediyorum ...

ATATÜRK bu mektup üzerine, devrin 
Başbakanı İsmet İnönü'ye telefon ederek :

“Bak Senin Milli Eğitim Bakan'ın bana 
ne yaptı” diyerek olayı anlatmış.

İsmet İnönü'de, Bakan'ı adına kendisin
den özür dilemiş.

ATATÜRK :
“Yok, yok!' demiş, 'Özür dileme. Bilakis 

çok memnun oldum”..
Keşke her devlet adamı, bu medeni 

cesarete sahip olabilse ve böylece bize 
doğruyu gösterebilse...'

Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde 
yayımlanmayan bu anının, unutulup gitme
sine gönlüm razı olmadı... y

Bursa'nın Yıldırım 
ilçesindeki bir 
yetiştirme yurdunda 
kalan 14 yaşındaki 
küçük kız

yurttan kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mollaarap 
Mahallesindeki 
Eşrefıler Kız

Yetiştirme Yurdu'nda 
kalan 14 yaşındaki 
B.K, yurttan izinsiz 
olarak ayrıldı.
B.K'nin geri dön-

mediğini fark eden 
yurt yetkilileri duru
mu polise bildirdi. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bilir, flG-DER’i ziyaret etti
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Gökay Bilir, 
bayram sonrasında 
çalışmalarını yoğun
laştırdı. Gemlik'te 
ulaşılmayan hiçbir 
kesimin kalmaya
cağını, birlikte yönet 
menin gereğinin bu 
şehirde olduğunu 
belirten Gökay Bilir, 
Ilıca Caddesi ve 
sahil esnafını ziyaret 
ederek hayırlı işler 
diledi. Dünyada baş 
layan ve ülkemizde 
etkileyen ekonomik 
krizden birlik içinde 
çıkma gereğinin 
olduğunu belirten 
Bilir, 'Gittiğimiz yer
lerde, yaptığımız- 
konuşmalarda aynı 
şeyi söylüyorum: 
Alışverişimizi Gem 
lik esnafından yapa 
hm. Yerel ölçekte biz 
bize alabileceğimiz 
en önemli önlem ,

Asil Çelik çalışanlarından Bakan Faruk Çelik’e sitem

Asil Çelik'teki 
Birleşik Metal-İş 
Sendikası üyelerinin 
başlattığı direniş 
sürerken; Kurban 
Bayramı'nın ikinci 
gününde Orhangazi 
ye gelerek, Tamer 
Yiğit’in evine ve 
Kaf-Der’e uğraması
na karşın Gemlik 
Caddesi'ndeki 
bürolarına uğra
madığından yakınan 
sendika üyeleri 
"Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanımız 
Faruk Çelik'i böyle 
zor bir günümüzde 
aramızda görmek 
isterdik" dediler. 
Kurban Bayramı 
süresince direniş
lerini Gemlik 
Caddesi'ndeki 
bürolarında 
sürdüren Birleşik 
Metal-lş Sendikası 
üyesi Asil Çelik 
çalışanları 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk çelik'in 
Orhangazi'ye kadar 
gelmesine karşın 
kendilerine uğra
madığı için sitem 
ettiler. Sendika 
üyeleri, "Biz Anka 
ra'ya gittiğimizde

olduğunu 
düşünüyorum' dedi. 
Ziyaretlerini ve 
temaslarını dernek
lerle sürdüren 
Gökay Bilir, Ağrılılar 
Derneği’ne ziyarette 
bulundu. Dernek 
Başkanı, Cemil Dür 
sun ve yönetim ku 
rulu üyeleri tarafın
dan karşılanan Bilir, 
'Güçlü, halkın ve 
Sivil Toplum örgüt
lerinin katılımını

esas alan bir yerel 
yönetim anlayışını, 
Demokrasinin ku 
rumsallaşmasını ve 
kahcı olmasını 
sağlayacaktır' dedi. 
Dernek Başkanı 
Dursun, Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı 
Gökay Bilir'in, 
Sivil toplum örgüt
lerine gösterdiği 
pozitif yaklaşımdan 
dolayı teşekkür etti.

önce kendisini 
ziyaret ederek 
sıkıntılarımızı dile 
getirdik; Bakan 
Çelik bize çözüm 
için söz verdi. 
Ancak Orhangazi'ye 
geldiği halde bize 
uğramadan dönüp 
gitti. Bize de uğrasın 
bir de sorunumuzu 
yerinde görsün 
isterdik" dediler. 
Asil Çelik İşyeri 
Temsilcilerinin 
yaptığı açıklamada 
şöyle denildi.
"Bayram dolayısıyla 
ilçemizde bir dizi 
ziyarette bulun
duğunu ilçedeki 
bir günlük gazetede 
yayınlanan yazıdan 
öğrendiğimiz kaz 
ziyafeti haberi ve 

ardından Kaf-Der'e 
yaptığı gezilere 
katılmasına rağmen; 
90 kişilik bir heyetle 
Ankara'da makamı
na gittiğimiz ve 
mağduriyetimizi en 
açık biçimde anlat
tığımızda bize 
sorunlarımızın 
çözümüne yardımcı 
olacağını söylediği 
halde bunları 
görmezden geldi. 
Sayın bakanımız 
ilçemize geldiğinde 
sağır sultanın bile 
duyduğu direniş 
lokalimize uğrama
ması ve yüzlerce 
işçinin işsiz 
kaldığı bir ilçede 
duyarsız davran
ması bizi üzmüştür" 
denildi.

CHP’liler Avcı Kahvehanesi’nde vatandaşlarla buluştu

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler, 
Balıkpazarı Avcı 
Kahvehanesi’nde 
toplantı yaptı. 
Karşılıklı sohbet 
havasında geçen 
toplantıda kahve
hane sakinleri 
Gemlik zeytininin 
sorunları, işsizlik, 
altyapı sorunları 
ve Gemlik'in cazi 
besini yitirmesi 
üzerinde durdular. 
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Fatih Güler ise, 
Gemlik'te gözledi 
ği en büyük eksik
liğin, sorunlar kar 
şısında bir araya 
gelip birlikte hare 
ket edememek 
olduğunu belirte 
rek, Gemlik halkı 
mn birlik olması 
halinde aşamaya
cağı engel olmadı 
ğım, Gemlik'in 
Orhangazi ya da 
Mudanya ile değil, 
vizyonunu geniş 
tutarak Osman 
gazi, Nilüfer, 
Bakırköy ve Şişli 
gibi ilçelerle reka
bet etmesi gerek
tiğini söyledi.
Umurbey belediye 
başkanlığı döne
minde gerek oto
büs bilet fiyatları 
gerekse su bedeli 
konusunda halkın 
imza toplamasına 
öncülük yaptığını 
ve toplanan yüzler 
ce imza ile belde 
nin dertlerini Bü 
yükşehir'e taşıdı 
ğım, "Bu benim 
sorunum değil, 
BUSKİ'ye gidin 
ya da Büyükşehir 
sorununuzu çöz 

KAŞIDI 8IMIK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR
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sün" demediğini, 
bu sayede Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin ilk 
kez otobüs bilet 
fiyatlarında ve su 
fiyatlarında Umur 
bey'de indirime 
gitmek zorunda 
kaldığını söyledi. 
2004'de çıkan Bü 
yükşehir yasasına 
göre Gemlik'teki 
altyapı hizmetleri 
nin Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından verilme
si gerektiğini an 
cak bunun Gemlik 
Belediye Başkanı 
mn bu sorunlarla 
ilgilenmeyeceği 
anlamına gelmeme 
si gerektiğini belir 
terek, göreve gel 
diklerinde Gem 
lik'in altyapı başta 
olmak üzere Bü 
yükşehir 'in yetki 
alanına giren bü 
tün sorunları hak 
kında halka öncü 
lük ederek halktan 
imza toplayacak
larını, toplanan 
imzalı dilekçelerle 
sorunları Bursa 
Büyükşehir Bele 
diyesi'ne taşıya
cağını, toplanacak 

10 bin civarında 
imzalı şikayet di 
tekçesine hiçbir 
Büyükşehir Bele 
diye Başkanının 
kayıtsız kalamaya
cağını belirtti. 
Bursa Gemlik ara 
sı otobüs işletme 
sinin, Bursa'mn 
şehir içinde oldu 
ğu gibi özel işlet
meci tarafından 
işletildiğini, ancak 
bu alanda da 
Gemlik'in hakkının 
korunmadığını, 
Bursa şehir içinde 
otobüs işletmeci 
sinden yüzde 8 
rüsum (vergi) 
alınmasına karşın, 
Gemlik Bursa ara 
sı otobüs çalıştı 
ran işletmeciden 
yüzde 20 rüsum 
alın dığını, aradaki 
bu yüzde 12'lik 
farkın düşük hiz 
met kalitesi olarak 
Gemlik halkına 
yansıdığını, bu 
adaletsizliği de 
ortadan kaldırarak 
Gemlik halkının 
her alanda uygar
ca standartlarda 
hizmet almasını 
sağlayacaklarını 
söyledi.
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AKP’de ipi kim göğüsleyecek
Mimar Cemal Aydın Ay bey, bu 

dönem de yeniden belediye 
başkanlığına aday adayı oluyor.

Aybey, AKP kurulmadan 
Fazilet Partisi’nden de birçok 
kez aday adayı oldu.

Sanırım bir kez de adaydı.
AKP kurulduktan sonra, Bele 

diye Başkanı Mehmet Turgut’un 
FP’den başkan seçilmesi nedeniyle yeni 
oluşumda Gemlik Belediyesi otomâtikman 
AKP’li oldu.

Aybey, bu dönem Gemlik Belediye 
Başkanlığı yanında Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclis üyeliği yaptı.

Ve de İmar Komisyonu başkanlığı gibi 
önemli bir görevi de yürüttü.

Şimdi, yeniden aday adayı.
Habibe O rai, AKP’den bir başka aday 

adayı..
Muhasebecilik yapan Habibe Hanım’ın 

siyasetle ilgisini bugüne kadar duymamıştık.
Ancak, cesur bir bayan olduğu belli.
Bir iş kadını..
Muhasebecilik yanında, inşaat işleriyle 

uğraşan bir bayan adını ilk kez duydum.
Görünüş olarak çağdaş bir bayan olduğu 

anlaşılıyor.
Bu tam AKP’nin aradığı kadın tipi..
Yani vitrine konacak tiplerden.
Sürpriz yaparsa şaşmayın.
Örgüt, Habibe Oral’ı tanımıyor ama. bun

dan sonra tanıyacak demektir.

Şansı bol olsun.
AKP’de yola erken çıkanlar dolaşmalarını 

sürdürüyor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ise 

kendine olan güveni ile başvuruyu en son 
güne bırakıyor.

“Ben aday adayı değil, adayım." demek
ten de çekinmiyor.

Bu nedenle, AKP siyaseti en renkli bir 
parti görünümünü koruyor.

İpi bu kadar bol aday adayı arasından kim 
göğüsleyecek çok merak konusu oluyor.

Bu konuda yorumlar çeşitli.
Kimisi Başkan Turgut’un eski kurt 

olduğunu, suyu başından kestiğini, 
Başbakana yakınlığının avantaj olduğunu, 
sık sık İstanbul’a gidip gelmesinin bir anlamı 
olduğunu belirtiyorlar.

Tecrübesi ile acemi siyasetçileri cebinden 
çıkaracağını, yatırımlarını seçimler yak
laştığında ard arda sıraladığını, parke 
taşlarının üzerine bile asfalt döşettiğini 
söylüyorlar.

Enver Şahin’in örgütçe tutulduğunu,

anketlerden mutlaka Şahin’in 
çıkacağını söylentileri yayılıyor 
ortalıkta.

Gökay Bilir, genç bir aday adayı 
ama pek şans verilememekle birlikte 
tecrübe kazandığı, ileride işe yaraya
bileceğinden bahsediliyor.

Sabri Yalın, teşkilat içinde 
yetişmiş, belediyecilik konusunda 

donanımlı bir bürokrat.
Bu adaylığı için yeterli bir malzeme olabili 

cek mi?
Yarış, Turgut ve Şahin arasında mı geçe

cek, yoksa bir sürpriz mi yaşanacak.
AKP bir bilinmeyenli denklem!
Bu denklem, 10 Ocak’ta çözülecek, o 

zaman herkes rahatlayacak.
Dünkü yazımda DP’deki gelişmeleri 

anlatırken, Bayram Demir konusunda İl 
Başkanlığının telefon ile anket yaptırdığını 
söylemeyi unutmuşum.

Bunu da bu arada söylemiş olayım.
Yazımı yazdığım sırada Saadet Partisi 

adayı Recep Ay gün Pazar Caddesi’nde 
seçim bürosunu açıyordu.

Aygün, tanıtım açısından en avantajlı 
adaylardan biri.

Nedenini sorarsanız.
Gemlik’in en güzel yeri olan Ahmet Dural 

Meydanı’nın en görülür yerine koyduğu 
tanıtım panosu ile dikkatleri üzerinde toplu 
yor.

Bu yarış izlemeye değer.

Asgari Ücret 
Tespit Komisyonu 
çalışmalarına 
devam ediyor. 
İşte beklenen 
işsizlik oranı 
ve herkesi yakından 
ilgililendiren 
son kararlar, 
işçi, işveren ve 
kamu kesimi 
temsilcilerinin 
oluşturduğu 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu çalış
malarına devam 
ediyor. Komisyonun 
önceki gün yapılan 
toplantısında Devlet 
Planlama Teşkilatı 
(DPT), Türkiye 
istatistik Kurumu 
(TÜİK) ve Hazine 
Müsteşarlığı 2009 
yılı için belirlenecek 
asgari ücretin 
tespitinde yarar
lanılan raporlarını 
sundular.
Küresel krize 
rağmen 2009 için 
ortaya konulan 
yüzde 4’lük 
büyüme hedefi 

। çerçevesinde 
hazırlanan DPT 
raporundan 
gelecek yıl boyunca 
hiç İşçi çıkartılmasa 
bile işsizliğin

artacağı 
sonucu çıktı. 
Raporda, 2009’da 
öngörülen yüzde 
4’lük büyüme ve 
yatırım hedeflerine 
bağlı olarak 
istihdamın 
240 bin kişi 
artacağı belirtildi. 
Türkiye’de iş 
gücüne her yıl 
yaklaşık 550 bin 
kişi katıldığı 
dikkate alındığında 
DPT’nin öngörüsü 
2009’da her 
koşulda işsizliğin 
1 puan artacağını 
ortaya koydu.

REEL ÜCRET 
YÜZDE 1.5 
DÜŞECEK 
DPT raporunda 
2008 sonu için 
reel ücret artış 
tahminlerine de 
yer verildi. 
Reel olarak 
asgari ücret 2008 
sonunda 2007 
yıl sonuna göre 
yüzde 1.5 oranında 
gerileyecek. 
Kamuda ise 
işçi ücretleri 
yüzde 0.7 oranında 
düşüş gösterecek. 
Memur maaşları

ise reel olarak 
yüzde ,6.7 artacak. 
DPT‘ETKİ 
SINIRLI KALACAK’ 
DİYOR 
DPT raporunda 
küresel krizin 
etkilerinin 
sınırlı kalacağı 
varsayılarak 
tahminler ve 
öngörüler yapıldığı 
vurgulandı.
Yine de en önemli 
riskin yaşanan 
gelişmelere bağlı 
olarak özel sektörün 
kredi ihtiyacını 
karşılamasında 
çıkacak sorunlar 
olduğu ifade edildi. 
Bu arada TÜİK 
raporunda sadece 
genel ekonomik 
verilere yer verdi. 
TÜİK, son iki yıldır 
kamuoyunda 
yankı bulan ve 
asgari ücretin 
üzerinde kalan 
asgari geçim sınırı 
rakamını ise 
komisyonun 22 
Arahk’taki toplan
tısında sunacak. 
TÜİK 2008’de bir 
kişi için asgari 
geçim rakamını 
640 YTL olarak 
belirlemişti.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

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

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE
Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 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 Çd. 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 
tEVyZ ı 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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Belediye Başkanı 
Yusuf Korkusuz Asil 
Çelik'te yaşanan 
olaylarla ilgili olarak 
Asil Çelik Genel 
Müdürü Hüseyin 
Keçeci ile görüşerek 
çözüm noktasında 
fikir alışverişinde 
bulundu.
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf Kor 
kuşuz dünyada ya 
şanan ekonomik 
krizin Orhangazi'yi 
de etkilediğini ancak 
bu krizin en az za 
rarla atlatılması için 
belediye olarak çalış 
mâ yürüttüklerini 
belirtti. Asil Çelik 
yetkililerinden Hû 
şeyin Keçeci ile 

. görüşmede bulunan
Belediye Başkanı 
son durumla ilgili 

' olarak değerlendir 
melerde bulundu. 
Kriz sebebi ile 900 

| çalışanı olan Asil 
r Çelik 170 işçiyi.ücret 

sız izne çıkardı
I bunun la ilgili olarak 
I fabrik 1 Genel Müdü 

rü Hüseyin Keçeci 
ile görüşen Korku 
suz sanayicinin ve 
işçinin ortak bir pay
dada buluşması 
gerektiğim ve kriz 
ortamının en az ya 
rayla atlatılmasının 
önemini vurguladı. 
Keçeci Asil Çelik 
fabrikası olarak kriz
den etkilendiklerini 
söylerken, "Bizler 

fabrika bünyesinde 
900 işçi çalıştırıy
oruz şimdiye kadar 
kimseyi işten çıkar
madık. Ancak krizin 
etkilerinden dolayı 
üretim kapasitemizi 
düşürdük bu anlam
da da 170 işçiyi üc 
retsiz izine çıkardık. 
.Ancak inanıyoruz ki 
şubat ayına doğru 
krizin etkileri azala

cak. Bizim fab
rikamız da çalışan 
işçiler kalifiye işçiler 
o nedenle de işlerine 
son vermek gibi bir 
düşüncemiz yok bu 
krizi en az yarayla 
nasıl atlatabiliriz onu 
düşünüyoruz. Asla 
krizi banane ederek 
çalışanlarımızı 
mağdur etmiyoruz. 
Tüm dünyayı 
sarsan kriz fabrika
da da etkisini gös
terdi. Üretimimizi 
30 bin tondan 
10 bin tona düşür 
dük. Yeni yatırımlar 
yapıyoruz yeni 
araziler aldık.
Şimdi bu sürecin 
geçmesini bekli 
yoruz diyerek 
krizde izledikleri 
yolu aktardı. 
Orhangazi Belediye 
Başkanı Yusuf . 
Korkusuz kimsenin 
mağdur olmaması 
için belediye 
olarak ellerinden 
geleni yapacaklarını 
ifade etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

BURSA
VEREM SAVAŞ DERNEĞİ 

GEMIİK ŞUBESİ BAŞKANUĞI 
kongbe Hani

Bursa Verem Savaş Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 2009 yılı olağan genel kurul top 
lantısı 04.01.2009 Pazar günü saat 
13.00’de Gemlik Verem Savaş Derneği 
Şubesi’nde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
11.01.2009 tarihinde aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış
2- Başkanlık divanı seçimi, saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Şubenin yönetim ve denetim kurulları 

çalışma raporlarının okunması
4- Raporların tartışılıp oylanması
5- Yönetim ve denetim kurullarının 

ibrası
6- 01.012006/31.12.2008 yılı bütçesinin 

tartışılarak oylanması
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 

seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.
Adres : Dr. Ziya Kaya Mah.
Ozan Sok. 17/A GEMLİK

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk Mehkemesi’nin 

2008/496 Esas No.
2008/625 Karar no,

13.11.2008 Karar tarihi ile Yeter
Mandacrolan adım Ünal olarak 

düzeltilmiştir. İlan olunur.
ÜNAL MANDACI

GÖRMEDEN KARAR
VERMEYİN

DERİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
■------- SİMFRİ DERLİYOR

■ !^*-***J»i mm

TAKVİMLER 
-«m SAATLER 
AUg*U AJANDALAR

KALEMLER 
«a ÇAKMAKLAR

KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET bIr telefon
KADAR YAKINIZ

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK »a AA AA 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK UİU 90 OÖ

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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283 bin kişiye daha 
KEYödenecek

Kurum hataları 
veya TC kimlik 
numarası bulunma
ması nedeniyle 
Temmuz'da 
başlayan ödeme 
sürecinde Konut 
Edindirme Yardımı 
(KEY) paralarını 
alamayan yaklaşık 
283 bin kişiye daha 
paralarını alma 
imkanı sağlanıyor. 
Tasfiye halindeki 
Emlak Bankası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sayın, 
282 bin 667 kişiye 
daha KEY par
alarının ödenmesine 
imkan sağlayacak 
yeni listenin 
Emlak Konut 
Gayrimenkul 
YatınmJDrtakhğı'na 
(GYÖ) gönderildiği
ni bildirdi.
Emlak Konut * 
GYO yetkilileri ise 
listeler üzerinde 
çalışıldığını belir
tirken, bu listenin 
muhtemelen Ocak 
ayının ilk yarısında 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 
ödemelerinin bu 
sürede yapılabile
ceğini söyledi. 
Sayın'ın verdiği bil
giye göre, Emekli 
Sandığı, TC kimlik 
numarası bulun
madığı için KEY 
parası alamayan 43

bin 730 kişiye 
ilişkin sorunu 
çözerek, gerekli 
bilgileri Tasfiye 
Halindeki Emlak 
Bankasına iletti. 
.Sosyal Sigortalar 
Kurumu da kurum
lar tarafından hatalı 
girilen 238 bin 937 
kişiye ilişkin bilgi
leri düzelterek, aynı 
şekilde bankaya 
iletti. Böylece, 
toplam 282 bin 
667 kişiye KEY 
ödemesi yapıla
bilmesine imkan 
sağlayan yeni bir 
liste oluşturuldu. 
Bu kişilere ilişkin 
listenin, Ocak 
ayının ilk yarısında 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak, 
ödemelerin yapıl
ması bekleniyor. 
Ödemeler yine 
Ziraat Bankası 
şubeleri aracılığıyla 
gerçekleştirilecek. 
Diğer taraftan, 28 
Temmuz'da 
başlayan KEY 
ödeme sürecinde, 
şimdiye kadar 5 
milyon 95 bin kişiye 
toplam 2 milyar 
387,7 milyon YTL 
ödeme yapıldı. 
Hak sahiplerinden 
sadece 262 kişinin 
Emlak Konut 
GYO hissesi talep 
ettiği öğrenildi.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Ştatyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57

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■VB 

L 
I

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 OTOBÜS

K ö-rnl İd Md *»1'1 1 *» A7
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM UZUI İU. İVİCİ. O U İJ U»
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
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

fiS METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 613 35 71

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev» Hast. 513 23 29
Mer.Saft.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
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Anza Yalnız 185

l C
S

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

NÖBETÇİ ECZANE

18 Aralık 2008 Perşembe
YASEMİN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 40 GEMLİK
Tel: 513 0116

Gemlik Körfez
NHKKllBn^^

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3233 

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)

lattmüli
«İMASI 

UO
ll.30-l4.00 , 

16.15-I9.00-2I.15
DESTESE

I4.l5-I6.l5- 
l9.l5-2l.00 
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Uludan kar bekliyor Yağış geliyor
Türkiye'nin 
önemli kış turizmi 
merkezlerinden 
Bursa Uludağ'da 
esnaf ve otel 
işletmecileri, 
kar yağmaması 
nedeniyle sıkıntılı 
günler yaşarken, 
müşteriler ise 
kayak yerine 
gezinti yapıyor. 
Uludağ'da yaşanan 
sıcak havalar 
neticesinde kar 
bekleyen esnafın 
işleri durma 
noktasına geldi. 
Geçen yıllarda 
kayak pistlerinde 
yer kalmazken, bu 
yıl ise bazı kızak 
kayanlar dışında 
kimseyi görmek 
mümkün değil. 
Esnaf ve otel işlet
mecileri, 20 Aralıkta 
açılacak sezon 
öncesi yeterli 
kar yağmaması 
nedeniyle sıkıntılı 
bir süreç yaşadık
larını belirtti.
Oteller Bölgesi'nde 
kızak kiralayarak

geçimini sağlayan 
Davut Yalçın, 
yağacak karı 
sabırsızlıkla 
beklediklerini 
belirterek, 
sezon açılana 
kadar kar yağma
ması durumunda 
büyük zorluk 
yaşayacaklarını 
söyledi. Şu an 
kar yağması için 
dua etmekten 
başka bir şey 
yapamadıklarının

altını çizer^Yalçın, 
"Geçen yıllar bu 
zaman buralarda 
kalabalıktan 
geçilmezdi.
Bizim de işlerimiz 
çok iyiydi. Ancak 
bu yıl kar yağma
ması nedeniyle ne 
gelen var ne giden, 
biz de burada boş 
boş bekliyoruz." 
dedi.
Pistte az miktarda 
yapay kar bulun
masına rağmen 

onun da sıcak 
havalardan dolayı 
eridiğinin altını 
çizen müşteri 
Cüneyt Ünalan 
ise Uludağ'a 
yeni geldiklerini ve 
pişman olduklarını 
belirtti. Ünalan, 
"Uludağ bu yıl çok 
kötü. Kar yok, 
burada gezmekten 
başka bir şey 
yapamıyoruz. Bu 
nedenle akşam 
döneceğiz." dedi.

Marmara ve Ege, bir 
günlük yalancı 
baharın ardından 
Perşembe günü 
yağışlı havanın 
etkisine girecek. 
Art arda gelecek 
yağışlı sistemlerin 
Marmara ve Ege’yi 
hafta sonu ve önü 
müzdeki günler 
boyunca etkilemesi 
bekleniyor.
Marmara ve Ege 
bölgesi’nde sıcaklık 
20 dereceye yak
laşacak. Zayıf rüz
gar nedeniyle yarın 
Marmara ve Ege’de 
yoğun pus ve sis 
de bekleniyor.
Bugün Marmara ve 
Ege’de sağanak 

1 yağmur bekleniyor.
Yağışlar Perşembe 
akşam saatlerinde 
şiddetini artıracak, 
su baskınlarına 
karşı dikkat. 
Sıcaklık Perşembe 
günü Trakya 
çevresinde 
azalmaya başlaya
cak ve Cuma 
günü tüm Marmara 
ve Ege’de hava 
serinleyecek. 
Perşembeden 
sonra kısa bir 

aranın ardın dan 
Cuma gecesi batı 
bölgeler yeni bir 
yağışlı sistemin 
etkisine girecek. 
Marmara ve Ege’de 
hafta sonu soğuk 
ve yağışlı geçecek. 
Doğu bölgelerde 
cumaya kadar 
yağış beklenmiyor. 
Havanın açık olma 
sına bağlı olarak 
ayaz ve don 
etkisini sürdürecek. 
Gece sıcaklığı 
Erzurum da • 
-27, Ağrı’da -21, 
Erzincan’da -16 de 
receye iniyor. Cuma 
günü hafif yağışla 
rın görülmesi ile 
gece sıcaklıkları 
biraz artacak. Buz 
lanma etkisini sür 
düreceğinden sürü 
çüler dikkatli.olmalı. 
İç ve doğu kesim
lerde sis etkisini 
sürdürüyor. Sis en 
fazla Afyonkara 
hisar, Bursa, An,ka 
ra, Çankırı, Eskişe 
hir, Bursa, Erzurum 
çevresinde etkili 
oluyor ve görüş 
mesafesini yer 
yer 100 metreye 
kadar düşürüyor.

MİTİNGE DAVET 

BAŞBAKAN BURSA’DA 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

20 Aralık 2008 Cumartesi günü 
siz değerli hemşehrilerimiz ile buluşmak 

ve açılışlar yapmak üzere Bursa’ya geliyor
11 I Rl

TUM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

AK PARTİ

Araçlar, 20 Aralık 2008 Cumartesi günü 
saat 12.oo’de İskele Meydanı’ndan 

hareket edecektir.
AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

OKTAY KAHVECİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANI AK PARTİ



ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

mrkyiluktecbûbemİziecumartesİpazarindadahemetİnîzdeyİz.
FİYAIIARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsıyı ■ TEU 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf delildir"
* Eiİne Bejaz PtyNİR * Pastirma ÇeşİtLerİ
* ÇerLez > Dil Pejnİri * Kavurma ÇeşİtLerİ
* Haci ZiyA Kaşari 4 Demİrcio^Iu Eî ÜrünIerİ
* Kars Kapari ‘BaUReçeI
* Krem PsyNİR 4 İzmİr Tuİum > MMç
4 Stpeı PtyNİRİ * ZtyriN ÇeşİtIer'i
4 Kaşar Loru * Taİiİn , PeIemez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Aralık 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com infö/a^gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Bursa Valisi 
Hamut, Yılın 
Valisi seçildi
Tüm Anadolu Çalışan ve Emek 
liler Birliği Genel Merkezi (TA 
ÇED) tarafından Bursa Valisi 
Şahabettin Harput ve İstanbul 
Valisi Muammer Güler, yılın 
valisi seçildi. Haberi sayfa 6’de

Termik Santrale snn noKtayı Biiyiiksehif Köyü»
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nin 
Aralık ayı toplantı 
sında Gemlik’e 
yapılması istenen 
termik santrale 
onay verilmedi. 
Fahreddin Yıldı 
nm’ın başkanlığında 
toplanan meclis 
toplantısında 
söz alan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
termik santral kurul
ması konusunun 
Gemlik’te uzun 
süredir muhalefet 
tarafından gündeme 
getirildiğini dile 
getirdi. Gemlik’te 
kurulması istenen 
santral ile ilgili 
olarak CHP destekli

beyanatlar verildiği 
ne ve toplantıların 
yapıldığına işaret 
eden Turgut, Gemlik 
Belediye Meclisi’nde 
ve İmar Komisyo 
nu’nda da Gemlik 
Sanayi Bölgesi’nde 
ve mücavir alanların 
da kömüre dayalı bir 
termik santral yapıl
masının uygun olma 
dığı yönünde karar 

alındığını hatırlattı. 
Meclis toplantısı 
sonunda konuyla 
ilgili bilgi veren 
Turgut, 1/5000’lik 
planlarda yapılan 
değişikliklerle de 
kararın desteklen 
diğine işaret ederek, 
“Gemlik Belediye 
Meclisi tarafından 
bu görüş olumlu 
karşılandı ve

karara bağlandı. 
Büyükşehir 
Belediye Meclisi de 
5000’lik planları 
yapmaya yetkili 
olduğu için konu 
Büyükşehir Beledi 
yesi’ne taşındı.
Termik santral yapıl
masına izin verme 
yen plan değişikliği 
Büyükşehir 
Meclisi’nden de 

oy birliğiyle geçti” 
diye konuştu. 
Halkın da termik 
santral yapılmak 
istenmesine tepki 
gösterdiğini dile 
getiren Turgut, 
karardan dolayı mut 
luluk duyduğunu 
söyledi. Turgut, 
“Doğalgazı her türlü 
zorluğuna rağmen 
Gemlik’e getirmiş 

biri olarak, hiçbir 
zaman ilçenin hava 
sının kirletilmesine 
izin vermeyeceğim" 
şeklinde konuştu. 
Ote yandan, Bursa 
Büşyükşehir 
İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu Başkanı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
dün yapılan toplantı
da komisyonun 
1/5000 binlik Gemlik 
nazım planına ‘Ter 
mik santral kurula
maz’ notunun eklen 
diğini bildirerek,. 
“Gemlik halkı artık 
rahat olsun. Gem 
lik’te termik santral 
kurulması ortadan 
kalkmıştır" dedi.

Mı iVr b b

Büyükşehir ve nazım planlar..
Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa ve 

ilçelerinin Nazım İmar Planlarını hazırladı.
Hatırlanacağı gibi, Gemlik ile ilgili plan 

Bursa Şehir Plancıları Odası itiraz etmiş ve 
yürütmenin durdurulması istemiyle Bölge 
İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Mahkeme yürütmeyi durdurmuştu.
Sonra ne oldu anlayamadım.
Bir başka plan mı hazılandı, Nazım Plan 

Büyükşehir Mecisi’nden geçti, askıdan indi. 
Şimdi 5 binlik planlar görüşülüyor. Syf 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytin üretitisint ideme 23 Aralıkla
Siyaset ve ekonomi...

Siyaset ve ekonomi.
Tüm dikkatimizin odaklandığı iki konu..
Oysa..
Kültür..
Sanat..
Sosyal yaşam..
Sağlık..
Eğitim..
Kimsenin umurunda değil.
Elbette ki siyaset ve siyasetçiler olma 

h..
Kuşkusuz ekonomi de yaşamın sürekli 

liği için itici güç..
Ama yaşam sadece para ve siyasetten 

mi ibaret..
Evet..
Ne yazık ki,
Kapitalist sistemlerde insan sâdece 

araç olarak kullanılıyor.
Sistem için en önemli değer “mater 

yal”..
Gerisi amiyane tabirle “vızıltı” geliyor. 

Gelmesine de vızıltı gün geliyor kasırgaya 
dönüşüyor şimdilerde olduğu gibi..

Dünyadaki tüm ülkeler ekonomik krizi .; 
aşmaya çalışırken bugünlerde Türkiye 
yerel seçimlere doğru yol alıyor.

Siyasetçiler sahnede..
Yeni kurulan partiler kendilerine yan

daş arıyor..
Mevcut partilerse mahalle mahalle aday 

arıyorlar.
Ve seçimi almak için de özellikle mühü 

rü ellerinde bulunduranlar “türlü çeşitli 
yollara” başvuruyorlar.

Bursa’nın Nilüfer llçesi’nde tam 4000 
seçmenin adlarının var,ancak ikamet
lerinin olmadığı saptandı.

Belirlenebilen bu..
Ya belirlenemeyen..
İnsanın aklı havsalası duruyor..
Bu ne hırs ne öfkedir..
Ki..
Hileyi ve desiseyi gündeme getiriyor.
Ve seçimi almak “amaç” haline 

dönüşüyor.
Oysa seçimlerde amaç “yurttaş” a 

daha iyi hizmet değil mi?
Özellikle de yerel seçimlerde ..
Seçilen başkan ilk konuşmasında parti 

ayırımı gözetmeksizin “halkı kucakladığı 
nı” söylemiyor mu kürsüden.

Önemli olan hizmetse, kentte yaşayan
ların mutluluğu ve refahıysa A ya da B 
partisi olsa ne yazar.

Görünen o ki,
Bizim bilmediğimiz bir şey var bu inşa 

nı kimliğinden ve doğasından uzaklaştıran 
hırs ve öfkenin altında.

Çıkar..
Güç..
İnsanın erdemlerini körelten, gözünü 

kör eden unsurlar.
Ne yazık ki bu unsurlar insanoğlunu 

tutsak ediyor.
Gözünü döndürüyor.
Yoldan çıkarıyor.
Yunus Emrelerin, Mevlanaların, Karaca 

oğlanların, Nasrettin Hocaların, aşık Vey 
sellerin yetiştiği bu topraklarda bu kavga 
ne diye?

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu 4 Kasım günü başlayan 
zeytin alımlarının 31 Aralık günü kapatılacağını açıkladı. Tavioglu, zeytin alım 
kampanyası sezonunda beklenilen alımların gençekleşmediğini söyledi. 
Marmarabirlik’e bağlı kooperatifler 36 milyon, 436 bin 728 kilo zeytin aldı. Bu 
na karşılık ortaklarına 98 milyon 351 bin 456 YTL ödeyecek.
Marmarabirlik 4 
Kasım'da başlayan 
zeytin alım kampan 
yasını 31 Aralık 
akşamı sona 
erdirme ararı aldı. 
Karar, Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu tarafından 
kooperatif balkan
larına bildirildi. 
Kampanyanın 
başladığı 4 
Kasım'dan 16 Aralık 
akşamına kadar, 
Marmarabirlik’e 
bağlı 8 kooperatif 
tarafından üretici 
lerden brüt bedeli 
97 milyon 277 bin 
24 YTL olan, 35 
milyon 344 bin 
933 kilosu sofralık, 
1 milyon 74 bin 
186 kilosu yağlık, 
toplam 36 milyon 
436 bin 728 kilo 
zeytin aîındı. 
Marmarabirlik’e 
bağlı kooperatiflerin 
bu sürede gerçek
leştirdikleri alım 
miktarı ve brüt tutar
ları şöyle oldu.

Gemlik: 3 milyon 
652 bin 984 kilosu 
sofralık, 8 bin 357 
kilosu yağlık, toplam 
3 milyon 661 bin 341 
kilo (brüt tutarı 10 
milyon 130 bin 468 
YTL),

Mudanya: 8 milyon 
344 bin 487 kilosu 
sofralık, 29 bin 270 
kilosu yağlık, toplam 
8 milyon 373 bin 757 
kilo (brüt tutarı 25 
milyon 783 bin 355 
YTL),

Erdek: 7 milyon 584 
bin 774 kilosu 
sofralık, 320 bin 504 
kilosu yağlık, toplam 
7 milyon 905 bin 278 
kilo (brüt tutarı 17 
milyon 646 bin 680 
YTL),

Orhangazi: 2 milyon 
667 bin 668 kilosu 
sofralık, 15 bin 515 
kilosu yağlık, toplam 
2 milyon 683 bin 183 
kilo (brüt tutarı 7 
milyon 897 bin 463 
YTL),

İznik: 7 milyon 643 
bin 884 kilosu 
sofralık, 240 bin 476 
kilosu yağlık, toplam

7 milyon 284 bin 260 
kilo (brüt tutarı 21 
milyon 476 bin 187 
YTL),

Edincik: 3 milyon 
541 bin 325 kilosu 
sofralık, 146 bin 281 
kilosu yağlık, toplam 
3 milyon 687 bin 606 
kilo (brüt tutarı 9 
milyon 47 bin 343 
YTL), 
Mürefte: 2 milyon 
143 bin 305 kilosu 
sofralık, 298 bin 670 
kilosu yağlık, toplam 
2 milyon 433 bin 975 
kilo (brüt tutarı 4 
milyon 558 bin 765 
YTL),

Marmara Adası: 
366 bin 506 kilosu 
sofralık, 23 bin 213 
kilosu yağlık, toplam 
389 bin 719 kilo 
(brüt tutarı 813 bin 
562 YTL).

ÖDEMEÖNE 
ÇEKİLDİ 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu zeytin 
alım kampanyasını 
değerlendirirken 
şunları söyledi: 
"Maalesef yapılan 
zeytin rekoltesi tah
minleri doğru çık
madı. Rekolte bekle
nenden düşük. 
16 Aralık akşamına 
kadar ancak 36 bin 
436 ton zeytin ala
bildik. Ahmlar iyice 
azaldı. Biz bu yıl 40 
bin tonu sofralık, 
bin 500 tonu yağlık 
toplam 41 bin 500 
ton zeytin alimini 
hedeflemiştik. 
Ancak, kampanya 
bitimine kadar ala

cağımız zeytin 
miktarı hem sofralık, 
hem yağlıkta hedef 
/ediğimiz miktarın 
altında kalacak. 
Bu durumda 
kampanyayı 
31 Aralık akşamı 
sona erdiriyoruz. 
Kampanyanın bekle
nenden önce sona 
erecek olmasından 
dolayı önceden ilan 
ettiğimiz ödeme 
takvimini öne çektik. 
1-21 Aralık döne
minde aldığımız 
zeytinin yüzde 60 
bedelini 23 Aralık’ta 
üreticilerimize 
ödeyeceğiz.
22-31 Aralık döne
minde alınan zey
tinin yüzde 60'lık 
bedeli de ocak 
ayının ilk haftasında 
yapılacak ve böylece 
alınan tüm zeytinin 
yüzde 60'lık bölü 
münün ödemesi 
tamamlanmış 
olacak. Kalan yüzde 
40'hk bölümün 
yüzde 20'lik 
bölümünün ödemesi 
nisan ayında, 
diğer yüzde 20'lik 
bölümünün ödemesi 
ise nihai fiyat fark
ları ile birlikte tem
muz ayı içerisinde 
yapılacak. Böylece 
üreticilerimizin eline 
yaklaşık 100 milyon 
YTL geçecek.
Ancak kooperatiflere 
kota fazlası 
zeytin veren üreti
cilere bu takvim 
içerisinde kesinlikle 
ödeme yapılmaya
cak. Alınan bu 
zeytinler emanet 
işlemi görecek.
Biz bunu peşinen 

söyledik ve 
alınacak kota fazlası 
zeytinlerle ilgili 
ödeme yapılmaya
cağını önceden 
kooperatiflerimize 
duyurduk. Üreticiler 
kota fazlası ürün
lerinin bedelini 
1 yıldan önce ala
mayacak. Şu anda 
alınan 36 bin 436 
tonluk zeytin içinde 
kota fazlası alım 
miktarı 1 milyon 
383 bin 178 kilo ve 
bunun bedeli de 3 
milyon 652 bin 
587 YTL'dir." 
Marmarabirlik’e 
bağlı 8 kooperatif 
tarafından 4-30 
Kasım döneminde 
toplam 33 milyon 
885 bin 371 kilo 
zeytin alınmış, . 
bunun 92 milyon 
464 bin 598 YTL 
tutan brüt bedelinin 
kesintiler sonrası 
44 milyon 753 
bin 781 YTL olan 
yüzde 60'lık 
bedeli 3 Aralık’ta 
ödenmişti.
23 Aralık’ta 
yapılacak 2.ödeme 
ile üreticiler, 
1-21 Aralık döne
minde kooperatiflere 
teslim ettikleri zeytin 
miktarının yüzde 
60'lık bedelini 
alacaklar.
Bu bedel ise 
22 Ara lık'ta 
belirlenecek. 
Böylece 21 aralık 
akşamına kadar 
kooperatiflere zeytin 
teslim eden üreticil
er yeni yıla zeytin 
bedellerinin yüzde 
60'ını almış olarak 
girecekler.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Sivil 
Toplum örgütleri ve 
çiftçilerinde katılımıy
la Gemlik Ziraat Oda 
sı'nın düzenlediği 
Bursa Ziraat Odaları 
İl Koordinasyon 
toplantısı 
gerçekleştirildi. 
Gemlik Ticaret Bor 
sası Salonu’nda dü 
zenlenen toplantıya 
Bursa Ziraat Odası 
Başkanı ve il Koordi 
nasyon Kurulu Başka 
m Niyazi özbil, Gem 
lik Ziraat 'Odası Baş 
kanı Ali Çelik ile Bur 
sa k ve ilçe Ziraat' 
Odaları bâşkanları, 
Kooperatifler ve Mar 
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu ile yönetim 
kurulu üyeleri Genel 
Müdür İsmail Hakkı 
Eren katılırken Türk 
tarımı ve bölge zeyt
inciliğinin sorunları 
ve problemleri masa 
ya yatırıldı.
Saygı duruşunun ar 
dından toplantının 
.açış konuşmasını ya 
pan Divan Başkanı 
Sursa Ziraat Öd'ası 
Başkanı Niyazi Özbil, 
halen 5 yıl önceki fi 
yatlarla ürün satıldığı 
na dikkat çekerek, 
mevcut hükümetin 
çiftçinin yok olması 
için tarım ürünlerinin 
vaz geçilmezleri 
olan gübre ve 
mazot fiyatlarını ise 
aynı düzey de tut
madığını söyledi. 
FERYATLARIMIZA 
KULAK TIKADILAR 
özbil, konuşmasında; 
"Daha önce sadece 
Ziraat Bankasından 
kredi alan çiftçi şimdi 
bir çok özel bankaya 
yönelerek yüksek fa 
izlerle kredi kullanma 
ya yöneltildi ve bu 
nun da sonucu kredi 
ler ödenmeyince mal
lar satışa çıkarıldı. 
Ülkenin iyi yönetilme 
diğini sürekli feryat
larımızla duyurmaya 
çalıştık ama kimse 
oralı olmadı, şimdi 
ise global kriz ortaya 
çıkınca sanayici de 
bağırmaya başladı ve 
biz haklı çıktık. AKP 
Milletvekilleri ise 
seçim öncesi köylere 
giderek yapılan duble 
yollardan bahsediy
orlar ancak köylünün 
kafasında sadece 
ürettiği ürün para ede 
cek mi sorusu var.
Çiftçinin sorunu bun
lar değil, çiftçinin tek 
sorunu vardır oda 
ürün yetiştirmek ve 
satmaktır. Bizimi

çalıştıklarımız yaban 
cı yatırımcıların kasa 
larına gidiyor. 5 yıl 
önce bizim olanlar 
simdi yabancı yatırım 
cıların oldu" diyerek 
özellikle bankaların 
ve büyük şirketlerin 
özelleştirilmesine 
tepki gösterdi. Günde 
min ikinci maddesin 
de yer alan ve özellik
le tarım arazilerine 
zarar verecek olan 
Termik Santralin 
kurulması konuşunda 
duyarlı olunması 
kararlaştırıldı.
MARMARABİRLİK 
TUTARLI DEĞİL 
Mudanya Zhraat Oda 

'sı Başkanı Raîf Do 
ner'de görüşlerini 
açıklarken Marmara 
birlik'in tutarlı politi
ka yürütmediğini öne 
sürdü. Döner, "Zeytin 
de sorunlar sürekli. 
büyüyor ve Marma 
rabirlik bu konuda 
tutarlı bir politika izle 
miyor. Bir yıl peşin 
fiyat uygularken son
raki yıl avans fiyat 
uyguluyor. Kota deni 
liyor ama bir türlü 
uygulanmayıp aşılı 
yor. Marmarabirlik bu 
konularda ürecinin 
kafasını karıştırıyor, 
tutarlı politika uygu
laması gerekir" dedi. 
BIÇAK KEMİĞE 
DAYANMADAN 
Toplantıya katılan ba 
zı üreticiler de söz 
alarak zeytinde yaşa 
nan sıkıntıların artık 
bıçağı kemiğe dayat
ma noktasına kadar 
getirildiğine dikkat 
çekerek, "Gemlik zey
tinine sahip çıkmak 
üreticiye sahip çık
mak demektir. Gemlik 
tipi zeytin isminin sa 
dece 4 ilçe olan İznik, 
Orhangazi, Gemlik ve 
Mudanya'da kullanıl
ması için mücadele 
edilmesini istiyoruz" 
dediler.
ÜRETİCİ OLMAZSA 
TÜCCARDA OLMAZ 
Sözlerine "Üretici ol 
mazsa tüccarda ol 
maz, borsada olmaz" 
diye başlayan Gemlik 
Ticaret Borsası Baş 
kanı Mehmet Dillioğ 

lu, Gemlik tipi zeytin 
hakkında yapılan 
çalışmalardan bilgiler 
verdi. Dillioğlu, "Gem 
lik zeytini Avrupa'da 
halen marka olmadığı 
için şimdilik Marmara 
birlik adı altında 
ihraç ediliyor" dedi. 
Dililoğlu, ayrıca Tica 
ret Borsası olarak 
AR-GE çalışması 
başlatıldığını da 
sözlerine ekledi. 
TÜCCARIMIZ 
DISAR DAN ZEYTİN 
GETİR YOR 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
Gemlik zeytinini sıkın 
tıya sokanların bagn-. 
da borsaya bağn tüc
carın geldiğini öne 
sürerek, "Ticaret Bor 
sası ile Marmara bir
lik çalışmalarında ba 
zı aksamalar var, Tica 
ret Borsasına üye tüc 
carımız Akhisar’dan 
zeytin getirerek zey
tinimize darbe vuruy
orlar. Üretici çökerse 
tüccarda kalmaz, ön 
çelikli olarak borsa 
duruşunu belli etme 
lidir. Akhisar zeytinini 
getirip Gemlik zeytini 
diye kabul etmemelisi 
niz. Üretecimizin şu 
anda çeşitli bankala 
ra 18 trilyon lira kredi 
borcu var. Marmara 
birlik AR-GE kurup * 
zeytinde çeşitliliğe 
gitmesi gerekiyor. 
Zeytini yeşil olarak 
da değerlendirmeli 
yiz" dedi.
KrUPA'DAZEYTİNİ 
TURKLER YİYOR 
Zeytin üretimi deyin 
ce akla gelen ilk isim
lerden olan Ziraat 
Yüksek Mühendisi 
Adem Minare, Gemlik 
zeytininin bitiyor den
mesine rağmen halen 
bir çözüm bulunma
masının üzücü oldu 
ğuna değinerek, "Biz 
zeytinciliği dedeleri 
mizden, babalarımız
dan kalma yöntemler
le yapıyoruz ve bun
ları Avrupa'da sadece 
Türkler yiyor. Zeytini 
AvrupalInın yediği gi 
bi yapmalıyız. Sarı ile 
siyah arasında topla 
nacak zeytin zayiat

YazıYORUM
Diş Hekimi

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

vermeyeceği için pas 
törize olarak az tuzlu 
üretebiliriz ve Avru 
pa'da rakibimiz 
olmaz" görüşünde 
bulundu.
12 MİLYAR
DOLARLIK RANT 
Toplantıya katılan 
Gazeteci Levent Gen 
celli'de ortada dönen 
rant çalışmalarından 
örnekler verdiği ko 
nuşmasında, ,rlstan- 
bul-lzmir oto yolu 
için 12 milyar dolarlık 
bir rant söz konusu 
ve bu rant sadece yo 
lun geçeceği tarım 
arazilerine harcana 
cak. Yolun geçme
siyle özellikle Bursa 
bölgesinde büyük 
ölçüde tarım arazisi 
de yok olacak" dedi. 
AR-GE KURAMAYIZ 
Toplantıda son alarak 
söz alan Marmarabir 
lik'e yönelen eleştiri 
lere cevap veren Refi 
Taviloğlu, ellerinde 
kaliteli eleman oldu 
ğunu ve AR-GE kurul 
masının gereksiz 
olduğunu söyledi. 
Taviloğlu, Gemlik tipi 
zeytinde yaşanan 
sıkıntılara da değinir 
ken, "Gemlik zeytini 
üretiminde problem 
var ise bu problem 
çözülür ve üretimde, 
darboğaz aşılır. Ama 
sıkıntı Sadece Gemlik 
zeytininde değil. Mar 
marabirlik 25 günde 
35 bin ton zeytin aldı, 
böyle bir alım ve kar
gaşa içinde en kolayı 
seçersiniz. Konfit, 
çizme ve kırma gibi 
zeytin yapımına za 
man bulamıyoruz ve 
çeşitleme Marmarabir 
lik acısından imkan
sız. Üretici sadece 
üretip aldığı paraya 
bakar. Tüccar ve Üre 
tiCi olmazsa Marmara 
birlik zaten olmaz.
Bu ikisi aksadığında 
ise olan Marmara 
birlik'e olur. Yüzde 
70 oranın da merdi 
ven altı dediğimiz 
kontrolsüz sistem 
var, bunları bir an 
önce meşru duruma 
getirmeliyiz" 
şeklinde konuştu.

Yiyin efendiler yiyin!....
Sayın okurlarım televizyonlarda gördü 

nüz.
TBMM Çevre Araştırma Komisyonu mil

letvekilleri heyeti, balık çiftliklerini incele
mek için Bodrum’a gitmişler...

Yatlarla gezdirilip, mavi yolculuk yap
tırılıp, yiyip içtiler.

Bazıları da yatta yan gelip yattıklarını 
gördük..

Sonra da "kirlilik olmadığım" söylediler..
Bu arada, incelemesi yapılan balık 

çiftliği, sayın milletvekillerini taşıyan Mec 
lis otobüsünün bagajına 125 kilo çipura 
yerleştirmiş...

Yerleştirmenin fotoğrafı var. Ben de 
gördüm...

Haber televizyonda ve gazeteler de pat
ladı tabii. Sonra ne olmuş biliyor 
musunuz? Çipuralar bağışlanmış...

Çocuk esirgeme kurumuna.
Bu gezideki milletvekilleri Yiyemediler.. 

Yedirmedik...
Basın, medya yani bizler yedirmedik 

onlara..
Aslına bakarsanız, haber patladıktan 

sonra da "Bizim haberimiz yoktu, hangi 
çipura?” falan diyerek, utanmadan, işin 
içinden çıkmaya çalışmışlar.

25 koca, içlerinde 5 kilo çipura olan 
kutuların herkesin gözü önünde otobüse 
yüklendiğini gördük...

Bütün Türkiye tiksinti içinde bu kutuları 
seyretti..

Yine de avanta balıkları Çocuk esirgeme 
Kurumuna bağışlayan parlamento heyetine 
bence teşekkür borçluyuz...

Çünkü, aksi durumlar da var! Okuyun...
TBMM Başkanı, yanına 90 AnkaralI 

gazeteciyi alarak, Patara (Antalya) gezisi 
tertipledi geçenlerde...

Uçak, otobüs, otel, yeme-içme, mavi tur, 
hepsi beleş...

Gazeteler haber yaptık bunu, "devletin 
kesesinden beleş gezi" diye...

Haber patladı. Beleş gezi iptal edildi.
Şimdi ben Beklerdim ki, Meclis Başka 

m Koksal Toptan çıkacak, “Türkiye’nin zor 
bir döneminde, kriz vatandaşlarımı sar 
sarken meclis olarak bizlerin bu paraları 
harcamamız yanlıştı” diyecek..

öyle olmadı.
Ne oldu biliyor musunuz?
Evet, kınadı...

"Türkiye’ye prestij sağlayacak bir pro
jeyi baltalamış ve bu yaptığımız dürüst 
haberciliğe sığmıyormuş...”

Diyerek, bu haberi yapan gazetecileri 
kınadı..

Ey milletin vekilleri;
Milletin kendisi alın teriyle para 

kazanıp, akşam evine iki ekmek götür
menin çabası içinde iken sizler 10.000 lira 
maaşı az görüp, eğlence içinde har vurup, 
eğlenmeniz bizleri sîzlerden soğutuyor.. 
Dindar olduğunu söyleyerek iktidara gelen 
ey AKP’li milletvekilleri kul hakkı yiyor-t 
sunuz.

Bu vicdansızlık hangi kitapta var söyle 
yin?... Beleş geziye gidince dürüst haber
ciliğe sığıyor,

Dürüst gazeteciler beleşi haber yapınca 
sığmıyor!

Ne diyelim bilmem ki; burası Türkiye... 
Milleti kömür alır. Vekili balık alır.
Milleti bir şey almaya, sadakaya 

alıştırdılar..
Alıştırdılar, alıştık...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Recep flygiin. Seçim İrtibat Bürosu’nu aça
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Saadet Partisi Bele 
diye Başkan Adayı 
recep Aygün için 
eski Pazar Caddesi 
İsa’nın kahvehanesi 
hin karşısında 
seçim bürosu açtı. 
Seçim bürosunun 
açılışını yapan il 
Başkanı Hilmi 
Tanış, Saadet 
Parti si'ne katılan 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı eski kuru-, 
culanndan ve eski 
ilçe başkanı Vedat 
Emek'in yaka sına 
parti rozetini taktı. 
İlçe Divan toplan
tısının da yapıldığı 
seçim bürosunu 
Belediye Başkan 
Adayı Recep 
Aygün'le birlikte

açan Hilmi Tanış, par 
tilerine katılan özel
likle eski AKP'li olan 
kişilere de elleriyle 
rozetlerini taktı. 
Kalabalık partililere 
seslenen Belediye

Başkan Adayı Recep 
Aygün, partilerine 
olan ilgiden bahse 
derek, "Bizi destekle 
yenler salonlara 
sığmıyor ve dışarıda 
kalıyorlar. Bize salon 

lan çok görenlerin iş 
leri yakında bitecek. 
Biz Gemlik'e hiz met 
için geliyoruz" dedi. 
Aygün, Belediye Baş 
kanı Mehmet Tur 
gut'a da gönderme

yaparak, "Ben değil, 
biz varız. Bizim 
yönetimimizde aç 
açık kalmayacak.
Beledi ye Başkanı 
babadır, ve huzur 
evini Gem lik'te 
inşallah biz yapıcaz. 
Sokaklarda sahipsiz 
gençler var, yıkık 
binalar içinde 
sabahlıyorlar ve in 

sanlara saldırıyorlar. 
Onları topluma 
biz kazandıracağız. 
Bazı parti adayları 
ise İznik Gölü’nün 
suyu nu öne 
sürerek şunu bunu 
yapıcaz diyorlar.
Sadece biz yaparız, 
29 Mart zaferimiz 
şimdiden kutlu 
olsun" dedi.

CHP'liler Balıkpazan’mla vatandaşlarla buluştu
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Fatih Mehmet Güler, 
Balıkpa zarı Gökhan 
Kahve hanesi 'nde 
toplantı yaptı. Daha 
çok roman vatan
daşla rımızın bulun
duğu kahvehane 
sakinleri, işsizlik ile 
ihtiyaç sahiplerinin 
düğün ve dernekleri
ni yapabilecekleri 
salon olmamasından 
yakınarak, 
"cebimizde paramız 
yok, gençlerimiz 
işsiz ama belediye 
başkanımız gençler
imize iş imkanları 
yaratmak yerine

fıskiye yapıyor, 
paramız yokken 
fıskiyeyi ne yapalım" 
dediler.
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı

Fatih Mehmet Güler 
ise; "Bir aile reisi 
olarak iki çocuğu
mun bile her iste
diğini yerine 
getiremiyorum,

Gemlik 'te yaşayan 
100 bin kişinin her 
isteğini kim yerine 
getiririm derse yalan 
söyler, ancak önemli 
olan makul, toplum 
adına yararlı ve 
kamu çıkarı olan her 
konu için vatandaşın 
derdini dinleyip 
sorunlarına ortak 
olarak çözümü için 
de gereken mücade
leyi kararlılıkla 
göstermektir." dedi. 
Eğitimsiz ve işsiz 
gençler için meslek 
edindirme kursu aça 
rak sanayinin iste
diği kalifiye eleman 
yetiştireceklerini 

söyleyen Fatih 
Güler, bunu Unlur 
bey 'de gerçekleştir 
diklerini, kendilerin 
den vasıflı eleman 
isteyen sanayi kuru
luşları ile birlikte 
meslek kazandırıcı 
kurs ve eğitimler 
vererek bu yolla çok 
sayıda gence iş 
kazandırdıklarını, 
Gemlik 'te de bunu 
yapmanın çok zor 
olmadığını, önemli 
olanın işsiz genç
lerin sorumluluğunu 
vicdanında hissede 
rek gereği için çalış
mak olduğunu belirt
ti. İhtiyaç sahibi olan 

ların düğün ve der 
nek cemiyetlerini 
bedelsiz yapabilece 
ği salon talebine 
kar şıhk Fatih 
Güler; "Bilindiği 
gibi Umur bey'e böl
gemizin en modern 
çok amaçlı salonunu 
kazandır dik ama 
eski düğün salonunu 
da şu an hiçbir 
bedel almadan 
gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin kul- . 
tanımına sunmak
tayız. Buna benzer 
bir uygulamayı 
Gemlik 'te de yap
maya kararlıyız" 
dedi.

Şahin, ziyaretlerini sürdürüyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Aday Adayı Enver 
Şahin, dernek 
ziyaretlerinden 
Kahvehane ziyaret
lerine, Sivil Toplum 
kuruluşlarından, 
esnaflara kadar 
ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı Enver 
Şahin, Eski Pazar 
Caddesi .ve Gazhane Caddesi’nden sonra ve Dereboyu ile 

Orhangazi Caddesini Hürriyet Cadde

si’nde bulunan 
esnafı da ziyaret etti. 
Orhangazi Caddesi, 
Hürriyet Caddesi ve 
Yeni Pazar Caddesin 
de esnaf ve vatan
daşları ziyaret eden 
Şahin vatandaşların 
istek ve önerilerini 
dinledi. Şahin'e 
desteklerini 
yineleyen Esnaf ve 
vatandaşlar, "Gem 
lik'te değişim ve 
gelişim, dediniz. Bu 
değişim ve Gelişi 
min sizinle olacağına 
inanıyoruz. Deste

ğimiz sizinledir" 
demelerine karşın 
Şahin, "Bizler 
değişimin ve gelişi 
min sizlerle birlikte 
olacağına inanıyo 
ruz. Sîzlerdeki bu 
azim ve kararlılık 
olduğu müddetçe 
Gemlik'te güzel işler 
olacak. Halkla iç içe 
yönetimi önemsiyo
rum. Halkın yönetim
lere katıldığında 
Gemlik gelişir. Biz 
buna inanıyoruz. 
İnsana dayalı olma 
yan hiçbir hizmetten

verim alınamaz" 
açıklamasını yaptı. 
Esnaflarla ve vatan
daşlarla sohbet eden 
Şahin, gerek Dere 
boyunda, Hürriyet 
Caddesi’nde 
gerekse Orhangazi 
Caddesi’nde 
yaptığı ziyarette 
vatandaş larla ve 
esnaflarla tek 
tek ilgilenirken, 
vatandaşların ve 
esnafların gösterdiği 
destekten ve ilgiden 
dolayı teşekkür etme 
yi de ihmal etmedi.
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Büyükşehir ve nazım planlar
İmar Plan işleri, belediye 

meclislerinin her toplantısına 
gelen rutin konular arasındadır.

Ben bildim bileli, meclis toplan
tılarında mutlaka imar planlarıyla 
ilgili bir konu gündeme gelir.

İlgili komisyonlara havale 
edilen başvurular karara bağlanır.

Oysa planlar bir kentin can da 
madandır.

Kentlerin gelişimleri dikkate alınarak, çağ
daş şehircilik normlarına göre hazırlanan plan
larda bir daha değişiklik kolay kolay olmamalı.

Rahmetli Turgut Özal döneminde imar plan- 
lannı yapma ve uygulama yetkisini Belediye 
lere veren yasa çıktıktan sonra, küçük bir 
belde belediyesi bile mimar ve mühendisleri 
bile olmadan plan yapar oldular.

Planlar her belediye başkanı döneminde 
değişti.

Kat yükseklikleri de her dönemde değişti.
Gemlik’te asıl değişim Hakkı Çakır döne

minde yaşandı.
1986’a belediyeler plan yapmaya başlayınca, 

Şahabettin Cantay’ın onayladığı Manastır 
Mevzi imar planları, ANAP’ın ilk döneminde 
büyütüldü.

Gemlik bir yandan Küçük Kumla sınırlarına, 
öte yandan Engürücük Köyü sınırına dayandı.

Ova bile imara açıldı.
Bugün içinden çıkılmaz olan durum o gün

lerin eseridir.
Nezih Dimili, Belediye Başkanı olunca

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

“taks” “kask" dendi, parsel bazında yüksek 
yapılaşmaya izin çıktı.

11-12 katlı konutlar da o dönemin mirasıdır 
Gemlik’e..

1970-1980 arası genişleme Osmaniye 
Mahallesi çevresinde oldu.

Mezarlığa kadar kaçak yapılarla oldu ilçe..
Nurettin Avcı döneminde dere yataklarına 

bile imar izni verildi.
Hamidiye Mahallesi’ndeki genişleme 

Taşocaklan’na kadar uzadı.
Bunlar yapılırken birçok kez planlar hep 

arkadan geldi.
Mehmet Turgut dönemine, 1999 depremi 

damgasını vurdu.
Özal’ın döneminin imar zenginleri, 10 yıl 

içinde Gemlik’i içinden çıkılmaz bir kent yap
mıştı.

Deprem, yoğurdu üfleyerek yememizi hatır
lattı bize.

İnşaat yapılan yerlerin zeminin ihcelen- 
mediğini o zaman öğrendik.

Birinci derece deprem kuşağında olan 
Gemlik aslında bir dinamit kuyusunun üzerinde

imiş de haberimiz yokmuş.
Ovada yapılan araştırmalarda zemi

nin balçık ve kum olduğu görülünce, iki 
kat yapılanmaya izin verildi.

Aradan 4 yıl geçti inşaatçılık unutul
muşken yeniden canlandı.

Bu kez iki katlar dörde çıktı.
Büyükşehir bunu 3’e indirdi.
Bir yandan da Serbest Bölge geldi 

Gemlik’e.
Sanayi ve limancılık büyüyünce, Azot ve 

Borusan civarının değeri birden arttı.
Şimdi oralardan yer alabilirsen al. 
Metrekaresine 50-100 dolat istiyorlar.
Limancılık gelişince, bu kez yağmalanma 

Bursa ana yolu üzerinde başladı.
Keresteciler, Kurtul Köyü’nün içine kadar 

girdiler.
Güzelim zeytinlikiler kesilip kereste deposu 

yapıldı.
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen 

ve kabul edilen yeni Nazım Plan, bu yağmacı 
lığı yasal hale getiriyor.

Bu arada Gemlik halkının tepki gösterdiği 
kömürle termik santral yapımına da planlarda 
izin verilmediği belirtiliyor.

Biz, 30 yılda ne planlar gördük.
Bugün yapılmaz denilenler yapıldı.
Yıllar sonra da planlara işlendi.
Büyükşehir Meclisi’nin kabul ettiği Gemlik 

Nazım Planını kaç Gemlikli biliyor.
Bilmesi gerekmez. Bilmesi gereken bir avuç 

kişi, bu işleri iyi biliyor.

Yerli Malı Haftası nı kutladılar

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Atatürk İlköğretim 
Okulu Okul aile 
Birliği'nin Alp 
Organizasyonun 
katkılarıyla düzen
lediği Yerli Malı 
Haftası kutlamala 
rında öğrenciler 
bol bol eğlendi. 
Eğitim öğretim dö 
nemi şiddetin önlen
mesi eylem kapsa 
mında düzenlenen 
eğlencede öğrenci

ler annelerinin evle 
rinde yaptıkları yiye
cekleri de arkadaş 
larıyla paylaşma 
olanağı buldular. 
Kutlama eğlence

lerinde öğrencilere 
çeşitli oyunla ve 
animasyonlar, palya 
ço gösterileri izlet- 
tirilirken aralarında 
yarışmalar yaptılar.

|f AVID Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı kaybettim.
RMIİI Hükümsüzdür. ABDULSAMED KILIÇ

KAYIP
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu Gıda Teknolojisi Bölümünden aldığım 

öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
TUBA ALDEMİR

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGBGC 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. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- HL
__________________ 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 SİL 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 
TRİPLEK dToğalĞazli 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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Bursa Valisi Harpıl, Yılın Valisi sttiHi Yaşamdan 
Çizgiler

Tüm Anadolu 
Çalışan ve Emekliler 
Birliği Genel Merkezi 
(TAÇED) tarafından 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ve İstanbul Valisi 
Muammer Güler, 
yılın valisi seçildi. 
TAÇED tarafından 
düzenlenen ve 
bu yıl 3.sü gerçek
leştirilen devlet 
büyükleri, bakanlar, 
milletvekilleri, 
belediye başkanları, 
bürokratlar, sivil 
toplum kuruluşları 
ile iş, basın ve sanat 
camisinin başarılı 
yöneticilerinin belir
lendiği yarışmanın 
sonuçları açıklandı. 
Buna göre 2008 
yılında yaptığı pro
jeleri ve çalışmaları 
ile halkın takdirini 
kazanmış kişi ve 
kurumlara '2008 
Başarı Hizmet Ödül
leri' verilecek. 26 
Aralık 2008 günü 
Ankara Hilton 
Otel'de düzenlene 
necek ödül törenine

“2009’u büyüme yılı olaraK göriiyoruz”
Tüyap Bursa 
Fuarcılık tarafından 
2008 yılında şehirde 
düzenlenen 18 fuarı, 
44 ülkeden 647 bin 
711 kişi ziyaret etti. 
Tüyap Bursa 
Fuarcılık AŞ 
Genel Müdürü İlhan 
Ersözlü, 2009 yılını 
hamle ve büyüme 
yılı olara gördükleri
ni, krize rağmen 
fuar programlarına 
devam edecek 
lerini söyledi.
Bir basın toplantısı 
düzenleyerek 
faaliyetleri 
hakkında bilgi 
veren Ersözlü, 
2009 yılını hamle ve 
büyüme yılı olarak 
gördüklerini kaydet

Hafta sonu soğuk «e yağışlı
İstanbul’da 
bulutlanma 
artıyor, yağmur 
yağacak.
Cuma çok bulutlu, 
hafta sonu soğuk 
ve yağışlı geçecek. 
Ankara'da yoğun 
pus var, görüş 
mesafesi düşük. 
Yağışlar hafta 
sonu başkente de 
ulaşabilir.
İzmir’de keşişleme

Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput da 
davet edildi.
Tüm Anadolu Çalı 
şan ve Emekliler 
Birliği Genel Merkezi 
(TAÇED) tarafından 
'Çalışan Emekliler 
Kendilerine Hizmet 
Edenleri Ödüllen 
diriyor' sloganı ile 
düzenlenen etkinlik 
sonrasında yapıla
cak olan 4. ödül 
töreninde 40 seçkin 

ti. Firmaların 
pazar paylarını 
korumak için reklam 
bütçelerim kısma
maları önerisinde 
bulunan Ersözlü, 
2009 yılında 
Türkiye'de 420 
civarında fuar 
düzenleneceğini, 
Tüyap olarak ise 
88 fuar düzenleye
ceklerini açıkladı. 
İlhan Ersözlü, yeni 
yatırımlarla 10 bin 
metrekarelik alan 
eklenen Tüyap 
Bursa Uluslararası 
Fuar ve Kongre 
Merkezi'nin, 5 salon 
ve fuayesiyle toplam 
35 bin metrekarelik 
kapalı, 30 bin 
metrekarelik açık 

kuvvetleniyor, 
bugün hava 
hem rüzgarlı 
hem de 
yağmurlu olacak. 
Akşam yağmur 
kuvvetlenebilir, 
3-4 gün İzmir’de 
yağış devam 
edecek.
Bursa hafif yağışlı, 

asıl yağış Bursa 
ve Uludağ’a hafta 
sonu geliyor. 

kişi daha ödüllen 
dirilecek. 
TAÇED'den yapılan 
yazılı açıklamada;
*2008 yılında 
gerçekleştirdiği ve 
başarılı çalışmaları 
ile ülkesine, mil
letine yararlı olmuş 
40 seçkin kişiyi da 
ha onurlandırmak ve 
yapmış olduğu 
hizmetlerin karşılı 
ğında ödüllendirmek 
amacındayız." denil

alana sahip 
olduğunu kaydetti. 
Kitap fuarının 223 
bin ziyaretçisiyle 
konusunda 
Türkiye'nin en 
büyük ikinci fuarı 
olduğunu, tarım 
fuarının ise 
konusunda ülkenin 
ve Avrupa-Avrasya 
bölgesinin en 
büyük fuarı haline 
geldiğini aktaran 
Ersözlü, şu 
bilgileri verdir . 
"Bu yıl 40 ülkeden 2 
bin 543 firmanın 
katılımıyla düzenle
nen fuarları, 44 ülke
den 647 bin 711 
ziyaretçi gezdi. Bu 
piyasa koşullarına 
rağmen fuar sayısını

Adana az bulutlu. 
İstanbul 15, Ankara 
8, İzmir 17, Bursa 
16, Adana 19 
derece.
Marmara Bölgesi 
yağışlı bir döneme 
giriyor, önümüzdeki 
3-4 gün yağış 
? örülecek.
rakya ve Çanakkale 

çevresindeyağmur 
kuvvetli, diğer 
kentler aralıklı 

di. Yapılan çalışma 
sonrasında Yılın 
Bakanları dalında 
Başbakan Yardımcı 
sı Cemil Çiçek, 
Devlet Bakanı Nimet 
Çubukçu, Turizm 
Bakanı Ertuğrul 
Günay seçilirken, 
Yılın milletvekili 
olarak da; Mustafa 
Cihan Paçacı, Os 
man Kaplan ve 
Hüseyin Tanrıverdi 
ödüle layık görüldü. 
Yılın Valileri olarak 
İstanbul Valisi 
Muammer Güler'le 
birlikte Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ödüle layık görülür 
ken, yılın belediye 
başkanları arasında 
ise Melih Gökçek 
ve Kadir Topbaş 
gibi başkanlar 
yer buldu. 
Yılın spor kulüpleri 
Trabzonspor ve 
Ankaraspor olurken, 
yılın ulusal tv 
kanalı TRT, yılın 
halk müziği 
sanatçısı ise Zara 
olarak seçildi.

Özgür KARAKAYA 
iletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

GÜNEŞİN IŞIKLARI

18'den 24'e 
çıkartacağız. 
İlk kez Sac İşleme 
Teknolojileri, Doğa 
ve Av, Döşemelik 
Kumaşlar, Ototek 
nik fuarlarını 
düzenleyeceğiz. 
İstanbul'da yap
tığımız Uluslararası 
İplik Fuarını, 
sektöre moral olma 
sı amacıyla Bursa'ya 
taşıyacağız.
Hedefimiz, 18'den 
24'e çıkardığımız 
fuarları, 50 ülkeden 
3 bin 500 firma ve 
temsilcisinin 
katılımıyla düzenle
mek ve 55 ülkeden 
780 bin ziyaretçiye 
ev sahipliği 
yapmaK." 

Güneş, çevresinde dolanan gezegenler
den oluşmaktadır. Tarihe bakıldığında ona 
tapıldığı da görülür.

Dünyada yaşayan canlılar için de 
vazgeçilmez bir kaynaktır.

Yaşamımızda, günümüzü aydınlatan 
olur.

Evlerin odasına doğan; gündüzü yöne 
ten ışınlar demetidir.

Yeryüzünün sallanan lambasıdır Güneş. 
Kapkara bulutların altında kendini göster
diğinde insanın içine ferahlık verir. Gökle 
rin kasvetini dağıtarak huzur ve neşe; 
başaklara bereket getirir.

Parladıkça içimizi ısıtan olur.
Cana yakınlığı anlatır Güneş.
Bir hikayeye göre: İki doğa olayı, Güneş 

ile Rüzgar bir adamın paltosunu çıkarmak 
için iddaya girmişler.

Önce rüzgar hakkını kullanmış. Esmiş 
bütün sertliliğiyle estikçe adam paltosuna 
daha da sarılmış.

* Ve sonunda tüm gücüyle esmesine rağ
men çıkaramamış.

Daha sonra Güneş hakkını kullanmış 
tatlılıkla ısıttığından adam paltosunu çıkar
mış.

Denize vurduğunda yüzümüzü gülümse
tendir.

Tatil keyfini zirveye çıkartıp insanın vita
min ihtiyacını da karşılar.

Doğüdan doğup batıdan batan ve sırlar 
paylaşılan yıldızdır gökyüzünde.

Hele o gün batımı izlenmeye değerdir. O, 
gidince zifiri karanlık yerini alır gökyü 
zünde.

Karanlığa anlam olarak baktığımızda: 
Gericiliği, Güneşse:

İlereciliği temsil eder.
Özlü sözlerde yerini bulan soyut 

kavramdır. "Güneş Balçıkla Sıvanmaz" dır. 
Anlamı ise:

Gerçeklerin saklanamayacığıdır.
Şarkılarda ise, Grup Kızılırmak ve Edip 

Akbayram'ın söylediği gibi "Güneşin Olsun 
Dünya kavgalarla dolu olsa güneşin olsun 
gönlünde. Ve her şey iyi olacak" tır.

Nazım Hikmetin "Güneş içenlerin Türkü 
sünde" ki şiirinin dizilerinde "Akın var akın 
güneşe akın güneşi zapt edeceğiz güneşin 
zaptı yakın" dır diyerek yansır hayata. Ve 
Güneşe çevrilir karanlık günler.

yağış alacak. 
Yağışlar akşam 
rüzgarın 
kuvvetlenmesiyle 
şiddetini artırabilir. 
Yarın yağışlar 
hafifliyor, 
cumartesi yeniden 
kuvvetlenecek. 
Hafta sonu soğuk 
ve yağışlı geçecek. 
Bugün Edirne 
12, Balıkesir 15, 
Kocaeli 17 derece.

KflŞC M MMIK 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

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail:yeldabykz@gmailxorti

Gemlik’in Sanatsal Yüzü
Gemlik’in çehresi son bir yıldır farklılaştırıl- 

maya çalışılıyor. Bu sütundan zaman zaman dile 
getirdiğim, ilçemizin sembolize edilme olayı 
önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacak 
gibi gözüküyor.

Bildiğiniz gibi meydandaki havuz, çağ dışı 
görüntüsüyle gerçekten bulunduğu konuma 
uymuyordu.

Rahmetli Prof. Tankut öktem gibi bir değeri 
miz varken elimizde, hiçbir şekilde sanatsal 
yönden kendisinden yararlanılamadı.

Gemlik dünyaca ünlü sofralık zeytinleriyle 
anılır. Bunu simgeleyen herhangi bir objenin < 
hiçbir başkanlık döneminde yaptırılmaması 
düşünülmesi gereken bir durumdur.

Gazetemizde çıkan habere göre Belediye 
Başkanımız Sayın Mehmet Turgut bu konuya el 
atmış. İyi de olmuş. Bakalım görünüm olarak 
gerçekten estetik olacak mı? Çünkü bir şehrin 
en önemli yüzü meydanıdır.

Zeytinin yanın da elbette unutulmaması 
gereken önemli zenginliğimiz körfezimizdir. 
Bunu da simgeleyen gemici çapası da yaptırıla
cakmış.

Gemlik, kültürel ve sanatsal anlamda yoz bir 
şehir. Sosyalleşmenin hızla ilerlediği günümüz 
Türkiyesi'nde ne yazık ki ilçemiz bu gelişimler
den nasibini almıyor, Çeşitli sanatçıların mey- 
dans nptirdiai hevkelrtan tutunda* rAsmp
fotoğrafa, tiyatroya kadar hiçbir değerin ilçemiz 
de sergileneceği ne açık ne de kapalı alan var.

Eskiden Hamdi (Kokart) Amca ateşten ağaç 
oymacılığı yapardı. Bunun yanında çeşitli resim
ler çizerdi. Bunları hiç üşenmeden sahile taşır 
ve halkın beğenisine sunardı. Anımsadığım 
kadarıyla da hiçbir ticari kaygısı yoktu. Daha 
sonra O'na da sahip çıkılmadı. Hatta tarihi eser 
olacak kapasitedeki evi bile yıkıldı.

Oysaki gençlerimiz arasında ne cevherler 
var. Sanat atölyesi, galerisi gibi nitelikli yerlere 
gerçekten ihtiyacımız var.

Çocuklarımızın eğitim göreceği ya da sanat
sal eserlerin sergileneceği yerin yapılmaması 
için hiçbir neden yok.

Amacına uygun, geleceğe yönelik kültürel 
oluşumların gerçekleşmesi beklentisiyle...

ELEMAN. ARANIYOR ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
19 Aralık 2008 Cuma 

DEMİRİZ ECZANESİ 
Şehit Cemal Sok. No. 14 
Tel: 5132974 GEMLİK

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3234 
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)

İBİSH
»SİM

MURO 
ll.30-l4.00 

16,15.19.00-21.15 ■
DESTESE

14.15 *16.15 ■
19.15-21.00
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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BAŞSAĞLIĞI
Karataş Demir Çelik 

Limited Şirketi kurucusu, 
Değerli Büyüğümüz 

Simi ara UMnrı
kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, 
kederli Karataş ailesine 

başsağlığı diler, acılarını paylaşırız.

TÜRKAR DEMİR ÇELİK LTD.STİ.
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KIRK YİLUK TECRÜBEMİZLE CUMARTESİ M» M HİZMETİNİZDEYİZ.

FİYftn^RIMIZDÛKKANDAVEPAZARDAAYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL; 0.224 513 72 61

SUT MAMULLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"
* Ezİne Beyu Peşnİr * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerIeez < Dil PeyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
‘ Haci ZiyA Kaşari * Demİrcİu^u Et Ü rünIerİ
‘ Kars Kaşari ‘BaLReçeİ
* Krem Peşnİr ‘ İzmir Tuİun • MihAİiç
* Sepet Peşnİrİ ‘ Zeylin ÇeşitIerİ
* Kaşar Loru * Taİiİh , PeIemez

G E M L İ K’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Japon Planlı Bakım Enstitüsü 
(JIPM), 2005 yılından bu yana 
Toplam Verimli Bakım Yönetimi 
çalışmalarını sürdüren Borçelik'e 
"JIPM Mükemmellik Ödülü"nü 
layık gördü. Haberi sayfa 4’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Ekonomik Sosyal Durum Araştırması” anketi yaptırıldı

fcumsııııillu'ıııüiiiıiııııtı
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ekim ayında Aksoy Araştırma fir

masına yaptırılan Türkiye ve Gemlik ekonomisi ile ilgili ankette, soruları yanıtlayan 
tüccar ve esnafın ekonomideki görüşleri karamsarlığı yansıtıyor. İş dünyası, 2008 
yılının en büyük sorununun işsizlik ve ekonomideki durgunluk olduğunu belirtiyor.

Gemlik iş dünyası, enflasyon beklentisinin hükümetin enflasyon tahmininden 
daha yüksek çıkacağına inanırken, doların yıl sonuna kadar 1.40 YTL’nin üzerinde 
olacağı tahmininde bulunuyorlar.

Deneklerin Gemlik ile ilgili sorularında ilçenin en büyük sorununun işsizlik 
olduğu belirtilirken, ikinci sırayı tarım ürünlerinin değer bulmaması alıyor. Çarşı 
Caminin yeniden yapılması projesi ile ilgili soruda ise, caminin yıkılarak, yerine 
Kent Meydanı yapılması baş sırayı alıyor. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, odanın Akredite olduğunu, ilk kez ilçenin ekonomisi ile ilgili bir anket yap
maktan iş dünyasının görüşlerini öğrendiklerini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ticaret Odası anketinin düşündürdükleri
Gemlik Ticeret ve Sanayi Odası, Ekim ayında 

ülke ve Gemlik ekonomisiyle ilgili bir anket yap
tırdı.

Bu anketin değerlendirmesi Kasım ayı 
başlannda yapıldı.

Anketi yapan Bursa’nın güvenli anket şirket
lerinden Aksoy Araştırma, sonuçları açıklayan 
bir toplantıyı Kent Otel’de yaptı.

Bujoplantıya ben de katılmıştım.
Şopuçlar, Oda Yönetim Kurulu ve Meclisinin 

de bilgisine sunulduktan sonra kamuoyuna 
duyurulmak üzere gönderildi. Dev. sayfa 5'de

Başbakan bugün Bursa’da
Başbakan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
bugün Bursa’ya geliyor. Şehreküstü Meydanı'nda halkla 
buluşacak olan Erdoğan, daha sonra Bursa’da çeşitli 
açılışlar yapacak. AKPIlçe Başkanı Oktay Kahveci, mitinge 
katılacaklar için araçların Cumartesi günü saat 11.oo'de 
İskele Meydam’ndan kalkacağını ve tüm Gemlik halkının da 
vetli olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ın programı 
hakkında açıklama yapan Kahveci, "Şehreküstü Meydanı'na 
kurulacak sinevizyonla, Merinos Parkı, Yeni Hal, Kamberler 
TOKİ tarafından tamamlanan Kestel, Akçağlayan ve Hamitler 
toplu konutlarının açılışlarını yapacak. Ayrıca Türkiye'de 
daha önce yapılmamış ve BESOB ve TOKI'pin ortak yürüt
tüğü çalışma ile sokak aralarında hiçbir imalathane kalmaya
cak. 7 bin 500 esnafı bir araya getirecek olan projenin pro- 
tokolü Başbakan tarafından imzalanacak" diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mezalimin işbirlikçileri....

“Binlerce çaresiz ve suçsuz ana ve 
çocukları işkenceyle öldürmüşlerdi. 
Tarihte benzeri görülmemiş olan bu 
vahşeti yapan Ermenilerdi”

Mustafa Kemal Atatürk, 
Nutuk. Sayfa; 260-261

Cumhurbaşkanı, Ulusal Takımın Maçı 
nedeniyle Ermenistan'ı ziyaret ediyor, 
Başbakan Ermenistan Başbakanı ile İstan
bul'da bir araya geliyor.

Bu durumdan cesaret alan bir grup 
aydın kılıklı da kantarın topuzunu 
kaçırarak kampanyalar düzenleyerek 
Ermen ilerden özür diliyor.

Sevgili okurlarım, memleket satılıyor, 
işbirlikçiler işbirlikçilik tanımının içeri 

ğinin hakkını vererek ihanet içerisindeler.
Günlerdir gündemde olan ve internet 

sitesinde servise konulan ve devleti tepe
den tırnağa idare edenlerin gözleri 
önünde gerçekleşen “özür diliyorum” 
başlıklı “Ermenilerden özür dileyen” imza 
kampanyasından söz ediyorum.

Bir avuç “aydın kılıklı” satılmışın ele
başılığını yaptığı çetenin başlattığı kampa

nyaya birileri de adını yazdırıyor.
| İçeriğini okumadan..

I Tarihin derinliklerine dalmadan..
İyiyi kötüyü ayırt etmeden..
Türk -ermeni ilişkilerini “objektif 

kalemlerden” dökülenlerin çerçevesinde 
değerlendirmeden söz konusu bildiriye 
imza atmak sözcüğün her anlamıyla 
“aymazlıktır”.

Tarih..
Türklerin değil Ermenilerin yaptığı 

mezalimlerle doludur.
Çok uzağa da gitmeye gerek yok.
Cumhuriyet tarihinde Ermeni terörüne 

verilen 35 şehidin toprağı henüz tazeliğini 
koruyor.

Bu tarihi okumadan, enine boyuna ince 
lemeden 1915 olayları nedeniyle organize 
edilen kampanyanın tarafı olmak ülke inşa 
nının tarihsel, kültürel ve ahlaksal dönüşü 
müne çok somut bir örnektir.

Yurttaşlık..
Ulusseverlik..
Geçmişe saygı ulusal birlikteliği ayakta 

tutan önemli değerler.
Görünen ve yaşanan o ki..
Bu değerlerin yerini;
İşbirliği..
Vatan hainliği..
Geçmişi karalamak ve geçmişten utan

mak almış.
Yazık..
Çok yazık..
Örümcek bağlamış hafızalıların ve gele

ceği kararmış ufukluların açtıkları kampa
nyaya imza değil atılsa atılsa çentik atılır.

Ulusunu yurdunu seven, tarihsel değer
lerine sahip çıkan biz insanlara düşen 
özür dilemek değil, geçmişte ve günümüz 
de, bir çok zalim tarafından zulme maruz 
kalan Türkler adına, bunları yapanlardan 
ve bu zulümlere göz yumanlardan ve on 
ların uzantılarından özür beklemektir.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'i, Bursa'da 
yapılan kompozis 
yon yarışmasında 
temsil eden 
Gemlik Lisesi 
10/Ö sınıf öğrencisi 
Kübra Çiçek 
rakiplerine 
üstünlük kurarak 
il birincisi oldu. 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde yapılan 
ilçe birinciliği 
yarışmasında 
Gemlik kompo
zisyon birincisi 
olarak ilde yapılan 
birincilik yarışması
na katılmaya hak 
kazanan Kübra 
Çiçek, dün Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen 
ve Gemlik Lisesi 
Müdür Yardımcısı 
Burhan İnan ile bir
likte Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret ettiler. 
Gemlik'in son 
yıllarda kabuğunu 
kırarak eğitimde 
ve yarışmalarda

Seçimini mıııorlı aracınla sailıuacai
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Özürlü ve Engelli 
vatandaşlara yaptığı 
yardımlarla büyük 
takdir toplayan 
Kaymakam. Mehmet 
Baygül ile Özürlü 
Babası olarak bili
nen Tamer Sivri 
bir vatandaşı daha 
araç sahibi yaptılar. 
Gemlik'te Eşref Din 
çer Mahallesi Şehit 
Mehmet Bıçakçı 
sokakta yaşayan ve 
geçimini süt satarak 
sağlayan engelli 
Mustafa Bayraktar'a 
(58) Kaymakamlık 
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı 
tarafından özel 
yapım 3 tekerlekli 
motorlu Mobilet 
araç alındı.
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin yaptığı 
girişimler ve 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'ün gayret
leriyle İstiklal 
Caddesinde bulunan 
Fulya Korse 
Ortopedi sahibi 
Serdar Topal'a

büyük başarılar 
kazanmasını sağla 
yan öğrencilerden 
biri olan Kübra 
Çiçek'i tebrik eden 
ve başarısını pay
laştığını söyleyen 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, başarılı 
öğrenciye Sarıkamış 
Kitabı hediye etti. 
İl İnsan Hakları 

sipariş edilen 
araç dün Mustafa 
Bayraktar'a verildi. 
Süper Elektronik 
olarak Koç destekli 
Beldeyama marka 
Fulya Ortopedi 
Bursa tesislerinde 
yapılan motorlu 
mobilet aracı alan 
Mustafa Bayraktar, 
bazı yakınlarının

Kurulu tarafından 
düzenlenen yarışma 
sonucu jüri tarafın
dan il birinciliğine 
layık görülen başarı 
lı öğrenci Kübra 
Çiçek, İnsan Hakları 
ile ilgili kaleme 
aldığı "Güneşin 
Elleri'* isimli 
kompozisyonu 
ile büyük takdir 

desteğiyle geçimini 
mahallelerde süt 
satarak sağladığını 
ve çok zorluk 
çektiğini söyledi. 
3.500 YTL bedeli 
olan ve plaka ile 
her türlü mas
raflarının Sosyal 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakfı tarafından 

topladı. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
takdir ve tebrik 
ettiği Gemlik 
Lisesinin başarılı 
öğrencisi Kübra 
Ç i çek'e "Gemlik'in 
adını başarıyla 
duyurduğun için 
seni kutluyorum" 
dedi.

karşılanacağı 
bildirilen özürlü 
aracı firmalarında 
yaptıran Fulya Korse 
Ortopedi sahibi 
Serdar Topal, özürlü 
mobiletini Mustafa 
Bayraktar'ın evine 
götüreceklerini 
ve kendisine tüm 
özelliklerini göstere
ceklerini söyledi.
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HliİHlIlIMHlililliM
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
Ekim ayında yap
tırdığı ‘Ekonomik 
Sosyal Durum Araş 
tırması’ anketinin 
sonuçları belli oldu. 
Aksoy Araştırma 
firması tarafından 
birebir deneklere 
sorularak gerçek
leştirilen anket, 
esnaf ve tüccarlara 
yöneltilerek 
yapıldı.
Türkiye ve Gemlik 
ekonomisi ve sosyal 
durumu hakkınd&ki 
sorulardan oluşan 
anketin istatistik! 
bilgiler kullanılarak, 
analiz edilerek 
sonuçlandırdığı 
açıklandı.
252 kişi ile gerçek
leştirilen ankette 
ekonomi ile ilgili 
sorulardan “2008 
yılının 9 aylık döne
minde ekonominin 
genel durumunu 
nasıl değerlendiriyor
sunuz?” sorusuna 
çok olumlu yanıtı 
veren yüzde 0.81, 
olumlu diyen yüzde 
6.91, ne olumlu ne 
olumsuz diyen yüzde 
13.41, olumsuzdu 
diyen yüzde 47.15, 
çok olumsuzdu 
diyen ise yüzde 31.71 
olarak saptandı.
“Şu anki ekonomik 
durum hakkında 
ne diyorsunuz?” 
sorusuna da çok 
iyi ve iyi diyenlerin 
yüzdesi 13.66, 
ne iyi ne kötü diyen
ler yüzde 8.94, kötü 
diyenler yüzde 44.74, 
çok kötü diyenler 
ise yüzde 42.68 
oranında olduğu 
görüldü.
Faaliyet bazında 
2008’in nasıl geçtiği 
sorusunu yanıtlayan 
esnaf ve tüccarın 
yüzde 66.26 sı olum
suz olduğunu belirtti. 
“Aynı dönemlerde 
hangi alanlarda 
sıkıntılar ile karşı 
taştınız?’ sorusuna 
ise yüzde 55.28 
oranında nakit sıkın
tısı cevabı alındı. 
İkinci sırada yüzde 
40.61 ile piyasalarda
ki durgunluk, yüzde 
23.8 ile de talep yeter 
sizliği vurgulandı. 
"Yine aynı dönemde 
satışlarda bir önceki 
yıla göre değişme 
yaşandı mı?” soru 
suna ise denekler 
yüzde 72.42 oranında 
azaldı. Yüzde 13.41 
değişmedi, yüzde 
10.16 sı İse arttı 

şeklinde cevap verdi.

ENFLASYON 
BEKLENTİSİ 
Araştırmaya katılan 
denekler, enflasyon 
beklentisini; yüzde 
60.16 sı 13 ve üzerin 
de, yüzde 21.95 i 10- 
12 arasında, yüzde 
7.72 si 7-9 arasında, 
yüzde 3.25 i 4-6 
arasında, yüzde 
2.85 i 4 ün altında 
olarak ifade ettiler. 
Ekim ayında yapılan 
bu ankette, "Dolar yıl 
sonunda ne kadar 
olacak?” sorusuna 
verilen yanıtlarda, 
yüzde 71.95 1.401 
YTL, ve üzeri, yüzde 
14.23 ise 1.301 ile 
1.400 YTL arasında 
olacağı tahmininde 
bulunuldu.
Bir başka soruda ise 
"Türkiye’nin Ekono 
mik ve Sosyal koşul 
lan düşünüldüğünde 
son üç ay içinde yeni 
bir yatırım yapmayı 
planlıyor musunuz?” 
sorusuna ‘Hayır plan 
lamıyorum' diyen 
lerin sayısı yüzde 
92.68, ‘Evet' planlıyo
rum’ diyenlerin sayısı 
yüzde 4.88, kararsız 
lar ise yüzde 2.44 
oranında oldu.
Ekonomi ile ilgili 
sorularda bir başka 
soru ise “Önümüzde
ki dönemde ekonomi 
nin ne yönde değiş 
meşini bekliyor 
sunuz?” sorusuna 
olumsuz yönde 
değişeceğini belirten
lerin oranı yüzde 
67.89 iken, yüzde 
20.33’ü ‘değişme 
olmayacağını, 
yüzde 11.79 u 
olumlu değişimler 
yaşanacağını belirtti. 
“Türkiye’nin en 
önemli ekonomik 
sorunu nedir?” 
sorusuna ise, 
Gemlikli esnaf 
ve tüccarın yüzde 
56.44 ile işsizlik 
yanıtını verdi.
Bunu yüzde 7,11 
ile nakit sıkıntısı, 
yüzde 4 ile de 
fakirlik, yüzde 3.11 
ile cari açık ve terör, 
yüzde 3.11 ile AKP, 
yüzde 2.22 ile üretim, 
yüzde 1,78 faizler 
diye yanıtlandı.

GEMLİK İLE İLGİLİ 
SORULAR 
“Gemlik'in en önemli 
ekonomik sorunu 
nedir?" sorusuna 
yine yüzde 36.22 İle 
işsizlik, yüzde 10.20 
ile tarım ürünlerinin 

değersizliği, 
yüzde 6.12 ile nakit 
sıkıntısı, yüzde 3.57 
ile piyasadaki dur
gunluk ve yatırım 
olarak yanıtlandı. 
“Dünyada yaşanan 
ekonomik krizin 
Türkiye’yi de etki 
leyeceği görüşüne 
ne ölçüde katılıyor
sunuz?” sorusuna 
üyelerin yüzde 
45.12 si ‘katılıyorum’, 
41.87 si ‘kesinlikle 
katılıyorum’ cevabını 
verirken, yüzde 8.54 
ü ‘katılmıyorum’ 
yaıttım verdi. 
“Başbakanın global 
kriz ile ilgili ‘Bize bir 
şey olmaz’ görüşüne 
ne ölçüde katılıyor 
sunuz?” sorusuna 
bu görüşe ‘kesinlikle 
katılıyorum’ diyenler 
yüzde 2.44, ‘katılıyo
rum’ yüzde 10.98, 
‘katılmıyorum’ 
yüzde 43.09. kesin
likle katılmıyorum’ 
yüzde 36.99 oldu. 
“Türkiye’deki 
ekonomik alanda ilk 
önce adım atılmas1 
beklenen konu

yarde 29 4b sı 
işsizlik, yüzde 9.38 
yatırım, yüzde 6.25 
ekonomik kriz 
cevabını verdi.
“Gemlik te ekonomik 
alanda ilk adım 
atılması beklenen 
konular nelerdir?” 
sorusuna yüzde 
14.22 yatırım 
yapılmalı, yüzde 
13.78 işsizlik, yüzde 
8.89 zeytinciliğe 
önem verilmesi, 
yüzde 7.56 yolların 
onarılması, yüzde 
6.22 piyasalardaki 
durgunluğun gide 
rilmesi yanıtını verdi. 
“Ülkemizin sosyal 
ekonomik kalkınması 
önündeki engeller 
nelerdir?” sorusuna 
yüzde 20.83 ü terör, 
yüzde 7.87 si AKP, 
yüzde 6.48 i dışa 
bağımlılık, yüzde 5.09 
işsizlik cevabını 
verdi. “Türkiye’nin 
son dönemdeki 
siyasal durumunu 
nasıl görüyorsu
nuz?”sorusuna ise, 
yüzde 73.58 olumsuz, 
yüzde 13.87 : si 
olumlu, yüzde 12.60 ı 
ne olumlu ne olum
suz diye cevapladı. 
“Hükümetin şimdiye 
kadar performansını 
nasıl değerlendiriyor
sunuz?”sorusuna 
çok kötü diyenlerin 
toplamı yüzde 61.79, 
iyi diyenler yüzde

19.51, ne iyi ne kötü 
diyen yüzde 17.07. 
“Yeni Sosyal 
Güvenlik Yasası’nı 
biliyor musunuz?” 
sorusuna bilmiyorum 
diyenler yüzde 52.44, 
biliyorum diyenler 
yüzde 47.56 
oranında cevap verdi. 
“Gemlik’te eksikliğini 
hissettiğimiz sosyal 
ve kültürel eksiklikler 
nelerdir?” sorusuna, 
deneklerin yüzde 
58.13 ü spor tesisi, 
yüzde 50 si tiyatro, 
yüzde 47.56 sı sine
ma, yüzde 47.56 
Kent Meydanı, yüzde 
34.15 i çocuk parkı 
olarak yanıt verdi. 
“Gemlik Belediye 
si’nin Çarşı Caminin 
yeniden yapılması 
için yıkılması 
projesi ile ilgili 
aşağıdakilerden 
hangisi görüşünüzü 
en iyi yansıtmak
tadır?” sorusuna 
yüzde 43.90 ı cami 
başka yere taşın
malıdır yerine bir 
K»-nt Meydanı yapıl
malı derken, yüzde 
29.27 si yıkılmalı 
yerine yenisi yapıl
malı, yüzde 17.89 
u yıkılmamalı bu 
haliyle kalmalı 
diye cevap verdi.

EKONOMİK İLE 
İLGİLİ İLK ANKET 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
uluslararası akredite 
olmasından sonra 
ilçemizde ilk kez 
bir ekonomik anket 
yapıldığına dikkat 
çeken Oda Başkanı 
Kemal Akıt, bundan 
sonra değişik konu
larda ilçeyi ilgilen 
diren anketler 
yapılarak bunları 
kamuoyu ile paylaşa
caklarını söyledi. 
Aksoy Araştırma 
tarafından yapılan bu 
anketin Gemlik’in 
ve ülkemizin içinde 
bulunduğu ekonomik 
durumunun pek par
lak olmadığını gös
terdiğini söyleyen 
Akıt, “İçinde yaşanan 
global krizin doğdu 
ğu ilk günlerde 
yapılan bu anket, iş 
dünyasının düşünce 
lerini yansıtmaktadır. 
Anketin bir bölümü 
nü yerel seçimler 
yaklaştığı için 
açıklamama kararı 
aldık. Bunu Oda 
Meclisi’ndeki 
arkadaşlarımızla 
paylaştık." 
şeklinde konuştu.

Yazı YOR UM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyeVblog/özcan vural

İktidarsan yap...
Üzülerek görüyorum, toplum yaşantımız 

her geçen gün daha da kötüye, adeta 
kaosa gidiyor..

Başımızdakiler yani iktidar telaş içinde 
bence şaşkın bir akıntıya kapılıp gidiyor
lar.. Yorgun, bitkin en kötüsü gerekli bilgi 
ve eğitime ve tecrübeye sahip değiller...

Onlarda ne yapacaklarını bilmiyorlar.
Ülkenin gündeminde, devlet hayatında 

bir sorun varsa...
Ve sen hükümet olarak, iktidar olarak o 

soruna eğilmezsen...
O sorunu çözmezsen.
Çözümsüzlük çözüm dersen.
Yok sayarsan. O sorun yok olmaz ki.
O sorunu görmezlikten gelirsen.
Halının altına süpürürsen.
Ey iktidardakiler kaybolmaz ki o sorun.
Kürt sorunu böyle oldu. Patladı sonun

da.
Laiklik sorunu böyle oldu. Siyaset ve 

toplumu geriyor.
Ermeni sorunu böyle oldu. Tarihte 

kalmadı, bugün yaşıyoruz.
Hep yok saydın. Ama hiç biri yok 

olmadı.
Bak şimdi de Aleviler sokağa çıktı. Hem 

de yüz binler...
Devlet olarak yok saydığın, siyasal ikti

darlar olarak yıllar boyu görmezlikten gele 
rek halının altına süpürmeye çalıştığın bir 
mesele daha Türkiye'de insanları Ankara’ 
da meydanlara döktü:

Alevilerin sokağa çıkması bir ilki oluş
turuyor.

Ankara'da geçen hafta sonu yüz bin 
kadar Alevi vatandaş barış içinde gösteri 
yaptılar, yılan hikayesine dönmüş sorun
larına çare istediler.."

İsteklerinin özeti dört noktaydı:
Zorunlu din derslerinin kaldırılması...

Diyanetin lağvedilmesi..
Cem evlerinin yasal statüye kavuş

ması... Madımak Oteli'nin müze olması...
Yüz bin Alevi geçen hafta sonu 

Ankara'nın göbeğinde gösteri yaparken 
bazı protesto tepkileri yadırgatıcıydı.

Türkiye'nin bütün temel sorunları cum 
huriyetin kuruluşundan beri 85 yıldır hep 
bu dille yok sayılmak istendi.

Tarihin üstüne bu dilin temsil ettiği zih
niyetle şal örtüldü.

Yasaklandı bazı sorunlar, konuşulması 
bile suç sayıldı.

örneğin Aleviler korkutuldu.
Yalan -yanlış tanıtıldı...
Toplumdan dışlanmamak için Alevi 

olduklarını yıllar yılı sakladılar.
Bütün anlattıklarım yasaklasanız da 

devam edecektir.
Nereye kadar yasaklayacaksınız ki? Bu 

bir gelenek..."
Yasaklarla bir yere varamazsın.
Sorun varsa, yok sayamazsınız.
Hele sorun köklerle, Hele inançlarla 

ilgiliyse... /
Devekuşu gibi davranamazsın.
Hele devlet hayatında hiç olmaz bu.
Gün gelir insanlar, demokratik haklarını 

kullanarak sokağa dökülür.
Sonunda Alevilerin de yaptığı gibi...
Çözmediğin, çözemediğin bir temel 

sorun varsa, orada her türlü 'parmak' da 
vardır. Onlara fırsat vermeyeceksin..

Ancak unutma siyaset de sorun çözmek 
için vardır, biriktirmek için değil.

Demokrasi başka türlü işlemez, toplum
sal barış başka türlü kurulmaz..

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyeVblog/%25c3%25b6zcan
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Borçelik'e Japonya’dan miilemıınllilı öJiili
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Japon Planlı Bakım 
Enstitüsü (JIPM), 
2005 yılından bu 
yana Toplam Verimli 
Bakım Yönetimi 
çalışmalarını sürdü 
ren Borçelik'e "JIPM 
Mükemmellik Ödü 
lü"nü layık gördü. 
Dünyanın en pr. djli 
kalite-verimlilik ödül
leri arasında yer alan 
JIPM Mükemmellik 
Ödülü ile Borçelik'in 
başarısı uluslar 
arası çapta 
tescillenmiş oldu. 
Borçelik, 2005 yılın
dan bu yana sürdür 
düğü Toplam Verimli 
Bakım Yönetimi 
(TPM) çalışmalarının 
sonucunda "JIPM 
Mükemmellik Ödü 
lü"nü almaya hak 
kazandı. Kuruluş 
ların üretimde yük
sek verimlilik ve 
kalite elde etmelerini 
sağlamak amacıyla 
faaliyet gösteren

JIPM, tüm kurum 
çalışanlarının "ve 
rimli yönetim ve ba 
kim" kavramlarına 
bağlılık göstermele 
rini sağlamayı 
amaçlıyor.
Borçelik, TPM kap
samında dört yıldır 
ağırlıklı üretim hat
larında yapılan oto 
nom bakım, planlı 
bakım, kaizen, eği 
tim ve yetkinlik 
geliştirme, yatırım, 
kalite ve iş güven
liği alanlarında 
çalışmalar gerçek
leştiriyor. JIPM 
Mükemmellik Ödülü 
ile çelik sektörüne 
örnek olacak bir 
başarı elde ettiklerini 
vurgulayan Borçelik 
Genel Müdürü 
Erkan Kafadar, 
şunları söyledi: 
"Kalite Borçelik için 
kuruluşundan bugü 
ne ve geleceğe uza 
nan, sürekli gelişme 
yi, yenilenmeyi 
gerektiren bir süreç.

Bugüne kadar kalite 
çıtamızı yükseltmek, 
daha fazla verim 
elde edebilmek 
amacıyla, çoğu sek
törümüzde ilk olmak 
üzere çok sayıda 
çalışma gerçekleştir 
dik, başarı elde ettik. 
Son olarak JIPM 
Mükemmellik Ödülü 
ile başarımızı ulus
lararası platforma 
taşıdık. Dört yıllık 
TPM çalışmalarının 
sonucunu bu şekilde 
almaktan büyük

mutluluk duyuyoruz. 
JIPM Mükemmellik 
Ödülü'nün ötesinde, 
dört yılda elde ettiği 
m iz deneyim bizim 
için önemli bir 
kazanım oldu.
Bu konuda sek
törümüz için de 
örnek oluşturduğu
muza inanıyoruz."

Borçelik ödülünü 
Kyoto'da alacak 
JIPM, Borçelik'in 
2005 yılı başında baş 
lattığı Toplam Verimli 
Bakım Yönetimi 
çalışmaları için ilki 
Temmuz'da finali ise 
Aralık ayında olmak 
üzere iki değerlendir 
me gerçekleştirdi.

Değerlendirmenin 
final aşaması, 
yapılan toplam 24 
sunumun sonucun
da tamamlandı.
JIPM Mükemmellik 
Ödülü, 12-13 Mart 
2009 tarihinde 
Kyoto'da yapılacak 
olan törenle 
Borçelik'e verilecek.

Bilir den Kaymakam Baynül’e ziyaret
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı Gökay 
Bilir, Gemlik 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül’ü ziyaret etti 
Yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi veren 
Gökay Bilir, 
'AKP’nin adayı 
olmuş gibi yollar
dayız. Toplumun 
bütün kesimiyle 
diyalog halindeyiz. 
Hemşeri dernekler
imizle yapılan 
toplantılar, meslek 
odalarıyla yapılan 
toplantılar, esnafımı
zla yapılan görüş 
meler, vatandaştan 
mızdan alınan 
bilgiler, bizim ve 
teşkilatımızın bakış 
açısıyla yol haritası 
haline gelecektir"

KAŞEDf BtKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

dedi.
Bilir, Belediye 
yönetimine talip 
olan kişinin, böl
genin sorunlarını, 
vatandaşın ihtiyaç 
ve taleplerini bil
menin yanı sıra, 
şehrin imkan ve 

kaynaklarını da 
bilmesi buna göre 
çözüm üretmesi 
gerektiğini savundu. 
Gemlik'in mevcut 
yapısının görüşül 
düğü ziyarette 
Kaymakam Mehmet 
Baygül Belediye

Başkanı aday adayı 
Gökhan Bilir'e 'Genç 
yaşta toplumumu 
zun ve şehrimizin 
sorun ve problem
lerini çözmek adına 
çıkmış olduğunuz 
bu yolda başarılar 
dilerim' dedi.

Kendilerini sağlı! 
görevlisi gibi tanıtm 

hırsızlık yaptılar
Bursa'da, kendileri
ni sağlık görevlisi 
olarak tanıtan biri 
bayan iki kişi, yaşlı 
kadına biber gazı 
sıkıp, eter koklattık
tan sonra kolundaki 
2 bilezik, boynunda
ki 2 kolye ve cüz
danındaki 150 YTL* 
yi aldıktan sonra 
kayıplara karıştı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Alaattin Mahal 
leşi Yaşlı Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda kendilerini 
Sağlık Bakanlığı'n 
da görevli doktor 
olarak tanıtan 25-30 
yaşlarındaki biri 
bayan iki kişi, yaşlı 
kişileri sağlık kon
trolünden geçirmek 
için muayene ede
ceklerini söyleyerek 
Hayriye Kalaycıoğ 
lu'nun (81) evine 
girdi. Bayan gaspçı, 
ayaklarında roma
tizma olduğunu 
belirten kadının 
yü züne cebinden 
çıkar dığı biber 
gazını sıkarken, 
erkek gaspçı ise 
eter koklatıp bayılt

tı. Hayriye 
Kalaycıoğ lu'nun 
boynunda bulunan 
2 adet kol ye ile 
kolunda bulunan 2 
adet bilezikle birlik
te cüzdanındaki 
150 YTL'yi alan 
şahıslar, evden 
ayrıldı. Yaklaşık 
iki saat sonra 
kendisine gelen 
Kalaycıoğlu, 
komşularından 
yardım istedi. 
İhbar üzerine 
eve gelen polisler, 
incelemelerde 
bulunduktan sonra 
şahısların yakalan
ması için çalışma 
başlattı.
Komşularının haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
Hayriye Kalaycıoğ 
lu'nun kızı Halenur 
Yenice, bü tün ısrar 
larına rağmen anne 
sini yanına götüre 
medığini söyledi. 
Annesiyle aynı 
ambulansa binerek 
hastaneye giden 
Halenur Yenice'yi 
komşuları yatıştır
maya çalıştı.
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Ticaret Odası anketinin düşündürdükleri
Ticaret ve Sanayi Odası bir 

ilke damgasını vurdu.
Meslek Odası olarak, ilçe ve 

ülke ekonomisi ile ilgili ticaret 
yapan kesimin ne düşündüğünü 
böylece öğrenmiş oldu.

Biliyorsunuz, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası bir süre önce 
uluslararası ticaret odalarının 
normlarına uyma kararı aldı.

Akredite oldu.
Akredite olmak, alınan genel kurallara 

uymaktır.
Ingiltere’deki bir Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın yapılanması neyse, akredite olmuş 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nın ki de o 
dur.

Uyması gereken ilkeleri yerine getirmek 
zorundadır.

Çünkü, TOBB ve uluslarası kurumlarca 
denetlenmektedir.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerine 
yönelik faaliyetleri pek görülmemekle birlikte 
giderek hizmet ağı gelişmektedir.

Bu ankette bunlardan biridir.
Toplantıda anketin kaç denekle yapıldığını 

sorduğumda 252 kişi olduğu yanıtını alınca 
az demiştim.

İlgili firmanın bana verdiği yanıt ilginçti.
Türkiye genelinde yaptırılan bir anketin en 

çok bin ile bin 500 kişi arasında yapılıp 
sonuç alındığını bildirdier. Yapılan anketler 
on binlerce kişiyle yapılmıyormuş.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bunu da burada eklemek istedim.
Esnaf ve tüccann anketörlere verdiği 

yanıtlarla iş dünyasının 2008’i pek parlak 
geçirmediğini görüyoruz.

İş dünyası ekonomiden umutsuz.
Global krizin kendilerini etkileyeceğini, 

piyasalardaki durgunluğun kolay kolay git
meyeceğini düşünüyorlar.

‘Ekonomik durumdan memnunmusunuz?’ 
sorusuna verilen yanıt, memnun değilim 
diyenlerin yüzdesi 80’leri buluyor.

Kimse ekonomik gidişden memnun değil.
Sizler memnun musunuz?
Tabiiki yanıt olumsuz olacak.
Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik 

olduğunun altı çizilirken, enflasyonun hükü 
metin belirttiğinden yüksek çıkacağına 
inanıyorlar.

‘Gemlik’in en önemli sorunu nedir?’ 
sorusunun yanıtı ise yine işsizlik olarak birin 
ci sırada yer alıyor. Ardından tarım ürünleri 
nin değersizliği geliyor.

200 taneli zeytinin 3 YTL den satıldığı 

günlerden geçiyoruz. 
Bu yanıt doğru değil mi? 
Başbakanın global kriz üzerine 

yaptığı “bize birşey olmaz” yanıtına 
katılıyor musunuz? sorusuna 
“katılmıyorum” diyenlerin oranı 
yüzde 80.

Kriz Türkiyeyi etkilemeye başladı 
bile.

Dev fabrikalar kapılarını kapatıp 
işçi çıkarmaya devam ediyor.

Denekler yanılmamışlar anlaşılan.
Gemlik ile ilgili sorulara gelince: 
‘Gemlik’in en önemli sorunu nedir?’ 

sorusunun yanıtı, “işsizlik" oluyor.
Türkiye’nin siyasi durumunu nasıl görü 

yorsun uz sorusunun yanıtı ise yüzde 73.82 
ile olumsuz, yüzde 12.60 ile olumlu bulun
duğunu bildiriyor. ‘Gemlik’in sosyal ve kültü 
rel olarak gördüğünüz eksiklikler nedir?’ 
sorusunun yanıtı ise başta spor tesisleri, ti 
yatro, sinema, Kent Meydanı ve çocuk parkı 
olarak sıralanıyor.

Çarşı Caminin yeniden yapılması ile ilgili 
soruya verilen yanıtta yüzde 43 yıkılıp başka 
bir yerde kurulması olarak cevap veriliyor. 
Yerine ise Kent Meydanı yapılmalıdır cevabı 
veriliyor.

Uzun lafın kısası Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yaptırdığı ekonomi konulu anket 
gerçeklerin bir aynası gibi..

Bu tür anketlerin devamının gelmesini 
diliyorum.

Hülle için kaçırılan şahıs kurtarıldı
Bursa'nın Karaca 
bey ilçesinde, fidye 
karşılığı kaçırılan 
şahıs, polis operas 
yonuyla kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne gelen bir ihbar 
telefonunda Rama 
zan T.'nın (45) kaçın 
larak Emirsultan 
Mahallesi 301. So 
kak'ta bir evde ah 
konulduğu belirtildi. 
Yapılan incelemede 
Ramazan T.'nın, 
Kubbettin A. (46) ve 
oğulları Murat A. 
(19), Süleyman A.

(26) ve Ergin A. (20) 
tarafından kaçırıldığı 
tespit edildi. Bir 
evde tutulan Rama 
zan T.'den serbest 
bırakılma karşılığın
da 30 bin YTL 
isteyen zanlılar, 
paranın Mustafake 
malpaşa PTT Şube 
si'ne yatırılmasını 
istedi. Olayla ilgili 
operasyon başlatan 
polis, gönderilen pa 
rayı çekmeye gelen 
Kubbettin A.'yı göz 
altına aldı. Kubbet 
tin A.'mn ifadesiyle 
Ramazan T.'nın ah 
konulduğu evi tespit

eden polisi, rehine 
kurtarma operas 
yonuyla Ramazan 
T.'ı kurtardı. 
Kubbettin A. ve 
3 oğlu gözaltına 
alınırken, evde 
bulunan 1 adet 
tabanca ve 1 adet 
av tüfeğine el 
konuldu. Zanlılar, 
sorgulamalarının 
ardından "Kişiyi 
hürriyetinden 
yoksun bırakma, 
Yağma ve 6136 
Sayılı Kanun'a 
muhalefet" 
suçlarından adli 
yeye sevk edilecek.

Polisim üıen İtişine 
telelonda 7 bin YTL kaptırdı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
telefonda kendisini 
'polisim' diye tanı
tan bir dolandırıcıya 
toplam 7 bin 
YTL kaptırdı.
Edinilen bilgiye

göre, Bahri A.(44) 
kendisini telefonla 
arayıp 'polisim' diye 
tanıtan bir kişinin 
kontör isteği üzerine 
şahsa 2 bin 310 
YTL'lik kontör gön
derdi. Şahsa kredi

kartı bilgilerini de 
veren Bahri A, 
toplam 7 bin 
YTL'sini telefondaki 
dolandırıcıya çarp
tırdı. Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (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 
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
Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 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 
tSÎAfx noĞALGAZLi 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
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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merlerle yeniden 
düzenlenecek ve 
çevre düzenleme
siyle birlikte Ahmet

ile limanı temsil 
edecek gemi çıpası 
yer alacak. Mevcut 
havuzun etrafı mer-

Dural Meydanı’nın 
daha güzel görün
tüye kavuşması 
amaçlanıyor.

Saatli hamız yapımına haşlandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Ahmet Dural 
Meydam’nda 
Gemlik'i temsil 
edecek saatli 
kulenin yapımına 
başlandı.
Yaklaşık 11 yıl 
önce eski belediye 
başkanı Nurettin 
Avcı tarafından 
yaptırılan fıskiyeli 
havuzun sökülme 
sinden sonra 
yerine yapılacak 
olan havuz görün
tüsüyle Gemlik'e 
yakışması 
bekleniyor. 
10 gün içinde 
montajı bitirilecek 
olan havuzun 
üstünde saat ile 
Gemlik'i temsil 
edecek zeytin dalı, 
Denizi temsil 
edecek balıklar

lifcl liıısı İM İM lallı»
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Ahmet Dural Meyda 
nı’ndan sökülen 

i havuz malzemeleri 
hükümet binası 
önündeki 
havuza takılacak. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından yenilen
mesi için başlatılan 
proje çalışmaları 
içinde Gemlik'in 
en önemli 
meydanına yapıla
cak olan yeni 
saatli ve ilçeyi 

temsil edecek 
figürlerden 
oluşturulacak 
havuz nedeniyle 
eski fıskiyeli 
havuzun malzeme 
leri sökülmüştü. 
Hükümet binası 
önünde yaptırılan 
ancak zamanla 
eskidiğinden 

leskigüzelliğini ve

işlevini kaybeden 
havuzun 
malzemeleri 
belediye ekipleri 
tarafından

söküldü. önümüzdeki gün-
Ahmet Dural lerde hükümet
Meydanından binası önündeki
sökülen eski havuz havuza monte 
fıskiyelerinin edileceği öğrenildi.

AKP'den adaylara 11 maddelik yasak listesi
AKP yerel seçimler 
öncesinde aday 
adaylarına yönelik 
11 maddelik yasak 
listesi hazırladı. 
Aday adaylarına 
yönelik hazırlanan 
seçim kılavuzunda, 
aday adaylarının 
dikkat etmesi gere 
ken kurallar belirlen
di. AKP, aday aday
larını, "Bölgesel mil
liyetçilik yapmayın, 
mesajlarınızla tum

toplumu kucaklayın. 
Kılık kıyafetinize 
dikkat edin, topluma 
aykırı kıyafetler giy 
meyin. Tüm konuş
malarınızı ses kayıt 
cihazına kaydedin. 
Çevreyi kirleten 
fılastik materyal kul- 
anmayın. Rakipleri 
nizi karalamayın" 
diye uyardı. 
AKP, yerel seçimler 
öncesinde aday 
adayları için seçim

kılavuzu hazırladı. 
Kılavuzda aday 
adaylarının uyması 
gereken kurallar 
sıralandı. Genel Mer 
kez tarafından hazır
lanan kitapçığın ön 
sözünü Başbakan 
Recep Tayyip Erdo 
ğan yazdı. Başbakan 
Erdoğan, hizmet 
etmek ve yönet
menin büyük sorum
luluk istediğine dik 
kat çekerek, insan

ları yönetme sanatı 
olan siyasetin başlı 
başına bir sorumlu
luk ve fedakarlık 
olduğunu kaydetti. 
"AK Partili olmak 
demek, hizmet et 
mek demektir" diyen 
Başbakan Erdoğan, 
aday adaylarına şu 
tavsiyelerde bulun
du: "Hayatın 
vazgeçilmez düs
turlarından olan 
nezaketi, diğer partil

YSK Başkanı fiydin:
Listeleme sorun »ar

YSK Başkanı 
Muammer Aydın, 
seçmen listeleriyle 
ilgili açıklama yaptı. 
Aydın f'Şu an açık
lanan listelerde 
sorun var. Kütükler 
ayın 20'sinde kesin
leşecek, sonra 
tekrar listeler askı 
ya çıkacak" dedi. 
YSK Başkanı 
Muammer Aydın, 
Listelerde mükerrer 
isimler olduğu iddi
asıyla ilgili Aydın, 
^'Mükerrer olmaz. 
Mükerrer iddiası 
olan getirsin göre
lim. TC kimlik 
numarasıyla yapılı 
yor bu. Ben öyle bir

iddia görmüyorum. 
Somut olarak bize 
şu adamlar müker
rer yazılmıştır diye 
bize bir itiraz 
gelmedi" diye 
konuştu.
Başkasının yerine 
oy kullanımının ola
mayacağını belirten 
Aydın, "Memurlar 
hakkıyla görevini 
yapıyorsa, nüfus 
cüzdanını verecek 
oyunu kullanacak. 
Kullanıyorsa demek 
kî, sandık başındaki 
kişiler buna göz 
yumuyor demek 
gerekir. Bu da bir 
varsayım" diye 
konuştu.

KflŞ€D€ BWK VOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

0SAATTE 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

erle olan yarışınızda 
elden bırakmamanızı 
rica ediyorum.
Adaylığa giden yolda 
giriştiğiniz bu hizmet 
yarışında projeleriniz 
ve düşüncelerinizle 
ilk olma, diğer
lerinden farklı olma 
yarışını verin. Sonuç 
adaylıkla bitmese 
bile AK Parti'nin 
'aday adaylığı* onu
runu hassasiyetle 
taşımanız gerektiği 
bilinci ile hem seçim 
döneminde hem de 
seçimden sonra

vakarınızı koruyun. 
Birlikten ve beraber
likten asla ödün ver
meyin. Unutmayın ki 
'birlikten kuvvet 
doğar'. Bir ve bera 
ber olarak girdiğimiz 
29 Mart seçimleri 
sürecinden yine bir 
ve beraber olarak 
çıkmak ümidiyle 
hepinize Türkiye 
sevdanızdan, 
Türkiye'ye hizmet 
sorumluluğunuzdan 
dolayı teşekkür edi 
yorum. Allah yar ve 
yardımcınız olsun."
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pTara-fllçerieT 
yılbaşından 

itibaren dağılacak
kanallar aracılığıyla 
"Para-Ölçer"e 
ulaşamayan görme 
engelli vatan
daşların, Merkez 
Bankası'na veya 
tanıtım kampanya 
şını yöneten Bersay 
İletişim Danışman 
lığı'na telefon, mail 
ve benzeri yollarla 
başvuruda bulun
maları halinde, 
Türkiye'nin neresin 
de olursa olsun 
"Para-Ölçer"in ad 
reslerine teslim edi 
leceği kaydedildi. 
Türk Lirası ban
knotlarda görme 
engelliler için 
büyük kolaylıklar 
bulunduğu ifade 
edilen açıklamada, 
görme engelli 
vatandaşların 
"Para-Ölçer"ler 
olmadan da boyut 
farkı, kabartma 
noktalarla kupür 
sırası, holografik 
şerit folyo ve 
kabartma baskı 
özelliklerine dikkat 
ederek Türk Lirası 
banknotları rahatlık 
la tanıvıp kullana 
bileceği belirtildi.

Merkez Banka 
sı'nın, 1 Ocak 
2009'dan itibaren 
kullanılmaya başla 
nacak Türk Lirası 
banknot ve madeni 
paraların görme 
engelliler tarafın
dan kolaylıkla tanı 
nabilmelerini sağla
mak amacıyla üre
tim çalışmaları de 
vam eden "Para- 
Ölçer"leri yılbaşın
dan itibaren dağıt
maya başlayacağı 
bildirildi. ?
Konuya ilişkin 
yapılan yazılı açık
lamada, "Para- 
Ölçer"in, görme 
engellilere yönelik 
çalışmalar yürüten 
dernek, vakıf, fed
erasyon ve benzeri 
tüm sivil toplum 
kuruluşları aracılı 
ğıyla geniş üye 
kitlesine ulaştırıla
cağı belirtilen açık
lamada, "Para-ÖI 
çer"lerin, Merkez 
Etankası'nın Türkiye 
genelindeki tüm 
şubelerinden de
temin edilebileceği

16 ZN 198 -16 ZH 329- 16ZA839- 
16 LJ 440 -16 V 5933 plakalı araçla 

rımızın K-1 Taşıt kartları kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

145 NOLU S.S. GEMLİK TRAYLER 
MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

M 398 SR Beko 8 GE 41217150 seri notu 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ALİ ÇAKIRM Giresun Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. SAİME YILMAZ

KA
YI
P Gemlik Kaymakamlığından aldığım 

yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
EMRAH MUTLU

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. SIDIKA KORKMAZ

NÖBETÇİ ECZANE
20 Aralık 2008 Cumartesi 

SERİM ECZANESİ 513 50 07 
21 Aralık 2008 Pazar 

FATİH ECZANESİ 513 91 27

Gemlik Ksrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3235 

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)

Hithıtfi
VElWS SİHEMASI 

uo
Il.45-I4.l5 

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG 

1L30-14.00- 
1630 -I9.00 ■ 2130 

Rezervasyon 
(Td :513332i)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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MİTİNGE DAVET

BAŞBAKAN BURSA’DA 
Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, 

bugün siz değerli hemşehrilerimiz ile buluşmak 
ve açılışlar yapmak üzere Bursa’ya geliyor

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR
Araçlar, 20 Aralık 2008 Cumartesi 

saat 11.oo’de Gemlik İskele Meydam’ndan 

hareket edecektir.
AK PARTİ İLÇE YÖNETİM KURULU ADINA 

Aizn.BTİ OKTAY KAHVECİ A
AK PARTİ________ GEMLİK İLÇE BAŞKANI_________ AKPARTI

YENİ YILA ATAMER’DE GİRİN

YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ 
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 

SERME MEZELER 

ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV

MEYVE _/
İŞKEMBE ÇORBA ÇrC'-S’ 

LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ

KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 YTL Rezervasyon Tel: 5171212 • info@atamerhotel.com

YILBAŞI PROGRAMI 

PİYANİST ŞANTÖR 

TSM FASIL HEYETİ 

TSM SANATÇISI EMEL 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR

mailto:info@atamerhotel.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL
MRKflUKTECUÜBEMİZLE CUMARTESİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ.

FİVAILARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AVNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL; 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kalite tesadüf değildir"
* Ezine Beju PtyNİR * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerKez > Dil PeyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerî
* Haci ZiyA Kaşari * Demİrcİo^Iu Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari * BaL ReçeI
* Krem PeyııİR * İzmir Tuh - Miluliç
*SEpnPcyNİRİ * ZEyrİN ÇeşİtIerİ
* Kaşar Loru * Taİiİn ' PeIcmez

■ KHjJEHÜİd

GemlikKarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

22 Aralık 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

arahacalanhırsızlar, 
Bursa’dayakalanılı

Çanakkale'nin Kepez beldesin 
de çaldığı arabayla polisleri 
uzun süre peşinden koşturan 
şahıs, Bursa’da kurulan barikatı 
geçemedi. Haberi sayfa 3’de

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı ve belediye meclis adaylarını partililere tanıttı

İllimi lıiMilı ılııMııı ıııilııi
S Milliyetçi Hareket Par 
tisi, eski İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu’nu 
yerel seçimlerde Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı olarak gösterdi. 
Kayaoğlu ve birlikte 
çalışacağı belediye 
meclis üye adaylarını 
dün görkemli bir tören
le Mert Aile Çay Bahçe 
si’nde partililere tanıtıl 
dı. Kayaoğlu, yaptığı 
ko nuşmada, Belediye 
Başkanı Mehmet Tur 
gut’u sert bir şekilde, 
eleştirdi. Sayfa 4’de

TÜlf de kuyruk çilesi
Kayaoğlu ve ekibi..

Miliyetçi Hareket Partisi 29 Mart 2009 yerel 
seçimlerine rahat giren partilerden biri.

MHP’de aday çekişmesi olmaz.
Göreve layık olan, partiye ve ülküye hizmet 

edene görev verilir.
Sırası gelen görevi üstlenir.
2004 seçimlerinde ilçe Başkanı Mehmet Çelik, 

Belediye Başkan adayıydı.
Yerini Yönetim Kurulu üyesi Mehmet

Kayaoğlu’na bıraktı.
Kayaoğlu, şimdi belediye başkan adayı. 5'de

Bir süre önce Yalova 
asfaltında hizmete açılan 
TÜVTURK Araç Muayene 
İstasyonunda kuyruk 
çilesi bitmiyor. Sabahın 
erken saatlerinde araçla 
rını muayene ettirmek 
isteyenler TÜV’de sıraya 
girince, araç kuyruğu 
Gemlik asfaltı boyunca 
uzuyor. Kuyruk, Umurbey 
yolundan içeriye kadar 
uzayınca, bir çok araç 
mesai saati sonunda

muayene damadan Araç sahipleri
evlerine dönmek TÜV deki bu sorunun
zorunda kalıyor. çözülmesini istiyorlar.

"Bursa 
Türkiye'ye 

örnek 
oluyor”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açı 
hşlar yapmak üzere Bursa’ya geldi. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Bu ulus bizim....

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, açılışlar yapmak üzere cumartesi günü Bursa’ya geldi

İm Türkiye'ye i nek oluyor’
Ulusal varlığımızın en büyük kaynağı ve 

dayanağı olan Türkiye'mizin iç ve dış düş
manlarının sürdürdüğü oyunlarla ufku 
kararıyor.

Kararma siyasetle başlıyor.
Toplumun tüm kesimlerine dalga dalga 

yayılıyor..
Memur, işçi, esnaf, öğrenci, emekli 

yaşamsal güçlük çekiyor.
Bu durum doğal olarak kuşku, tedirgin

lik ve bıkkınlık yaratıyor.
Yolsuzluk,
Soygun,
Sahtekârlık yapanın yanında kar kalı yor.
Güven zedeleniyor.
Ergenekon..
Mergenekon..
Sokakta ya da bir toplumda düşünsel ve 

fiziksel olarak asla bir araya gelemeyecek 
gelmeyecek insanların suçlandığı bir 
dışarıdan dayatma senaryo.

Aynı..
Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Ukray 

na, Gürcistan’da olduğu gibi..
Soros ve içerideki onun çocukları 

tarafından tezgâhlanan bir oyun.
Kökü dışarıda başı içeride bu tür tez

gahlarla başta yargı ve asker olmak üzere, 
Cumhuriyeti koruyup kollayacak kurumlar 
sarsılıyor.

Adalet erdem.
Hukuk güvence..
Ordu en güvenilir kurum.
Yurttaşlarda haklı olarak oluşan bu 

durumu zedelemeye dönük girişimler ne 
yazık ki amaca ulaşıyor.

Toplumsal barış yara alıyor.
Ulusal dayanışmada çatlaklar oluşuyor.
Çözülme Soros’un ve onun çocuklarının 

işine yarıyor.
Terör gaz kesmeden sürüyor.
Teröristlere verilen destek kılık kıyafet, 

slogan, pankart, afişlerle kentte boy gös
teriyor.

Ekonomik durum kritik, krizler kapıda.
Siyasal amaçlı yapay suçlamalar, iktidar 

kesiminin hırçınlığı ve yandaşlığı ortada..
Ey Türk ulusunun evlatları..
Uyanın ve oyuna gelmeyin desek ne ola

cak ..
Bizim atalarımız kanlarıyla bu ulusu 

yeniden yarattı..
Gerçekleştirdikleri devrimlerle geleceği 

kurdu..
Ama onların çocukları..
Mirası tüketti..
Dahası elde ettiğinin farkına varamadı..
Artık söylem bir işe yaramıyor..
Eyleme taşıyacak ortak güç de yok olu 

yor..
Her türlü olumsuz girişimine ve bulaşık- 

lığına karşın yine de görev “siyaset” 
organlarına düşüyor..

Önce,
Tepeden tırnağa “aklanıp” yenilenmek...
Sonra,
Yasaya, 
insana, 
Emeğe, 
Ulusal değerlere saygı duyarak yola 

devam etmek..
iş işten geçmeden...
Çünkü, umut hala var....

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
başta Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
olmak üzere Osman 
gazi ve Kestel Bele 
diyesi tarafından 
kente kazandırılan 
projeleri, hizmete 
açtı. Başbakan 
Erdoğan, kenti 
yeniden imar eden 
vizyon projelerle 
Bursa’nın Türkiye’ye 
örnek bir kent oldu 
ğunu söyledi.
Erdoğan, “Hizmetle 
rimiz devam edecek. 
Bursa, Avrupa kenti, 
medeniyet kenti 
olacak” dedi.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, Şehreküstü Mey 
dam’nda düzenlenen 
mitingde yaptığı 
konuşmada, Bur 
sa’nın değişimine 
katkı sağlamak için 
5 yıl önce başlatılan 
Yerel Kalkınma Ham 
lesi’yle önemli pro
jelerinin hayata 
geçirildiğini söyledi. 
Başkan Şahin, “5 yıl 
önce hemşehrilerim
izden aldığımız 
güven ve Başbakanı 
mız Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldığı 
mız destekle Bur 
sa’nın tıkanan ufku 
nu açmak, kararan 
makus talihini yen
mek amacıyla yola 
çıktık. “Bursa, ‘dün 
ya kenti’ ve ‘marka 
kent’ olmalı” dedik. 
Bütün BursalIlar ve 
Bursa’ya gelen ziya 
retçiler, bu kentteki 
değişimin farkın
dalar” diye konuştu. 
Emeklerinin karşılığı 
m görmenin kendisi
ni çok sevindirdiğini 
belirten Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şa 
hin, “Bugün çok 
mutlu ve huzurlu 
yum. Çünkü 5 yıl 
önce bana verilen 
görevi en iyi şekilde 
yerine getirdiğime 
inanıyorum. Mevla 
na, ‘Hüner bir şehri 
medeniyete kavuş
turmaktır. Hüner o 
şehrin kalbini kazan
maktır’ der. Karşınız 
da Bursa’nın güveni
ni ve kalbini kazan
mış, icraatlarıyla ör 
nek olmuş biri ola 
rak bulunuyorum” 
dedi.
Törene katılan Çalış
ma ve Sosyal Gü 
venlik Bakanı Faruk 
Çelik ise AKP”nin 5 
yılda yerelden gene 
le tüm kadrolarıyla

birlik ve beraberlik 
içinde hareket ettiği
ni belirterek, 
“Sözlerimizi tuttuk, 
laf değil iş ürettik. 
Hizmetlerimizi bir bir 
gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da 
BursalIlar, aynı 
kararlılıkla saf tuta
caklardır” dedi.

BURSALILARA 
HAYIRLI OLSUN 
Bursa’ya eli boş 
gelmediğini belirten 
Başbakan Erdoğan, 
toplu açılış töreniyle 
başta Büyükşehir 
Belediyesi tarafında 
yaptırılan Kent Ha 
li’ni, Nilüfer Vadisi 
Rekreasyon Proje 
si’nin 1. etabını ve 
Filament Kavşağı’nı, 
Osmangazi Beledi 
yesi tarafından yap
tırılan Kamberler Ta 
rih ve Kültür Parkı, 
Yerkapı Surları, 
Kayıhan Çarşısı’nı 
hizmete açarken, 
Hamitler ve Kestel 
toplu konutlarının 
anahtarlarını da 
sahiplerine verdi. 
Başbakan Erdoğan, 
“Büyükşehir Beledi 
yemiz, yeni hizmet
lerini tamamladı. 
Bunların en önemli 
lerinden Kent Hali, 
şehir dışına taşındı. 
Taşınması yıllardır 
konuşulan hal ile 
ilgili olarak Büyük 
şehir Belediyesi kısa 
sürede projeyi baş 

lattı, inşaat tamam
landı. Aynı zamanda 
Nilüfer Vadisi, yıl
lardır ıslah edilmiy
ordu. Bu projede de 
5,5 kilometrelik alan 
ıslah edildi, temizliği 
yapıldı ve kafeter 
yadan spor alanları
na otoparklara uza 
nan tesis kazandırıl 
dı. Filament Köprü 
lü Kavşağı ise 5 yıl 
da Bursa’da yapılan 
11. kavşak olma 
özelliğini taşıyor. 
Kent içi trafiğinde 
bir düğüm daha 
çözülmüş oldu.
Bursa’ya yakışır tari
hi medeniyeti ortaya 
çıkaracağız. Yeşil 
Bursa’ya adına 
yakışır yapacağız. 29 
mart için el ele verip 
AK belediyecilikte 
Bursa’yı şimdi 
olduğu gibi daha 
ileriye taşıyacağız. 
BursalIlara hayırlı 
olsun” diye konuştu. 
Başbakan Erdoğan, 
bu arada Bursa’daki 
stadyumu şehir için
den çıkararak daha 
geniş bir yerde yeni 
sini inşa etmek iste- 
diklerinibelirterek, 
“En az 30 bin kapa
siteli yeni bir stat 
yapmak istiyoruz. 
Modern bir Bursa 
şehir stadyumu, 
UEFA standartların
da bir stat kurmayı 
amaçlıyoruz. Avrupa 
Şampiyonası’na 
başvuracağımız bir 

dönemde bu 
oldukça önemli” 
şeklinde konuştu. 
Telekonferans sis
temiyle açılışların 
gerçekleştirildiği 
törende, Bursa’ya 
yapılacak olan 5 bin 
işyeri kapasiteli yeni 
Küçük Sanayi Sitesi 
İnşası protokolü, 
TOKİ ile BESOB 
arasında imzalandı. 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
Hamitler ve Kes 
tel’de yaptırılan okul 
lara isimleri verilen 
Şehit Samet Saraç 
ile Şehit Samet Ak 
deniz’in ailelerine de 
başsağlığı dileyerek, 
birer plaket verdi. 
Bursa mitingine 
Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardım 
cısı Hayati Yazıcı, 
AKP Manisa Millet 
vekili Hüseyin Tanrı 
verdi, Bursa mil
letvekilleri Mehmet 
Altan Karapaşaoğlu, 
Canan Candemir 
Çelik, Hayrettin Çak
mak, Sedat Kızılcıktı, 
Ali Koyuncu, Ali Kul, 
Mehmet Ocakden, 
Mehmet Tunçak ve 
Mehmet Emin Tutan 
ile AKP Malatya 
Milletvekili Ömer 
Faruk Öz, AKP 
Bursa İl Başkanı Se 
dat Kızılcıktı, TOKİ 
Başkanı Erdoğan 
Bayraktar ve Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput da katıldı.
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Araha çalan hırsızlar, Bursa’da yakalanılı YazıYORUM
Çanakkale'nin Kepez 
beldesinde çaldığı 
arabayla polisleri 
uzun süre peşinden 
koşturan şahıs, 
Lapseki ilçesinde 
kurulan barikatı 
geçemedi.
Zanlı, arabanın 
lastiklerine açılan 
ateşle durduruldu. 
Kepez'de bulunan 
işyerine saat 10.30'da 
giden Mustafa Değir 
menci, kendi adına 
kayıtlı 17 DH 808 
plakalı 1998 model 
Mercedes marka 
otomobili, kontak 
anahtarını üzerinde 
bırakarak park etti.

MımBimıııiıııfeıııiıııiıııiıtııMı
Kurdukları silahlı ör 
gütle, 7 ayrı 'nitelikli 
yağma ve tehdit' ola 
yına karıştıkları ge 
rekçesiyle gözaltına 
alınan aralarında 
avukat, polis ve 6. 
İcra Dairesi Müdü 
rü'nün de bulunduğu 
10 zanlıdan 6'sı tutuk 
landı. Sorgulaması 
tamamlanan 10 zanlı, 
"Silahlı örgüt kur
mak, nitelikli yağma, 
kişiyi hürriyetinden 
yoksun bırakma, 
ölümle tehdit ve 6136 
Sayılı Ateşli Silahlar 
Kanunu'na muhale
fet" suçlarından

Kimliğini kaybedince hayatı karardı
Kaybettiği kimliği kul
lanılarak adına şirket 
ler açılan, kredi kartı, 
çek ve banka kredisi 
kullanıldığı için 50 
milyon YTL borçlu 
gözüken Mehmed 
Teyin (46), 5 yıldır 
mahkeme kapılarında 
derdini anlatmaya 
çalışıyor.
İstanbul Sultanbey 
li'de ikamet eden 
Teyin, davalar için sık 
sık geldiği geldiği 
Bursa'da yol parası 
bulamadığı için mah 
kemeye verdiği dilek 
çeleri de el yazısıyla 
yazmak zorunda 
kaldı. Kurban 
Bayramı öncesinde 
24 gün cezaevinde 
yatan Teyin, bir kara 
haberi de Bursa Vergi 
Dalresi'nden aldı. 
Vergi Dairesi, Teyin 
adına Bursa'da açılan 
şirket sebebiyle 5 bin 
500 YTL vergi borcu 
çıkardı.Yaşanılanların 
film senaryosunu

İşyerinin civarında 
dolaşan 19-20 yaşla 
rındaki bir genci 
gören Değirmenci, 
birisini arayıp ara
madığını sordu. 
Araba tamiri için 
orada bulunduğunu 
belirten şahsın oto 
tamirhanesine doğru 
gittiği sırada kendisi 
de bürosuna doğru 
ilerledi. Bu olayın 
üzerinden 1 dakika 
geçmeden arabasının 
çalıştırıldığını duyan 
Değirmenci, peşin
den koşmasına rağ
men yetişemedi. 
Durumun polise bildi 
rilmesi üzerine şah

adliyeye sevk edildi. 
Zanlılardan Ramazan 
A., ve Kubilay K., 
Cumhuriyet Savcı 
sı'na ifade verdikten 
sonra serbest bırakı 
lirken, tutuklanmaları 
istemiyle mahkemeye 
sevk edilen zanlılar
dan polis memuru Al 
pay D., Servet K., 
Eray K., Emrah K., 
Fuat Y. ve Özgür O. 
tutuklanarak ceza
evine gönderildi.
Bursa Barosu avukat
larından Mustafa E.K. 
ile 6. İcra Dairesi Mü 
dürü Mehmet K., tu 
tuşuz yargılanmak 

andırdığını kaydeden 
Teyin, bankalara ha 
len 50 bin YTL kredi 
ve çek borcunun 
olduğunu belirterek, 
"Eşimle boşanma 
durumuna geldim, 
patron olmuşum, 
haberim yok, ama 
borcum çok." dedi. 
Sultanbeyli'de ser 
best olarak çalışıp 
ailesinin geçimini sağ 
layan 5 çocuk babası 
Mehmed Teyin, 
başından geçenleri 
şöyle anlattı: "2003 
yılında kimliğimi kay
bettim. Kayıp ilanını 
gazeteye ancak bir ay 
sonra verebildim ve 
yeni kimlik belgemi 
çıkarttım, ancak o sü 
reçte kimliğimi bulan 
kişi veya kişiler, adı 
ma Bursa'da şirket 
açmış, bankalardan 
kredi ve çek kullan
mış. Adıma çekilen 
krediler ödenmeyince 
adıma borç çıkmış. 
Olayı ben hakkımda 

sın yakalanması için 
çalışma başlatıldı. 
Aracın gidiş yönünü 
bölge trafik ekiplerine 
duyuruldu. Aracın gö 
rülmesi üzerine Ça 
nakkale-Bursa kara 
yolunda sıcak takip 
başladı. Polisin ken
disini takip ettiğini 
gören hırsız, Lapse 
ki'yi geçtikten sonra 
izini kaybettirmek 
için köy yollarına 
saptı. Tekrar anayola 
çıkan ve Çanakkale 
istikametine dönen 
zanlı, Lapseki yakın
larında barikat 
kuran polislerin 
lastiklerine ateş 

üzere serbest bira 
kıldı. Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na dilek 
çe ile başvuran bir 
esnafın ifadeleri doğ 
rultusunda Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü_ 
Organize Suçlar Büro 
Amirliği ekipleri, kur
dukları silahlı örgütle 
birçok olaya karışan 
zanlılara yönelik ope 
rasyon başlatmıştı. 
Operasyon kapsamın 
da Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nde görev 
li polis memuru Al 
pay D., Bursa 

davalar açılınca öğ 
rendim. Son 5 yıl içe 
risinde hakkımda 
açılan 7 ayrı dava için 
sık sık Bursa'ya gidip 
gelmek zorunda kah 
yorum. Çok kötü gün 
ler geçirdim. Geçtiği 
miz ay, 24 gün Kartal 
Cezaevi'nde yatmak 
zorunda kaldım. Şirke 
ti benim açtığımı is 
patlamazsam yine 
cezaevinde yatmam 
gündeme gelecek. 
Bursa 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi, 1., 7., 9. 
ve 11. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde top 
lam 7 davam vardı. 
Bugüne kadar sadece 
Bursa 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi'ndeki bir 
dosyadan beraat ede
bildim. Çünkü bana 
ulaşmayan mahkeme 
evrakları oldu, şirketi 
açan kişi veya kişiler, 
adres olarak şirketin 
bulunduğu adresi 
vermişler. Dolayısıyla 
mahkeme evrakları 

edip patlatması 
sonucu durduruldu. 
Sorgulanmak 
üzere Çanakkale 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne getirilen zanlı, 
basın mensuplarını 
görünce arabadan 
çıkmak istemedi. 
Polisin zo ruyla 
indirilen zanlı, 
sorgulanmak üzere 
Asayiş Şube Müdür 
lüğü'ne götürüldü. 
Lastikleri patlayan 
çalıntı otomobil, 
polis noktasına 
çağrılan kurtarıcıyla 
bölge trafik 
otoparkına 
götürüldü.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Barosu avukatların
dan Mustafa 
E. K, ve 6. İcra 
Dairesi Müdürü 
Mehmet K. ile Eray 
K., Emrah K., 
Fuat Y., özgür ö., 
Kubilay K. Ramazan 
A. ve 2006 yılında 
Bursa eski Jandarma 
Komutanı Albay 
Aydın Yeşil'in de irt
ibatlı olduğu çetenin 
silahlı saldırı sına 
uğrayan Servet K. 
gözaltına alınmıştı. 
Zanlılarla birlikte 
5 adet ruhsatsız 
silah ele 
geçirilmişti.

bana ulaşmadı. Tabi 
resmi dairelerde 
işimiz olunca aran 
dığımız ortaya çıktı 
ve cezaevine düştüm. 
Eşimle boşanacak 
hale geldim. Hayali 
açılan şirket nede 
niyle bir de Vergi 
Dairesi 5 bin 500 YTL 
vergi borcu çıkardı. 
Şu anda sadece 
kimliğimi kaybet
memden kaynakla 
nan hayali şirket 
nedeniyle 
bankalara 50 bin 
YTL borcum var. 
Ne yapacağımı 
şaşırmış durum
dayım. Duruşmalar 
için Bursa'ya gelip 
gitmekte zorlanıyo
rum. İstanbul'a 
dönecek param kal 
madı, arkadaşım pos 
taneye para havale 
edecek. Mahkemeye 
sunacağım dilekleri 
de parasızlıktan 
elimle yazmak 
zorunda kaldım."

Balon doğru patladı....
Melih Gökçek “yüzleşme programın

dan” önceki günlerde etrafında yiyicileri 
ile beraber gösteri yapmıştı.

Beyaz balonu, bir eliyle ipinden tutmuş 
yüzünde dürüst insanları sinir eden alaycı 
gülücükler, diğer elindeki toplu iğneyi 
balona dürtüyor ve Televizyon kamerasına 
“Kıhçdaroğlu balonunu böyle patlataca 
ğım” diye meydan okuyordu.

Aslında patlayan kendi balonu oldu. 
Paramparça oldu..

Patlarken çıkardığı ses, bütün Türki 
ye'de duyuldu.. “Ampul patlamasına” ben
zedi. Melih Gökçek bitti.

Ankars'lı olupta O’na oy verenler de ver 
meyenler de “tartışma adabını” edineme 
miş, dinlemesini bilmeyen, “kamu görevi 
yapmasına rağmen hesap verme ahlakını” 
ise hiç benimsememiş bir belediye baş 
kanı tarafından 15 yıldır yönetildikleri için 
utanmışlardır.

Ankara'lılar utanmayın, bu size sadaka 
verilerek başınıza oturtulmuş, Başkente 
yakışmayan bir başkandı..

Yüzleşme şunun içindi:
Doğalgaz sayaçları pahalı alınmış mıydı, 
Ankarahlar’dan fazla para toplanmış 

mıydı, doğalgaz sayaçlarını satacak ve 
takacak firmayı belirlemek için hazırlanan 
ihale şartnamesi ayarlanmış mıydı, ihaleyi 
kazanan firma, kitabına-defterine uyduru
larak korunuyor, kollanıyor ve bu yolla 
Ankara halkı soyuluyor muydu?

Belgeler sorulacak. Cevaplar verilecekti.
Ankara’yı halkın yüksek takdiri ve 

beğenisiyle 3 dönem üst üste seçilerek (15 
yıl) yönetmiş Belediye Başkanı Melih 
Gökçek, hesap vermek yerine„iddialarına 
cevap sunmaya bir türlü gelmek istemiyor
du.

Hesap vermiyor. Saldırganlaşıyordu. 
Açıklama yapmıyor. Hakaret ediyordu. 
Ankara halkına sayaçları pahalı aldır

mıştı. Bu ortada idi..
Niçin böyle yapmıştı?
Cevap veremiyordu. Terledi, kızardı..
Cevap vermek yerine yıllarca öncesine 

gidip
“Murat Karayalçın da pahalı aldı” diye 

ölçüsüz, endazesiz durmadan, dinleme
den, susmadan, yüksek sesle bağırdı.

Burada Murat Karayalçın değil Melih 
Gökçek soruşturuluyordu.

Beyimiz laftan lafa atlayarak ,her zaman 
yaptığı gibi laf canbazlığı ile işi idare eder
im zannetti ..^

Bu defa ama sert bir kayaya tosladı; 
KEMAL KILIÇDAROĞLU...

Ülkesini seven, dürüst bir eski bürokrat 
ve milletvekili..

Ankara halkından abone başına “150 
dolar fazla” toplamıştı. Gazı Botaş’tan 
almış. Ankara halkına satmış.

Parayı peşin toplamış.
BOTAŞ’a borcunu ödememişti.
Devlet şirketi BOTAŞ, zor duruma ? 

düşmüş, doğalgaza yüksek zam yapmak 
zorunda kalmış, bu zam mı Gemlik'te hiç 
birşeyden habersiz, suçsuz insanlara da 
yüklemiş, adeta melih Gökçek'in hortumla- 
malarını bütün Türkiye ödemek zorunda 
kalmıştı..

Ayrıca doğalgaz kullanan sanayiciyi de 
ilave yükler altına sokmuştu.

Alma mazlum ahım, çıkar aheste 
aheste..

Başka bilmeyenlerde öğrensin...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı ve belediye meclis adaylarını partililere tanıttı

Mehmet Kayaoğlu, adaylığını açıkladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
MHP Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet 
Kayaoğlu, Belediye 
Başkanlığı’na 
adaylığını "Büyük 
Başkan" slogan
larıyla açıkladı. 
Mert Çay Bahçesi’ni 
tamamen dolduran 
partililerin tezahürat
larıyla gelen Mehmet 
Kayaoğlu'na
MHP liler 
büyük ilgi gösterdi. 
MHP MYK Üyesi 
Fevzi Zırhhoğlu ile 
İl Başkanı Raif 
Demirören ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı eski 
İçişleri Bakanı 
Mehmet Gazioğlu, 
İlçe başkanlarının da 
katıldığı adaylık 
açıklamasında 
Belediye Başkan 
adayının yanı sıra 
Belediye meclis 
adaylarının da 
tanıtımı yapıldı. 
MHP İlçe Başkanı 
Ercan Yavuz'un 
Gemlik’in çehresini 
yakışır biçimde 
değiştirecek diyerek 
kürsüve davet ettiği 
Mehmet Kayaoğlu, 
projelerinin dışında 
özellikle mevcut 
belediye başkanının 
icraatlarını eleştirdi.

GEMLİK 
BURSA’YA 
PEŞKEŞ ÇEKİLDİ 
Gemlik'te aldatmaca 
ve kandırmaca oy 
nandığını belirten 
Kayaoğlu, konuş- 
masında Termik 
Santral konusuna 
değinerek, "AKP 
yetkilileri sözde izin 
vermedikleri bu pro 
jeye seçim sonrasın
da izin vereceklerdir. 
Bunun en basit örne 
ği ise Cargill'dir. 
Keza Gemlik’in Bü 
yükşehir’e dahil edil 
mesi de bir gecede 
Faruk Çelik tarafın-

dan verilen gece 
yarısı önergesiyle 
olmuştur ve Gemlik 
Bursa 'ya peşkeş 
çekilmiştir" dedi. 
Nüfusuna ve turiz 
mine bakılmazsızın 
gözlerinin yaşına 
aldırmadan kapatılan 
belde beledi 
yelerinin de aynı 
konumda olduğunu 
ifade eden Kaya 
oğlu, "AKP'ye ver
ilen oy demek sant 
rale evet demektir" 
şeklinde konuştu.

GEMLİK’İN 
PARASI 
PEŞKEŞ 
ÇEKİLİYOR 
Göreve geldiklerin 
de bedeli ne olursa 
olsun bu işin arka 
sında olarak karşı 
çıkacaklarını 
söyleyen Kayaoğlu, 
"Gemlik sahipsiz, 
işsizlik ve gençlerin 
kötü alışkanlığı gide 
rek artıyor. Belediye 
nin ise 10 yılda 
gençler için yaptığı 
bir hah saha ile sos 
yal etkinlik düzen
lenmeyen kültür 
merkezidir. 10 yılda 
belediyenin yaptığı 
ihalelerin Gemlikliler 
alamadı, bizim para 
mız sürekli dışarıda
ki firmalara peşkeş

çekiliyor. Biz geldik
ten sonra ihaleler 
Gemlikli firmaların 
olacak. On yıldır 
belediyeyi yöneten 
AKP'li Belediye Baş 
kanı Pazar yerine bir 
tuvalet dahi yapama 
mıştır. Bunu yapa
mayan aciz bir bele 
diye başkanı Gem 
lik'i yönetiyor. Sade 
ce bir otopark var, 
arada da Gemlik 
halkı zarar ediyor. 
Alt yapı yapılmadan 
milleti aptal yerine 
Koyup soKaKiara 
as falt makyajı yapılı 
yor. Balık hali kaldırıl 
dı, engelleme hakkı 
varken belediye

bunu kullanmadı" 
diye konuştu. 
Zeytin başta olmak 
üzere taşımacılık 
yapan esnafın da 
sahipsiz kaldığına 
dikkat çeken Kaya 
oğlu, kendilerinin 
göreve geldiklerinde 
ne gerekiyorsa 
yapılacağını söyledi.

GEMLİK’İN
ASIL SORUNLARI 
Yola "Gemlik mutlu 
olsun" sloganıyla 
çıktıklarını belirten 
Kayaoğlu, binlen 
rahatsız olacak diye 
çekinmediklerini 
belirterek, Gemlik’in 
asıl sorunları olarak 

da mevcut 
belediye başkanı ile 
onun siyasi partisi 
AKP olduğunu ileri 
sürdü. Kayaoğlu, 
"Ben bilirim, ben 
yaparım diyen bir 
belediye baş kanına 
sahip olmamızdan 
dolayı sorunumuz 
var. Böyle bir 
başkana dur diye
meyen AKP'li meclis 
üyelerine sahip oldu 
ğumuz için sorun 
var. Bu belediye baş 
kanını Gemlik halkı
na reva gören bir 
siyasi parti olduğu 
için sorunumuz var. 
Gemlik asıl sorunu 
bunlar. Bizim soru 

numuz makam sahi 
bi olmak değil" 
diye konuştu.
İl Başkanı Arif 
Demirören'de 
partililere yaptığı 
konuşmada üç 
hilalli bayrağın 
29 Mart'tan sonra 
belediyenin 
bayrağı olacağını 
iddia etti. 
Konuşmalardan 
sonra Belediye- 
Başkan Adayı 
Mehmet Kayaoğlu 
ile birlikte aralarında* 
Mehmet Çelik, 
Osman Doğan, 
Ömer Kahraman, 
Suat Laçinok, 
eski Umurbey 
Belediye Başkanı 
Pars Dönmez'inde 
bulunduğu 
Belediye meclis 
üyeleri partililere 
tanıtıldı.
Konuşmalardan 
sonra, Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Osman Durdu, 
adayların 
omuzlarına 
‘Keyfiye’ bağladı. 
Öte yandan, 
Mehmet 
Kayaoğlu’nun 
adaylığını 
açıklama töreni 
öncesinde 375 
araç ile ilçe de 
şehir turu atıldı.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset jstik|al Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK-YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

Gemlik Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
TAYLAN GENÇ

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

TFHMA “SUYUNU boşa bJLMa HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın
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Kayaoğlu ve ekibi...
MHP’lilerin belediye başkan 

aday ve meclis üyelerinin tanıtı 
mini Mert Aile Çay Bahçesi’nde 
yapıldı.

Barış’ı, dün Belediye Kültür 
Merkezi’ndeki Çocuk Korosu’na 
götürürken MHP’lilerin araç kon
voyuyla karşılaştım.

Ben Balıkpazanndayken, kon
voyun diğer ucu Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeydi.

Bu, MHP’nin yerel seçimlere nasıl asıla
cağını gösteren bir işaretti.

Bir de gövde gösterisi.
Biz de vanz dercesine.. Toplantının 

yapıldığı çay bahçesine gittiğimde konuşma 
daha yeni başlıyordu.

Salon tamamen dolmuş, kapının önüde 
kalabalıktı.

Konuşmaları dinleyebilmek için sürünerek 
ve zorlanarak ön taraflara geçtim.

Bin kişilik salon dolmuştu.
Kadınlı erkekli kalabalık, MHP’nin 

Belediye Başkan adayına destek için 
katılmıştı toplantıya.

Kadınların büyük çoğunluğu örtülüydü.
Önemlice genç bir kalabalık vardı.
Ülkücü hareket içinde yer almış, eskiler 

ve yeniler, dava için görevlerini yapıyorlardı.
Gemlikli MHP içinde önemli bir merkez.
Onun için sonuna kadar seçimlere asıla

caktan nı sanıyorum. Mehmet Kayaoğlu’ndan 
boşalan ilçe başkanlığına Ercan Yavuz geti

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

rilmiş. Yavuz açılış konuşmasını yaparak 
Mehmet Kayaoğlu’nu kürsüye davet edince, 
genç MHP’lilerin sloganlan eşliğinde 
kürsüye çıktı Kayaoğlu.

Daha önce Kayoğlu’nun yaşam öyküsü 
geldi ekrana.

Oda ve Dernek temsilcileri, muhtarlar, 
CHP ve SP ilçe yöneticileri, MHP’li il ve ilçe 
örgütlerinin temsilcileri salonda yerlerini 
almışlardı.

Mehmet Kayaoğlu konuşmasına, Gemlik 
Enerji A.Ş. tarafından Gemlik Gübre 
Fabrikası’na yaptırılacak termik santral 
konusuyla başladı.

Santral yapımının dış finansman bulmada
ki zorluk nedeniyle durdurulmasının bir 
aldatmaca olduğunu, yerel seçimlerden 
sonra santral yapımına başlanacağını iddia 
etti.

Cargil’i örnek gösterdi.
Yargı kararlarına karşın, AKP iktidarının 

Cargill’in üretime devam ettiğini, Bursa mil
letvekili Altan Karapaşaoğlu’nun Cargill’i 
kurtarmak için yasa teklif ettiğini belirterek,

AKP’ye ve Belediye Baş kanına güve
nilmesin! istedi.

Mehmet Kayaoğlu konuşması 
boyunca Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’a yüklendi.

Gençlik merkezinden, belediye 
ihalelerine, ilçenin trafik sorunundan, 
belediye inşaatlannın bir çoğunun 
kaçak olduğunu, imarsız arazide 

kaçak yapılan inşaatın temelinin atılmasına 
gidil diğine, küçük esnafın büyük marketleri 
ken tin içine kadar sokarak yok edildiğine 
değindi.

Belediye Başkanının “Ben bilirim, Ben 
herşeyi yapınm” mantığıyla hareket eden bir 
kişi olduğunu söyledi.

Daha sonra belediye meclisinde görev 
yapacakları meclis üyelerini tanıttı.

Başta eski ilçe başkanı Mehmet Çelik, 
ardından meclis üyesi Osman Doğan, eski 
zabıta müdürü Ömer Kahraman, yönetim 
kurulu üyesi Suat Laçinok, emekli olan 
Adliye Yazı işleri müdürü Fikret Oruç ve 
Umurbey Eski Belediye Başkanı Pars 
Dönmez’i tanıttı.

Bir süre önce MHP saflarına katılan küçük 
Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre’yi de 
sahneye çağırdı.

MHP, yerel seçim startını dün verdi.
Davaya inanan genç yaşlı MHP’linin bu 

seçim maratonunda canla başla çalışacaak- 
lan dün belli oldu. Bize haydi hayırlısı 
demek düşüyor.

SlıiıltövolıulBilahaiııtenıeıekavusuyo
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, Türk 
Telekem tarafından 
1.5 ay içerisinde 5 
bin köy okuluna 
internet bağlanaca 
ğını belirterek, 
"Böylelikle internet 
ulaşımının olmadığı 
okulumuz kalmaya
cak" dedi. Milli Eği 
tim Bakanı Çelik, 
Kızılcahamam'da

bulunan Asya Ter 
mal Tesisleri'nde, 
Türk Telekom ve 
Milli Eğitim Bakan 
lığı arasında "Vita 
min" isimli bilgisa
yar destekli eğitim 
aracına ilişkin pro
tokol imza törenine 
katıldı. Bakan Çelik 
burada yaptığı 
konuşmada, öğrenci 
kitlesinin yüzde

98'inin geniş 
letilmiş internet 
hizmetinden 
yararlandığını 
belirterek, yüzde 
2'lik bir bölümün 
kaldığını, Türk 
Telekom'la imza
lanan protokolün 
ardından 5 bin köy 
okulunun daha 
internete kavuşa
cağını söyledi.

GEMLİK YAYGIN EĞİTİMİ GELİŞTİRME 
VE DESTEKLEME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi 

görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Ocak 2009 Cumartesi 
günü saat lO.oo’de Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Ocak 2009 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

üyelere duyurulur. «
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve Divan Heyetinin Seçimi
3- Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet ve Hesap raporlarının 

okunması
4- Raporların müzakeresi ve ibra edilmesi
5- Tahmini bütçesinin görüşülmesi
6- Yönetim Kurulu seçimi
7- Denetleme kurulu seçimi
8- Dilekler ve kapanış.

Demek Adresi: Halitpaşa Mah. Çavuş sok. No: 10 GEMLİK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK. KASKO, DASK. HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK'TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGC BROKCRİ

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. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke S5> 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 Slt. 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

I VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ ^NZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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11 ftlül İHMıtiim Okulu güreşte tırlına gibi esiyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Milli Eğitim 
Müdürlüğü Lig 
Heyeti tarafından 
düzenlenen 
İlköğretim Okulları 
arası grekoromen 
güreş müsabakaları
na katılan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu güreş 
takımı 3 madalya 
alarak başarılarına 
bir yenisini 
daha ekledi.
17-18 Aralık 
tarihinde yapılan 
müsabakalara 
çalıştırıcıları 
Beden eğitimi 
Öğretmeni 
Muammer İnan 

ve Okul Müdürü 
Mehmet Duran'la 
birlikte katılan 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu grekoromen 
güreş takımı 
öğrencileri 3 
katagoride 
aldıkları 3 bronz 
madalya ile 
müsabakaları 
3.ncü olarak 
tamamlama 
başarısını 
gösterdiler. 
Okul Müdürü 
Mehmet Duran, 
başta öğrencileri 
çalıştırmada 
gösterdiği fedakar 
çalışması ile 
Beden Eğitimi

Öğretmeni 
Muammer İnan'ı 
kutlarken madalya 
alan öğrencileri 
tek tek tebrik 
ederek önümüzdeki 
yılda madalyaların 
altın olması için 
daha çok çalışacak
larını belirtti. 
Müsabakalarda 
35 kiloda Fırat 
Ayhan, 42 kiloda 
Burak Uzunoğlu 
ile 74 kiloda 
Ahmet Duran 
güçlü rakipleri 
karşısında bronz 
madalya alarak 
yaptıkları çalış
maların karşılığını 
almayı başardılar.

HM8ldi!ria;sliıli MrlMsıw Japonya'ıla 6,5 hüyüMiiğiimle deııreııı
Yurt genelinde 
hava sıcaklığı 
yağışlarla birlikte 3 
ila 5 derece azalacak 
Sabah ve gece 
saatlerinde yurdun 
doğu kesimlerinde 
ise buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
hafif sis bekleniyor. 
Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü'n 
den elde edilen bil
gilere göre, yurdun 
büyük bir bölümün 
de yağış görülecek. 
Yağışların, Batı 
Akdeniz kıyılarında 
ı Antalya, Alanya, 
Kemer, Kumluca, 
Finike ve Kaş) 
kuvvetli olması tah
min ediliyor. Sabah 
ve gece saatlerinde 
yurdun doğu kesim
lerinde buzlanma ve 
don olayı ile birlikte 
hafif sis bekleniyor.
Yurt genelinde hava 
sıcaklığı da 3 ila 5 
derece azalacak. 
BÖLGELERDE 
HAVA
Marmara: Parçalı ve 
çok bulutlu, aralıklı 
yağmur ve sağanak 
yağışlı geçecek. 
Ege: Parçalı çok 
bulutlu, bölge geneli 
aralıklı yağmur 
ve sağanak yağışlı 
geçecek.
Akdeniz: Parçalı ve 
çok bulutlu, Batı 
Akdeniz ile zamanla 
bölge geneli aralıklı 
yağmur ve sağanak 
yağışlı geçecek. 
Yağışların; Batı 
Akdeniz kıyılarında 
(Antalya, Alanya, 
Kemer, Kumluca,

Finike ve Kaş) 
kuv vetli olması 
bekleniyor. 
İç Anadolu: Parçalı 
zamanla çok bulutlu, 
bölge geneli aralıklı 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar; yağmur, 
bölgenin kuzey ve 
doğusunun yüksek
lerinde karla karışık 
yağmur ve hafif kar 
şeklinde olacak. 
Batı Karadeniz: 
Parçalı çok bulutlu 
ve yağışlı yağışlı 
geçecek. Yağışlar; 
yağmur, bölgenin 
iç kesimlerinin yük
seklerinde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak. 
Orta ve Doğu 
Karadeniz: Parçalı 
zamanla çok bulutlu, 
Orta Karadeniz ile 
zamanla Giresun, 
Trabzon ve Gümüş 
hane çevreleri 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar; yağmur ve 

sağanak, iç kesim
lerin yükseklerinde 
hafif olmak üzere 
karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak. 
Doğu Anadolu: 
Parçalı zamanla çok 
bulutlu, güney ve 
batısı yağışlı geçe
cek. Yağışlar; karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olacak. 
Bölge genelinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Güneydoğu 
Anadolu: Parçalı 
çok bulutlu, bölge 
geneli yağışlı 
geçecek.
Sabah saatlerinde 
bölgenin kuzeyinde 
hafif buzlanma 
ve don olayı 
görülecek.
Yağışlar yağmur, 
yükseklerinde 
karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde olacak.

Japonya'nın 
kuzeydoğu sahili 
açığında 6,5 
büyüklüğünde 
deprem meydana 
geldiği bildirildi. 
Amerikan Jeo 
lojık Araştırma 
Kurumunun (USGS)

Kiracılara kötü haOer
Daha önce evsahip- 
leri tarafından öde
nen çatı, boya-ba 
dana asansör tami
ratı gibi ücretler 
artık kiracıdan 
çıkacak.
Yeni Borçlar Kanu 
nu, kiracıların canını 
yakacak. Daha önce 
evsahipleri tarafın
dan ödenen çatı, 
boya-badana asan
sör tamiratı gibi 
ücretler artık 
kiracıdan çıkacak. 
Meclis Adalet Ko 
misyonu'nda gö 
rüşülen Borçlar Ya 
sa Tasarısı'nda kira 
cıların canını yaka
cak bir hüküm yer 
aldı. Yeni tasarıda 
kira kontratına bir 
madde ekleyip çatı, 
badana, boya ve 
asansör tamiratı gibi 
masraflar, evsahibi 
yerine kiracı tarafın
dan ödenecek.
Adalet Komisyonu 
Başkanvekili AKP 
Kastamonu Millet 
vekili Hakkı Köylü, 
kiracılar aleyhine 
maddenin tasarıdan 
çıkartılması için 

internet sitesinde, 
dün yerel saatle 
18.17'de (TSİ 11.17) 
meydana gelen 
depremin merkez 
üssünün Hon şu'- 
nun doğu sahili 
açığında olduğu 
belirtildi.

çaba harcadı ama 
başarılı olamadı. 
Köylü, "Kira kontrat
ları standart. Bu 
şekilde çıkarsa bu 
masrafları kiracı 
ödeyecek" dedi.

EVSAHİBlKİRACI 
İLİŞKİSİ SILBAŞTAN 
- Depozito miktarı 3 
aylık kira bedelini 
aşamayacak.
- Ev kiracıya kullanı
ma elverişli bir şek
ilde teslim edilecek.
- Tamiratlar yaptıra
mazsa kiracı yaptırıp 
kiradan kesebilecek.
- Kiracı kirayı her 
ayın sonunda 
ödeyecek.
- Evi özenli kullan
mayan, komşulara 
saygı göstermeyen 
atılacak.
- Temizlik ve bakım 
masrafları kiracı 
tarafından 
karşılanacak.
- Kiracılar, evsahib- 
inin onayıyla 
değişiklik yapabile
cek.
- Erken çıkan kiracı, 
kirayı ödemek 
zorunda kalacak.

Japon ajansları, 
depremin can ve 
mal kaybına yol 
açmadığını, dev 
deprem dalgası 
tsunamiye yol 
açabilecek bir 
uyarıyı gerek-- 
tirmediğini aktardı.

- Kiracı, eşinin rızası 
olmadıkça 
sözleşmeyi 
feshedemeyecek. 
.- "Oğlum geldi, 
evden çık" maze 
retinin kapsamı 
genişletilecek. 
- Evsahibi sözleşme 
bitmeden 15 gün 
önce "evi boşaltın" 
diyecek. 
Apartman giderleri 
kiracıdan çıkacak 
Borçlar Kanunu'nda 
kabul edilen madde 
ile çatı, badana 
boya, asansör tami
ratı gibi masraflar 
artık kiracıdan çıka
cak.
Meclis'ten kiracılara 
kötü haber... 
Meclis Adalet 
Komisyonu'nda 
görüşülen Borçlar 
Yasa Tasarısı'nda 
kiracıların canını 
yakacak bir hüküm 
yer aldı. Kira kon
tratına bir madde 
ekleyip, çatı, bada 
na, boya, asansör 
tamiratı gibi masraf 
(arın kiracılar tara 
fından ödenmesinin 
yolu açıldı.
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Konut fiyatları 
yeni yılda daha tla 

düşecek
Geçen yıla göre ma 
liyetlerın düşmesi 
ne rağmen yeterli 
talebin olmadığı 
konut sektöründe, 
yüzde 10-15 civarın 
da gerileyen fiyatla 
rın, 2009 da da dü 
süsünü sürdürece 
gi tahmin ediliyor. 
TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 
(İMO) Adana Şube 
Başkanı Sadi 
Sürenkök, yaptığı 
açıklamada, 
ABD'de yaşanan 
tutsat krizi ve 
ardından tüm 
dünyada hissedilen 
finansal sorunlar 
nedeniyle sektörde 
önemli bir daralma 
yaşandığına dikkati 
çekti. Sürenkök, 
şunları kaydetti: 
"Tutsat kirizi 
sırasında malzeme 
fiyatlarındaki artış, 
yerini düşüşe 
bıraktı. Kriz sırasın
da 6 YTL olan 
çimento fiyatları 4,7 
YTL'ye kadar ger
iledi. Özellikle 
Çin'de yaşanan 
talep fazlalığı ile 2 
bin 200 YTL'ye 
ulaşan demirin 
tonu ise 840 YTL'ye 
düştü. Konutun 
maliyeti düştü an 
cak bu sefer de

finansal kriz nede 
niyle müteahhitler 
alıcı bulmakta zor
lanıyor. Bankaların 
konut kredi faizleri
ni artırdı, süreyi 20 
yıldan 5-10 yıla 
çektiler." 
tüm bu yaşanan
ların özellikle kredi 
ile çalışan müteah
hitleri zor durumda 
bıraktığını anlatan 
Sürenkök, müteah
hitlerin borçlarını 
ödeyebilmek için 
ise konut fiyatlarını 
yüzde 10-15 
civarında düşürmek 
zorunda kaldıklarını 
bildirdi.Yaşanan 
düşüşe rağmen 
yeterli talebin yine 
de oluşmadığını 
ifade eden 
Sürenkök, 
"Türkiye'de yılda 
200 bin konut 
yapılıyor ve bun
ların büyük 
bölümünün satıla
maması, gelecek yıl 
için tehlike sinyali 
oluşturuyor.
Müteahhitler zaten 
kendi karlarından 
feragat ederek fi 
yatları düşürüyor. 
Talep azalması 
devam ederse, bu 
düşüş, gelecek 
yılda devam eder" 
diye konuştu.

ELEMAN ARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

22 Aralık 2008 Pazartesi 
ÖZER ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 56 82 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Mi
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3236 

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 günlori yayınlanmaz)
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MURO 
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AROG 
11J0-U.M- 

16.30 ■ 19.00 ■ 21.30 
Rezervasyon 

{Tel: 513 33 21)
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YENİ YILA ATAMER’DE GİRİN

YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 
SERME MEZELER 
ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV 
MEYVE
İŞKEMBE ÇORBA 
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ

KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 YTL

YILBAŞI PROGRAMI 
PİYANİST ŞANTÖR 
TSM FASIL HEYETİ 
TSM SANATÇISI EMEL 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR 
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE

Rezervasyon Tel: 5171212 - infoWamerhofel.com
GÖRMEDEN KARAR 
«ERMEYİN__

DERİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER
MDBmm-SİZLERİ YAR

ıı/ jjıj BiRrra» 

InUlnl'IrHI kadar yakiniz 
MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK AA aa 
İstiklal Cad. Bora Sok No: 3/B GEMLİK Ulu 90 Ou

TAKVİMLER 
mmMH saatler 
BMml AJANDALAR 

KALEMLER 
çakmaklar 

■a ”* KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
RLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET

infoWamerhofel.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

KIRK ffllK TECRÜBEMİZLE CUMARTESİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ.

FİYATLARIMIZDÜKKANDAVEPAZARDAAYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Ğzhan Shopping Karsıyı ■ TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ
"Kalite tesadüf değildir"
* EzİNE BeJU PtyNİR * PASTIRMA ÇeşMerİ
* ÇerIlez > Dil Pejnİrİ 4 Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci ZiyA Kaşari * D emi Rcioçkı Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari ‘ BaL ReçeI
* Krem PtyNİR 4 İzmir Tulu m < MiMiç
* Sepet PeyNİRİ 4 ZtyrİN ÇeşİtIerİ
* Kaşar Loru * TaIiİn > PeLmez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Aralık 2008 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info®gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr

Bursa'da bir kadın, eve alkollü 
gelerek kendisine şiddet uygula 
yan kocasını baltayla başından 
yaraladı. Kadın, gözaltına alınır 
ken, ağır yaralanan koca hastane 
ye kaldırıldı, Haberi sayfa 3’de

Gemlik Demokrat Parti İlçe Teşkilatı ile İl Başkanlığı adaylık konusunda ters 
düşünce taraflar arasında kopan ipler ilçe yönetimini istifa eşiğine getirdi.

dP'de üelediye başkan adayı
AKP aday adayı Gökhan Bilir, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

M teııi lıııM"
sorunu krize neden oldu

Demokrat Parti ilçe yönetimi ile İl yöneti
mi arasındaki Belediye Başkan adayı krizi 
çözülemedi. İlçe yönetim kurulu 29 Mart 2009 
yerel seçimlerinde partisinin Gemlik Belediye 
Başkan adayı olarak Dr. Adnan Bıyıkh’yı belir
lemesine karşın, Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir’in adaylık başvurusu İl ile İlçe 
yönetiminin arasını açtı.
S DP İlçe Yönetim Kurulu, bugün İlçe Başka 
nı Mehmet Hamaloğlu başkanlığından topla
narak, durum değerlendirmesi yaparak, büyük 
bir ihtimalle toplu olarak istifa edecekler. 
Mehmet Hamaloğlu yönetiminin istifası üzerine 
bu göreve eski DYP İlçe Başkanlarından Yavuz 
Alemdar’ın getirileceği belirtiliyor. Sayfa 2'de

AKP Gemlik Be 
tediye Başkanı 
aday adayı Gö 
kay Bilir, Gemlik 
Ticaret ve Sana 
yi Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ı ma 
kamında ziyaret 
etti. Sayfa 4’de

attMıiMrö
AKP Gemlik Bele 
diye Başkanı aday 
adayı Sabrı Yalın, 
Küçükkumla, Ma 
nastır, Umurbey 
ve Kurşunlu dahil 
tüm ilçede yöresel 
dernek ve esnaf 
ziyaretlerini sürdü 
rüyor. Haberi 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosu Emniyet Amiri Bahri Durabay, 

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret ederek, bilgi verdi.

MOBESE için çalışmalar başladı
DP’de durum vahim....

Yerel seçimlere üç ay kaldı.
Partilerin belediye başkan adaylarının bir 

çoğu belli oldu.
Belli olmayan AKP, ANAP ve DSP kaldı.
DP’de ise işler karıştı.
Parti İlçe Yönetimi belediye başkan adayı 

olarak Bursa Devlet Hastanesi’nin eski 
Başhekim Yardımcısı Dr. Adnan Bıyıkh’yı 
bildirdi, ama İl Yönetimi Kurşunlu Belediye 

Başkanı Bayram Demir’i aday yapmak isteyin 
ce kriz doğdu. Devamı sayfa 5'de

Gemlik’te 30 yere gözetleme M0BE 
SE kamerası takılması için yer belir
lendiğini söyleyen Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Bilgi işlem Bürosu Emni 
yet Amiri Bahri Durabay, Emniyet Ge 
nel Müdürlüğü'nün çeşitli illerde yap
tırdıkları MOBESE sisteminden yola 
çıkarak hazırlanan şartname ile karne 
raların tanesinin 30 bin dolara mal 
olacağını belirtti. MOBESE sayesinde 
Gemlik’in stratejik konumu nedeniyle 
geçişlerde araç kontrolleri yapılacak 
ve suçlulann eşkallerinin belirlenme- 
sine yardımcı olunulacak. Sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
info%25c2%25aegemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Gemlik Demokrat Parti İlçe Teşkilatı ile İl Başkanlığı adaylık konusunda ters 
düşünce taraflar arasında kopan ipler ilçe yönetimini istifa eşiğine getirdi 

DFtle belediMC Hastan adayı 
sorunu krize neden oldu

M Buluşma
Ekonomik suikast....

“Bir ulusu feth etmenin ve köleleştirmenin iki 
yolu vardır.

Birisi kılıçla, diğeri borçla.”
John Adams -1735-1826

Dünyada emperyalist ülkelerin kullandı ğı 
çok ilginç yöntemler var.

Amaç...
Sömürge düzeni kurmak. Uluslararası 

kartellere para akışı sağlamak. Onların çıkar
larını korumak.

Bu yöntemlerden biriside yasadışı “ekono 
mik suikastçılar” kurumu oluşturmak.

Bu suikastçıların işi ekonomik terör ortamı 
yaratmak ve ellerindeki “para” silahıyla borç
landırarak ülkelerin altını ince ince oymak.

Söz konusu kurum emperyalizmin varlığını 
sürdürmesi için gelişmekte olan ülkelerde “gizli 
ve sistemli” bir faaliyet yürütüyor.

Yöntem emperyalistlerin aklına 50’li yıllarda 
gelmiş.

Sonra da geliştirmişler.
Şimdi de meyveleri topluyorlar.
Okuyacaklarınız bu tetikçilerden birinin iti

rafları...
Tüyleri diken diken ediyor.
Akıl ve havsalayı durduruyor.
Ama gerçek..
Tetikçi itiraf ediyor;
“Biz, ekonomik suikastçiler, küresel im para- 

torluğun yaratılmasında gerçekten sorumlu 
olanlarız, ve birçok farklı şekilde çalışırız.

Belki de en sık kullanılanı, öncelikle şirketleri 
mize uygun kaynakları olan ülkeleri bulur ve 
gözümüzü üstlerine dikeriz, petrol gibi. Ardın 
dan Dünya Bankası veya onun kardeşi başka bir 
organizasyondan o ülkeye büyük bir kredi ayar 
larız, fakat para asla gerçekte o ülkeye gitmez. 
Ülke yerine o ülkede projeler yapan şirketlerimi 
ze gider. Enerji santradan, sanayi alanları, liman
lar... Bizim şirketlere ilaveten, o ülkedeki birkaç 
zengin insanın kar sağlayacağı şeyler.

Bunlar toplumun çoğunluğuna yaramaz. Yine 
de o insanlar, yani bütün ülke bu borcun altına 
sokulur. Bu borç ödeyemeyecekleri kadar büyük 
tür ve bu da planın bir parçasıdır... geri ödeye
mezler.

Ardından, biz ekonomik suikastçılar gidip 
onlara şöyle deriz:

“Dinleyin, bize bir sürü borcunuz var. Borcu 
ödeyemiyorsunuz.” “O zaman petrolünüzü 
petrol şirketlerimiz için oldukça ucuza satın.” 
“Ülkenizde askeri üs kurmamıza izin verin, veya 
askerlerimizi desteklemek için dünyanın bir yer
ine asker gönderin -Irak gibi-, veya bir dahaki 
BM seçiminde bizimle oy verin” Elektrik şirket
lerini özelleştiririz. Sularını ve kanalizasyon sis
temlerini özelleştiririz ve ABD şirketleri veya 
diğer çok uluslu şirketlere satarız.

IMF ve Dünya Bankası bu şekilde çalışır.
Ülkeyi borca sokarlar ve bu öyle büyük bir 

borçtur ki ödenemez. Ardından yeniden borç 
teklif edersiniz ve daha fazla faiz öderler. 
Koşullara bağlı veya iyi yönetim talep edersiniz. 
Aslında bu onların jkaynaklarını satmalarını 
sağlar. Buna sosyal hizmetleri, teknik şirketleri, 
bazen eğitim sistemleri de dahildir. Adli sistem
lerini, sigorta sistemlerini yabancı şirketlere 
satarız. Bu, ikili - üçlü - dörtlü bir darbedir!”

Bugün coğrafyamızda ve ülkemizde yaşanan
lar tetikçinin itiraflarını bire bir doğrulamıyor 
mu?

Ercüment ESEN

Gemlik Demokrat 
Partisi ilçe teşkila 
tında yerel seçimler 
öncesi sular bir 
türlü durulmadı. 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar'ın parti içinde
ki kararları nedeniy 
le işadamı Faruk Gü 
zel ve yönetim kuru
lunun topluca par
tiden istifa etmeleri 
nin ardından Demok 
rat Parti'ye yönetim 
dayanmıyor.
Eski Başkan Faruk 
Güzel'den boşalan 
Demokrat Parti Gem 
lik İlçe Teşkilatı’na 
Yıldırım Akıncı'nın 
atanması ve bir süre 
sonra da görevi 
bırakmasının ardın
dan geçtiğimiz Tem 

i muz ayında eski 
bakanlardan Meh 
met Gazioğlu ile İl 
Başkanı Füsun Ya 
şar'ın da katıldığı 
Demokrat Parti Gem 
lik ilçe teşkilatının 
gerçekleştirdiği ilk 
kongreye, 336 dele 
geden 120'si katıla 
rak oy kullanmış ve 
Elektrik Mühendisi 
Mehmet Hamaloğlu

Uludağ üniversitesi, Sarıkamış Şehitlerini andı
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğü, 94 yıl 
önce Birinci Dünya 
Savaşı başında 
OsmanlI topraklarını 
işgal eden Rusya ile 
savaşmak üzere 
yola çıkan ve o gü 
nün koşullarında 
kış donatımından 
yoksun olmaları 
nedeniyle ağır 
hava koşullarında 
birçoğu donarak 
ölen 90 bin şehidi 
mizi törenle andı. 
Uludağ Üniversitesi 
Fethiye Kültür 
Merkezi'nde yapılan 
ve Bursa'daki 
Sarıkamış Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
Kars, Ardahan, İğdır 
Dernekler Federas 
yonu ile Ardahan 
Dernekler Birliği'nin 
de katılımıyla gerçek 
leşen anma töreni 
saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı'nın

İlçe Başkanlığına 
seçilmişti.
Yaklaşık beş aydır 
Mehmet Hamaloğlu 
başkanlığımdaki De 
mokrat Parti Gemlik 
İlçe Teşkilatı’nın 
sürpriz kararla istifa 
edeceği açıklandı. 
Kurşunlu beldesinin 
kapatılması ile Kur 
şunlu Belediyesi’nin 
belediye başkanlığı 
görevini sürdüren 
Bayram Demir'in 
29 Mart'ta 2009 tari
hinde yapılacak olan 
yerel seçimlerde De 
mokrat Parti’den 
Gemlik Belediye Baş 
kan adayı olmak iste 

okunmasıyla başla 
dı. Törene Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz, Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
Kars doğumlu olan 
ünlü Kalp Cerrahı 
Prof. Dr. Bingür . 
Sönmez, Emek 
Belediye Başkanı 
Yakup Aktaş, öğre
tim üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı. 
Yoğun bir katılımla 

mesi, Demokrat Par 
ti İl Başkanlığı ile 
ilçe teşkilatının yol
larını ayrılmasına 
neden o.ldu.
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu ile parti 
yönetimi Dr. Adnan 
Bıyıklı'yı partilerin 
den aday gösterme 
lerine karşın, İl Baş 
kanlığı partilerini 15 
yıldır 3 dönem tem
sil eden Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir üze 
rinde ısrarla durması 
üzerine Gemlik ilçe 
teşkilatını istifa 
eşiğine getirdi.

gerçekleşen toplan
tıda konuşan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 94 yıl 
önce OsmanlI 
Devleti'nin Birinci 
Dünya savaşı başın
da işgalci Rus lara 
karşı başlattığı 
harekat sırasında, 
Sarıkamış cephesin 
de yaşananların, mil
letimizin vatan sevgi 
sinin en canlı örnek

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in de Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığı müracaatını 
Ankara'da parti 
merkezi ne yapması 
iplerin iyice gerilme
sine ve ilçe teşkilatı 
ile il yönetimi arasın
da soğuk rüzgarlar 
estirdi. Demokrat 
Parti Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Mehmet Hamaloğlu 
ise bugün saat 
14.oo'de parti bina 
sında istifalarını 
açıklayacaktan 
öğrenildi.
Hamaloğlu, basın 
toplantısı öncesi 
gazetemize yaptığı 
kısa açıklamasında; 
yerel se çimler 
öncesi yaşa nan bu 
anlaşmazlıktan 
dolayı üzgün 
olduğunu, belediye 
başkan adaylığı 
konusunda yaşanan 
anlaşmazlık nede 
niyle de yaklaşık 
20 kişiden oluşan 
yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte 
bugün görevlerin 
den istifa ede
ceklerini söyledi.

lerinden biri oldu 
ğunu, bu vatan 
sevgisi ve dayanış
ma ruhunu canlı 
tutmak üzere böyle 
bir etkinlik düzen
lediklerini söyledi. 
Prof. Dr. Cengiz, 
şöyle konuştu: 
"Değerli meslek
taşım Bingür 
Sönmez'in de 
kitaplarında 
yazdığı gibi, 
Anadolu nüfusunun 
12 milyon olduğu 
dönemde binlerce 
askerimiz eksi 
45 derece soğukta 
Allahüekber ve 
Soğanlı dağlarında 
aç ve donanımsız 
olarak şehit düş 
müştür. Şehitleri 
mizi saygı ve min
netle anarken, 
milletimizin bir 
daha böyle acıları 
yaşamamasını 
dilerim.''Lj
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosu Emniyet Amiri Bahri Durabay, 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’u ziyaret ederek, bilgi verdi.

■ iHi afcıiiıı M Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcan vuraH 933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural
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Gemlik’te 30 yere gözetleme MOBESE kamerası takılması için yer belir
lendiğini söyleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Bilgi İşlem Bürosu Emniyet 
Amiri Bahri Durabay, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çeşitli illerde yap
tırdıkları MOBESE sisteminden yola çıkarak hazırlanan şartname ile karne 
raların tanesinin 30 bin dolara mal olacağını belirtti. MOBESE sayesinde 
Gemlik’in stratejik konumu nedeniyle geçişlerde araç kontrolleri yapıla
cak ve suçluların eşkallerinin belirlenmesine yardımcı olunulacak.
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa'nın en stratejik 
konumuna sahip olan 
Gemlik'te MOBESE 
kamera sisteminin 
kurulması için 
çalışmalar başlatıldı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
yeterli bütçe ayı rama
ması nedeniyle 
yerel yönetimlerden 
destek alınırken, 
dün Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Bürosu 
Emniyet Amiri Bahri 
Durabay, yapılan 
çalışmalar ve 
MOBESE kameraların 
maliyetleri konusun
da bilgi verdi.
Gemlik'te yapılan 
tespit çalışmalarında 
30 yere gözetleme 
MOBESE kamerası 
takılması için yer 
belirlendiğini 
bildiren Durabay, 
Otobüs Terminali 
ile Üniversite’nin 
kurulmasıyla 
bu sayının artabile
ceğini söyledi.

Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
çeşitli illerde 
yaptırdıkları 
MOBESE sistemin 
den yola çıkarak 
hazırlanan şartname 
ile kameraların tane 
sinin 30 bin dolara 
mal olacağını 
söyle yen Durabay, 
"Sayın Belediye 
Başkan imiz bize 
yürüyün derse biz 
hemen çalışmaya 
başlarız" dedi. 
Gemlik için kablolu

sistemin uygun 
bulunduğunu 
ve Telekom alt 
yapısından 
faydalanılacağını 
söyleyen Durabay, 
veri depolama 
üniteleri ile birlikte 
Bursa'nın çeşitli 
yerlerine 400 adet 
MOBESE kamerası 
takılacağını bildirdi. 
MOBESE 
kameralarının 
Gemlik'e yerleş 
tirilmesiyle suçların 
ve araç kontrollerinin

de yapılacağını 
vurgulayan 
Durabay, Gemlik'in 
stratejik konumu 
nedeniyle geçişlerde 
araç kontrollerinin 
bu sistemle 
kontrol edileceğini, 
ayrıca adli olaylarda 
bilgi alamayan 
polisin gözü 
olacağını kaydetti. 
MOBESE kameraları 
özellikle suçluların 
eşkallerinin belirlen
mesinde büyük 
rol oynuyor.

Kocasını baltayla yaraladı
Bursa'da bir 
kadın, eve alkollü 
gelerek kendisine 
şiddet uygulayan 
kocasını baltayla 
başından yaraladı. 
Kadın, gözaltına 
alınırken, ağır 
yaralanan koca 
hastaneye kaldırıldı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
den alınan bilgiye 
göre, 6 çocuk 
annesi Nilgün T.,

eşinin sürekli eve 
alkollü geldiğini 
ve kendisine şiddet 
uyguladığını söyledi. 
Kendisinden 3 çocuk 
sahibi olduğu eşi 
Güven T.'nin her 
zaman alkol alarak 
eve geldiğini ve ken
disine şiddet uygu
ladığını ifade eden 
Nilgün T., eşinin 
son olarak yine 
eve alkollü gelerek, 
namaz kılarken 
kendisini

dövdüğünü aktardı. 
Ağır yaralanan Gü 
ven T. Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
ne kaldırılırken, du 
rumunun ciddiyetini 
koruduğu öğrenildi. 
Polis tarafından 
gözaltına alınan 
Nilgün T., emniyetten 
çıkarılışı sırasında 
gazetecilerin 'neden 
yaptığı' sorusuna; 
"Allah için yaptım.
O Allah'ıma ve 
namazına küfretti.

Onu hiçbir zaman 
affetmeyeceğim. 
Pişman değilim.'* 
şeklinde cevap verdi. 
T., sorgusunun 
ardından adli mer
cilere sevk edildi. 
Bu arada Nilgün 
T.'nin Güven T.'den 
olan 3 çocuğunun 
4 ay önce Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlü 
ğü'ne bağlı bir yurda 
verildiği öğrenildi. 
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Adaylar, adaylar!...
Ne zamandır düşünüyordum..
Gemlik Körfez Gazetesi’nin sahibi ve 

Baş yazarımız Kadri Güler*in dünkü yazısı 
beni dürttükledi...

15 güne yakındır İstanbul'da olduğum 
için, Gemlik'teki hareketleri, eylemleri, yol
ların, göbekdeki havuzların yıkılmasını, bit
tiğini zannettiğim Gazhane Caddesi’nin ha 
len perişan şekilde beklediğini ancak gaze 
tem Körfez kanalıyla öğrenebiliyorum...

Bunları geçelim de asıl konuya döne 
yim....

Sayın Gemlikliler Belediye Başkanlığı 
seçimleri yaklaştıkça ortaya çıkan aday 
adayı sayısı artıyor..

Hele AKP’de bir kaynama var..
Neredeyse hepsi aday..
İnternetten gazeteyi açıyorum, tanıdığım 

tanımadığım kişiler.
AKP’nin yeni başkanı meslektaşım, 

(Kutlamaya gelemedim, "Gemlik’te meste 
ğin en büyüğü" olarak geleceğim )

Sayın Oktay Kahveci'nin yanına kurul
muş, adaylığını açıklıyorum...

Ben biliyorsunuz 75 yaşındayım.
Yaşam gereği çok şeyler gördüm ve 

yaşadım.. Gemlik'te Belediye Başkan 
seçimlerinde genellikle bir veya iki aday 
çıkar, ki bu çoğunlukla birdir, halkta az çok 
ne olacağını bilirdi..

Şimdi ofisler tutuluyor, gazetemiz hal 
kın yönünü tahmin için anketler düzenli 
yor, orada bile oyunlar sahte rakamlar 
çıkıyor, gazete olarak ne önlem alınsa bile 
çirkin rakamlar devam ediyor.

Ben şimdi halkıma sesleniyorum; Bele 
diye Başkanlığı nasıl bir ballı börek ki 
herkes koşuşuyor?..

Benim bildiğim 15-20 bin lira aylık 
maaşı, lüks arabası protokolda yeri, eşine 
dostuna ihalelerin dağıtıldığı bir yer.

Belediye Başkanları için yasa diyor ki;
Belediye Başkanı kentini ve içinde 

yaşayan halkının daha iyi şartlar içinde 
yaşamasını temin zorundadır..

Bu günkü adaylara bakıyorum da çoğu 
kendinin daha iyi maddi imkanlarla yaşa
ması için çalışıyor gibime geliyor..

Bazılarını tanıyorum...
Şimdiye kadar ne yaptıklarını bende 

biliyorum, Gemlikliler de biliyor. Her şey 
biliniyor..

Ama bu beyler sıkılmadan, halkın 
gözünün içine baka baka ben de adayım 
dîye kameralara sırıtıyor...

Kafalarını kuma gömmesinler..
Burası küçük bir ilçe..
Yalnız kendileri akıldı, bizler ve halk akıl 

sız zannetmesinler..
Beyler kapalı gözler açıldı, daha da açı 

lacak..
Demokratik bir ortam var, adayların çok 

olması bir zenginliktir lafları bence bu işin 
tıraşı...

''Belediyenin malı deniz, yemeyen..." 
atasözü aklıma geliyor, yazma ayıp olacak 
diyorum..

Bir de diyorum ki; Yıllarca Diş Hekimi 
olarak çalışıp, 580 lira Bağ-Kur emekli 
maaşı ile geçineceğime, bu işlerin kenarın
dan köşesinden başlayarak, kesemi doldu
rup, sonra da yüzümü kızartmaya alışıp, 
yürüyüp gitseymiydim acaba?

Eşim diyor ki; o zaman bir asker gibi 
dimdik, alnın açık yürüyemez, sen de ben 
de hep utancımızdan yere bakardık...

Zaten bu da bir tıynet meselesi..
Dim dik yürümek te onurlu oluyor.
Yüksekten küçülenleri acıyarak seyredi 

yorsunuz... 

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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AKP aday adayı Gökhan Bilir, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti

“Kent Konseyi kurulacak”

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gemlik Bele 
diye Başkanı aday 
adayı Gökay Bilir, 
29 Mart 2009 yerel 
seçimleriyle ilgili 
olarak sürdürdüğü 
çalışmaları çerçeve 
sinde Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt'ı maka 
mında ziyaret etti. 
Gemlik'in sorun ve 
çözümleri ile imkan 
ve olanaklarının 
konuşulduğu görüş 
mede, yerel yöne
timlerin dünyada ve 
ülkemizde geldiği 
noktalara, çağdaş 
demokratik yaşama 
olması gereken etki
lerinden bahsedildi. 
Siyasete AKP'de

2003 yılında başladı 
ğım ifade eden Bilir, 
"O günlerden bu 
günlere yapmış oldu 
ğumuz çok sayıda 
toplantıda arkadaşla 
rımıza hep aynı şeyi 
söyledik ve söyledik 
lerimizi kendimize 
şiar edindik. Siyaset 
yaşadığımız 
dünyaya hizmet 
etme aracıdır. Bizim 
siyasetimizde, artık 
belli bir kesimin 
menfaatlerini koru
mak, belli çevrelere 
çıkar sağlamak ve 
sadece iktidar olmak 
yoktur. Bizim siya 
setimizin amacı, hal 
ka hizmet etmek, 
adaleti, refahı ve kal 
kınmayı herkes için 
sağlamaktır. Bunun 
içinde yerel yönetim 

anlayışımıza toplu 
mumuzun her kesi
mi davetlidir. Ortak 
aklın hakim olacağı 
bir belediye yöneti
mi için kent konseyi 
nin kurulmasına 
ihtiyaç vardır" dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başka 
nı Kemal Akıt, uygu
lamayı düşündüğü 
belediyecilik anlayı 
şı için Gökay Bilir'e 
teşekkür etti.
"Kent Konseyi ilçe 
mizin tüm dinamik
lerini içeren bir yapı 
dır. Şeffaf, denetlene 
bilir ve hesap veri 
lebilir bir yönetim 
için bu gerek lidir." 
diyen Akıt yapılan 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti Gökay 
Bilir'e iletti.

m miıiiiMi a MMiIIV

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

TSO Gazi İlköğretim 
Okulu’nun yaklaşık 
900 metrekarelik 
alana sahip bahçe 
sinin asfalt yapıl
ması nedeniyle 
okul yönetimi 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret ederek, 
teşekkür edip 
çiçek verdi.
Okul Müdürü 
Haşan Arı ile 
Müdür Yardımcısı 
Şerife Alyüz ve 
Okul Aile Birliği 
üyesi Sabiha 
Altan'ın ziyaretinde 
okul bahçesinin 
asfalt yapılmasın
dan dolayı 
öğrenciler adına 
Başkan Turgut'a 
teşekkür edildi.
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nun yıkılma 
sın dan sonra 
Gazi İlköğretim 
Okulu’nun yanların
da ikamet eden 
bazı ailelerin 
çocuklarını başka 
okullara gönder
memek için 
nakil alıp buraya 
gelmelerinden 
sonra sınıf 
mevcu dunun da 
kalabalık duruma 
geldiğini ve 
öğrenci sayısında 
artış yaşandığı 
belirtilirken, 
özellikle Dr.
Ziya Kaya 
Mahallesi’ne

bir okulun daha 
ihtiyaç haline 
geldiği dile getirildi. 
Gemlik'te göreve 
geldikten sonra 
yaklaşık 60 bin 
metrekarelik 
bir yeşil alan 
yarattığını söyleyen 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nun da 
belediye tarafından 
yerinin alındıktan 
sonra yapıldığını 
ve kendisinin de 
halen öğrenciler 
için sürekli 
projeler ürettiğini 
söyledi.

İHALELERİ 
YAPILDI 
Öte yandan yıkılarak 
aslına uygun 
olarak yeniden 
yapılması proje
lendirilen eski 
ve atıl durumdaki 
Atatürk Okulu 
binasının yapım 
işinin ihale 

edildiğini bildiren 
Başkan Mehmet 
Turgut, muhtemelen 
bir ay sonra çalış
malara başlanıla
cağını müjdeledi. 
ÇUĞLAN İnşaat fir
masının 1 milyon 
524 bin 560 YTL 
bedelle yapımını 
üstlendiği okul 
binasının yer tesli
minden sonra 
inşaatına başlan
ması bekleniyor. 
Öte yandan ilçenin 
her sokağını 
asfalt yapma 
kararı alan Başkan 
Turgut, daha önce 
4 milyon YTL ihale 
bedeliyle döşenen 
60 bin ton asfaltın 
yanı sıra ikinci 
bir ihale ile 2 
milyon 405 bin 
YTL'lik asfalt 
ihalesinin gerçek
leştirildiğini ve 
asfalt yapılmayan 
cadde ve sokak 
kalmayacağını 
söyledi.

Sabri Yalın, ziyaretlerini sürdürüyor
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Aday 
Adayı Sabri Yalın 
ziyaretlerini sürdü 
rüyor. Gündüzleri 
esnaf ziyaretleriyle 
çalışmalarını yürüten 
Yalın, akşamları da 
Küçükkumla, Manas 
tır, Umurbey ve Kur 
şunlu dahil tüm ilçe 
nin yöresel dernek
leri ve kahvehanele 
rinde projelerini anla 
tıyor. İçinde uzman
ların da bulunduğu 
yaklaşık 40 kişilik bir 
ekiple sürdüren Ya 
lın, “Bildiğiniz gibi 
ben siyasette henüz 
yeniyim. 5 Aralık 
Cuma günü adaylığı 
mı açıkladım ve di 
ğer adaylardan bir 
adım geride sayılı 
rım. Daha önce her 
memur için olduğu 
gibi benimde siyaset

yasağım vardı. 
Geçen bu zamanı 
telafi etmem için 
çok sıkı çalışmam 
gerekiyor. Her ne 
kadar ben Gemlik'i 
iyi tanıyorsam da 
Gemlikliler beni çok 
iyi tanımı yor olabilir. 
Gemlik'i, Türkiye'nin 
sayılı turizm ve 
kültür şeh ri yap

mayı ve zeytinciliğin 
içinde bulunduğu 
acınacak hali sona 
erdirmeyi he 
defeyen projelerimi 
anlatıyorum. Gem 
/ikimizin en taktir 
ettiğim yönü insan
larının duyarlı oluşu. 
Hemen hemen her 
esnafta bilgisayar 
bulunuyor. Anlattık 

larımı heyecanla din
liyor ve projelere 
katkıda bulunmak 
için sıksık söz isti 
yorlar. Başladığımız 
bu güzel diyalogları 
inşallah aday olarak 
seçildiğim, hatta baş 
kan olduğum gün
den sonra da aynen 
devam ettireceğim. 
Gemliklilerin de en 
büyük arzusu Bele 
diye Balkanlarıyla 
sıcak bir hava içeri 
sinde görüşebilmek. 
Huzurlu bir Gemlik 
için AKP Belediye 
Başkan Aday 
Adayları olarak hep
imiz birlikte etik 
kurallar içerisinde 
çalışmamız gerekiy
or. Bu konudaki 
prensiplerime titizlik
le riayet edecek, 
ne kendi partimin 
aday adayları ne de 

muhalif parti aday
ları hakkında yakışık 
olmayan sözlere 
asla yer vermeye
ceğim. Benim işim 
kendimle ilgili 
konuşmaktır. Allah 
Gemlik'imize hangi 
aday en hayırlıysa 
onu nasip etsin. ’ 
şeklinde konuştu. 
Seçim stardı 
yaptığı toplantıda 
kendisiyle ilgili 
bilgilerin bulunduğu 
sinevizyondaki 
klip ve şehirde 
yapılan aday 
anketler hakkında 
sorulduğunda: 
'Birçok dostum ve 
tanımadığım insan
lar, Gemlik şiirimle 
ilgili klibi bazı ulusal 
kanallarda seyrettik
lerini bana bildirdi 
ler. Ama ne yazık 
ben izleme fırsatı 

bulamadım. Hani 
reklamın kötüsü 
de olmaz derler. 
Anketler konusu da 
çok ilginç. Anketi 
yapanın soru şekli 
ankete yön vermeye 
yetiyor. Bana göre 
halkı objektif değer
lendirmelerden 
koparma amaçlı 
anketler halkı 
yanlış yöne sevk 
edebilir. Bu konuda 
çok dikkatli olun
ması gerekir. 
Tarafsız anket 
yapanlara ben 
buradan teşekkür 
ediyorum.' dedi. 
Çalışmalarını 
aynı tempo ile. 
sürdüren Yalın’ın 
bir dizi görüşmeler 
yapmak üzere 
hafta ortasında 
Ankara’ya 
gidecek.
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DP’de durum vahim...
Kurşunlu Belediye 

Başkanı Bayram Demir’in 
Gemlik ilçe örgütüne yasal 
sürede aday adaylığı için 
başvurması gerekirken, bu 
işi İl Başkanlığına, hatta 
son duyduğumuza göre Ge 
nel Merkeze yapması, Gem 
lik İlçe örgütü ile ilin arasını 
açtı.

İlçenin adayı İle bildirilmiş, ancak İl, 
Bayram Demir yönünde ağırlığını 
koyunca, Hamaloğlu yönetimi göreve 
gelirken kendilerine verilen sözü hatır
latarak, ilçenin tercihine uyulmasını 
istemiş.

Geçtiğimiz hafta içinde ii’de yapılan 
son toplantıda da sonuç alınamayınca 
geriye iki şık kalıyor.

Birincisi, DP Gemlik ilçe yönetim 
kurulunun topluca istifa etmesi.

İkincisi ise, İl Başkanlığının ilçe 
yönetimini görevden alması..

Bir süredir ilçe yönetimi görevden 
alınmayı bekledi durdu.

Ama, ll’in tavrında değişiklik 
olmayınca, sanırım bugün yapacakları 
toplantıdan sonra toplu olarak istifa 
edecekler.

Bif partinin seçimlere üç ay kala 
yönetimde böyle sancılar yaşanırsa, o 
parti seçimlere nasıl katılır.

Bunun adı siyasi literatürde krizdir.

İl yönetimi Gemlik’te kriz çıkmasına 
neden olmuştur.

Daha önce de böyle bir kriz yaşan
mıştı.

Süleyman Soylu’nun DP Genel 
Başkanlığına seçilmesinden sonra 
Bursa İl yöneticileri istifa etmiş, 
genel merkez de, 22 Temmuz 2007 
erken milletvekili seçimlerinde mil
letvekili sıralamasında 6. sırayı beğen
meyerek adaylıktan istifa edip tatile 
giden Av. Füsun Yaşar’ı il başkanı 
yapmıştı.

Füsun Hanım, Gemlik ilçe örgütüne 
danışmadan, Av. Aydın Erenoğlu’nu il 
yönetimine alınca, Faruk Güzel yöneti
mindeki Gemlik İlçe yönetim kurulu, 
gençlik ve kadın kolları da toplu 
olarak görevlerinden istifa etmişti.

Bu olayda da İl yönetimi Gemlik’te 
krize neden olmuştu.

İkinci kriz bugün yeni istifalarla 
çıkacağa benziyor.

Gelişmeler üzerine, ilçe yönetimine

Yavuz Alemdar’ın atanacağı * 
söylen i yor.

Olabilir.
Yavuz Alemdar Bayram 

Demir’e yakın bir isim.
Alemdar bu göreve gelirse işi 

zor.
Yeni yönetimi Faruk Güzel 

destek verir mi bilmem ama iki 
takımı da küstüren il bu işi zor çöze
cek.

Bayram Demir Gemlik adayları bile 
olsa bu küskünlük sandığa yansıma 
yacak.

Başka partilerin adaylarına kayacak 
bir çok DP oyu..

DP İl yönetimi seçim öncesi kendi 
bindiği dalı kesiyor.

DP İl yönetimi, CHP’nin Umurbey 
Belde Belediye Başkanın/ aday 
göstermesi üzerine partisine yıllarca 
hizmet vermiş bir kişinin aday 
olmasını istiyor.

İlçe yönetimi ise ben adayımı belirle 
dim, adayım başvurusunu yaptı geri 
adım atmam diyor.

Bu bir krizdir.
Hem de zamansız bir kriz.
DP’liler ağızlarıyla kuş tutsalar bun

dan sonra yerel seçimlerde seçmene 
güven veremezler.

Kendi içlerinde birbirlerine güven 
duymayanlar, başkaları hiç duymaz.

tMi leiteı leıi ri sim rizi
Kalitede öncü olan 
Özdilek yeni yıla 
girerken 100 YTL 
ve üzeri alışveriş 
yapan tüm müşteri
lerine 1 adet milli 
piyango çeyrek 
bileti hediye ediyor. 
Özdilek Gemlik 
Alışveriş Merkezi’n 
den yapılan açıkla
mada, “Kampanya 
tek seferde yapıla
cak olan 100 YTL 
ve üzeri ahşve 
rişlerde geçerli 
olup toplu satışlar 
ve TEKEL ürünleri 
dahil değildir.
Son katılım 31 
Aralık 2008 tarihine 
kadar devam 
etmektedir.” 
denildi.

Ayrıca tekstil 
ürünlerinde 
yüzde 50'ye varan 
büyük sezon 
indirimlerinin de 
başladığını belirten

Müşteri Danışmanı 
Arzu Bayrak, 
yeni yılın 
tüm ülkemize 
sağlık ve esenlikler 
getirmesini diledi.

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA"

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

m™ abone oldunuz mu?
CtpUrlN İH tl»ltl 0HH İ[ ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Macide ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGRGt 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. Civan 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 lçinde)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.
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

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
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fiemlilı Yelken Kulübü snorcuları Kaşarma imza attı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bölgeler arası 3 ayrı 
bölgede yapılan yel 
ken yarışmaları so 
nucunda Bursa Böl 
gesi Yelken takımını 
oluşturan Gemlik 
Yelken Kulübü 2008 
yılı sonucunda ba 
şansını perçinledi. 
Yapılan yarışmalar 

sonucunda Bursa, 
Balıkesir, Çanakkale, 
Tekirdağ illerinin içe 
risinde bulunduğu 
68 sporcunun katıldı 
ğı yarışmalarda Gem 
lik Yelken Kulübü’n 
den Murat Samsun 
ikinci sırada yer 
alırken Tuğba Öksüz 
üçüncü, Cengiz Bay 

dar dördüncü, Batu 
han Cesur beşinci 
olarak sıralamaya 
girmeyi başardılar. 
Kızlar sınıfında ise 
Tuğba Öksüz birinci 
sırayı alırken Fulden 
Bostancı üçüncü 
sırayı aldı. 2008 yılı 
nın üstün başarılı 
sporcularına ödülleri

İstanbul Olimpiyat 
evinde yapılan tören 
le Türkiye Yelken 
Federasyonu 
tarafından verildi. 
Törene TYF Başkanı 
Nazlı İmre, 2. Başkan 
Serhat Belli ve çok 
sayıda TYF yetkilisi, 
Sponşor Firma yetki 
lileri, İl Temsilcileri,

Kulüp Yöneticileri, 
Bölgemizden Bursa 
Yelken il Temsilcisi 
İsmail Topkaç ile 
Gemlik yelken 
Kulübü 2. Başkanı 
Mümtaz Ünel, Üye 
Didem Gökay, Antre 
nör ve Sporcular 
katıldı. Yarışmalar 
sonucunda değerlen 

dirme yapan İl Tem 
silcisi İsmail Topkaç, 
başarıların devam 
edeceğini, bu başarı 
ların Bursa Bölgesi 
için gurur olduğunu 
söyleyerek özellikle 
Sponsor Borusan 
Fabrikası’na destek
lerinden dolayı min
nettarlığını bildirdi.

Gemliksııor ilk yarıyı 2 puanla kanam
Seyfettin SEKERSÖZ
Süper Amatör 
A grubunda 
mücadele eden 
Gemlikspor 
oynadığı 11 
maçta iki puan 
toplayarak 
grubu en alt 
sırada tamamladı. 
Lige henüz takım 
oluşturamadan 
başlayan ve arka 
arkaya aldığı seri 
mağlubiyetler ile 
grubun alt 
sırasına yerleşen 
Gemlikspor 
Pazar günü 
Bağlarbaşı 
sahasında 
oynadığı ilk 
yarının son 
maçında rakibi 
Altınokspor'a

4-0 yenildi. 
Kendisinden 
bir üst sırada 
yer alan ve 
5 puan toplayan 
Altınokspor 
karşısına 3 puan 
için çıkan kırmızı 
beyaziılar, 
ilk yarısını 3-0 
yenik kapadıkları 
maçta sahadan 
4-0 mağlup 
ayrıldılar. 
İkinci yarıda 
futbolcu transfer
lerinin gerektiği 
Gemlikspor'da 
bunların yapılma
ması durumunda 
ise takımın 
yeniden geldiği 
yer olan birinci 
amatör kümeye 
düşmesi kaçınılmaz 
görünüyor.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O 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) 513 35 95

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı, Gemlik 
EMniyet Müdürlüğünden aldığım 

pasaportumu kaybettim. 
Hükümsüzdür. NECATTIN TEKİN

Orhangazi Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 
TUNCAY İNCİ

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kurulan sirke» sayısı 
yüzde 31 düştü

Kurulan şirket ve 
kooperatif sayısı 
Kasım ayında 
yüzde 37 azalarak 
3 bin 88’e, kurulan 
ticaret unvanlı 
işyeri sayısı ise 
yüzde 28.7 azalarak 
3 bine düştü. 
Kurulan şirket 
ve kooperatif 
sayısı Öcak-Kasım 
döneminde yüzde 
10.2 azalışla 46 bin 
327’ye geriledi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kurulan kapanan 
şirket ve koope 
ratifler ile ticaret 
unvanlı işyerlerine 
ilişkin Kasım ayı 
istatistiklerini açık
ladı. Buna göre, 
Kasım ayında ge 
çen yılın aynı ayına 
göre kurulan şirket 
ve kooperatif sayısı 
yüzde 37 azalarak 
4 bin 904’den 3 
bin 88’e inerken, 
kapanan şirket ve 
kooperatif sayısı 
yüzde 14.8 azalışla 
751’den 640’a 
geriledi. Geçen 
ay yeni kurulan 
3 bin 88 şirketin; 
bin 149’u İstanbul, 
366’sı Ankara, 181’1 
İzmir ve bin 392’sı 
diğer illerde yer 
aldı. Ka sim ayında 
kurulan şirket ve 
kooperatifin yüzde 
92.9’u limited şir
ket, yüz de 5.2’si 
anonim şirket, 
yüzde 1.9’u koo 
peratif ve 1’i kol 
lektif şirket, 
olarak gerçekleşti. 
Kasım aymda 
kurulan toplam 3 
bin 88 şirket ve 
kooperatifin; 937’si 
toptan ve perak
ende ticaret, moto^ 
siklet, kişisel ve ev 
eşyalarının onarımı, 
528’i imalat, 423’ü

inşaat, 411’i gayri
menkul, kiralama 
ve iş faaliyetleri, 
270’i ulaştırma, 
depolama ve haber
leşme, 141’i otel ve 
lokantalar, 77’si ma 
li aracı kuruluşların 
faaliyetleri, 68 fi sağ 
hk işleri ve sosyal 
hizmetler, 67’si 
diğer toplumsal, 
sosyal ve kişisel 
hizmet faaliyetleri, 
54’ü eğitim, 43’ü 
madencilik ve 
taşocakçılığı, 
345ü elektrik, 
gaz, buhar ve 
sıcak su üretimi ve 
dağıtımı, 31’i tarım, 
avcılık ve ormancı 
lık ve 4’ü balıkçılık 
sektöründen oluş
tu. Kurulan şirket 
ve kooperatif sayısı 
Ocak-Kasım döne
minde geçen yılın 
aynı döneminde 
göre yüzde 10.2 
azalarak 46 bin 
327’ye, kapanan 
şirket ve 
kooperatif sayısı 
ise yüzde 4.8 
azalarak 8 bin 
388’e düştü.
Kurulan ticaret 
unvanlı işyeri j
sayısı Kasım ।
ayında geçen yılın | 
aynı ayına göre 
yüzde 28.7 azalarak 
4 bin 209’darv 
3 bine düştü.
Kapanan ficaret 
unvanlı işyerleri 
sayısı ise geçen 
yılın aynı ayına 
göre yüzde 6.3 
azalarak 2 bin 
7’den bin 880’a 
geriledi.
Bu ayda yeni 
kurulan 3 bin 
ticaret unvanlı 
işyerinin; bin 219’u 
İstanbul, 405’i 
Ankara, 99’u İzmir 
ve bin 277’si diğer 
illerde yer aldı.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
23 Aralık 2008 Salı 
ONUR ECZANESİ 

İstiklal Caddesi 
Tel: 513 73 94 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3237 
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)

VETO SIMASI
HO

I US-14,15 
16.15-19.15 ■ 21.11

AROG 
11.30-14.00- 

16.30 ■ 19.00 ■ 21.30 
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ 
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 
SERME MEZELER 
ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV 
MEYVE 
İŞKEMBE ÇORBA 
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ

KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 YTL

YILBAŞI PROGRAMI 
PİYANİST ŞANTÖR 
TSM FASIL HEYETİ 
TSM SANATÇISI EMEL 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR 
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE 

Rezervasyon Tek 5171212 ■ info@atamerhotel.com

Körfez OFSET
MATRAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK flP nn
İstiklal Cad. Rara Sok. No: 3/R GEMLİK Uİu 90 Ou

TAKVİMLER 
.«»ı SAATLER 
BMİ AJANDALAR 

KALEMLER 
M 0v ÇAKMAKLAR
** Ea KALEMLİKLER 

SÜMENELER 
LSeBA BLOKNOTLAR 

KÜLLÜKLER

GÖRMEDEN KARAR 
VERMEYİN

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER
SÎZLERİ DEKLİYOR

BİRTEIEFON 
KADAR YAKINIZ

mailto:info@atamerhotel.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

KIRKYIlLIKTECRÖBEMİZLECUMARreSİPAZARINMDAHİZMEnNjZOEflZ. 
FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDAAYMDIR. f

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"
* Ezİne Beyaz PtyNİR * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerLez ' Dil PsyNİRİ 4 Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci Ziya Kaşari 4 Demİrcio^Iu Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari *BaI'ReçeL
* Krem PcyNİR * İzmİr Tulun'Mihaliç
4 Szpn PsyNİRİ * ZEyrİN ÇeşİtIerİ
4 Kaşar Loru 4 Taİiİm < PeIamei

MM
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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MMİ
Gemlikspor, antrenör Hüsnü 
Topçu önderliğinde 9 futbolcu 
transfer ederek ikinci yarıya 
iddialı hazırlanıyor. Sayfa 6’da

Belediye Başkan adaylığı konusunda İl Yönetimiyle ile ters düşen Mehmet Hamaloğlu yönetimi toplu halde görevi bıraktı

DFde aday krizi yönetimi istifa ettirdi
S Demokrat Parti Gemlik İlçe Örgütü, belediye 

başkanlığına aday konusunda İl yönetimi ile düştüğü 
anlaşmazlık nedeniyle, dün. düzenledikleri basın 
toplantısından sonra yönetimdeki görevlerinden toplu 
halde istifa ettiler. İstifa gerekçelerini açıklayan İlçe 
Başkanı Mehmet Hamaloğlu, partilerinin yeniden 
yapılanmaya gittiği, küskün ve üzgün partililerin parti 
çatısı altında toplanıp moral kazandığı ve davasına 
yeniden sahip çıktığı ve yerel seçimlerde Belediye 
Başkan adayının açıklanacağı sırada partiyi enkaz 
haline getirip sahneden çekilenlerin bir yerlere 
gelebilmeleri için rol oynayarak bir yerlere gelmek 
istediklerini söyledi. Hamaloğlu, tespit ettikleri 
Belediye Başkan adayına karşın, 3 dönem Kurşunlu 
Belediye Başkanlığı yapmış bir isme vefa borcu öden
mek istenmesi üzerine İl yönetimi ile çıkan anlaşmaz 
lık sonucu topluca istifa ettiklerini söyledi. Syf4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ve istifa ettiler..
Demokrat Parti Gemlik İlçe yönetimi beklenen 

istifalarını dün yaptı.
DP’de yerel seçimler öncesi çıkan bu kriz 

aşılabilecek mi?
Mutlaka aşılacak ki, İl Yönetimi İlçe yönetici

lerinin seçimlere üç ay kala istifa etme ortamını 
yarattı.

İstifalarını kişiye bağlamadıklarını söyleyen 
DP İlçe Başkanı Mehmet Hamaloğlu, İl Yöne 
timinin belirledikleri aday yerine, Kurşunlu 
Belediye Başkanı Bayram Demir’in adaylığında 
ısrar etmesini gerekçe gösterdi. Dev. syf. 5’de

2008-2009 zeytin alım kampanyasının ikinci ödemeleri dün başladı

Marmarabirlik, Gemlik’te 
506 bin 58 m ödedi

Marmarabirlik, 1-21 Aralık 
tarihlerinde alınan toplam 
2 milyon 974 bin 594 kilo 
zeytinin yüzde 60 bedeli 
olarak üreticilere dün 3 
milyon 174 bin 351YTL 
ödedi. Yapılan açıklama
da, 21 Aralık tarihine 
kadar Gemlik’te 3 milyon 
691 bin 52 kilo zeytin 
alındı. Haberi sayfa 3’de

Emlak 
Verilisi 
yüzde 6 
artacak
Resmi Gazete 
nin dünkü sayı 
sında yayınla 
nan Emlak Vergi 
Kanunu Genel 
Tebliğine göre 
Emlak vergisine 
tabi değerler, 
1 Ocak 2009 
tarihinden ge 
çeri i olmak üze 
re yüzde 6 ora 
nında artacak. 
Sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP’liler, Balıkpazarı Doğrlı Kardeşler Kıraathanesinde vatandaşlarla buluştu

laiı hiı hal imia tM
Karşı devrim...

23 Aralık Türk devrim tarihi için önemli 
bir gün.

Genç bir Cumhuriyet öğretmeni Kubi 
lay’ın askerlik yaptığı Menemende yan ge 
lip yatmayıp yobazlara “kellesini” verdiği 
gün.

O günden itibaren karşı devrimciler Ay 
dınlanma devrimlerinin karşısında durarak 
ülkeyi geriye yasladılar.

Kubilay ise karanlığa karşı duruşunu 
“kellesiyle” ödeyen bir devrim şehidi.

Hamasi yazılar yazmaya..
Vatan millet Sakarya edebiyatı yapmaya 

gerek yok.
Görünen ortada..
Gelinen nokta belli..
Sözcüğün tam anlamıyla ulus devletin 

pimi 1930 yılında Kubilay’ın can verdiği 
gün çekildi.

Dün Kubilay’ı andık.
Gencecik asteğmeni..
Ayrıntıya gerek yok.
Gözü dönmüş yobazların kurşunu “bu 

aydınlık öğretmeni” etkisizleştirdi.
Ne yazık ki..
O günlerde ve izleyen günlerde “ayağa 

kalkan” devrimci gençler dış dayatmalar ve 
iç payandalar tarafından zerkedilen bilinçli 
yöntemlerle ilgisizleştirildiler.

Bugün..
Halk yoksullaştırıldı..
Gençler yozlaştırıldı.
Ulusal değerleri taşıyanların yerini ala

cak yeni bir “nesil” yetiştirilemedi.
Türkiye Cumhuriyeti; Laik, demokratik, 

çağdaş kimliğinden giderek uzaklaştırıl! 
yor.

Sevgili okurlarım.
Gün..;
Yasa ve kurallar çerçevesinde 

“mücadele” günüdür.
Elinde kalem tutan,
Ağzında mikrofon olan,
Dilinde tüy biten her yurttaşın her fırsat

ta “olanı biteni” anlatması ve topluma ışık 
vermesi gerek.

Ev alınır..
Araba alınır.
Yatlarda gezilir..
Gemilerle uluslar arası sularda “varlık 

üzerine varlık” konur.
Malikanelerde “ sofralar” da kurulur..
Ancak...
Cumhuriyet, 
Bağımsızlık, 
Demokrasi, 
Çağdaşlık, 
Ulusal onur, 
Toplumsal gurur yitirilirse onların geri 

gelmesi biraz zaman alır..
Onun için...
Okuyarak..
Çalışarak..
Üreterek aydınlanma devrimlerinin 

ışığım parlatmaya devam..
Yılmadan, yorulmadan, sıkılmadan...

CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Fatih Güler, Balık 
pazarı Doğru 
Kardeşler Kahveha 
nesi'nde toplantı 
yaptı. Toplantıda 
daha önceki toplan
tılarda da gündeme 
gelen sorunlar konu 
şulurken, Gemlik'in 
yüzü halka dönük, 
Gemlik'in çıkarlarını 
önceleyecek, vizyon 
sahibi, çağdaş ve 
dinamik bir sosyal 
belediyecilik anlayı 
şına ihtiyaç duydu 
ğu vurgulandı. 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler ise 
pek çok konuya de 
ğindiği konuşmasın
da özet olarak Gem 
lik'in; dünyanın pek 
çok marka kentinde 
var olan deniz, dere 
gibi coğrafik avanta
jlar ile ekonomik kay 
naklar gibi çok 
önemli değerlere 
sahip olmasına rağ
men hak ettiği yerde 
olmadığını, Gem 
lik'in sadece Bur 
sa'nın değil, Türki , - r _ _ 
ye'nin en gözde ilçe P'f ekibin kendileri
lerinden biri haline 
kolaylıkla gelebile
ceğini belirterek, 
önemli olanın halk 
yararına çözümler

ABONE OLDUNUZ MU?
MilininllllimiiffMf ABONE olun okuyun okutun

ifc ‘Cemiırı MıiiMe nöntrtif
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı Gökay 
Bilir, Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt'u 
makamında ziyaret 
etti. Seçim çalış
maları kapsamında 
yapılan bu görüşme 
lerin Gemlik ve 
Gemlik halkı için 
son derece önemli 
olduğunu belirten 
Bilir, göreve geldik
ten sonrada ziyaret
lerinin belli bir 
programda görev 
süresi boyunca 
devam edeceğini 
belirtti.
Gemlik'i birlikte 
yönetmek, görev 
ve sorumlulukları 
paylaştırmak, kimin 
gücü hangi işi 
yapmaya yetiyorsa 
bu gücü harekete 
geçirmek için yola 
çıktığını belirten 
Bilir, “AKP ile 
ülkemizde yerel 
kalkınma başlamıştır

üreten pozitif ve 
yapıcı bir siyaset 
etrafında Gemlik 
halkının bütünleş 
mesi olduğunu söy 
ledi. Bugüne kadar 
Gemlik'in plansız ve 
çarpık bir kentleşme 
ye itildiğini oysa ki 
kent planlamanın 
uzman ve teknik bir 
bakış açısıyla ger 
çekleşmesi gerek
tiğini belirten Fatih 
Güler, bir ayağı İstan 
bul, bir ayağı Bursa, 
bir ayağı da Gem 
lik'te bulunan ve 
içinde şehir plancı 
lan, inşaat mühen 
dişleri ve mimarlar
dan oluşan teknik 

için çalıştığını belirte
rek, Gemlik'te yarışa 
çıkacak en birikimli, 
en donanımlı ve en 
yetkin ekibin kendi

1

ve hızla devam et 
mektedir. Bizlerde 
bu hizmet kervanın
da yerimizi almak 
istiyoruz. Bugüne 
kadar ki yapılan ça 
lışmalarla inşallah 
yenilerini ekleyece 
giz. Hesap verilebilir 
ve toplumumuzun 

leri olduğunu, Gem 
lik'in yarattığı rantı 
mutlaka Gemlik hal 
kına dağıtacak çö 
zümleri bildiklerini 
söyledi. 2004 yılında 
çıkan Büyükşehir 
Yasasıyla Gemlik'in 
altyapı, ulaşım dere 
ıslahı gibi sorunları 
mn çözümünün tek 
başına Gemlik Bele 
diyesi'nin yetkisinde 
olmadığını hatırlatan 
Güler, “Her kim bu 
sorunları ben tek 
başıma çözerim der 
şe yanlış söyler. 
Önemli olan bu so 
runların ağırlığı ko 
nusunda halkın vere 
ceği imzalı dilekçe 
(erle Bursa Büyükşe 
hir Belediyesi'ni 
harekete geçirmektir 
dedi. Büyükşehir 
Belediyesi'nin çıkar 
dığı hizmet broşür- 

tüm kesimleri 
tarafindan denetle 
nebilir bir yerel 
yönetim anlayışını 
Gemliklilere 
sunacağız' dedi. 
Gemlik İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
ziyaretten

terinde Gemlik'te 
sanki hiçbir sorun 
yokmuş ve her şey 
tozpembeymiş gibi 
gösterildiğini, oysa 
yaptıkları araştırma*' 
da Gemlik halkının 
yüzde 89'unun paha 
lı olmasına rağmen 
musluk suyunu içe 
mediğini, otobüsler 
deki sıkıntının 
ortada olduğunu, I 
altyapı da da ciddi 
bir yeni lemeye 
ve derelerin de 
ıslah edilmeye 
ihtiyaç duyduğunu 
belirterek, “Ne 
yazık ki Gemlik 
Belediyesi bu 
sorunları Bursa 
Büyükşehir'e taşı
mak yerine "benim 
işim değil, büyükşe- 
hire gidin, Buski'ye 
gidin" dediğini hatır
latarak, Umurbey'de 
büyükşehir tarafın
dan artırılan otobüs 
ve su fiyatlarını 
halk adına ilgili 
kurumlarla görüşe 
rek indirttiklerini, 
Gemlik'te de göreve 
geldikle rinde 
Gemlik'i ilgi lendjren 
hiçbir so runda 
"benim işim değil" 
demeyerek sorun
ların çözümü için 
gece gündüz çalışa
caklarını söyledi.

doyduğu mem
nuniyeti dile getirdi. 
Hizmet için yola 
çıkan herkesin 
yolunun açık ola
cağını söyleyen 1 
Kurt, Gökay Bilir*® 
çalışmalarından 
dolayı başarılar 
diledi.
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2008-2009 zeytin alım kampanyasının ikinci ödemeleri dün başladıInrtun Diş Hekimi
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Mi İli 51 fil MMİ
Marmarabirlik, 1-21 Aralık tarihlerinde alınan toplam 2 milyon 974 bin 594 kilo 

| zeytinin yüzde 60 bedeli olarak üreticilere dün 3 milyon 174 bin 351 YTL ödedi.
Seyfettin SEKERSÖZ

Marmarabirlik, 
4 Kasım tarihinde 
başlayan ve 
halen devam eden 
zeytin alım kampa
nyasında üreticilere 
ikinci ödemeyi 
dün başlattı. 
Önceden ilan 
edilen takvime göre, 
1-21 Aralık döne
minde alınan toplam 
2 milyon 974 bin 594 
kilo zeytinin yüzde 
60 bedeli olarak 
üreticilere dün 
3 milyon 174 bin 
351 YTL ödedi. 
Böylece 4-30 Kasım 
döneminde alınan 
33 milyon 885 bin 
371 kilo zeytinin 
yüzde 60 bedeli 
olarak 3 Aralık'ta 
ödenen 44 milyon 
753 bin 781 YTL 
ile birlikte yapılan 
toplam ödeme tutarı 
47 milyon 928 bin 
133 YTL'ye çıkacak.

KOOPERATİFLERE 
GÖRE ALIM 
Üreticilerden 1-21 
Aralık döneminde 
alınan zeytin miktarı 
ve toplam bedeli 
kooperatiflere göre 
şöyle gerçekleşti. 
Gemlik, 247 bin 
28 kilo (alım tutarı 
506 bin 58 YTL), 
Mudanya, 307 bin 
616 kilo (alım tutarı 
653 bin 772 YTL), 
Erdek, 1 milyon 107 
bin 357 kilo (alım 
tutarı 1 milyon 
838 bin 939 YTL), 
Orhangazi, 129 bin 
126 kilo (alım tutarı 
266 bin 674 YTL), 
İznik, 494 bin 739 
kilo (alım tutarı 
1 milyon 
15 bin 241 YTL), 
Edincik 613 bin 
638 kilo (alım 
tutarı 1 milyon 
39 bin 905 YTL), 
Mürefte 53 bin 
831 kilo (alım tutarı 
87 bin 910 YTL), 
Marmara Adası

21 bin 259 kilo 
(alım tutarı 
33 bin 833 YTL).

NE KADAR 
ALACAKLAR? 
Alınan ve toplam 
bedeli 5 milyon 
442 bin 332 YTL 
olan zeytinin kota 
fazlası 91 bin 48 
YTL'si düşüldükten 
sonra üreticilere 
ödenecek yüzde 
60'lık tutarın 
kooperatiflere 
göre dağılımı ise 
şöyle belirlendi. 
Gemlik 255 bin 
109 YTL, 
Mudanya 352 bin 
645 YTL, 
Erdek 1 milyon 
180 bin YTL, 
Orhangazi 
138 bin 851 YTL, 
İznik, 565 bin 
325 YTL, 
Edincik 606 bin YTL, 
Mürefte, 51 bin 
421 YTL, 
Marmara Adası 
25 bin YTL. 
36 bin 859 
tona çıktı...

1-21 Aralık 
dönemindeki 
alımlarla birlikte, 
kampanyanın 
açıldığı 4 Kasım'dan 
21 Aralık akşamına

kadar kooperatiflerin 
aldığı toplam 
zeytin miktarı;
Gemlik'te 3 milyon 
691 bin 52 kilo, 
Mudanya'da 8 milyon 
395 bin 420 kilo, 
Erdek'te 8 milyon 
34 bin 519 kilo, 
Orhangazi'de 
2 milyon 707 
bin 275 kilo, 
İznik'te 7 milyon 
351 bin 729 kilo, 
Edincik'te 3 milyon 
832 bin 638 kilo, 
Mürefte'de 2 milyon 
435 bin 804 kilo, 
Marmara Adası'nda 
391 bin 65 kilo 
olmak üzere toplam 
36 milyon 859 
bin 965 kiloya 
ulaştı.
Kampanya, 
31 Aralık akşamı 
sona erecek ve 
22-31 Aralık 
döneminde alınan 
zeytinin yüzde 
60'lık bedeli de 
2009 Ocak ayının 
ilk haftası içerisinde 
üreticilere ödenecek. 
Yapılacak bu ödeme 
ile kampanya 
döneminde alınan 
zeytinin yüzde 
60'lık bedelinin 
ödenmesi tamamlan
mış olacak.
Kalan yüzde 40'lık

bedelin 
yüzde 20'lik bölümü 
Nisan ayı, diğer 
yüzde 20'lik 
bedeli ise 
Temmuz ayı 
içerisinde nihai 
fiyat farkları ile 
birlikte üreticilere 
ödenecek.
Henüz kampanya 
sona ermemekle 
birlikte Marmarabir 
lik'in hedeflediği 
41 bin 500 tonluk 
alım miktarına 
ulaşacağını pek 
sanmıyorum. 
21 Aralık 
akşamına kadar 
alınan zeytin 
miktarı ortada. 
Kampanya 
bitimine kadar 
bir milyon 
kilo daha zeytin 
alınırsa toplam 
miktar 37 bin 
859 tona çıkacak. 
Ancak rekoltenin 
beklenenden 
düşük gerçekleşme
sine karşın, alınan 
iri taneli zeytin 
miktarının fazlalığı 
karşısında 
üreticilerin 
eline geçecek 
toplam bedel 
yaklaşık 100 
milyon YTL'yl 
bulacak.

Hatırlayın!...
Hatırlıyor musunuz, Anavatan Parti’si 

diye bir parti vardı.
Turgut Özal’ın partisi.
Türkiye’nin kapılarını dünyaya açmış, 

burayı “kapalı” bir devlet olmaktan çıkar
mış, döviz sahibi olmayı serbest bırakmış, 
cep telefonu kullanabilme hakkını vatan
daşına vermiş, Avrupa Birliği yolunda çok 
önemli adımlar atmış hayatı değiştirmişti.

Ne oldu o parti?
Değişimci bir parti olmaktan vazgeçti. 
Diğer partilere benzedi.
Bu arada, yolsuzluklara da bulaştı.
Parti içinde kavgalar çıktı.
Ve, bir yerel seçimle gerileme dönemine 

girdi.
Bir süre daha devam etti.
Sonra da bugünkü haline geldi.
Aynı “muhafazakâr” vurgulu “ilericiliği” 

sahiplendi.
Avrupa Birliği üyeliğine aday haline 

getirdi Türkiye’yi.
Uyum yasalarıyla büyük değişimler 

gerçekleştirdi.
Şimdi AKP’de durdu.
Sadece durmadı, bir de geriye doğru 

kaymaya başladı.
Savunma Bakanı “Ermeni tehcirini” 

açıkça savundu.
Başbakan, “ya sev, ya terk et” nutukları 

atar oldu.
AKP tabanı ise büyük bir şaşkınlık ve 

hayal kırıklığı içinde.
Bu partiyi tutan yalakalar - gerici 

gazeteler şimdi AKP’nin siyasetteki dehşet 
verici “dönüşünü” henüz ekonomiyi 
eleştirdikleri kadar açıkça eleştiremiyorlar., 

diliyorum, yakında o konuda da kaçınıl
maz olarak sesleri çıkacak.

Çünkü hepsi tedirgin.
AKP tabanı, Avrupa Birliği’nden uzak

laşan, krizde yapılması gerekenleri yapa
mayan, barışı sağlayamayan, sadece mil
liyetçiliğe ve sertliğe abanan bir partiye ne 
kadar tahammül eder?

ANAP’ın büyük çöküşü bir yerel seçim
le başlamıştı.

Eğer AK Parti kendini toparlamazsa, 
Deniz fenerine bizden derse RTÜK 
başkanına boyun eğerse, kul hakkı yerse, 

MHP çizgisinde ilerlerse, bu yerel 
seçimlerde ciddi bir tokat yer.

Ve, çöküşü başlar.
Bu ülke “değişimci” ama dürüst bir 

parti istiyor, barış istiyor, zenginlik ve 
özgürlük istiyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasını, 
bal tutanların parmağını yalamamasını, 

iktidarda olanların ailesini -çocuklarını 
zengin etmemesini, aş -iş ve dürüstlük 
istiyor..

Bunları gerçekleştireceğini söyleyerek 
iktidara geldikten sonra taraftarlarına 
ihanet edenleri de affetmiyor.

KfîŞ€D€ 0€KI€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR
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Belediye Başkan adaylığı konusunda II Yönetimiyle ile ters düşen Mehmet Hamaloğlu yönetimi toplu halde görevi bıraktı

DPde aday krizi yönetimi istila eıtirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Teşkila 
tı’nda baş gösteren 
aday belirleme sıkın
tısı İlçe yönetiminin 
istifasına yol açtı. 
İlçe Başkanı Mehmet 
Hamaloğlu, dün parti 
binasında yaptığı 
basın açıklaması 
ile yönetim kurulu 
olarak dayatmayı ka 
bul etmeyerek istifa 
ettiklerini açıkladı.
2 Temmuz 2008 
tarihinde yapılan 
kongre ile göreve 
başladıklarını 
hatırlatan Mehmet 
Hamaloğlu, göreve 
geldiklerinde par
tinin Gemlik'te zor 
günler yaşamakta 
olduğunu belirterek, 
"Partimize gönül 
veren, oy veren, hiz 
met eden, davasına 
sahip çıkan insanlar 
bir köşeye sinmiş 
olup olanı biteni ade 
ta üzüntü içersinde 
seyir eder durumda 
idi. Gemlik'te enkaz 
haline getirilmiş par
timize sahip çıkarak, 
yeniden yapılanma 
ya gidilmiş, küskün z 
ve üzgün durumda 
olan partililer tekrar 
parti çatısı altında 
toplanmış, moral 
kazandırılmış, 
davasına yeniden 
kuvvetle Sahip çıkar 
hale, getirilmiştir. 
Hartıye yeni isimler 
kazandırılarak 
partili profili yenilen
meye çalışılmıştır.

y 24 Ekim tarihinde 
70 kişilik katılım töre 
ni yapılarak partiye 
taze kan getirilmiş, 
Gemlik kamu oyuna 
eski günlere dönüş 
sinyalleri verilmiştir. 
400 kişilik yeni bir 
katılım töreni ile 
Gemlik Belediye 
Başkan adayını açık
lamayı beklerken 
aşina olduğumuz, 
hünerlerini daha 
önceden bildiğimiz, 
bu konuda daha 
önceden sabıkası 
olan kişiler sahneye 
çıkmışlardır. Partiyi 
enkaz haline çevirip 
sahneden çekilenler, 
mahalli seçimler ne 
deniyle bir yerlere 
gelebilmek üzere 
tekrar sahna alarak 
kapalı kapılar ardın
da yaptıkları oyun
larla partiye tekrar 
kesin ve nihai 
darbe vurmak üzere 
yeniden rol üstlen

mişlerdir. Dem ok 
rattığı dillerinde/* 
düşürmeyen, her İn
şatta demokrasinin 
ne kadar iyi bir yöne 
tim sistemi olduğun
dan bahsedenler, 
Gemlik yerelinde 
Belediye başkanlığı 
seçimlerinde seçimi 
kazanacak Belediye 
Başkan adayı yerine 
seçimi kazanma ihti
mali olmayan aday 
için ısrar etmeleri 
üzerine verdiğimiz 
mücadeleden sonuç 
alamadık. Gelinen 
bu noktada sözde

I demokratlar gibi 
değil, özde demokrat 
lar gibi bize yakışan 
şekilde davranmak 
durumundayız" 
diye konuştu.

BİZE 
SÖYLESELERDİ 
2 Temmuz tarihinde 
görevi devir alma 
dan önce, Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylarının hazır 
olduğunun söylen
mesi durumunda bu 
oyunun içinde ola
mayacaklarını ve 
altından başarıyla 
kalktıkları bu görevi 
üstlenmelerinin söz 
konusu olamaya
cağını vurgulayan 
Hamaloğlu, "Bize 
böyle bir beyanda 
bulunmadıkları gibi, 
yapılan her toplantı
da bizlere ilçemizden 
seçimi kazanmak 
üzere bir aday bul
mamız önerilmiştir.
3 dönem Kurşunlu 
Belediyesi’nde 
Belediye Başkanlığı 
yapmış bir isme vefa 
uğruna evet deme 
m iz telkin edilmiştir.

■İlIlBilll

Adnan Bıyıklı istifa eden DP ilçe 
Yönetiminin belediye başkan adayıydı

3 dönem yapılan 
başkanlığın isim 
üzerinde yıpranma 
yarattığını, bunun 
partimize zarar vere
ceğini her fırsatta 
dile getirerek karşı 
çıktık. Bu şekilde 
gösterilen adaya 
direncimiz karşısın
da fısıltı gazetesi 
vasıtasıyla görevden 
alınacağımız dediko
dusu yapılarak 
parti çalışmalarımız 
sabote edildi. Bu 
durum karşısında 
esas vefasızlık bize 
yapıldı. Verdiğimiz 
bunca emeğe karşı 
lık bir an önce istifa 
etmemiz adeta bek
lendi. Bütün bunlara 
karşılık biz de Gem 
lik ilçe teşkilatı 
olarak Dr. Adnan 
Bıyıklı ismi üzerinde 
karar kıldık. Teşkilat 
olarak Dr. Adnan 
Bıyıklı ismi ile seçi
mi kazanacağımıza, 
başarılı olacağımıza 
inanıyorduk. Çünkü 
Başarı kişilerin değil, 
birbirine inanmış, 
aynı ortak amaç için

DP İlçe Başkanı Mehmet Hamaloğlu, basın açıklaması ile yönetim 
kurulu olarak dayatmayı kabul etmeyerek istifa ettiklerini açıkladı
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çalışan bir ekibin 
işidir ilkesine inanı 
yor uz. Gemlik'te 
aday belirleme konu 
sunda aday belirle 
me konusunda yaşa 
nan tıkanıklığı 
aşmak için bize 
gelen haberlerden 
öğrendiğimize göre 
bir anket çalışması 
yapılmış fakat sonuç 
ları açıklanmamıştır. 
İlçe teşkilatımızın 
tüm muhalefetine 
rağmen parti 
genel merkezimizin 
belirlediği bu adayla 
seçime girmenin 
yanlış olacağı inan 
cıyla ve bu adaya 
inanan ekibin önünü 
açmak amacıyla ben, 
yönetim kurulu ve 
disiplin kurulu üyele 
rimiz görevlerimiz
den istifa ediyoruz. 
Partimize karşı 
herhangi bir dargın
lığımız, kızgınlığımız 
kesinlikle yoktur. 
Partimize her fırsat 
ve şartta sahip çık
maya devam ede
ceğiz. Çünkü bizim 
geçmişimiz de işimi 

flHNilSiJui'illfiJılıilill!

ze geldiği zaman 
başka partiye gitme, 
sonra geri gelme söz 
konusu değildir. Bu 
rada sorunun yanlış 
bilgilendirilen kır a 
tın süvarisinde oldu 
ğuna inanıyoruz" 
şeklinde konuştu.

BIYIKLI’DAN VEDA 
Yerel seçimlerde 
Gemlik Demokrat 
Parti'nin Belediye 
Başkan adayı olarak 
gösterilen ancak 
Genel Merkezin 
başka aday üzerinde 
karar vermesinden 
sonra istifa eden 
ilçe yönetimiyle 
düzenlediği basın 
toplantısında üzgün 
oldu ğu gözlenen 
Dr. Adnan Bıyıklı, 
amacının kırat 
bayrağını Gemlik'in 
burçlarına dikebil 
mek olduğunu 
söyledi. Bir çok kişi 
nin bir köşe kapmak 
amacıyla partiyi terk 
ettiği böylesi bir 
dönemde amacının 
maddi ve manevi 
olarak tüm varlığıyla 
partinin bayrağını 
Gemlik’in burçlarına 
dikebilmek olduğu 
nu söyleyen Dr. 
Adnan Bıyıklı, 
aday lığı için 
şunları söyledi. 
"Aday olma kararım
daki iki nedenden 
biri Gemlik DP İlçe 
Başkanı Sayın Meh 
met Hamaloğlu 
ve çok değerli 
yönetim kurulu üyesi 
arkadaşlarımdan 
görmüş olduğum 
sıcak ilgi ve destek
tir. Bu ilgi ve destek 
ile şu günlerde 
ülkemizde çok

ihtiyaç duyulan 
onurlu, ilkeli, 
nitelikli insanlann 
inançları doğrul
tusunda sayın genel 
başkan yardımcısı 
ve genel başkana 
rağmen, görevden 
alınma tehditlerine 
rağmen, demok 
rasiye olan sağlam 
inancı yansıtan ve 
Türk siyasetine 
ders veril nitelikte 
bir dik duruşu kaste
diyorum. Adaylık 
kararımdaki ikinci 
neden ise yaklaşık 
10 ay önce başladı 
ğım ve 27.11.2008 
tarihine kadar 
DP İl yönetim kurulu 
üyesi olarak sürdür 
düğüm siyaset 
maceramda genel 
merkeze bildirilen 
ve geçtiğimiz büyük 
kongrede yapılan 
tüzük değişikliği idi. 
Bu tüzük değişik
liğinde bundan 
sonra adayların 
ön seçimle belirle 
neceği garantisi idi. 
Gemlik İlçe teşkila 
timizin değerli baş 
kanı ve saygıdeğer 
yönetim kurulu 
üyelerine onurlu 
davranışları için 
sonsuz teşekkürler 
ediyor, saygılar 
sunuyorum. Ve yine 
il yönetim kurulu 
üyesi iken almış 
olduğum son genel 
kurulda yapılan 
değişiklikleri içeren 
tüzük taslağı kitabını 
Sayın Genel Başkanı 
miza okuması 
umuduyla hediye 
ediyor, halkın sesine 
kulak vermesini 
tavsiye ediyorum" 
dedi.
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Ve istifa ettiler...
DP’nin basın toplantısı 

saat 13.30’da parti mer 
kezinde yapıldı.

Bu toplantıya Gemlik yöne
timin Belediye Başkan adayı 
Dr. Adnan Bıyıklı da katıldı.

Dr. Bıyıklı’yı uzun yıllardır 
görm üyordum.

Doğrusu İlçe Başkanının 
odasında karşılaştımda da tanıyamadım.

Adnan Bıyıklı, bizim mahallenin 
çocuğudur.

Yani Balıkpazarhdır.
Evleri bizim evin yaklaşık 100 metre 

ötesindeydi.
Komşumuz Nail Hoca’nın dört oğlun

dan biriydi sanırım. Nail Hoca rahmetli 
babamın iyi dostuydu.

Zeytin hasat mevsiminde ailesiyle bir
likte bize zeytin toplamaya gelirlerdi.

Nail Hoca’nın sesi güzel olduğu- için 
hem zeytin toplar, hem de ağacın 
üzerinde gazel okurdu.

Onun sesini duymayan kalmaz, “Nail 
Hoca yine döktürüyor” derlerdi.

Rahmetlinin tüm çocukları okudu.
Kimi mühendis, kimi öğretmen, kimi üst 
düzey bürokrat oldu.

Eski Bursa İl Spor Müdürü Yusuf 
Bıyıklı, Adnan Bıyıkh’nın ağabeyidir.

Önce konuşmaya Dr. Adnan Bıyıklı 
başlayarak, yeni bir siyasetçi olduğunu 
ve il yönetiminde 10 aydır görev yap

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

tığını söyledi.
Bıyıklı şöyle konuştu:

“ Birçok kişinin bir köşe kapmak 
amacıyla partimizi terk ettiği bir 
dönemde benim amacım, maddi ve 
manevi olarak tüm varığımla partimizin 
bayrağını Gemlik’in burçlarına diktirmek 
idi.”

Bıyıklı, Hamaloğlu yönetiminin ken
disini aday olarak belirlemelerinden 
sonra büyük ilgi ve destek gördüğünü 
belirterek, partisinin genel başkan 
yardımcısı ve genel başkanına karşın 
görevden alınma tehditlerine rağmen, , 
dik duran yönetimi kutladı.

Dr. Bıyıklı aday olmasındaki gerek
çesini ise bir süre önce yapılan kurul
tayda tüzük değişikliği yapıldığı ve 
adayların ön seçimle belirleneceği belir
tilmesine karşın buna uyulmamasını 
eleştirdi.

Tüzük taslağını da, Genel Başkanlar/ 
Süleyman Soylu’ya okuması umuduyla 
hediye edeceğini söyledi.

GÖREVDEN AYRILIYORUZ 
İlçe Başkanı Mehmet 

Hamaloğlu ise yazılı olarak hazır
ladığı istifa metnini okurken, eski 
yönetimin istifasından sonra par
tiye sahip çıktıklarını, yeniden 
yapılanmaya gittiklerini, parti pro
filini yenilediklerini söyledi.

Yerel seçimlere güçlü bir aday
la girecekleri sırada, partilerini enkaz 
haline getirenlerin yerel seçimlerden bir 
yerlere gelebilmek amacıyla kapalı 
kapılar ardında oyunlar çevirdiklerini 
söyledi.

İl’in her toplantıda seçim kazanacak 
bir başkan adayı çıkarılmasının istenme
sine karşın, İl Yönetiminin desteklediği 
seçimi kazanma şansı olmayan Bayram 
Demir’in üzerinde ısrarla durulması 
üzerine istifa etmelerinin istendiğini 
belirtti.

Hamaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Verdiğimiz bunca emeğe karşılık bir 

an önce istifa etmemiz adeta beklendi. 
Bunun üzerine Dr. Adnan Bıyıklı adında 
âdeta kilitlendik. Başarılı olacağımıza 
inanıyorduk. Çünkü başarı kişilerin de 
ğil, birbirine inanmış, aynı ortak amaç 
için çalışan bir ekibin işidir. ”

DP’de sular şimdilik duruldu.
Yeni ekip hazırlık yaparken Bayram 

Demir bugün basın toplantısı yaparak 
bunlara cevap verecek.

BHİşMJİ!
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Yelken 
Kulübü'nün yiyecek 
sponsorluğunu 
üstlenen Kadıoğlu 
Kır Pidesi 
Salonu Sahibi 
Mustafa Başıdinç'e 
Mehmet Turgut 
tarafından yelkenli 
görünümle teşekkür 
plaketi verdi. 
Gemlik Yelken 
Kulübü Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile yönetici 
Mustafa Tezcan 
tarafından misafir 
edilen Kadıoğlu 
Kır Pidesi 
salonu Sahibi 
Mustafa Başıdinç, 
Gemlik Yelken 
Kulübü’nün 
yaptığı antrenman 
günlerinde ve 
gittiği yarışmalara 
yolluk hazırlayarak 
sporcuların 
tüm yiyecek 
ihtiyaçlarını

karşılayarak 
yelken sporuna 
destek oluyor. 
Kurulduğu iki 
yıldan bu yana 
sürekli başarısını 
yükselten ve 
önce Marmara 
grubunda 
sonrasında ise 
Türkiye genelinde 
ve katıldığı 
uluslar arası 
yarışlarda aldığı 
başarılı sonuçlarla

Bursa'yı 
temsil eden 
Gemlik Yelken 
Kulübü'ne 
yaptığı yiyecek 
desteğinden 
memnunluk 
duyduklarını 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
hazırlanan 
yelkenli biçimindeki 
teşekkür 
plaketini Mustafa 
Başıdinç'e verdi.

TEMA HARCAMA”9

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

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAGE BROKERİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000YTL_ _ _ _ _ _ _ __ 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL 
Balıkpazan Alemdar Cad, Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.0M- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
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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Ml Millili »ti 'Basireti çözmenin yolu, 
neandertal'den tarfclı 
davranmattan necer'

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Sağlık Bakanlığı ile 
Milli Eğitim Bakan 
lığı işbirliğinde tüm 
yurtta uygulamaya 
konulan Sağlıklı 
Beslenme ve 
Obezite konulu bilgi 
yarışmasında ilk 
iki sırayı alarak ilde 
Gemlik'i temsil etme 
hakkı kazanan 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu ile Şehit Etem 

Yaşar İlköğretim 
Okulu öğrencilerine 
Paşa Otel Sahibi 
Paşa Ağdemir 
tarafından yemek 
ziyafeti verildi.
Paşa Restoran'ta 
verilen yemeğe 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu Müdürü 
Mehmet Duran ile 
Fen Teknolojisi 
öğretmeni Gülin 
Emekkaya'nın yanı 

sıra öğrenciler 
Melike Çelik, 
Nihan Manav 
katılırken Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu’ndan 
Müdür Yrd. Rahmi 
Şafak ile Türkçe 
öğretmeni Emine 
Bardakçı ve öğren
cilerden Hüseyin 
Osmanoğlu, 
Haşan Altınok ile 
Tunahan Sert

katıldı.
İlde yapılacak 
olan yarışmaya 
moralli olarak 
çalışmalarını 
sürdüren başarılı 
öğrenciler ile müdür 
ve öğretmenleri 
kendilerine sağlıklı 
yemek ziyafeti veren 
Paşa Otel ve 
Restoran sahibi 
Paşa Ağdemir'e 
teşekkür ettiler.

Uludağ Üniversite- görebilme yetene 
si'nin davetlisi ği" olarak tanım-
olarak Rektörlük A lanan "basiref'in
Salonu'nda "Basi bazı durumlarda
ret Nasıl Bağlanır "bağlandığını"
ve Çözülür?" konu- ve insanın karar
lu bir konferans vermekte zor-
veren psikiyatrisi landığını belirten
Prof. Dr. Yankı Prof. Dr. Yazgan,
Yazgan, insanların "Bu durum da
yaşamlarında kar insanlar, çok
şılaştıkları ve kritik düşünürlerse daha
olduğunu sandık- iyi karar vereceğini 
ları birçok konunun sanırlar ama bir
aslında hiç de çoğu, sonunda ya
önemli olmadığını alışkanlıklarına
söyledi. Türkçe göre karar verir ya
sözlüklerde "Ger da herkesin yap-
çekleri yanılmadan tığını yapar" dedi.

Gemlikspor 9 futlıolcıı transfer etti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper Amatör 
Kümede bekleneni 
veremeyen ve 
ilk yarı topladığı 
2 uanla grubunun 
alt sırasında yer 
alan Gemlikspor, 
başarılı antrenör 
Hüsnü Topçu 
önderliğinde 9 
futbolcu transfer 
ederek ikinci 
yarıya iddialı 
hazırlanıyor. 
İlçe stadında 
yapılan ilk antren
mana Gemlikspor 
başkanı Orhan 
Koç ile yönetim 
kurulu üyeleri de 
katılırken yeni 
yapılan transferlerle 
ikinci yarıda 
Süper ligden 
düşmemek için 
istenilen puanları 

alacakları yönünde 
inançlı olduklarını 
söyleyen yeni 
transferler "Bundan 
sonra Gemlik'te 
maç kazanmak 
olanaksız" dediler. 
Çalıştırdığı takımları 
başarıdan başarıya 
koşturan tecrübeli 
hoca Hüsnü 
Topçu'nun hazır
ladığı Gemlikspor,

kaleye geçen yıl 
Burgazspor kalesini 
koruyan Mehmet 
Demir'i, defansa 
ise İnegöl 
Kurtuluş'tan 
Mehmet Özer, 
Karacabey’den 
Serkan Sert, 
Yıldırım 
Belediyeden 
Özgür Kalem,

Burgaz'dan 
Kadir'i alarak 
güçlenirken 
orta sahaya 
Gürsu'dan 
Murat Tali, 
Karacabey'den 
Hakan Soyunyılmaz 
ile Zaferspor'dan 
Haşan Efe'yi alarak 
orta sahasını 
güçlendirdi.

Gemlikspor 
ileride santrafor 
mevkiine ise 
Murat Mercan'ı 
alarak gol 
yollarında etkili 
olmaya çalışacak. 
Başarılı teknik 
direktör Hüsnü 
Topçu, ilk hedefle 
rinin ikinci yarıda 
7 maçı alarak

süper ligde kalmak 
olduğunu söyledi. 
Gemlikspor basın 
sözcüsü Aydın 
Bayraktar yaptığı 
açıklamada;
önce belediye 
başkanından 
destek bekledik
lerinin altını çizerek 
"Maalesef iş fir- 
malanndan bize 

destek verilmiyor, 
bizde Gemlikli 
olarak esnafımıza 
Ziyaretler yaparak 
onlardan destek 
arayacağız.
10 kişilik yöne 
timimizle 
Gemlikspor'u 
ayakta tutmak 
arzusundayız" 
şeklinde konuştu.
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Emlak Vergisi 
yüzde 6 anacak

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

r 9 YAŞ

Emlak vergisine 
tabi değerler, 1 
Ocak 2009 tarihin* 
den geçerli olmak 
üzere yüzde 6 
oranında artacak. 
Maliye Bakanlığının 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlanan Emlak 
vergisi Kanunu 
Genel Tebliğine

göre, emlak vergi
sine tabi değerler 
yeni yılda yüzde 
12 olan yeniden 
değerleme oranının 
yarısı kadar 
yükselecek.
Bu çerçevede, 
2008 yılına ait birim 
değerler yeni yılda 
yüzde 6 oranında 
artış görecek.

ftlStınEnflasMiBeileıiisiııiizrem
Merkez Bankası, 
yıl sonu enflasyon 
beklentisi yüzde 
11,04'e indi.
Merkez Bankası, 
Aralık ayı ikinci 
dönem beklenti 
sonuçlarını açıkladı. 
Geçen ay yüzde 
11,14 olan yıl sonu 
enflasyon beklentisi 
bu ay 10 baz puan 
geriledi. Cari açık

beklentisi ise 47 
milyar 136 milyon 
dolardan 45 milyar 
972 milyon dolara 
düştü. Yıl sonu 
dolar kuru beklen
tisi ise 1,5741 
YTL'den 1,5332 
YTL'ye indi.
Yıl sonu büyüme 
beklentisi de yüzde 
1,7'den yüzde 
1,2'ye geriledi.

ELEMAN ARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Gümrük Giriş 
Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ESER TURAN

Maliye Bakanlığı izniyle bastırmış 
olduğum Seri A 1201’den 1600’a kadar 

olan 7 cilt Taşıma İrsaliyemi ve 
24351’den 24600’e kadar olan 

5 cilt faturamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. MEHMET KURT

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

24 Aralık 2008 Çarşamba 
SEVİNÇ S ARAL ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. 

No: 22 Tel: 5132973 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3238 

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 
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FİVAILAIİIME DÜKKANDA VE PAZARDA AVMDR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı • TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMULLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"
* Ezİne Btyu PtyNİR * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerIiez < Dil PEysİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
1 İki ZiyA Kaşari * Demİrcİo^Iu Et ÜrünIerİ
* Kars Kaşari 4 BaI - ReçeL
* Krem PsyNİR 4 İzmİr TuIum Mikliç
*SEpnPsyNİRİ 4 ZEyrİN ÇeşİtIerİ
4 Kasar Loru * TaIiİn PeIemez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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lifliMı
Bursa'da yağış sebebiyle kay
ganlaşan yolda meydana ge 
len trafik kazasında 1 kişi ölür 
ken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. 
Yaralanan 4 kişiyi itfaiye ekip
leri kurtardı. Haberi.sayfa 3’de

DP Merkez Karar Yönetim Kurulu Gemlik Belediye Başkan adayını açıkladı

OP'nin adayı Bayram Oomir
Demokratik Parti Gemlik İlçe Teşkilatı’nda ilçe yönetimi ile 
İl yönetimi arasında başgösteren Belediye Başkan adayı 
krizi, İlçe Yönetiminin toplu istifası, Bayram Demir’in ise 
Merkez Karar Yönetim Kurulu kararı ile aday olarak belir
lenmesi ile noktalandı.
Mehmet Hamaloğlu yönetimindeki Demokrat Parti Gemlik 
İlçe örgütü, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan yerel 
seçimlerde, Gemlik Belediye Başkanı olarak adaylarının 
Dr. Adnan Bıyıklı olduğunu, İl Başkanlığına bildirmiş 
ancak, Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir’in de İl ’• 
den yaptığı adaylık başvurusu partide İlçe ile İl yöne 
timinin arasının açılmasına neden olmuştu. İl Yönetiminin, 
Genel merkeze adaylarının Bayram Demir olduğunu 
bildirmesi ve MYKY’dan Gemlik adayının Bayram Demir 
olması yönünde karar çıkmasıyla Demokrat Parti’de 
adaylık sorunu çözüldü. Bugün, İlçe yönetiminin istifası ve 
adaylık konusunda basına açıklama yapması beklenen 
Bayram Demir çalışmalara başladığını belirterek, Belediye 
Başkanlığı yaptığı dönemlerde ilkeli davranışlarıyla bugün
lere geldiğini, herkesin partisini terkettiği bir dönemde 
kendisinin dik durmasını bildiğini söyledi.

fiemlik'te 3 okula

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Ba 
kanlığı tarafından 5 yıldan bu yana 
yürütülen "Temiz Okul Sağlıklı Okul" 
uygulamasında Celal Bayar Anadolu 
Lisesi, TSO Gazi İlköğretim Okulu ve 
Ticaret Meslek Lisesi'ne ‘Beyaz Bay 
rak’ ödülü verildi. Haberi sayfa 2 de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bayram Demir DP’den aday
Demokrat Parti’de yaşanan istifa krizi, önceki 

gün yönetimin dosyaları İl Başkanhğı’na götür 
meleri ile yeni bir döneme girdi.

il Başkanlığı ilçe yönetimini oluşturması için 
Yavuz Alemdar’ı görevlendirmiş.

Gemlik DP’de şu an yönetim boşluğu yaşam 
yor.

DP Merkez Karar Yönetim Kurulu ise geçti 
ğimiz cumartesi günü Gemlik Belediye Başkan 
adayının Bayram Demir olmasını kararlaştırdı.

Bayram Demir, dün Bursa gazetelerine verdiği 
ilanda: “O bizden biri... Gemlik Bayram Demirle 
Bayram edecek.” diyor. Devamı sayfa 5’de

BKltM
Bursa'da etkili olan kar yağışı sebebiy 
le Orhaneli ilçesindeki okulların tatil 
edildiği bildirildi. Zincirsiz yola çıkan 
sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, 
Uludağ'a teleferik seferleri fırtına ve yo 
ğun kar sebebiyle iptal edildi. Bursa'da 
10 santimetreyi geçen kar kalınlığı, ken 
tin üst kesimlerindeki vatandaşları da 
ha çok etkiledi. Belediye ekipleri aralık
sız olarak tuzlama ve küreme çalışması 
yaparken, öğrenciler okullarına güçlük
le ulaşabildi.Öte yandan kar yağışı se 
bebiyle Bursa'nın Keleş ilçesinde 16 
köyün yolu kapandı. Orhaneli'nde okul 
lar bugün tatil edildiği öğrenildi.

TicaretreSanayiOılası'nıla 
semhıerlerılevaıııeılhKir

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ve 
Kocaeli ABİGEM 
işbirliği ile 25-26 
Aralık 2008 günlerin 
de “Bordrolama ve 
Ücret Yönetimi” ko 
nulu eğitim progra 
mı yapılacak. Ticaret 
ve Sanayi Odası’n 
dan yapılan açıkla
mada, eğitim serni- 
nerinde başvuru

sırasının dikkate alı
nacağı belirtilerek, 
katılımcıların baş 
vuru için bilgi form
larını doldurarak, 
odaya vermeleri 
istendi. Bordrolama 
ve Ücret Yönetimi 
konulu eğitim semi
nerinin ücretsiz ola
cağı ve ve katılım
cılara sertifika verile- 
ceği bildirildi. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’te 3 ulula Beyaz W verilüi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sağlık Bakanlığı 
ile Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından 
5 yıldan bu yana 
uygulamaya 
konulan "Temiz 
Okul Sağlıklı Okul" 
uygulamasında 
Gemlik'ten 
3 okulumuz beyaz 
bayrak kullanmaya 
layık görüldü. 
Dün Bursa 
Valiliği’nde yapılan 
törende, Beyaz 
Bayrak ile 
belgelerini alan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Müdürü 
İdris Aka, Ticaret 
Meslek Lisesi 
Müdürü Nazım 
Özer ile TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Haşan Arı 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet

Ercümen'le 
birlikte Kaymakam 
Mehmet Baygül'ü 
ziyaret ettiler.
Yüz puan üzerinden 
97 puan alan 
Celal Bayar Anadolu

Lisesi ile 96 puan 
alan Ticaret Meslek 
Lisesi ve 93 puan 
alan TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
bakanlıkların 
belirlediği 100'ün 

üzerindeki krater 
terden geçerli notlar 
alarak temizlik ve r' 
hijyen kurallarına 
uygun bulundular. 
Gemlik'ten yaklaşık 
10 okulun müracaat 

ettiği ve 3 okulumu 
zun yapılan denet 
lemelerde uygunluk
ları görülmesi üze 
rine 2 yıl süreyle 
okula beyaz 
bayrak asmaya 

layık görüldüler. 
İki Bakanlık tarafın
dan belirlenen 
Komisyon tarafından 
sürekli denetlemeye 
tabi tutulan 
okullardan sadece 
üçünün Gemlik'ten 
çıkmasının hem 
sevindirici hem de 
üzücü olduğunu 
söyleyen Kaymakam 
Baygül, diğer 
okulları da beyaz 
bayrak uygulaması 
için teşvik 
edilmeleri gerektiği

ni hatırlattı.
Beyaz bayrak 
uygulamasına 
giren okulları tebrik 
eden Kaymakam 
Baygül, "İnşallah 
bu beyaz bayrak 
okullarımızda kalıcı 
olur, bu uygulama 
okullarımız için 
ISO belgesi gibi 
oluyor" dedi.

Cetinavci: Suyun ıleğerini ftilelim”
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ye 
Kanalizasyon İdaresi 
(BUSKİ) ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile gerçek
leştirilen ‘Suyun 
Tasarruflu Kullanımı 
Projesi’, öğrencileri 
suyun dikkatli kul
lanımı konusunda 
bilinçlendirmeyi 
hedefliyor.
‘Suyun Tasarruflu 
Kullanımı Projesi’ 
kapsamında ilk 
eğitim konferansı, 
Demirtaşpaşa 
Endüstri Meslek 
Lisesi’nde verildi. 
BUSKİ Genel Müdü 
rü İsmail Hakkı Çeti- 
navcı, konferansa 
konuşmacı olarak 
katıldı.

“Su zengini değiliz” 
Katılımcılara proje 
hakkında bilgi veren 
İl Milli Eğitim Müdü 
rü Atilla Gülsar, 
“Küresel ısınmanın 
yaşandığı bir dönem 
de suyun önemi 
anlaşıldı. Sanılanın 
aksine, su zengini 
bir ülke olmadığı 
mızın farkına vardık. 
Su olmayınca, hayat 
duruyor. Biz de bu 
nedenle suyun öne
minin gençlerimize 
aktarılması amacıyla 
BUSKİ ile ‘Suyun 
Tasarruflu Kullanımı 
Projesi’ni başlattık.

Suyun değerini kav 
rayıp, buna görev 
davranmalıyız” dedi.

Yaşamın 
‘olmazsa olmazı’ 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, konferans 
ta suyun önemi ve 
tasarruf tedbirleriyle 
ilgili bilgiler verdi. 
Çetinavcı, eğitmen
lerin ve öğrencilerin 
ilgiyle izlediği sunu 
munda, hayatın her 
alanında suya büyük 
ihtiyaç duyulduğunu 
belirterek, “Su, ha 
yattır; olmazsa ol 
mazdır. Su besler, 
üretir, temizler, yaşa 
dığımız mekanları 
ferahlatır” dedi. Son 
25 yılda ülkemizde 
yaşanan su talebinin 
arttığını kaydeden 
Çetinavcı, temiz 
içmesuyu kay
naklarının bulunma

ması halinde çocuk 
ların ölüm tehlike
siyle karşı karşıya 
kalabileceğine 
dikkat çekti.
Dünyada her yıl 250 
milyon insanın 
sudan kaynaklanan 
hastalıklara yaka
landığını söyleyen 
Çetinavcı, “Bir 
ülkede kişi başına 
düşen su miktarı 10 
bin metreküp civarın 
da olmalıdır. Türki 
ye’de bu oran bin 
400 metreküp ol 
makla birlikte dün 
yadaki diğer ülkele 
rin çok altındadır. 
Gerekli tedbirler alın 
maz ve su kaynakla 
rı bilinçli tüketilmez 
se ‘su fakiri’ olabili
riz”, şeklinde konuş
tu. İnsanların yemek 
yemeden 1 hafta 
boyunca yaşayabile
ceğini ancak susuz 
yaşayamayacaklarını 
vurgulayan Çeti- 
navcı, “Hızlı nüfus 
artışı, sanayileşme, 
tarımsal su ihtiyacı, 
küresel ısınma, su 
kaynaklarının kirlen
mesi suya talebi 
artırmaktadır. Ancak 
sürdürülebilir kalkın
manın sağlanması 
için su fakirliğinin 
önlenmesi gerekir. 
Güvenilir ve sağlıklı 
içmesuyu en temel 
insan hakkıdır. Suyu 
dikkatli kullanmaya 

özen gösterelim” 
dedi.

Bursa susuzluk 
çekmedi 
Suyun israfının ve 
amaç dışı kullanımı 
mn önlenmesi gerek 
tiğini söyleyen 
Çetinavcı, Büyükşe 
hir Belediyesi ve 
BUSKİ’nin Bursalıla 
rın temiz su ihtiya 
cini karşılamak adı 
na yaptığı çalış
maları anlattı. Üstün 
teknolojiyle donatı 
lan Doğu-Batı arıtma 
tesisleri başta olmak 
üzere içmesuyu 
ve atıksu arıtma 
tesislerinin geziler 
düzenlenerek 
öğrencilere tanıtıl
ması çağrısında 
bulunan Çetinavcı, 
Doğancı Barajı ve 
Nilüfer Barajı ile 
pınar kaynakları ve 
yeraltı suyu sondaj 
kuyuları olmak 
üzere Bursa’da 3 
ana su kaynağı 
olduğunu belirtti. 
Doğancı ve Nilüfer 
barajlarının yıllık 
kapasitesinin yeraltı 
suyu sondaj kuyu
larıyla aynı oranda 
olduğunu ifade 
eden Çetinavcı, 
barajların da 
kuyuların da 220 
milyon metre küp 
civarında su tut
tuğunu belirtti.

MiiııM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, Bursa 
Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma 
Vakfı Mütevelli 
Heyeti üyeliğine 
yeniden seçildi. 
Bursa Valiliğinde 
yapılan genel 
kurulda 14 
kişilik mütevelli 
heyetin iki kişilik 
sivil toplum 
kuruluşundan biri 
olarak yönetime 
giren Tamer 
Sivri bu göreve 
üçün kez 
seçilerek yaptığı 

çalışmaların 
karşılığını 
almış oldu. 
Gemlik'te 
engelli çocuklara 
yapılan desteklerde 
önce Tamer 
Sivri adının 
geçmesi kendisinin 
bu gençlere 
ne kadar destek 
verdiğinin 
göstergesi oldu. 
Çalışmalarına 
yine eskisi gibi 
özürlülere ve 
fakir fukaraya 
yardım etmekle 
devam edecğini 
söyleyen Tamer 
Sivri, getirildiği 
göreve yine 
layık olmaya 
çalışacağını 
söyledi.
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Tralilı kazasında ölen gencin 
organları 3 kişiye umut oldu Çarşaf meselesi....

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvuraM933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Bursa'da trafik 
kazasında ölen 
bir gencin organları, 
3 kişiye umut oldu. 
22 yaşında ölen 
Alper Kayıkçı'nin 
ailesine 'organlarımı 
bağışlayın' vasiye 
tinde bulunduğu 
öğrenildi.
7 ay önce askerden 
gelen Alper Kayıkçı, 
önceki gece 
kullandığı araçla

Bursa’da tralik kazası: 1 ölüfl »aralı
Bursa'da yağış sebe
biyle kayganlaşan 
yolda meydana gelen 
trafik kazasında 
1 kişi ölürken, 3'ü 
ağır 4 kişi yaralandı. 
Can pazarının 
yaşandığı otomobil 
içinde sıkışan 4 kişi, 
itfaiye ekiplerinin 
operasyonuyla kur
tarıldı. Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
baba, kendi acılarını 
unutup arka 
koltukta ölen şahsın 
yanında sıkışıp 
kalan oğlunu sakin
leştirmeye çalıştı. 
Edinilen bilgiye göre, 
kaza dün gece saat 
01.00 sıralarında

Bursa’da 26 aracın lastiğini kestiler
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, kimliği 
belirsiz kişi veya 
kişiler 26 aracın 
lastiğini testi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Gazcılar 
Caddesi üzerinde

Mehmet Akif 
Mahallesi Kayalı 
Sokak’taki evine git
mek isterken Erikli 
kavşağında 
kaza yapmış, 
ağır yaralı olarak 
kaldırıldığı Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alın
mıştı. Alper Kayıkçı, 
tüm müdahalelere 
rağmen beyin 

merkez Osmangazi 
ilçesi Merinos Batçık 
çıkışında meydana 
geldi. Mesut B. (24) 
idaresindeki
16 CSZ 04 plakalı 
otomobil, yolun 
yağışlı olması 
sebebiyle kontrolden 
çıkarak orta refüjdeki 
metro havalandırma 
bacasına çarptı. 
Hurdaya dönen 
otomobilde, arka 
koltuğun sol tarafın
da oturan bir kişi 
olay yerinde 
hayatını kaybetti. 
Araç içerisinde 
sıkışan yaralıların 
kurtarılması için 
itfaiye ekiplerinden 

park halindeki 
26 aracın lastiği 
kimliği belirsiz 
kişilerce kesildi. 
Sabah saatlerinde 
işe gitmek için 
araçlarına binmek 
isteyen araç 
sürücüleri lastiklerin 

kanamasından 
hayatını kaybetti. 
Alper Kayıkçı'nin 
annesi Bahriye 
Kayıkçı ve babası 
Ali Kayıkçı, 
oğullarının kendi 
lerine 'öldüğümde 
organlarımı 
bağışlayın* dediğini 
belirterek, gencin 
organlarını bağışladı. 
Gencin karaciğer 
ve böbrekleri, 

yardım istendi.
Kazayı hafif sıyrıklar
la atlatan ve şoförün 
yanında oturan baba 
Erol Yılmaz (45), 
arkada koltukta kan
lar içinde ayağı 
sıkışan 16 yaşındaki 
oğlu Rıdvan Yıimaz'ı 
yatıştırmaya çalıştı. 
Oğlunun yanındaki 
Selami Ulukaya'nın 
(49) öldüğünü gören 
yaralı baba, durumu 
oğluna yansıtmamak 
için yoğun çaba har
cadı. Ambulansa 
bindirilen oğlunun 
elinden tutan baba, 
"Bir şey olmayacak, 
kurtulacaksın. Senin 
durumun iyi" diyerek 

kesildiğini görünce 
büyük şok yaşadı. 
Bazı vatandaşlar, 
lastikleri değiştirirken 
bazı araç sürücüleri 
de lastikçi çağırmak 
zorunda kaldı.
Polis, olayın zan
lılarını bulmak

Hacettepe 
Hastanesi ve 
GATA'dan gelen 
nakil ekipleri 
tarafından alınarak 
Ankara'ya 
götürüldü. 
Alper Kayıkçı'nin 
cenazesinin 
ikindi namazının 
ardından İnegöl'ün 
Şehitler köyünde 
toprağa verileceği 
belirtildi.

oğluna moral verdi. 
Araç içinden itfaiye 
ekiplerinin operasy
onuyla çıkartılan 
yaralılar için bölgeye 
çok sayıda ambulans 
çağrıldı. Araçtan son 
olarak çıkartılan 
Selami Ulukaya 
sağlık ekiplerinin tüm 
müdahalesine rağ
men hayata döndürü 
iemedi. Durumları 
ağır olduğu bildirilen 
Mesut B. (24), Rıdvan 
Y. (16) ve Ahmet 
Turan (33) Çekirge ve 
Muradiye Devlet 
Hastaneleri'ne sevk 
edildi. Savcılık, 
kazayla ilgili soruş
turma başlattı.

için soruşturma 
başlattı. Polis, 
cadde üzerinde 
güvenlik kamerası 
olan işyerlerine 
giderek, zanlıların 
görüntüsünün 
alınıp alınmadığını 
kontrol etti.

Şimdi Ulusal gazetelerin köşe yazarları 
mn büyük bölümü CHP’nin türban açılımı
na kuşkuyla yaklaşıyor.

özellikle Cumhuriyetçi yazarlar Deniz 
Baykal’ın çarşaflı CHP’lileri kabul etme
sine, ileride de belki tarikatların yolunun 
açılmasına yol açabileceğini söyleyerek 
kızgın yaklaşıyorlar...

Siyaset yorumcuları da CHP’yi eski 
bildikleri parti zannediyorlar.

Aynı şekilde Türkiye’nin dönüşümünü 
de görmezden geliyorlar.

Köşe yazarı beyler...
Siz istemeseniz de türbanlılar, çarşaflı 

lar artık her zamankinden daha fazla 
Türkiye’nin gerçeği...

İstesek te istemesek te, beğensek te 
beğenmesek te bu gün için içinde olduğu
muz durum bu...

Bence Türkiye’nin partisi olma iddiasın
daki CHP de geçmişin inadını kırıp bu 
açılımı yapmak zorundadır.

Cumhuriyet’in ve halkın partisiyse 
eğer, bu Cumhuriyet’in pek çok mensubu 
da çarşaflıdır, türbanlıdır; unutmayalım.

Ama CHP’ye yönelik eleştiri siyah 
çarşaf sebeplerinin dışına çıkamıyor.

Bu bakış açısıyla yaklaşan gazetecilere, 
alışılmış şartlara göre türban, çarşaf, peçe 
ya da adı her neyse estetik görünmüyor 
olabilir, buna ben de katılabilirim, 

Ama bugün CHP’nin yapması gereken 
estetiğin dışına çıkıp halka inmesi değil 
mi?

Kaldı ki muhafazakâr kesimde de son 
günlerde bir alternatif arayışı ne zamandır 
var.

CHP bu ihtiyaca çözüm olabileceğini 
söyleyerek ringe çıkıyor.

Bu aynı zamanda bu kesimin yaşadık
larına da bir isyan.

Ama bütün bunlar medyaya yansımıyor 
çünkü basın henüz estetik engelleri aşa
madı.

Son seçimlerde CHP-MHP koalisyonu 
beklentisi de bir kısım medyanın 
öngörüsüzlüğünün eseri değil miydi?

Türban açılımı, kendilerini AKP’ye mah 
kum hisseden taşradaki halka tek seçene 
ğe mahkum olmadıklarını göstermek 
açısından da önemli.

Bugüne kadar başı kapalı seçmen, AKP 
dışındaki bütün partileri “din düşmanı” 
partiler olarak görüyordu.

Ancak medya CHP’nin kendi mahalle 
sinden çıkmasını istemiyor.

Medyanın bu her şeyi bilen köşe 
yazarları bu atılımı Türkiye’nin geneline 
göre değil, kişisel değer yargılarına göre 
değerlendiriyor, bence mesele bu.

Yine halkın gerisinde, yine yaşananlar
dan uzakta.

hini bekara kiraya «ermek istcdnce bıcaMaılı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
İlçesinde, evini 
bekara kiraya 
verdiği gerekçesiyle 
bıçaklanan bir 
kişi hastanelik 
oldu. Olayla İlgili 
soruşturma 
başlatan polis,

3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi Neşeli 
Sokak'ta ikamet 
eden N.A. (25) ve 
E.A. (37), evlerini 
bekara kiraya 
verme meselesinden

komşuları H.A. 
(47) ve E.A. (24) 
ile tartışmaya 
başladı.
Tartışmanın kısa 
sürede kavgaya 
dönüşmesiyle 
N.A. önce darp 
edildi, sonra 
bıçaklandı.

Hastaneye 
kaldırılan yaralının 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğre
nilirken zanlılardan 
H.A. gözaltına 
alınırken E.A. 
kaçmayı başardı. 
Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor.

KAŞ€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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CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler ve partililer, Şekeroğlu Kıraathanesi’nde toplantı yaptı

“Gemlikspor’u değil, sporu lionusmalı miti'
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler, 
Şekeroğlu 
Kıraathanesi’nde 
toplantı yaptı. 
Kahvehane toplan
tısında pek çok 
konuya değinen 
Fatih Mehmet Güler, 
Gemlikspor'un 
durumunun ne 
olacağına ilişkin 
soruya karşılık, 
aslında sadece 
Gemlikspor’u 
değil, Gemlik'te 
sporu konuşmak 
gerektiğini ve 
Gemlik’te sporun 
gelişimi için bir dizi 
çözüm paketini 
uygulamaya 
geçireceklerini 
söyledi.
Yıllar önce Gemlik'in 
sporda da bir marka 
kent olduğunu

belirten Güler, eski
den Sümerspor ile 
tüm Türkiye'ye adını

iken,.bugün niye 
Gemlik'teki sanayi 
kuruluşlarının

duyuran Gemlik, ya 
kın geçmişe kadar 
sanayi kuruluşlarını 
da sporun içine 
çekmeyi başarmış 
ve Borusan Güven 
ve Azotspor gibi 
kulüp ler aracılığıyla 
pek çok insana 
spor yaptırabilmiş 

spordan çekildiğini 
sorgulamak 
gerektiğini belirtti. 
Aynı şekilde voley
bol ve basketbolda 
yakın geçmişte 
Gemlik'in 2. ligde 
takımlarının bulun
duğunu hatırlatan 
Güler, futbolda da 

yine yakın geçmişte 
üçüncü ligi zorlayan 
bir takımlarının 
olduğu nu hatırlattı. 
Göreve geldiklerinde 
sporu çok sayıda 
branşıyla; belediye, 
sanayi kuruluşları, 
spor kulübü ve okul 
lar zincirini kurarak 
ve geniş çaplı bir 
tesisleşme atağına 
geçerek geliştirecek
lerini belirten 
Güler, Gemlikspor'un 
da 2. lig B kategori 
sini hedefleyen bir 
takım olması için 
gerekeni yapacak
larını söyledi. 
Bu sezon başı Gem 
lik'te oynan Bursa 
spor Kasımpaşaspor 
özel maçında 
Bursaspor Başkanı 
İbrahim Yazıcı'yı 
ağırladıklarını 
söyleyen Güler, 
kendisine Bursa'da 
seyircisi olmayan 

kulüpler yerine Bur 
saspor'un pilot takı 
mı olarak Gemlik 
spor'u yeğlemesi 
gerektiğini, arkasın
da deplasmana bile 
kalabalık bir seyirci 
kitlesiyle gidecek bir 
Gemlikspor'un hızla 
yukarı liglere çıkma 
sının şaşırtıcı olma 
yacağını belirtti.
İbrahim Yazıcı'nın bu 
öneriye çok sıcak 
baktığını, Bursa 
spor'un da bu işbir
liğinden kazançlı 
çıkacağını ifade 
ettiğini söyleyen 
Fatih Güler, konu 
nun takipçisi olacak
larını, ayrıca kısa 
sürede gençle rin ve 
çocukların spor yapa 
bilecekleri spor alan
ları yaratacaklarını 
belirtti. Umurbey'de 
her yaz belediye 
olarak düzenledikleri 
spor okuluna katılan- 

lara bedelsiz spor 
malzemesi dağıttık
larını ve bu kurslara 
yüzden fazla çocu 
ğun katıldığını, an 
cak koskoca Gem 
lik'te böyle geniş çap 
lı bir yaz kursu orga
nizasyonu yapılama 
dığını, göreve geldik
lerinde Gemlik'te 
sporu da ayağa 
kaldırmakta kararlı 
olduklarını belirtti. 
Şu an Gemlik'in 
önde gelen spor 
adamlarının kendi
sine sporla ilgili 
bir dosya hazırladı 
ğını da kaydeden 
Güler, o arkadaşları 
mızın yaptığı 
araştırmalar ile 
bilgi ve deneyim
lerinden de yararla
narak Gemlik'i 
sporda da arzulanan 
düzeye mutlaka 
çıkaracaklarını 
söyledi.

ilftllMlMIİ|IİIIlt
ettiği alanı yeniflen ağacMracalı

Ercüment ESEN

Güllük gülistanlık 
günlerde ilçenin 
kordon boyunu 
gören Vatandaşlar, 
dün aniden 
bastıran 
yağmurun 
ardından sert 

, esen rüzgarın 
getirdiği dalgalara 
yenilmiş kordon 
boyu manzarası 
ile karşılatırlar. 
Şiddetli lodos 
ve yağmur, 
Gemlik’in incisi 
olarak nitelendiren 
kordon boylarını 

adeta çöplüğe 
çevirdi.
Deniz ve yağmur 
bir yandan süslü 
püslü kordçn 
boyla rımn mak 
yajını silerken, 
vatandaşlar 
gördükleri 
manzara karşısında 
şaşkına döndüler. 
Kordon boylarındaki 
yürüme yollarının 
boydan boya 
dalgaların getirdiği 
taş, çakıl, kum 
ile denize atılmış 
şişelere kadar 
her şeyin atıldığı 
çöplerle dolup

taştı.
Her kış mevsiminde 
Gemlik’e yakışma 
yan manzaralara 
tanık olan 
Gemlik halkı 
belediyece 
yapılan hizmetlerin 
"seçim hizmeti 
değil uzun vadeli 
ve göstermelik 
makyaj lanmış 
hizmetler 
olmamalıdır” 
diye konuşurlarken, 
en ufak bir yağmur
da Gemlik'te 
hayatın nerede 
ise felce uğradığını 
söylediler.

Yılbaşında eğlence 
için ağaç kesenleri 
3 aydan 5 yıla kadar 
hapis cezasının 
yanı sıra; tahrip 
ettikleri ormanlık 
alanı yeniden 
ağaçlandırması 
tazminatı bekliyor. 
Bursa Orman 
Bölge Müdürü 
Ali Girgin, yaptığı 
açıklamada; yeni 
yıl dolayısıyla 
yılbaşı ağacı olarak 
kullanılan ağaçların 
kesilmemesi için 
gerekli önlemlerin 
alındığını, orman 
teşkilatının ek 
koruma ekipleri 
oluşturacağını 
belirtti. Usulsüz 
ve kaçak ağaç 
kesimi suçu işleyen
lere 3 aydan 5 sen
eye kadar hapis 
cezası ile suçun 
niteliğine göre 
ağır para cezaları 
öngörüldüğünü 
aktaran Ali Girgin, 
"Ayrıca suçu 
işleyenlerden, 
kesim nedeniyle 
tahrip edilen 

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sahanın yeniden 
ağaçlandırılması 
amacıyla tazminat 
talep edilecek ve 
burayı yeniden 
ağaçlandırması 
istenecek. Ağaç 
kesenlere hapis 
yolunun yanı sıra 
en az 20 YTL'den 
başlamak üzere 
100 YTL ve üzeri 
para cezası da ver
ilecek. Ayrıca ceza 
lar fidanın yaşı ve 
cinsine görede 
değişiyor. Bir yaşın
dan 10 yaşına 
kadar cezalar ayrı, 
fidanlar ayrı." dedi. 
Ağaç kesimi konu 
sunda dünyanın en 
güçlü yaptırım 
uygulayan ükeleri 
nin başında Türki 
ye'nin geldiğine 
dikkat çeken Girgin, 
"Yasaların verdiği 
yetki ve elverdiği 
personel ile bu yıl
başında da ağaçla 
nn korunması konu 
sunda büyük has
sasiyet gösteriyo 
ruz. Ekipleri alarma 
geçirdik. İstanbul 

ve Ankara kadar 
sorun yaşamasak 
da yine de tedbirli 
davranıyoruz. Şu 
ana kadar bize 
ulaşan kesim 
haberi olmadı." 
şeklinde konuştu. 
Yılbaşı süsü için 
kendilerine ağaç 
talebi olması halin 
de kendi yetiştirdik
leri ve ormanlardan 
seyreltmeden arta 
kalan ağaçlardan 
satış yapacaklarını 
anlatan Ali Girgin, 
"Böyle bir talep 
olması durumunda 
Hasköy'de yap
tığımız ağaçlamadan 
vatandaşlarımıza 
yardımcı oluruz. 
Buralarda ormana 
zarar vermeden yap
tığımız seyreltme 
den çıkan fidanları 
çalı sıfatıyla 
satarız." dedi.
Ali Girgin, ayrıca 
vatandaşların çam 
gibi orman ağaçlan 
nın kaçak kesilmesi 
durumunda Alo 177 
hattına ihbarda 
bulunmalannı istedi.
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Demokrat Parti’de 
gelişmeler bununla bitmedi.

İlçe Başkanalığı binasın
da DP tabelası söküldü.

İl Başkanlığından partinin 
anahtarları istendiğinde, 
binanın İlçe Başkanı 
Mehmet Hamaloğlu adına 
kiralandığı, bu nedenle par
tiye ait bir bina olmadığı, partiye ait 4 
adet sandalye ve evraklarından baş ka 
bir demirbaşın bulunmadığı bildiril 
miş.

Şimdi göreve gelecek olan yönetimi 
zor günler bekliyor.

Ancak, eski ilçe başkanı Faruk 
Güzel’in Bayram Demir’e destek 
olduğu söyleniyor.

Güzel, AS Merkezdeki eski parti 
binasını yeniden DP’nin hizmetine 
verebilir.

Yer sorunu da böylece çözülür.
DP’deki yönetim oluşumu hızlı bir 

şekilde çözülmeli.
Zaman kaybetmeden seçimlere 

endesklenmeli.
Bayram Demir, dün gazetemi ziyaret 

etti.
Bugün için basın açıklamasını 

yapacağını söyledi.
Seçimlere üç ay kala ilçe yöneti

minin istifasının hoş bir olay 
olmadığını söylediğimde, kendisinin

Bayram Demir DP’nin aday

Kurşunlu Belediyesi kapatılırsa aday 
olacağını ilçe başkanını söylediğini, 
ancak bunun hiç dikkate alınmadığın
dan yakındı.

“Ben, bunca yıl bu partiye hizmet 
ettim.

Herkesin gemiyi terk ettiği bir 
dönemde dik durmasını bildim. Birçok 
teklif gelmesine karşın partimden 
ayrılmadım. DP’nin bayrağını Bursa da 
dalgalandıran bir belde başkanı 
oldum. Bunca hizmete verilecek cevap 
bu olmamalıydı. En azından benim 
adaylık isteğimi, kendi adaylarıyla bir
likte ii’e sunabilirlerdi, bunu da yap
madılar.” dedi.

Tabii bu arada İl Yönetim Kurulu 
üyesi Aydın Erenoğlu’na da sitem etti.

Bayram Demir, Kurşunlu Belediye 
Başkanlığı döneminde Gemlik’e pek 
yakın olamadı.

İşleri daha çok Bursa ile gerçek
leştiği için Gemlik’in aktif sosyal 
yaşımı içinde giremedi.

İstifa eden eski yönetimin 
adayı olan Dr. Adnan Bıyıklı mı, 
yoksa Demir mi ilçede daha çok 
tanınır dendiğinde, Bayram 
Demir ağır basar derim.

Ancak, yerel seçimlere katıl
ma bir takım işidir.

En az ay süren yoğun bir 
çaba gerektirecek.

Bayram Demir’in yanında güç vere
cek bir ilçe yönetimi gerekir.

Gemlik, seçmen profili çok geniş bir 
ilçe.

Adeta küçük bir İstanbul Gemlik...
Adayların Gemlik’teki seçmen pro

filini iyi tahlil etmeleri gerekir.
Bu yarışta kırgınlıklara, küskünlük

lere, dargınlıklara yer olmamalı.
Birden fazla partinin yarıştığı bu 

kulvarda, ipi göğüslemek bir partiye 
kısmet olacak.

AKP iktidar partisidir ve avantajlıdır.
Tüm partilerin hedefi AKP’yi aşmak

tır.
AKP’nin ise daha adayı belli değil.
ANAP, DSP ve GP’nin ne yapacağı 

ise daha belli değil.
Bazı partilerin birlikte hareket etme 

istemleri sonuçsuz kalınca, Bayram 
Demir’in de işi kolay olmayacak.

Yarışacağı güçlü rakipleri var. 
Ama Bayram Demir, “benim de 

tecrübem var” diyor. Göreceğiz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 25-26 Aralık 2008 
günleri Bordrolama ve Ücret Yönetimi konulu 
yeni bir eğitim programı gerçekleştiriyor.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Eğitim seminerleri 
çalışmalarına'bir 
yenisini daha ekledi. 
Kocaeli ABİGEM 
işbirliği ile 25-26 
Aralık 2008 günleri 
arasında yapılacak 
olan “Bordrolama 
ve Ücret Yönetimi” 
konulu eğitim 
programı, mesai 
satleri içinde 
oda toplantı salo
nunda ABİGEM 
eğitmenlerinden 
Süleyman Işık, 
tarafından 
verilecek.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, verilecek olan 
eğitime firmaların 
insan kaynaklan 
yöneticileri ve insan

€GIT1M > 25-26 RRflLEK 2008

kaynakları yönetici 
adaylarının katıla
bilecekleri belir
tilirken, eğitimin 
ücretsiz olacağı 
ve sonunda katılım
cılara sertifika 
verileceği bildirildi. 
Açıklamada, 
program için 
sınırlı kontenjanın

bulunduğunu, 
eğitim çalışmalarına 
başvuru sılasının 
dikkate alınarak, 
katılımın 
sağlanacağı belir
tilirken, katılım
cıların başvuru 
için bilgi formlarını 
doldurarak, odaya 
vermeleri istendi.

TFM A ▲ “SUYUNU BOŞA 
■ HARCAMA”

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

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 BROK6Rİ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz,da.dublex.yilla 65.QQQ.YTL_ _ _ _ _ _ _ _ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m; SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Bahkpazan Alemdar Cad. Civan 120 m2 3*1 kombi, pimapen, laminant parke 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

. VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KÖRrezMANALI SOPER DEN|Z MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Gemlikspor Kış Spor Okulu Haşlatıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te gençlere 
spor yaptıran 
ender kulüpleri 
mizden biri olan 
Gemlikspor 
kulübü, yönetimiyle 
başlattığı 
"Spor yapmayan 
genç kalmasın" 
sloganıyla yaz 
spor okullarından 
sonra şimdi de 
kış spor okulunu 
faaliyete geçiriyor. 
Yönetim Kurulu 
üyesi Fatih 
Keke'nin Minibüs 
Garajı içi Batum 
İşhanında 
bulunan bürosunu 
Gemlikspor'a 
ücretsiz tahsis 
etmesinden sonra 
ciddi olarak bir 
büroya kavuşan 
Gemlikspor, 
önümüzdeki 
günlerde İlçe

yapma olanağı 
sağlayacak. 
Gemlikspor 
yönetim kurulu

başkanı Orhan 
Koç, yaptığı 
açıklamada;
06-14 yaş arası

Lig Heyetiyle de 
görüşerek ilçede 
bulunan tüm 
gençlere spor

Kız ve Erkek 
gruplarından 
oluşacak gençlere 
6 branşta kurs

vereceklerini < 
söyledi.
Masa Tanisi 30 YTL, 
Step-Aerobik 30 
YTL, Karate Do 35 
YTL, Voleybol 35 
YTL, Futbol 60 
YTLve Basket 
bol 40 YTL'den 
17-31 Aralık 
2-8 Ocak tarihleri 
arasında kayıt 
kabulünün sürdü 
ğünü belirtilirken 
kursların başlama 
tarihi ise 3-4 Ocak 
2009 olarak 
açıklandı.

Açıklanan fiyatlara 
verilecek 
malzemelerin 
dahil olduğu 
bildirilirken 
müracaatların 
Gemlikspor'un 
yeni idari bürosu 
Batum işham 
5.nci kata yapılması 
duyuruldu.

Birinci küme yıldız [rhkler Fııthol Müsabatalan iaslaılı

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM ÖKULU

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul içi Beden Eğiti 
mi Spor ve İzcilik 
Dairesi Başkanlı 
ğı'nın 2008-2009 
Öğretim yılı İlköğre

tim ve Orta Öğretim 
kurumlan arası Spor 
Yarışmaları programı 
gereği İlçe Lig Heyeti 
tarafından düzenle
nen ve ilçede bulu
nan İlköğretim okul 
lan 1. Küme Yıldızlar 

Futbol müsabakaları 
Gemlik Atatürk 
stadında başladı. 
Oynanan ma.çlarda 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ile TSO 
Gazi İlköğretim Oku 
lu 1-1 berabere kalır 

kent Şehit Etem Ya 
şar İlköğretim Okulu, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 3-0 yendi. 
Diğer maçlarda ise 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu ikinci 
maçını oynayan

Cumhuriyet ilköğre
tim Okulu’nu 4-1'le 
geçerken 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
ikinci maçında 
TSO Gazi İlköğre 
tim Okulu’nu 7-0 
yenmeyi başardı.

Müsabakalarda ilk 
iki sırayı alacak ta 
kımlar İlde yapılacak 
şampiyonaya katılma 
hakkı kanzanırlarken 
son sırayı alacak 
tamı ise ikinci 
kümeye düşecek.
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Seçimde Halk Yansıması
Mart ayının sonunda gerçekleşecek olan 

yerel seçime az bir süre kaldı. Bu zaman 
dilimi göz açıp kapayıncaya kadar geçip 
gidecek.

Siyasetçilerin ilçemizde hummalı bir 
çalışmaya girdiği bir gerçek. Farklı parti
lerin adayları birbirleriyle yarışa girerek 
seçim arenasında boy gösterecek. Seçim 
bildirilerinde Gemlik'i bulunduğu durum
dan çok ileriye getirecekleri sözlerini vere
cekler.

Peki, ilçe halkımızın burada kendine 
düşen görevi tam anlamıyla yerine getire
cek mi? Siyasal süreçte futbol takımı tutar 
gibi hepimiz parti tutuyoruz. Bunu da 
kemikleşmiş olarak sosyal tabana yayı 
yoruz. Bireysel kimliğini kazanmasına rağ
men aile fertleri ne yazık ki ideolojik olarak 
ebeveyn fikrini benimsemek durumunda 
kalıyor.

Yoksullukla başa çıkamayanlara da bir 
takım yardım vaatlerini de göz ardı 
etmemek gerekiyor. Çünkü insanlar aş ya 
da iş için oyunu verecek duruma getiriliyor. 
Bu da ülkenin genelinde toplumsal yozlaş
manın başa geçen iktidarlar tarafından 
gerçekleştirilen ayıbıdır.

Her şey sandık başında halk tarafından 
belli olur düşüncesiyle hareket ettiğimiz 
demokratik platformumuz da aslında iste
nilen düzevde olmuvor.

Genel seçimlerin aksine, yerel seçim
lerde parti gözetmeksizin şahsa oy verilir 
söylemi, her daim ülkemizde mevcut bir 
durum.

Fakat bu sandık başına gelindiğinde ne 
kadarı sandığa yansıyor o da tartışılır. 
Bilindiği gibi ülkemizde iktidar parti rüzgarı 
yerel seçimlerde de çoğunlukla etkisini 
gösteriyor ve iz bırakıyor.

Elbette unutmamak gerekir ki, bulun
duğu yere hizmetin en iyisini götüren 
başkanların da varlığının olmasıdır.

Umarım başkan adayları, Gemlik'in 
siyasal, sosyal, ekonomik potansiyelinden 
bundan sonraki yıllarda gerçekten iyi bir 
şekilde insanları yararlandırabilir.

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
25 Aralık 2008 Perşembe 
ÇAĞLAR ECZANESİ 
Pazar Caddesi No: 25 

Tel: 513 35 52 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MÜ?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3239 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

8HİIMİİ
VERÜSSmASI

HO
Il.45-I4.l5

16.İ5-19/5-21.15
AROG

ll.30-l4.00-
0-I9.00-2I.30

Rezervasyon
(Tel: 513 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com
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YENİ YILA ATAMER’DE GİRİN

YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 
SERME MEZELER 
ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV
MEYVE
İŞKEMBE ÇORBA
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ W

KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 VTL

YILBAŞI PROGRAMI 
PİYANİST ŞANTÖR 
TSM FASIL HEYETİ 
TSM SANATÇISI HARİKA 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR 
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE 

Rezervasyon Tel: 5171212 ■ info@afamerhofel.com

GÖRMEDEN KARAR 
W«MEY(N^

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER 
nmT ŞİT^B| DEMLİYOR

■ !/;«jpW]i|jjıj birteiefon 
KADAR YAKINIZ

MATBAACILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK iMn.ftaftffl, 
İstiklal Cad. Rora Sok. No: 3/R GEMLİK Olu 30 Ou

TAKVİMLER 
SAATLER 

fflMl AJANDALAR 
KALEMLER 

« ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 

mIŞBM BLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

Körfez OFSET

mailto:info@afamerhofel.com


KlRKYIIİlKTECIHjBEMİZLE CUMARTESİ PAZAMNMDAHİZMElİNİZDErâ.
FİYATIARIMIZDÜKKANDAVEPAZARDAAYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsısı ■ TEL 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf değildir" 
* Ezine Bcyu Pejnİr * Pastirma ÇeşİtIerİ 
* ÇerLez < Dil PeyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ 
* Haci Ziya Kaşari * D emiRtioçlu Eî ÜrûnIerİ
* Kars Kaşari ‘BaLReçeI
* Krem Psy nîr * İzmir Tuh > Miluliç
‘ Sepn PeyNİni * ZeyıİN ÇeşîtIerİ
‘Kasar Loru * Taİiİn > PeIemez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
26 Aralık 2008 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25Ykr

Cezaeıılemla 
villasınla acılı «tös 
Hükümlü ve tutuklular, yılbaşı 
dolayısıyla açık görüş yapa 
cak. Kapalı ceza infaz kurumla 
rındaki hükümlü ve tutuklular, 
3-4-5-6-7-8-9 Ocak günlerinde 
yedi gün boyunca açık görüş 
ten yararlandırılacak. 2’de

(j^nlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi hekimlerinden Uzman Dr. Halil Özgüven öğrencilere bilgi verdi

liiıısilıre lipı mUii ıMIıV Yeni düğün salonu 
için sıra başvuruları 

kabul ediliyor

Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi hekimlerinden Uzman Dr. Halil Özgüven, 
dün Şehit Etem Yaşar İlköğretim Okulu’nda öğrencilere ‘Sigara ve zararları” konu
lu konferans verdi. Dr. Özgüven, çocuklara "Sigara ile hem kendinizi hem gelece 
ğinizi yok etmeyin" uyarısında bulunurken, akciğer kanseri ölümlerinin erkeklerde 
yüzde 80, kadınlarda ise yüzde 75’inin nedeni olduğunu Söyledi. Haberi syf4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından yap
tırılan yeni düğün 
salonu, düğün 
ve toplantı yapa 
caklar için gün 
vermeye başlıyor. 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yapılan duyuruda, 
11 Ey lül İlköğre
tim Okulu yanın
da yaptırılan mod
ern düğün salonu

kapılarını dü
ğün ve toplantı 
yapacaklara 
vermeye başladı 
ğını, bunun için 
29 Aralık 2008 
Pazartesi tarihin
den itibaren 
isteyenlerin 
Belediye’ye 
başvurarak, 
istedikleri günleri 
ayırabilecekleri 
belirtildi.

İlk kar
Dün, sabah uyandığımda yatak odamızın 

penceresinden dışanya baktım.
Her taraf beyaz örtü ile kaplanmıştı.
İlk kar düştü dedim.
Geçtiğimiz yıl da ilk karın yağdığında yazmış 

tık.
Kar içimi ısıtıyor, bana huzur veriyor.
Bayaz yüzündeki soğukluğa karşın bir sıcak

lık yayıyor çevresine.
örttüğü her yerin çirkinliklerini gizliyor.
Beyazın saflığı İle güzelleştiriyor doğayı.

Devamı sayfa 5’de

Bursa'da 4 yasındaki 
çncuk sobadan zeüirlendi
Bursa'da bir baba, gece ateşlenince has
taneye götürüp tedavi ettirdiği 4 yaşındaki 
oğlu üşümesin diye odasında soba yaktı. 
Çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit ga 
zindan zehirlenerek hayatını kaybetti. Öte 
yandan, Bursa’da şofbenden sızan kar
bonmonoksit gazından zehirlenen 2 bayan 
hastanelik oldu. Haberi sayfa 3’de

■İİİIinnımMııiı ııi
Bursa'da 4 silahlı soygun gerçekleştirip 2 
kadının da çantasını gasp eden 5'i küçük, top 
lam 11 kişi gözaltına alındı. Sayfa 3’de

fiiller; “Fıskiye ve konser 
verine Gemliklilere iş
imkanı yaratacağız”

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler, Muşlular Kıraatha 
nesi'nde kahvehane toplantısı yaptı. 
Güler, Gemlikliye iş fırsatı yaratmasını 
sağlayacaklarını belirtti. Sayfa 4’de

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

Aydınlar...

Aydın olmak var.
Aydın geçinmek var.
Aydınlar var...
Aydıncıklar var..
Ulus devlet ne çektiyse bu aydın geçi

nen entel dantellerden çekti, çekiyor, çeke
cekte..

Saymaya kalksak aydın geçinenleri say
falar almaz..

Bunlar oturdukları yerden, demlendikleri 
bardan ahkam keserler.

Sokakta olanın bitenin farkına varmaz 
lar..

Çünkü onların işi sokaktaki insanla 
değilki..

Varsa para..
Yoksa çıkar..
Varlıklarını sürdürmek için onun bunun 

borusunu öttürürler, daha doğrusu birileri 
adına öterler..

Çünkü onlar birer borudurlar..
Bora bildiğiniz üzere iki ucu delik bir 

emtia..
Kalastan da yapılır, demirden de..
Bu kalasdan borulardan birinden şu 

sesler çıkıyor;
"Türkiye bir yol ayırımına gelecek. Ya 

tekrar bir hamle yapıp AB yolunda ilerleye
cek ya da içine kapanıp demokrasiden 
vazgeçecek ve milliyetçi-otoriter bir rejimle 
yönetilecek...

AB’den kopan bir Türkiye’nin komşu
larıyla ilişkisi kavgalı olacağı için, savunma 
harcamaları daha da artacak ve insanlar 
daha da yoksullaşacak.

Milliyetçilerin, ulusalcıların istediği 
otoriter devletin getireceği ekonomi 
budur.”

Bu kalaslardan çok var bizim ülkemizde.
Soldan neo liberallere kadar uzanan bir 

çizgide dışarıdan aldıkları komutlarla 
uygun adım ilerlerler.

Aralarında kimler yok kimler..
Nurcular, nakşiler, fethullahçılar..
Bir türkü tutturmuşlar AB AB diye..
Hepsi türküyü kendine göre yorumlayıp 

söylüyorlar.
Amaçlan bir de ses yapılarında bozuk

luk var.
Ne var ki;
Bel bağladıkları, insanlara kurtuluş diye 

sundukları AB de neler olup bitmektedir.
Onların umurunda değildir.
Önemli olan yalnızca AB ye girmektir.
Aslında onlara bu türküyü söyleten 

“fonlar” vardır.
Nağmeler bu fonlara göre yankı bulmak

tadır.
Akıl ve bilim onlar için para demektir..
İşbirlikçilik onlar için aklın yoludur.
Ahh ahhh..
Akıl akıl neredeysen bize de takıl..
Takıl ki necip milletimin asil insanları 

bu aymaz aydınların alengirli sözlerinin 
etkisinden çıkıp gerçeklerle yüzleşsinler.

513

Büyüfcşehir'tleıı karta mücadele
Bursa’da günlerdir 
beklenen kar yağışı 
ile birlikte Büyükşe 
hir Belediyesi 
ekipleri, dün sabah 
07.00’dan itibaren 
tuzlama ve yol 
açma çalışmalarına 
başladı.
Sabah başlayan 
kar yağışıyla birlikte 
çalışma alanlarında
ki yerini alan 
15 ekip Çekirge, 
Ankara Yolu, Yalova 
Yolu, Mudanya Yolu 
başta olmak üzere 
Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer’deki tüm 
ana arterlerde tuzla
ma ve yol açma 
çalışmalarını 
sürdürüyor.
Büyükşehir Belediye 
si, 135 personel, 4 
çok amaçlı kar aracı, 
3 tuz atma ünitesi, 
11 kamyon, 3 loder, 
4 greyder ve 3 hidro 
mek olmak üzere 
toplam 28 araçla 
çalışmalarını sürdü 
rüyor. Kar yağışı, 
buzlanma ve soğuk 
havanın yol açabile
ceği problemlere 
karşı 4 bin ton tuzu 
stoklarında bulun
duran Büyükşehir

Belediyesi ekipleri, 
3 vardiya halinde 
24 saat boyunca 
hizmet veriyor. 
Trafik Denetleme Şu 
be Müdürlüğü ile 
koordineli yürütülen 
çalışmalar sayesin 
de yoğun kar 
yağışının bulunduğu 
bölgelere anında 
müdahale edildiğini 
kaydeden Büyükşe 
hir Belediyesi yet 
kil ileri, vatandaşla 
rın, yoğun kar yağışı 
sebebiyle kapanan 
veya buzianan yoı 
ve caddeler için 
Büyükşehir Belediye 
si hizmet masasına

ait ALO 153’ü veya 
Fen İşleri Daire 
Başkanlığı’na ait 
248 88 68’nolu tele
fonlarını arayabile
ceklerini belirtti.

SAYAÇLARA 
DİKKAT
Özellikle kar yağışı 
mn etkili olduğu dar 
sokak ve caddelerin 
bulunduğu Pınarba 
şı, Teleferik, Namaz 
gah ve Mollaarap 
semtlerinde vatan
daşların otomobil
lerini yoı kenarianna 
park etmemelerini 
isteyen yetkililer, ha 
va sıcaklığının sıfır

MIMlIMl

Sınırlı sayıda üretilen, YJeni Yıla ezel BuKART «w 
tüm dolum noktalarından satın alabilirsiniz.

BursalIların Büyük 
şehir Belediyesi 
otobüsleri, Bursa 
Ray ve özel halk 
otobüslerinde kul
landığı akıllı Bukart 
lar, yeni yıla özel 
tasarımlarıyla 
dikkat çekiyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bütün 
leşik Bilet Sistemi 
İşletim Şirketi E- 
kent, yeni yıla ait 
özel olarak tasar
lanan akıllı Bukart 
lan vatandaşların 
kullanımına sundu. 
Arka yüzünde 2009 
yılının takviminin 
yer aldığı kartlar, 
yükleme yapılması 
ve aktif olarak kul

lanılması amacıyla 
‘Tam Bukart’ 
niteliği taşıyor. 
Ekonomik ulaşıma 
hız ve kolaylık 
sağlayan kartlar, 
sınırlı sayıda üretil
di. Tüm bütünleşik 
bilet sistemi satış 
noktalarından temin 
edilebilecek olan 
kartlara, koleksiy- 
onerlerin de ilgi 
göstermesi bek
leniyor. Yeni yıla 
özel olarak tasar
lanan şık görünüm
leriyle beğenilen 
kartlara, talep 
ve önerilere göre 
yeni tasarımların 
da yapılacağı 
açıklandı

derecenin altına 
düştüğü bugünlerde 
su sayaçları ve tesi 
şatların donabileceği 
ihtimaline karşı 
vatandaşları uyardı. 
Açıkta olan su boru
larının soğuk hava 
ile temas etmeyecek 
şekilde kapatılması, 
açıkta olan sayaçla 
nn da kesinlikle 
muhafaza altına alın
ması ve etrafının 
talaş, saman gibi 
soğuğu geçirmeyen 
malzemelerle korun
ması uyansında 
bulunuldu. Buz tut
muş sayaçların her
hangi bir ısıtıcı ile 
ısıtılması durumun
da patlayabileceğine 
dikkat çeken yetkili 
ler, vatandaşları sa 
yaşlarının patlaması 
durumunda 185 
numaralı telefonu 
aramaları yönünde 
uyardı.

DON UYARISI 
Soğuk ve yağışlı 
havanın gün boyun
ca devam edeceğini 
belirten meteoroloji 
yetkili leri ise, 
bugün don olabile
ceğini bildirdi.

iaşınılaaçıhoröş
Hükümlü ve 
tutuklular, yılbaşı 
dolayısıyla açık 
görüş yapacak. 
Adana E Tipi, 
Ankara 1 ve 2 Nolu 
L Tipi, Alanya L 
Tipi, Antalya E ve 
L Tipi, Aydın E Tipi, 
Bakırköy-Metris 1 
ve 2 Nolu T Tipi, 
Bursa E Tipi, 
Denizli D Tipi, 
Diyarbakır E Tipi, 
Gaziantep E Tipi, 
İzmir Buca Kapalı, 
Konya E Tipi, 
Mersin E Tipi, 
Ümraniye E Tipi 
ile Silivri 3,4,5,6,7 
ve 8 Nolu L Tipi 
kapalı ceza infaz 
kurumlarındaki 
hükümlü ve tutuklu

lar, 3-4-5-6-7-8-9 
Ocak günlerinde 
yedi gün boyunca 
açık görüşten 
yararlandırılacak. 
Diğer bütün 
ağır ceza 
merkezi ve müdürü 
bulunan bağlı 
ceza infaz kuram
larında kalan 
hükümlü ve 
tutuklulara 
3-4-5-6-7 Ocak’ta 
beş gün açık 
görüş yaptırılacak. 
Müdürü bulun
mayan bağlı ceza 
infaz kuramlarında 
kalan hükümlü 
ve tutuklulara 
ise 3-4-5 Ocak’ta 
üç gün açık görüş 
yaptırılacak.

ABONE OLDUNUZ Mü?
■IIMHIIIIIH|||MIW ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YauYORUM

Bursa'da bir baba, 
gece ateşlenince 
hastaneye götürüp 
tedavi ettirdiği 4 ya 
şındaki oğlu üşü 
meşin diye odasında 
soba yaktı. Çocuk, 
sobadan sızan kar- 
bonmonoksit gazın
dan zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Alemdar 
Mahallesi Nilüfer 
Cadde Göçmen 
Sokak'ta yaşayan 
Ayşe ve Ramazan 
Cinpir çiftinin 4 
yaşındaki oğlu * 
Cemil Cinpir, 
önceki gece 12.00'de 
ateşlendi. Yüksek 
ateş üzerine oğlunu 
Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne götüren 
baba Ramazan Cin 
pir, oğlunun ateşinin 
düşürülmesinin 
ardından tekrar evine

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde bir 
kişi, merdivende 
ayakkabısının bağını 
çözerken dengesini 
kaybedip düşerek 
öldü, ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
cesedi Adli Tıp

Bursa'da 4 silahlı 
soygun gerçek
leştirip 2 kadının da 
çantasını gasp 
eden 5'i küçük, 
toplam 11 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlıların genç bir 
kadının çantasını 
gasp etmeleri 
güvenlik kamerasına 
an be an yansıdı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
4 silahlı soygun, 
2 de gasp olayının 
failleri olan zanlılar, 
son gasp işinde 
güvenlik kamerasına 
yakalandı. Polis, 
görüntülerden 
zanlıların kimliklerini 
tespit etti. 8 aylık 
Mr çalışma 

döndü. 7 yaşındaki 
kızı Funda Cinpir ile 
oğlu Cemil Cinpir'i 
gece üşümesinler 
diye sobalı odaya 
alan Ramazan 
Cinpir, sobayı da 
odun ve kömürle 
doldurup yaktı. 
Sabah erkenden 
kızı Funda'yı okula 
göndermek için 
odaya giren aile, 
çocuklarını baygın 
halde buldu. Çocuk
lar 112 acil servis 
ambulansı ile Çekirge 
Çocuk Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede 
tedavi altına alınan 
çocuklardan 4 yaşın
daki Cemil Cinpir 
yaşamını yitirdi.
7 yaşındaki ablası 
Funda Cinpir'in ise 
yoğun bakımdaki 
tedavisinin sürdüğü 
ve hayati tehlikesinin 
devam ettiği 
bildirildi.

Kurumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye 
göre, Çırpan 
Mahallesi Değirmen 
Çaddesi'nde bir 
evin kapılarını takan 
işçilerden Nedim 
K.(65) bir ayağını 
merdivene koyarak 

sonucunda tespit 
edilen zanlılardan 
16 V 1698 plakalı 
otomobil sahibi K.A 
(19, evinde gözaltına 
alındı. Polis, K.A'nın 
sorgusunun ardından 
olaylara karıştıkları 
öne sürülen Z.A 
(19), A.G (21), M.V 
(18), I.P (22), H.K (23) 
ile yaşı küçük M.U, 
D.K, I.A, Z.E ve 
C.E'yi gözaltına 
aldı. Zanlıların 
23.04.2008 tarihinde 
Ertuğrulgazi'de 
bir marketi silahla 
yağma edip 
3 bin YTL aldığı, 
aynı gün gece 
yarısı bir TEKEL 
bayiine girip bin 500 
YJL para, Panayır 
Mahallesi'nde bir

Çocuklarıyla 
birlikte 
hastaneye gelen 
anne Ayşe Cinpir 
oğlunun ölüm haberi 
alması üzerine 
fenalaştı. Anne 
Cinpir, Çekirge Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ŞOFBENDEN 
SIZAN GAZDAN 
2 KİŞİ ZEHİRLENDİ 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
şofbenden sızan 
karbojımonoksit 
gazından 
zehirlenen 2 bayan 
hastanelik oldu. 
Edinilen bilgiye göre, 
Değimenlikızık 
Mahallesi Kama 
Sokak'ta bir yakınına 
misafir olarak 
gelen H.Ç. (28), 
duş almak için 

ayakkabısının 
bağını çözmek istedi. 
Bu sırada dengesini 
kaybeden Nedim 
K. arka üstü düştü. 
Olay yerine gelen 
112 Acil Servis 
görevlileri, 
Nedim K.'nin 
hayatını 

başka Tekel bayiin
den bin YTL para ile 
2 bin YTL'lik 
kontör ve Kurtuluş 
Çaddesi'nde bir 
büfeden yine 
silah zoruyla 
120 YTL aldığı 
öne sürüldü. 
Zanlıların, silahlı 
soygunlar sırasında 
dışarıda nöbet tuttuk* 
lan da belirtildi. 
Aynı şahısların, 
19.12.2008 tarihinde 
Duaçınar'da Sarı 
cami önündeki 
köprüde T.D isimli 
bayanı yerlerde 
sürükleyerek 
çantasını gasp 
ettikleri belirlendi. 
Yakında bulunan 
bir işyerinin 
güvenlik kamerasına 

girdiği banyoda 
doğalgaz şofbenin
den sızan karbon- 
monoksit gazından 
zehirlendi.
Yakınları tarafından 
Yüksek ihtisas Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan H.Ç.'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
bildirildi, 
öte yandan 
152 Evler Mahallesi 
Nur Sokak'ta ikamet 
eden H.B. (32) 
isimli kadın, banyo 

yaptıktan sonra şof
benin gaz kaçırdığım 
görünce hastaneye * 
müracaat etti.
Yapılan kontrolde 
H.B.'nin karbon- 
monoksit gazından 
zehirlendiği 
belirlendi. Her iki 
olayla ilgili olarak 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

kaybettiğini belirledi. 
Nedim K.'nin 
kesin ölüm 
sebebinin belirlen
mesi için cesedi 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

yansıyan görün
tülerde, K.A isimli 
gencin kadına 
yaklaşarak bir 
şeyler söylediği, 
daha sonra 
çantasından tuttuğu, 
kadını düşürerek 
çantayı alıp kaçtığı 
görülüyor.
Zanlıların, aynı 
gün Demirtaşpaşa 
mahallesinde 
F.H isimli bir 
kanı da gasp 
ettikleri bildirildi. 
Zanlılar emniyetteki 
sorgularının 
ardından "İştirak 
halinde silahlı 
yağma ve kapkaç 
suretiyle çanta 
hırsızlığı" suçundan 
adliyeye sevk 
edildi.

Alevi’leri oyalamayın...
Sayın okurlanm ;
Gazete sütunlarında bir süredir “açı 

lım” kelimesini sıkça kullanılır olmamız, bü 
yük bir toplumsal değişmeyi yansıtıyor.

Türk toplumu olarak, geçmişte “kapalı” 
kaldığımız konulara “açılım” yapmak 
gerektiğini hissediyoruz artık!

İşte Cumhuriyet Halk Partisi’nin teset- 
türlü kadınlara, AKP’nin Alevilere “açılım” 
yapması gündemde.

Ama yıllardır Sünni dindarlığın yakın
maları da bellidir.

İnançlarla ilgili bu tür toplumsal sorun
ları hâlâ çözemedik.

AKP bu koyu dindarlardan çekinerek, 
ilgili alanlarda “açılım” yapmada korkak 
davranıyorlar hâlâ!

Birbirlerine “kapalı” büyük sayıda ki 
insanları yaklaştırmadan “uluslaşma” ola
bilir mi?!

Bugün “açılım” kavramı bin yıllık tari
himizde yepyeni bir tokalaşma, kucaklaş
ma ihtiyacını yansıtıyor.

Alevi meselesinin çözümü ise bence 
kolaydır.

Alevilerin Türkiye’nin temel değerleriyle 
bir kavgası yoktur.

Büyük Atatürk onlar içinde genç 
Cumhuriyetin lideridir..

Anayasa’ya, Atatürk reformlarına ve 
ilkelerine yıllardır severek ve benimsey
erek uymuşlardır...

Evet, gazetelerde okuyor, televizyonda 
I dinliyorum; bazı Alevi grupların Diyanet’i 
lağvetmek gibi bazı taleplerini ben de aşırı 
buluyorum.

Taleplerde aşırılığa kaçmamak gerekir..
Ama genelde Alevi İslam inancının ders 

kitaplarına girmesi, Cem evlerinin ibadet 
hane olarak tanınması, bütçeden ödenek 
verilmesi gibi taleplerinde haklıdırlar..

Ama dedelere maaş verilmemeli,onları 
devlet memuru yapmamalıdır.

Madımak oteli de müze yapılmalıdır..
Sünni kesimden bazılarının “kıblemiz 

bölünecek” kaygısı yersizdir.
Çünkü; öğrendiğim bilimsel araştır

malara göre, Cem evlerine devam eden 
Alevilerin büyük çoğunluğu kendilerini 
İslam’ın içinde görüyorlar.

Cem evlerine gitmeyen Alevilerin 
çoğunluğu ise Aleviliği bir kültür olarak 
görüyorlar ve yaşatıyorlar..

Şimdi tarafgirliği bir tarafa bırakarak 
düşünelim..

Evvela hakkaniyet ve insan hakları duy
gusu Cem evlerinin ibadet yerleri olarak 
tanınmasını gerektirdiği gibi, geniş İslam 
geleneği de Cem evlerine ibadethane, de 
delere de din adamı saygısı gösterilmesini 
gerektirir.

AKP “Alevi açılımı” konusundaki korkak 
lığını bırakmalıdır.

Ben Cem Vakfı’na karşı yüreğimde bir 
sıcaklık duyuyorum, taleplerine böyle 
bakıyorum.

Doğrusu bu...
Ama devlet onların modelini de empoze 

etmemeli, alanı “açmalı”, her eğilim kendi
ni ifade imkânı bulmalıdır.

Ama yetmiyor. Tayyip Erdoğan “Alevi 
açıhmı”nda cesur olmalı, “dik durmalı”, 
tabanına liderlik etmelidir.

Ama bana takiyye yapıyor , yaklaşan 
seçimlerde oy almak için Alevi’lere yak
laşıyor gibi geliyor..

Alevilerde bunu biliyorlar...
Haber ola...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Fatih Güler, Muşlular 
Kıraathanesi'nde 
kahvehane toplantısı 
yaptı. Dere boyunda
ki yol kazılarının 5 
aydır bitirilemediğini 
ve kışa gelindiğini, 
yaşadıkları mahalle 
ve sokakların çamur 
deryasına döndüğü 
nü söyleyen kahve
hane sakinleri, işsiz
likten, inşaat maliyet 
lerinin yüksek olma 
sı nedeniyle işlerin 
durgunluğundan 
ve bu sorunlara 
Gemlik Belediye 
si'nin duyarsızlığın
dan yakındılar. 
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler 
ise; 1984 yılında 
Orhangazililer'in ilk 
Mercedes otobüsü 
Umurbey Belediye 

si'nde gördüklerini 
ancak daha sonraki 
yıllarda Orhanga 
zi'nin haklarını ce 
surca savunan rah
metli Turgut Ünlü 
başkanlığında büyük 
yol kat ettiğini ve o 
yıllardan başlamak 
üzere Orhangazi'deki 
sanayi kuruluşlarının 
belediyenin kurduğu 
iletişim nedeniyle 
Orhangazi dışından 
işçi almadığını, ayrı

ca Orhangazi'deki 
pazarcı esnafının ta 
marnının da Orhan 
gazili olduğunu hatır 
latarak, belediye 
başkanının görevinin 
ve önceliğinin kendi 
bölgesinde yaşayan 
insanların hak ve 
çıkarlarını savunmak 
olduğunu, bunu 
Umurbey'de kendi
lerinin de yaşama 
geçirdiğini ve Umur 
bey bölgesindeki 

sanayi kuruluşların
da kendi bölgesinin 
insanının çalışması 
m sağladıklarını, 30 
Mart 2009'da göreve 
geldiklerinde her ko 
nuda Gemlik'in çıkar 
larını savunmanın en 
önemli ve öncelikli 
görevi olacağını söy 
ledi. Gemlik'teki yak
laşık 800 civarındaki 
pazarcı esnafının 
sadece 30 kadarının 
Gemlikli olduğunu 
hatırlatan Güler, ku 
racakları kapalı pa 
zar yerinde yer vere
cekleri esnafın Gem 
likli olmasını sağlaya 
caklarını, bunun da 
Gemlik 'teki istihda 
ma bir katkı sağlaya
cağını belirtti. 
Gemlik'teki sanayi 
kuruluşlarında çalı 
şan işçi oranının da 
yüzde 30 civarında 
olduğunu tespit ettik 

lerine dikkat çeken 
Güler, Gemlik'teki 
sanayi kuruluşları ile 
kuracakları diyalog 
ile onların lüks ma 
kam aracı, fıskiye 
yapımı ya da pahalı 
konserlere kaynak 
ayırmaları yerine 
Gemlik'liye iş fırsatı 
yaratmasını sağlaya
caklarını belirtti. 
İnşaat sektörünün 
katma değeri çok 
yüksek bir sektör 
olduğunu ve Gem 
lik'te pek çok inşa 
mn ekmeğini bu sek
törden kazandığını 
ancak son yıllarda 
bu sektörde büyük 
bir durgunluk yaşan 
dığını söyleyen Fatih 
Güler, inşaat maliyet 
lerinin belediyeyle 
ilgili kısmında yer 
tutan inşaat harçları 
mn bölgelere göre 
alt ve üst limitlerden 

alınabileceğini belirt
ti. Güler; ekonomik 
krizin yoğun olarak 
yaşandığı bugünler 
de Gemlik Belediye 
si'nin şu an yapımı 
süren Sosyal Yaşam 
Merkezi ve Alışveriş 
Merkezi'nde Gemlik 
insanının çalıştırılma 
dığını, kendilerinin 
ise şimdiye dek 
Umurbey'de yaptık
ları bütün işlerde ta 
mamen Gemlikli ça 
lıştırdıklarını, geçti 
ğimiz günlerde kamu 
oyuna açıkladıkları 
Toplu Konut ve Kent 
sel Dönüşüm Proje 
si'ni de belediye 
eliyle yapacaklarını 
ve bu konutlarda 
müte ahhitinden, 
ustasına, kalfasın
dan işçisine kadar 
Gemlikli çalıştıracak
larını sözlerine 
ekledi.

MıiiiıılıiırtııiıisMM
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi doktorlarından 

Uzman Dr. Halil Özgüven öğrencilere bilgi verdi

AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Gökay Bilir, 
dernek ziyaretlerini 
sürdürüyor.
Bu kapsamda Kars, 
Ardahan, İğdır illeri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Başkanı 
Şerafettin Demir 
ve yönetim kurulu 
üyeleri ile biraraya 
gelen Bilir, Yere/ 
yönetiminin bir 
gereği olarak demek 
terimizle bir arada 
yız. Yapmış olduğu
muz bu ziyaret, 22 
Kası m’d a yaptığımız 
açıklamamızın ardın
dan 15. sıradadır. 
Daha önceki 14 

TEMA A “SUYUNU boşa OflHg HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

hemşehri derneği 
mizde söylediklerimi 
zi burada da tekrar 
ediyorum. Bugün 
için aday adaylığı ya 
rışı vesilesiyle ara 
nızdayım. Ancak 
partimizin adayı 
olmuşuz gibi çalış
malarımızı sürdür 
mekteyiz. Gemlik'imi 
zin fotoğrafını çek
tik, ihtiyaç ve talep
leri tespit ettik ve 
etmeye de devam 
ediyoruz. Gemlik 
halkının özlem duy
duğu bir yönetim 
için birlikte çalışma 
sözü veriyoruz. İn 
şallah göreve geldi 
ğimizde AKP ile 

değişen, seçimden 
seçime ziyaret anla 
yışının, bizi erde 
uygulayıcısı ola
cağız ve halkın 
içinde halkla iç içe 
çalışma lanmızı 
sürdüreceğiz' dedi. 
Dernek Başkanı 
Şerafettin Demir 
ve yönetim kurulu 
üyeleri Gemlik'in 
sorunları ile 
ilgili görüşlerini 
Gökay Bilir'e iletti. 
Yapılan ziyaretten 
duyulan memnuni 
yetini belirten De 
mir, Gemlik için elini 
taşın altına koyan 
Bilir'e çalışmaların
da başarılar diledi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilerine insan 
vücuduna büyük 
zararlar veren 
Sigara konusunda 
bilgiler verildi. 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi doktorlarından 
Uzman Doktor 
Halil Özgüven 
tarafından verilen 
bilgilendirme toplan
tısına öğrenciler 
büyük ilgi gösterdi. 
Doktor Özgüven, 
öğrencilere sigara 
mn zararları konu 
sunda yaptığı açık
lamada, "Sigara 
ile hem kendinizi 
hem geleceğinizi 
yok etmeyin" 
uyarısında bulundu. 
En fazla öldüren 
kanser olan Akciğer 
kanserinin diğer 
tüm kanserlerin 
toplamı kadar inşa

mn ölümüne neden 
olduğunu söyleyen 
Doktor Özgüven, 
Akciğer kanserleri 
nin ise yüzde 90'ının 
sigaraya bağlı 
olduğunu söyledi. 
Akciğer kanseri 
ölümlerinin erkek
lerde yüzde 80'inin 
kadınlarda ise yüzde 
75'inin nedeni ola 
rak sigarayı işaret 
eden Doktor Özgü 
ven, "Sigara akciğer 
kanseri başta olmak 
üzere, gırtlak, ye 
mek borusu, ağız 

boşluğu, yutak, 
idrar yolları, 
böbrek, pankreas, 
idrar kesesi, 
karaciğer, 
serviks kanseri 
ve kan kanseri 
görülmek sıklığının 
artmasına neden 
olur" dedi.
Bilgilendirme 
toplantısının 
sonunda öğrenciler 
Doktor Halil 
Özgüven'e sigara 
konusunda çeşitli 
sorular yönelterek 
cevaplarını aldılar.
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İlk kar.
Başımı karşı tepelere 

çeviriyorum.
Samanlı Dağlarının doruk

larından zeytinliklere doğru 
süzülüyor ak örtü.

Geliyor., geliyor., tam 
zeytinliklerin başladığı yer
lerde kayboluyor.

Gemlik’e doğru baktığımda ise kar 
yere düşmediği için her yer bıraktığım 
gibi..

Bir gün önce Bursa da yağan kar 
nedeniyle okullar tatil edilmiş.

Hava sert mi sert..
Sabahın ilk ayazı dağlardan esen kar 

soğuğuyla yüzlere öylesine sert vuruy
or ki, yüz felçi geçirmemek için ellerim
le örtüyorum yüzümü.

Haberlerde aracı yolda bozulan iki 
gençten biri yürüyerek kente ulaşmak 
isteyince donarak öldüğünü duyuru yor.

Bu da karın diğer yüzü.
Bir yanda insahı çekbn sıcaklığı ve 

güzelliği, öte yanda sert soğuğun acı
masız ölümcüllüğü...

Anadolu da yüzlerce binlerce yol,, kar 
nedeniyle ulaşıma kapanmış...

Araçlar yüksek yerlerde kara saplan
mış.

Dün, işyerime gelen bir satıcı, Bolu 
dağlarında mahsur kaldığını anlattı..

“Adapazan’na 5 saate gelebildim” 
dedi.

Güne Bakış
|» jpadri
I ■ . ■ . , && kâaH^guİer@hötnıâiÇdQÜS-

AA-

Bunları duyunca karın içimi ısıtan 
güzelliği yerindi acımasızlığı içimi burk
tu.

Göze güzel görünen bu doğa harikası 
örtü, yaşamı felçe uğratabilen bir 
canavar olabiliyor.

teriyle kar topu oynuyorlardı.
İlk karın etkisi çabuk geçti.
öğle olmadan güneş yüzünü göster-

Belki buna güzelliğin yakıcı çekicili ği ince yere düşen karlar bir anda eridi 
de diyebiliriz.

İlk kar, Gemlik’te pek hissedilmedi.
Biz, biraz tepede, Umurbey’de otur

duğumuz için, ilk karı Gemlik’te 
yaşayanlardan daha önce görüyoruz.

Aşağılara indikçe kar örtüsünün 
olmadığım görünce de şaşırıyoruz.

Bir çot, yeni yıla hep karla 
girdiğimizi anımsıyorum.

Ya, yılın son günü kar yağar, ya da 
yılbaşı gecesi kar düşerdi toprağa.

Uyandığımızda yeni bir yıla beyazlar 
içinde gireriz.

Uzun yıllardır Gemlik’e çok kar düş 
müyor.

Düşse de etkisi bir iki günü geçmi 
yor.

1980’1i yıllarda yağan kar artık yok.

O yıllarda kent içinde 40 san
timetre kar yağdığında hayat 
dururdu.

Atatürk Kordonu’nun başına 
kocaman bir kardan adam yap
tıklarını hatırlarım.

önünden gelen geçen, hatıra 
foto ğrafı çektiriyordu.

Çocuklar beyaz karın üzerine yata rak 
boylarını ölçüyorlar, kimisinin içinde 
coşan çocukluk duygularıyla birbir- 

gitti.
Bugün kapanan okullar açılacak, 

karla örtülen yollar çalışacak, herşey 
eskisi gibi normale dönecek.

Kar soğuyu kötüdür.
Korunmalın yolu ısınmaktan geçer.
Annem, her kar yağdığında dua eder

di. ”Allah kimseyi karda kışta odunsuz 
bırakmasın” derdi.

Çocukluğumuzda evlerde sobada yal
nız odun yanardı.

Zeytin odunu yandımı iyi kor yapar, 
onu da mangala çıkardığınızda, odaya 
farklı bir sıcaklık yayılır. İçinizin derin
liklerine kadar ısınırsınız.

İlk karı görünce o sıcaklığı özlüyo
rum.

■MınHİ
EPDK'dan yapılan 
açıklamaya göre 
elektrik fiyatlarında 
1 Ocak'tan itibaren 
sanayide indirim 
konutta artışa 
geçilecek.
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu 
(EPDK), elektrik 
dağıtım şirketlerinin 
1 Ocak 2009 tarihin
den itibaren konut 
ve sanayi aboneleri 
için uygulayacakları 
tarifeleri görüşerek 
karara bağladı.
Buna göre, 1 Tem 
muz 2008 tarihinden 
itibaren sanayide 
kullanılan elektriğe 
yüzde 0,46 ile yüzde 
1,57 arasında deği 
şen oranlarda 
indirim yapıldı. 
Konutlarda kul

lanılan elektrik fiyat
tan ise yüzde 1,18 
oranında artırıldı.

r Ticarethanelerde 
’ kullanılan elektriğe 

yüzde 0,77, tarımsal 
sulamada kullanılan 
elektriğe yüzde 
1,49, aydınlatmada 
kullanılan 
elektriğe ise yüzde

1,41 zam yapıldı. 
Yetkililer, dağıtım 
hizmet bedeli gibi 
tarifeleri oluşturan 
kalemlerde küçük 
oynamalar 
nedeniyle Ocak 
ayında bazı tüketici 
gruplarına küçük 
oranlı zamlar 
geldiğini kaydettiler. 
EPDK, Türkiye 
Elektrik Ticaret 
A.Ş'nin (TETAŞ) 
toptan elektriğe 1 
Ocak 2009 tarihin
den geçerli olmak 
üzere yüzde 12,3 
oranında indirim 
yapılmasına ilişkin 
tarife başvurusunu 
da bu ayın başında 
onaylamıştı.
Türkiye Elektrik Da 
ğıtım Anonim Şirke 
tinin (TEDAŞ) yeni 
den yapılandırılma 
sıyla oluşan 20 elek
trik dağıtım şirketi 
de bu hafta başında 
EPDK'ya yaptıkları 
başvuruda 1 Ocak 
2009 tarihinden 
itibaren uygulana 
cak elektrik tarifeleri 
için herhangi bir 
zam veya indirim

istememişlerdi. 
Şirketlerin herhangi 
bir artış talebinde 
bulunmamasına 
rağmen Kurul, 
yeni dönemdeki 
tarifeleri enerji 
KIT'lerinin 
uygulayacağı 
Mali yet Bazlı 
Fiyattan dırma 
Mekanizması 
Usul ve Esasları 
ile Hazine 
Müsteşarlığının 
Maliyet Bazlı 
Mekanizmasının 
Uygulanmasına 
İlişkin Usul ve 
Esaslar Genelgesi 
çerçevesinde, 
dağıtım şirketlerinin 
TETAŞ'tan alış 
fiyattan, Elektrik 
Üretim Anonim, 
Şirketi (EÜAŞ) ve 
portföylerinden 
satın alınan enerji 
fiyatları ve Piyasa 
Mali Uzlaştırma 
Merkezi (PMUM) 
yani serbest piyasa
da oluşan elektrik 
fiyatlarının maliyeti
ni dikkate atarak 
her abone grubu 
için değerlendirdi.

KAYIP Adana Yüreğir Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. MURAT ERTAŞ

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

Jjer^Çeşit Emlâk 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 
___________ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 YTL________ __  

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili"denilı manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m2 ŞAHLIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazan 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 IçindejYeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Slt. 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2*1,70 m2, masrafsız, Renize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

। VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
körfez manzaralÎ SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Gemlikspor liderliği üırakmıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 yaş 10. grupta 
liderliğini sürdüren 
Gemlikspor, kötü 
başladığı Asil Çelik 
karşısında sonuca 
ikinci yarıda Eren 
ve Berkan'ın attığı 
gollerle gitti. 
Maça çok kötü 
başlayan Gemlik 
spor karşısında 
daliâ etkili ve 
organize ataklar 
düzenleyen Asıl 
Çelik, forvetlerinin 
yakaladığı mutlak 
gollük pozisyonlar
dan kaleci Bilal'ın

güzel kurtarışlarıyla 
sonuç alamayınca 
ilk yarı golsüz 
kapandı.
İkinci yarıya daha 
iyi başlayan taraf 
bu kez Gemlikspor 
oldu. Rakibini 
kendi kalesine adeta 
hapseden kırmızı 
beyazlı gençler, 
55 dakikada oyuna 
ikinci yarıda giren 
Eren'in güzel 
golüyle 1-0 öne 
geçti. Galibiyet 
golünden sonra 
üstünlüğünü raki 
bine kabul ettiren

yaptı ve maç 
bu skorla bitti. 
Maçın uzatma 
dakikalarında

Gemlikspor, 71 
dakikada bu kez 
Berkan'la kazandığı 
golle durumu 2-0

ise Gemlikspor 
kaptanı Veda 
Kapucu, rakibiyle 
girdiği ikili 
mücadelede 
kasığından yaralandı 
ve stada çağrılan 
112 ambulansı ile 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet 
Hastanesine 
kaldırıldı.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Zekeriya Özdemir, 
Gürkan Bulut, 
Ali Akman,

GEMLİKSPOR : 
Bilal, Recep, 
(Oğuzhan) İsmail, 
Mehmet Göz, 
Gökhan, Adnan, 
Berkan, Veda, 
Alican, (Eren) 
Duhan, (Halici) 
Selim, 
ASİL ÇELİK : 
Recep, Ferhat, 
Seymen, Semih, 
Enis, Cebrail, 
Ahmet, (İdris) 
Kadir, (Fatih) Tarık, 
Sedat, Sınan, 
GOLLER : Dk. 55 
Eren, Dk. 71 Berkan, 
(Gemlikspor)

Şehit Elem Vasar İltBirctinı (liuluma ferli Malı Haftası Itnilanıh
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Yerli Malı Haftası 
nedeniyle Şehit 
Etem Yaşar İlköğre
tim Okulu’nda 
düzenlenen etkinlik
te öğrenci anneleri 
nin evlerinde 
pişir diği etli pilav 
afiyetle yenildi. 
Bir zamanlar 
okullarda sürekli 
yapılan ancak 
günümüzde 
unutulmayı yüz 
tutulan yerli 
malı haftası

kutlamalarında 
etli pilavın yanı 
sıra ev baklavası 
ve ev tulumba 
tatlısı ile çeşitli 
meyveler 
masaları süsledi. 
"Yerli malı yurdun 
malı, herkes onu 
kullanmalı" slo
ganıyla özellikle 
ilkokullarda 
kutlanan hafta 
sanki zaman aşımına 
uğramış gibi 
nedense pek 
hatırlanmıyor.

Bu haftayı tekrar 
gündeme taşıyan

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu

öğrenci annelerinin çekler ve meyveler
hazırladıkları yiye- afiyetle yenildi.

KBŞEDC B€KL€M€K YOK 
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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Muhasebe kayıllan 1
Ocak'ta TL'ye geciMor
Muhasebe kayıtları, 
1 Ocak 2008 tarihin
den Türk Lirası ve 
Kuruş üzerinden 
düzenlenecek.
Maliye Bakanlığınca 
hazırlanarak Başba 
kanlığa gönderilen 
Muhasebe Sistemi 
Genel Tebliğ Taslağı 
na göre, 31 Aralık 
2008 tarihi sonuna 
kadar yapılacak 
dönem sonu işlem
leri dahil muhasebe 
kayıtları Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Kuruş 
üzerinden olacaktır. 
1 Ocak 2009 tarihin
den itibaren yapıla
cak muhasebe kayıt 
lan ise Türk Lirası 
ve Kuruş olarak 
düzenlenecek.
Maliye Bakanlığınca 
özel hesap dönemi 
tayin edilen mükel 
tefler de yılbaşın
dan itibaren normal 
vergilendirme döne
mine sahip diğer 
mükellefler gibi mu 
hasebe kayıtlarını 
Türk Lirası ve Ku 
ruş üzerinden yapa 
cak. Ancak, Yeni 
Türk I ira«ı va Yani 
Kuruş üzerinden 
yapılmış olunan 
muhasebe kayıtları 
neticesinde elde 
edilen 31 Aralık 
2008 tarihli geçici 
mizanda yer alan 
hesaplardaki para 
birimleri 1 Ocak 
2009 tarihi itibari ile 
Türk Lirası ve 
Kuruş olarak 
düzeltilecek.
Taslak uyarınca 
bilanço esası dışın
da serbest meslek 
kazancı ve işletme 
hesabı esasına göre 
defter tutan diğer 
mükellefler de 1

Ocak'tan itibaren 
Türk Lirası ve Ku 
ruş para birimine 
göre defter tutacak
lar. Türk Lirası ve 
Kuruş kullanımında 
beyanname, belge 
ve bildirim düzeniy 
le ilgili şu esaslar 
geçerli olacak: 
-31 Aralık 2008 tari
hi sonuna kadar 
düzenlenecek tüm 
belgeler (fatura, 
sevk irsaliyesi, vb) 
Yeni Türk Lirası ve 
YeniKuruş üzerin 

F den düzecVetıede.;- 
tir. 1 Ocak 2009 tari
hinden itibaren dü 
zenlenecek tüm bel
geler ise Türk Lirası 
ve Kuruş üzerinden 
olacaktır.
-2008 yılı vergilen 
dirme dönemine 
ilişkin olmakla bir
likte, 1 Ocak 2009 
tarihinden sonra 
verilecek KDV, 
Muhtasar, Geçici 
Vergi ve Kurumlar 
Vergisi gibi beyan
nameler ile bel
gelerin düzenlen
mesinde Türk Lirası 
va Kıırııc nara hiri. 
mİ esas alınacak ve 
söz konusu beyan
nameler ve 
belgeler Türk 
Lirası ve Kuruş 
üzerinden 
düzenlenecek.
-2008 mali yılı 
işlemlerine ilişkin 
olarak düzenlenen 
ancak, 1 Ocak 2009 
tarihinden sonra 
verilmesi gereken 
(Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Beyanname 
leri ekinde yer alan 
) mali tablolarda 
kullanılacak para 
birimi Türk Lirası 
ve Kuruş olacak.

Barış Gülerin kaleminden
9 YAŞ

ÇİZİYORUM

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
26 Aralık 2008 Cuma 

İNCİ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 5 

Tel: 5130164 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M 
L

K 
R 
E 
H 
B 
E 
R 
İ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcı lığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Mûd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 36 71

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

AKCAN PETROL 513 1O 70
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3240 

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)

Gi»mıııiııiffl
VMS SİMASI 

m
Il.45-I4.l5

IS.lS-l9.l5-2l.lS 
AROG

’ ll.50-U.00-
1630 ■ 19.00 ■ 21.30

Rezervasyon
(Tel: 5133321)
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YENİ YILA ATAMER’DE GİRİN

KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 
SERME MEZELER 
ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV 
MEYVE 
İŞKEMBE ÇORBA 
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ O

YILBAŞI PROGRAMI 
PİYANİST ŞANTÖR 
TSM FASIL HEYETİ 
TSM SANATÇISI HARİKA 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR 
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE 

Rezervasyon Tel: 5171212 ■ info@atamerhotel.com

mailto:info@atamerhotel.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

MRKYllIKmÖBEMİZIf CUMAR1Kİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ.

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kalite tesadüf değildir"
* Ezİne Btyu Pey nîr *■ Pastirma Ç eş İtLer i
* ÇerIiez * Dil Pey n i rİ * Kavurma ÇeşİiIerİ
* Haci ZiyA Kaşari * DemîrcİoçLu Et ÛrünIerİ
* Kars Kaşari **BaLReçeI
* Krem PEyNİR * İzmir TulıiM/Miluliç
* Sepet PEyNİRİ * ZeyrİN Çeşİtürİ
* KaşarLoru * Taİiİn ' PeIlmez

27 Aralık 2008 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com mfo@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

TofasveBosch 
üretimi geçici 

olarak durıiuruvor
Otomotiv pazarında görülen da 
ralma nedeniyle Bursa'da ki To 
faş ve Bosch fabrikaları bugün 
üretimlerini durduruyor. 2’de

Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem için tarih verdi

2 tarta betkıiwı
Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Övgün Ah 
met Ercan, 2013 yılından sonra 
Sakarya çukurunda her an deprem 
olabileceğini belirtti. 1999 yılında 
yaşanan depremin Gölcük olduğu 
nu söyleyen Ercan, İstanbul'un ku 
zeyini 2. deprem bekliyor. Bir tanesi 
Sivriada önünde 6.3 ve en çok 6.7, 
diğeri işe Marmara Ereğli'si önünde 
6.3 olabilir ama 2015 yılına kadar 
olmaz.” şeklinde konuştu. Syf 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Kafam karıştı
Yerel seçimlere 3 ay kala, ülkenin en üst yargı 

organları birbirine çelişen kararlar verdi.
CHP, AKP hükümeti tarafından kapatılan 

belde belediyeler yasasının iptali için Anayasa 
Mahkemesi’ne itiraz etmiş, Anayasa Mahke 
mesi 5’e karşı 6 oyla CHP’hin isteğini red 
etmişti.

Danıştay da dava açan bir belediyenin idari 
kararı durdurma kararı alması ve YSK’nın diğer 
belediyelere de dava açma için süre tanıması 
ortalığı karıştırdı.

Başbakan ve Anayasa Mahkemesi Başkanı 
nın açıklamaları da ortalığı iyice gerdi. Dev.5’de

İşçi Emeklileri Derneği Gemlik Şube Baş 
kanı Hüseyin Yener ve yönetim kurulu üye 
teri, CHP Gemlik İlçe Yönetimini ziyaret etti. 
Yener, Cem Güler’den CHP Belediye Baş 
kan adayı Fatih Mehmet Güler’in emeklilere 
yönelik projeleri hakkında bilgi aldı. 4’de

Bir süredir telefon
larla yapılan kontör 
dolandırıcılığı son 
günlerde fazlala 
şırKenoazı vatan
daşların mağdur 
olmaları şaşkınlık 
yaratıyor.
Yapılan dolandın 
cılığın son zaman
larda artması ve 
elde edilen kay

nağın ise terör 
örgütlerine 
kontör olarak 
gönderildiği ileri 
sürülürken 
vatandaşların bu 
şekilde yapılan 
telefon aramalarına 
kesinlikle itibar 
etmemeleri konu 
sunda uyarılıyorlar. 
Haberi sayfa 3’de

Bursa'da iki lise öğrencisi arasında kız 
meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 
bir öğrenci yaralandı. Kavga sırasında M.Ç. 
de kulağından hafif şekilde yaralandı. 3’de

Öğrencilere meslek 
tanıtlını yapımı

Celal Bayar Anadolu Lisesi son sınıf öğren 
çilerine yönelik meslek tanıtımları sürüyor. 
Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi 
Acil doktorlanndan Cansel Şen, Serbest 
Eczacı Sevinç Saral, İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü 
Mehmet Sade ile Ziraat Bankası Gemlik Şu 
be Müdürü Hayati Karlıca öğrencilere mes 
löklerini tanıttılar.Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:mfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Konıör dılandıncılarına dikkat
Kangren....

Çiçekler ayaza durmuş..
Gül şubata dönmüş yüzünü..
Havâ soğuk.
Dışarıda yağmur..
Hüzün ve dram kokuyor.
Dağda Yunus, ovada Hayriye, Kent te 

Murat, denizde Mehmet aynı kaygıyı taşı 
yorlar.

İşsizlik endişesi..
Yaşam kaygısı..
Geçim derdi., 
Sadece mekan farklı.. 
Giderek makas daralıyor. 
El kol bağlı..
Umutsuz bir bekleyiş toplumun üzer

ine yağmur bulutları gibi çökmüş..
Kriz denilen ekonomik soysuzluk her 

gün onlarcasına geçiriyor dişlerini.
Fabrikalar kapanıyor.
Tarım can çekişiyor.
Derin tahlillere gerek yok.
Her şey ortada..
İşçi, köylü, çiftçi, memur, mühendis 

hası lı herkes debelenip duruyor.
Krizden çıkmak için olması gerekenler 

alt al^a yazılıyor ve uygulanmaya çalışılı 
yor.

Bir gün Türkiye ekonomik krizi aşa
cak..

Ya hukuk da yaşananlar..
Anayasa mahkemesi..
Danıştay ez cümle tüm sistem.. 
Sürekli müdahelelere maruz..
Başbakan hukuk tanımıyor..
Verilen kararlara saygı duymuyor. 
Hukuk darbe alıyor.
Söylemi ve eylemi vaka-ı adiyeden 

oldu artık..
“Tuz koktu”..
Ulus..
Yurttaş..
Toplum..
Vicdanıyla boğuşuyor.
Birlikte çıkış yolu arıyor..
Bıçak iliğe dayandı..
Ne olacaksa olsunun
Bıçak iliği delsin..
İrin aksın..
Aksın ki..
Kangrene dönüşmesin.
Rahatlık olsun.. 
Soluk, alınsın.

Bir süredir telefonlar
la yapılan kontör 
dolandırıcılığı 
son günlerde 
fazlalaşırken bazı 
vatandaşların 
mağdur olmaları 
şaşkınlık yaratıyor. 
Günün her hangi bir 
saatinde telefonun 
çalmasıyla karşıdan 
çıkan kişinin özellikle 
kendini Ankara'da 
bir semtin Emniyet 
Müdürlüğünde 
Başkomiser olarak 
tanıttığı konuşmada; 
telefon sahiplerime 
çeşitli bahaneler 
öne sürerek kontör 
istemeleri bir türlü 
önlenemezken, 
vatandaşların bu 
şekilde gelen 
telefonlara rağmen 
etmemeleri ve 
inanmamaları

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Geçtiğimiz hafta 
sonu bir dizi açılış 
lar için Bursa'ya 
gelen AKP Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Recep Tayip 
Erdoğan'la 
başbaşa görüşme 
fırsat bulan 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Gemlik'e memnun 
dönen siyasetçiler 
arasında 
yerini aldı.
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan 
Bursa'dâki miting 
sonrası il ve ilçe 
teşkilatları ile 
Çelik Palas Otelinde 
bir araya gelmiş, 
yerel seçimlere

öneriliyor.
Şahsın telefon 
hattına girilerek 
görüşme yapıldığı 
ve bu görüşmelerde 
bir Albayın karısına 
yada oğluna çeşitli 
hakaretlerin tespit 
edildiği, aynı şekilde^ 
Diyarbakır'da bir 
numaranın arandığı?'? 
ve bu numaranın da* ■ 
bir terör örgütüne 
ait olduğu, hattın 
kopyalandığını 
başkalarının bu ( 
hattı kullandıkları 
ve çeşitli kişileri 
sözle taciz.ettikleri? / 
küfürlü mesajlar İA* ‘ 
çekildiği, hattın > 
Yurt dışında 
bılekullanıldığı 
yolunda çeşitli 
bahanelerle 
telefon sahibini 
zor duruma düşüren 

katılacak adaylar 
konusüt^a -görüş 
alışverişimi-' ~ 
bulunmuştuk 
Miting sonrası 
Çelik Palas'ta . 
görüştüğü ilçe 
teşkilatları arasında 
bulunan AKP 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Oktay Kahveci; 

ve korkutan kişi 
yada kişiler hat 
sahibinden 1000 
kontörden başlamak 
üzere 5000 kontöre 
varan kontör 
istemelerine 
bazı vatandaşların 
kandığı ve parasal 
mağduriyet yaşadık
ları belirtiliyor.
Bu kişilerin hatlarının 
tespit edildiğini 
ancak kendilerinin 
arayamadıkları için 
telefon sahibinden 
verecekleri numaraya 
kontör göndermeleri 
gerektiğini söyleyen 
bu kişilere ne yazık 
inanan vatandaşla 
rımızın da bulunduğu 
öne sürülüyor.
Kontör 
dolandırıcılarının 
daha da ileri giderek 
GMS firması tarafın

“Başbakanınız 
Recep Tayyip 
Erdoğan Bursa 
mitinginden 
memnun ayrıldı. 
Miting sonrası 
özellikle en fazla 
katılımı sağlayan 
ilçelerin basında 
gelen Gemlik 
teşkilatımıza 
ilçe başkanlığım

dan yapılan çekilişte* 
miktarı söylenen 
para ikramiyesi 
kazandıkları ancak 
bu parayı alabilmeleri 
için verecekleri 
numaraya kontör 
göndermeleri 
gerektiği de yapılan 
dolandırıcılıktan 
örnek olarak 
gösteriliyor.
Yapılan 
dolandırıcılığın 
son zamanlarda art
ması ve elde edilen 
kaynağın ise terör 
örgütlerine kontör 
olarak gönderildiği 
ileri sürülürken 
vatandaşların bu 
şekilde yapılan 
telefon aramalarına 
kesinlikle itibar 
etmemeleri konusun
da uyarılıyorlar.

nezdihde bizleri 
kutladı ve çalış
malarımızda 
başarılar- diledi. 
Gemlik ilçe teşkilatı 
olarak Başbakanı 
mızın teveccühüne 
mahzar olmaktan 
dolayı mutluyum ve 
bu motivasyonla 
yerel seçimlerde 
tekrar Gemlik'te 
AKP olarak başarı 
yla çıkacağımıza da 
eminin" diye 
konuştu.
AKP Genel Başkanı 
veUJaşkan Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Oktay 
Kahveciye karşı 
oldukça samimi 
davranışları ise 
siyasi kulislerde ise 
çeşitli yorumlara 
neden oldu.

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
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 35 95

Tofaş «e Bosch iiretimi geçici olarak durduruyor
Otomotiv pazarında 
görülen daralma 
nedeniyle Bursa'da 
ki Tofaş ve Bosch 
fabrikaları bugün 
üretimlerini durdu
ruyor.
Bir diğer otomotiv 
devi Oyak Renault 
da 19 Aralık'ta üreti
mini durdurmuştu. 
Ürettiği 'Megane 
II Sedan', 'Symbol' 

ve 'Clio III' araçla 
rımn yüzde 80'ini 
ihraç eden Oyak 
Renault, 5 bin 300 
işçisini ücretlerinin 
yüzde 76'sını 
ödeme koşuluyla 
12 Aralık'a kadar 
ücretsiz izne 
ayırmıştı. Oyak 
Renault ardından, 
Doblo'nun 
yanısıra Peugeot 

ve Citroen 
markalarını 
bünyesinde 
barındıran, 'Mini 
Cargo' ile 'Fiat 
Linea* otomobil 
üreten Tofaş da 
üretimini durduru 
yor. Fabrika, 
7 bin çalışanının 
önemli bir kısmını 
yarından itibaren 
ücretlerinin yüzde 

76'sını ödemek 
koşuluyla zorunlu 
izne çıkartacak. 
Otomotiv yan 
sanayi fabrikası 
Bosch da yaptığı 
yazılı açıklama 
ile bugünden 
itibaren
2 Ocak tarihine 
kadar üretimini 
durduracağını 
ilan etti.
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Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan

OeBrem için tarih verdi YazıYORUM

Türkiye Jeofizik 
Kurumu Derneği 
Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Övgün 
Ahmet Ercan, 
2013 yılından 
sonra Sakarya 
çukurunda her 
an deprem olabile
ceğini belirterek, 
İstanbul'un kuzeyini 
ise 2 depremin 
beklediğini öne 
sürdü. Toplum 
Gönüllüleri Vakfı'nca 
(TOG), Adapazarı 
Nikah Sarayı'nda 
gerçekleştirilen 
“Deprem” konulu 
konferansta konuşan 
Ercan, Türkiye'nin 
ikinci derece deprem 
bölgesi olduğunu 
hatırlattı. Birinci 
derece deprem 
bölgelerinde 8'den 
daha büyük deprem
ler olduğunu dile 
getiren Ercan, 
şöyle konuştu: 
Türkiye'de bugüne 
kadar olan en 
büyük deprem 7,9 
büyüklüğündeki 
Erzincan depremidir. 
Türkiye'de 8' 
büyüklüğünden 
daha fazla deprem 
olmayacağı için, 
Türkiye ikinci 
derece deprem 
kuşağına girer. 
Ancak, ülkemiz 
deprem ölümleri

t ■ II V

İİMBİIHIİMMİKİIMİM
Bursa'da iki lise 
öğrencisi arasında 
kız meselesi 
yüzünden 
çıkan bıçaklı 
kavgada bir 
öğrenci yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çelebi 
Mehmet Lisesi 
öğrencileri

Kireç çözücümü su zanneılercK içti
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
su zannettiği 
kireç çözücüyü 
içen bir kişi 
zehirlenerek 
hastaneye kaldırıldı.

açısından en önde 
gelen ülkelerden biri
sidir. Bu ölümlerin 
nedeni ise deprem 
değildir. Qeprem 
ölümlerinin nedeni, 
yerleşim alanı 
tasarımı, yer seçimi 
ve yapı niteliğidir. 
Yerin davranış 
özelliklerine göre 
yapı dengesini oluş
turursanız deprem 
ölümleri en aza iner.”

“2013'TEN SONRA 
SAKARYA 
ÇUKURUNDA 
HER AN DEPREM 
OLABİLİR” 
1999 yılında yaşanan 
depremin odak 
merkezinin Gölcük 
olduğunu ifade eden 
Ercan, Sakarya'nın

M.İ.B.(17) ile 
M.Ç.(15) arasında 
kız meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. Okul önünde 
karşılaşan iki 
gencin tartışması 
kavgaya dönüştü. 
M.Ç. isimli öğrenci 
cebinden çıkardığı 
bıçakla, M.İ.B'yi

Edinilen bilgiye 
göre olay Eğitim 
Mahallesi Bircan 
Sokak'ta ikamet 
eden E.K. (26), 
yemeğin ardından 
su içmek için 

yapısal özellikleri 
nedeniyle depremden 
büyük yara aldığını 
dile getirdi.
1988 yılında yaptığı 
sismik ve elektro
manyetik çalışmaya 
göre, Sakarya'nın 
bulunduğu bölgede 
750 ile bin kilometre 
kalınlığındaki 
kesitin jöle kıvamında 
olduğunu belirten 
Prof. Dr. Övgün 
Ahmet Ercan, 
sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Hesaplarım 
doğruysa, Sakarya 
çukuru 2025 yılına 
dek 2 tane 6'nın 
üzerinde yıkıcı 
deprem görecektir. 
O nedenle bazı 
yapıların onarılıp 

karnından bıçakladı. 
Kavga sırasında 
M.Ç. de 
kulağından hafif 
şekilde yaralandı.
Yaralı M.İ.B, 
ambulansla 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.

sofradan kalkarak 
mutfağa gitti.
Tezgah üzerindeki 
kireç çözücüyü 
su zannederek . 
içen E.K., 
rahatsızlandı. 

güçlendirilmesi 
yerine, yıkılıp 
yeniden yapılmasını 
daha doğru 
buluyorum. 2013 
yılından sonra 
Sakarya çukurunda 
her an deprem 
olabilir, 4 yıl sonra 
deprem olacak 
demiyorum, 
(deprem için eşik 
yıla giriyoruz) 
diyorum. 2013 ile 
2025 yılları arastfida 
olabilir.” 
İstanbul'da en az 
2015 yılına kadar 
deprem beklemediği
ni ifade eden Ercan, 
İstanbul'da bir an 
önce kentsel 
dönüşümün uygula
maya geçirilmesi 
gerektiğini de söyle
di. Kuzey Marmara'da 
(İstanbul önünde) 
depremlerin 100 ile 
250 yılda bir olduğu
na dikkati çeken Prof. 
Dr. Ercan, “İstan
bul'un kuzeyini 2 
deprem bekliyor. 
Bir tanesi Sivriada 
önünde 6.3 ve en 
çok 6,7, diğeri de 
Marmara Ereğıısı 
önünde 6,3 olabilir 
ama 2015 yılına kadar 
olmaz.” Ercan, Çınar
cık, Yalova ve Gölcük 
arasında 6,3 ile 7,5 
arasında deprem bek
lediğini de söyledi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

B'nin sağ arka 
böbrek üstünden 
bıçaklandığı 
ve hayati tehlike 
sinin bulunduğu 
bildirildi.
M.Ç. ise olayda 
kullandığı bıçakla 
birlikte yakalanarak 
karakola 
götürüldü.

Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan E.K.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunmadığı 
öğrenildi.

‘Gemlik Körfez’ internette'www.gemlikkorfezgazetesi.com

Altınlar nerede?
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Bütçe 

görüşmelerinin ilk gününde Meclisin kür 
sünden “nerede bu altınlar” diye soruyor
du...

Nerede acaba bu altınlar gerçekten?
Türk halkının yastığı altında sakladığı 

söylenen 20 ton altın...
Görünen birkaç bilezik, yüzük..
Asıl depo nerede?..
Aslında yerleri belli...
Bir kısmı saklansa da, insan oğlunun 
gevşekliğinden, gösteriş arzusundan 

olacak ortada...
Bir bölümü siyasilerin hanımefendi

lerinin parmaklarında...
Görüuorsunuz; Televizyonlarda, verilen 

resepsiyonlarda, konuk mnisafirler geldik
lerinde,parmaklarda ışıldıyor...

Çankaya'dan doğan güneş gibi parıldı 
yor...

Zaman zaman görüyoruz...
Daha doğrusu gözümüze girecek kadar 

büyük yüzükler taktıkları için mecburen 
dikkatimizi çekiyor.

Birden kaybolan bu altınların, Büyük bir 
bölümünün Necmettin Erbakan’da 
olduğunu biliyoruz...

Kendi mal beyanındada yastık altında 
olmayan 150 kilo altını olduğunu söyle 
mişti.

Bunu herhalde herkesin bildiği gibi, 
Kemal Unakıtan da biliyordur.

Benim altını olmayan gariban halkım 
ben söylüyeyim; Kemal abi bu altınları 
değil kendisinden istemek, affedip devletin 
iç ettiği paralarını geri almamak için 
uğraşıyor.

İnsan oğlunun hafızası her nedense 
çabuk unutuyor.

Onun için sık sık hatırlatmak zorunda 
kalıyorum..

Bir diğer kısım altınlar ise Başbakan’ın 
oğlunun düğününde toplanmış, ardından 
yine Başbakan’ın servet artışının nedeni 
olarak açıklanmıştı.

Sonra yine diğer bir evladının düğünü 
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılmış, 
altınları toplamak için davetlilerin arasında 
çuvallar gezdirilmişti...

Diğer bir Başbakanda oğlunun sün
netinde gelen altınlarla ailesinin servetinin 
arttığını sıkıştırıldığı zaman söylemişti..

Gelelim dışardan gelen altınlara...
Suudi Kralı’nın gelip gidildilçe bizimki 

lere hediye ettiği ama miktarını bir türlü 
öğrenemediğimiz altınlar var...

Nasıl bir miktarsa bir türlü açıklanmıyor.
Ne Çankaya Köşkü, ne de Başbakanlık 

bunların ağırlığını açıklamıyor.
Zenginin malı zügürtün çenesini yorar

mış. Bizim ki de onun hesabı, açıklayın da 
bizimde çenemiz dursun.

Mal sizin, altınlar sizin derdi bize düştü..
Bu saydıklarım Kemal Abi’nin aradığı 

altınların büyük bir bölümünü oluştürüyor- 
dur herhalde...

Onların bunu Mâliyeye kaptırmayacağını 
biliyordur Kemal abi...

Peki o zaman niye soruyor “altınlar 
nerede” diye... •

500 lira alan emeklim de, işsiz evine 
ekmek götüremiyen işçimde, ay başını zor 
yapan memurumda, gariban halkımda 
değil ya..

Hepsinin yeri belli.
Aslında o da yerlerini iyi bilenlerden, 

bizimle nanik oynamayı çok sever de.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Öğrencilere meslek tanıtımı yanıldı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf 
öğrencilerine 
yönelik meslek 
tanıtımları sürüyor. 
Okuldan mezun 
olacak öğrencilere 
çeşitli meslek grup 
larına mensup 
kişiler tarafından 
okul toplantı salo
nunda yapılan 
bilgilendirmelerde 
öğrenciler seçecek
leri meslekler 
konusunda bilgi 
sahibi oluyorlar. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi Acil 
doktorlarından 
Cansel Şen, Serbest 
Eczacı Sevinç Saral, 
İnşaat Mühendisi 
Osman Doğan, 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade ile Ziraat 
Bankası Gemlik 
Şube Müdürü 
Hayati Karlıca öğren
cilere mesleklerini 
tanıtırlarken zorluk
larını, güzelliklerini 
ve maddi gelirleri 
konusunda çeşitli 
bilgiler vererek 
onları aydınlattılar. 
Serbest Eczacı 
olarak mesleğini 

yürüten Sevinç 
Saral, Eczacılık 
okulunun 5 yıl 
olduğunu ve bu 
mesleği seçecek 
kişinin öncelikli 
olarak kimyayı ve 
botaniği sevmesi 
gerektiğini hatır
latarak "Eczacılık 
sanayi, kamu ve 
serbest olarak 
yapılmakta olan bir 
meslektir. Sağlık 
alanlarında yani has
tane ve sağlık ocak
larında, sanayi kuru
luşlarının sağlık bir
imlerinde ve özel 
olarak serbest ecza
cılık yapabilirsiniz. 
Halkla ilişkilerin ise 
çok iyi olması gereki 
yor, çünkü eczacılar 
gerektiğinde doktor 
gibi hastalara yol __ 
gösterebiliyorlar” 
dedi. Sevinç Saral, 
ayrıca Eczacılık 
mesleğinin geliri 
iyi olan bir meslek 
olduğunun da 
altını çizdi.
Mühendisliğin geniş 
bir kavrama sahip 
meslek olduğunu 
söyleyen İnşaat 
Mühendisi Osman 
Doğan, "Mühendislik 
tamamen bir mate 
matiktir ve kendisine 
güvenenlerin bu 

mesleği seçmelerini 
tavsiye ederim. İn 
sanların refahını ve 
ülkelerin kalkınmala . 
rina yardımcı olan 
bir meslek olarak 
düşünebilirsiniz" 
dedi.
inşaat Mühendisli 
ğinin Geometri ve 
Matematiği bilen ve 
ölçen bir meslek 
olması nedeniyle 
de dünyadaki 
tüm görünen 
nesnelerin insanlığın 
hizmetine sunul
masına yönelik 
bir sanat olduğunu 
hatırlatan Doğan, 
inşaat Mühendisli 
ğinin 20 çeşit deği 
şik branşı olduğunu 
söyledi. Başta köp 
rü, otoyollar, baraj 

Jar, tüneller, limanlar 
gibi bir çok iş alanın-^ 
da inşaat Mühendis 
lerinin çalıştıklarını 
söyleyen Doğan, 
"Bir inşaatın sağlam
lığı ve güzelliği ile 
maliyetini bir araya 
getiren bir meslek, 
bu mesleği seven 
birisinin kesinlikle 
işsiz kalması söz 
konusu değildir" 
şeklinde konuştu.
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet 
Sade ise mesleğin 

devletin gelirlerini 
tahsil eden ve koru 
yan bir meslek oldu 
ğunu belirterek, "İyi 
çalışan ve başarılı 
olan biri Maliye Mü 
fettişi ve vergi Denet 
meni gibi çeşitli 
alanlarda mesleğin 
de yükselebilirler. 
Vergi memurluğu 
devletin hizmetinde 
çalışan ve devletin 
vergisini alan bir 
meslektir" dedi. 
Tıp eğitiminin diğer 
mesleklere göre 
farklılığı olduğunu 
söyleyen ve ilk yıl
larda insana sıkıcı 
gelebileceğini 
söyleyen Dr. Cansel 
Şen, okulun 6 
yıllık olduğunu 
belirterek "Ancak 
ikinci sınıftan 
itibaren anatomi 
ve pataloji eğitimleri

insana değişik gelir. 
4 ve 5 sınıflarda 
klinik çalışması 
insana yakınlık 
nedeniyle daha 
zevklidir. Son 
sınıfta yapılan stajın 
ardından intor olarak 
çalışılır ve stajyer 
doktor olarak 
okuldan mezun 
olursunuz" dedi. 
Doktorluk mesleğini 
ilerletmek için 
uzmanlık sınavına 
girildiğini ancak 
bu sınavın oldukça 
zorlu olduğunu 
söyleyen Dr. Cansel 
Şen, "Doktorluk çok 
zevkli bir meslek ı
ancak önce insanı N
sevmelisiniz çünkü 
şürekli insanla 
çalışıyorsunuz. 
Pratisyen bir doktor 
olarak çok iyi bir 
geliri yoktur" dedi.

Ziraat Bankası 
Gemlik Şube 
Müdürü Hayati 
Karlıca ise 
Türkiye'de 54 
bankanın bulun
duğunu bunlardan 
ise sâdece 3'ünün 
kamu bankası 
olduğunu belirterek 
"Maddi olarak 
sizi tatmin edebile
cek bir meslelÇ- 
diyebilirim. Son 
zamanlarda ise 
hukuk ve mühen 
dişlerimiz de 
Bankacılık mesleğini 
tercih etmeye 
başladılar" 
diye konuştu. 
Konuşmacılar 
daha sonra öğren 
çilerden gelen 
soruları yanıtlayarak 
onları meslekleri 
konusunda 
aydınlattılar.

W Milleri Oerneoi’nden CHPlre ziyaret
işçi Emeklileri 
Derneği Gemlik 
Şube Başkanı 
Hüseyin Yener ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, CHP Gemlik 
İlçe Yönetimini 
ziyaret etti. Ziyarette 
bir süre önce 
gerçekleşen dernek 
genel kuruluna 
katılımı nedeniyle 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler'e 
teşekkür eden Hüse 
yin Yener, yaklaşan 
yerel seçimler önce
si CHP 'nin çalışma 
larını dikkatle ve 
ilgiyle izlediklerini 
söyleyerek başarılar 
diledi. CHP Gemlik 
Belediye Başkan

adayı Fatih Mehmet 
Güler'in kendilerini 
de ziyaret etmesin
den mutluluk duya
caklarını söyleyen 
Hüseyin Yener, aynı 

zamanda emeklilere 
yönelik CHP ve ada 
yının ne gibi projele 
ri olduğunu merak 
ettiklerini belirtti. 
CHP Gemlik İlçe

Başkanı Cem Güler 
de dernek yöneti
minin kendilerini 
ziyaretinden mutlu 
olduklarını belirte 
rek, yerel seçimlere 

yönelik çalışmalarını 
büyük bir yoğunluk
ta sürdürdükleri bu 
süreçte toplumun 
tüm kesimleriyle 
görüş alışverişinde 
bulunduklarını, 
Gemlik 'in artık 
hakettiği şekilde 
yönetilmeye ihtiyaç 
duyduğunu, genelde 
6 yıl, Gemlik 'te 
de 10 yıldır iktidar 
olan AKP ve kadro
larının Gemlik'i 
yönetemediğinin 
artık herkesçe anla 
şıldığını, amaçlarının 
yerel seçimlerde; 
önce insan anlayışıy 
la sosyal belediyeci 
ligi yaşama geçire
bilecek, belediyeci 

ligi bilen, halkla 
içiçe, çağdaş, 
vizyon sahibi 
ve somut projeler 
ortaya koyabilen 
en güçlü seçeneği 
halkın önüne 
sunmak olduğunu 
belirtti. Şimdiye 
kadar 60 'dan fazla 
dernek ve kahve
hane ziyareti yaptık
larını söyleyen 
Güler, önümüzdeki 
günlerde işçi Emek 
lileri Derneği, 
ADD ve Ziraat 
Odası'na yönelik 
bir ziyaret ve 
toplantı gerçekleştir 
meyi kendilerinin de 
uygun bulduklarını 
belirtti.
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Kafam karıştı....
Danıştayın kararında kapa 

tılan belediyelerin 6 
Aralık’tan sonra 60 gün için 
de dava açarlarsa seçime 
katılabileceklerini kararına 
karşın Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Haşim Kılıç’ın “Bu 
bir Anayasa ihlalidir” açıkla
ması ortalığı karıştırdı.

İki hukuk kurumunun karşı karşıya 
kalması, herkesin kafasını karıştırdı.

Doğrusu benim de kafam karıştı.
Hukukçu olmadığım için işin içinden 

çıkmakta da zorlandım.
TBMM de çıkan yasaların Anayasa’ya 

uygunluğu zorunludur.
Bu yasalara yapılan itirazları Anayasa 

Mahkemesi karara bağlar.
Yerel yönetimler yasa tasarısına iti

razı görüşen Anayasa Mahkemesi itirazı 
yerinde bulmayınca belde belediyele 
rinin kapatılmış olduğu sanılıyordu.

Biz bu defterin kapatıldığını düşünür 
ken, Danıştaydan gelen karar bizi 
şaşırttı.

Danıştay kararında bir de açık kapı 
bırakmış, 6 Aralık’tan sonra 60 gün 
içinde dava açmayan belde belediyeleri 
dava açar diye...

Yüksek Seçim Kurulu da bu karara 
uymuş ve kapatılan belde belediyelerin 
seçimlere katılabileceklerini vurgu
lamış.

As Merkez’de yakında aynı 
akıbete uğrayacak.

Mağazaların kiralarını 
ödemeleri bile mümkün olmaya
cak.

Ya işyerlerinde kiralar da don
durulacak, ya da kapılarına kilit 
vurulacak.

Şimdi bir tarafta siyasiler, öte tarafta .. 
hukuk dünyası ikiye bölündü.

Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı 
Danıştay’ı, Danıştay Yüksek Kurulu 
Anayasa Mahkemesi başkanın/ eleştiri 
yor.

Böyle demokratik bir ülke görülmüş 
müdür?

Belki Tanzanya’da vardır ama batıda 
yoktur.

Şimdi partiler ne yapacağını hilemi 
yor.

Biliyorum ki; onlarında kafası karışa
cak.

Önümüzdeki hafta bu tartışma krizi 
falan sollayacak.

Fabrikalar bir bir kapılarını kapıyor.
İşsizler ordusuna her gün binlerce 

kişi katılıyor.
Birçok ünlü Alışveriş Merkezi’nin 

içindeki işyerleri kapanmış durumda.
önceki gün Reel’e uğradım.
Bir tek çocuk giysileri satan mağaza 

kalmış açık olan.

Belediye katlı otoparkının 
. altında bir tek börekçi dükkanı açık. 

Diğer 5 işyeri boşaltılmış durumda. 
Kiraya da verilmezse, üç ay sonra 

yine boşaltılacağından eminim.
Yerel seçimlere toplumun endeks 

lendiği bir dönemde hukuk kurumlan 
içinde anlaşmazlıklar ve çelişkili karar
lar alınması, gerçekten kafaları 
karıştırıyor.

Bakın şimdi bu konuda neler yazılıp 
çizilecek.

Başbakan yine öküz altında buzağı 
arayıp, Danıştay’a yüklenecek.

Merak etmeyin bu tartışmalar yerel 
seçimlerden eğer AKP yine galip 
çıkarsa bitecek.

Danıştay’a da, Anayasa 
Mahkemesine de ince bıyıklıların ata
maları yapılarak içleri boşaltılarak kur
tulacaklar.

O zaman herşey yolunda gidecek, 
hukuk da AKP’ye uyacak sorunlar bite
cek.

Acaba öyle mi olacak?

Meclisle yumruklu kavga
Malatya'daki Turgut. 
Özal Tıp Merkezinde 
yapılan karaciğer 
nakliyle ilgili iddia, 
TBMM Genel Kuru 
lunda gerginliğe yol 
açtı. Kendisini "İh 
barcılık" ile suçla 
yan DTP Muş Millet 
vekili Sırrı Sakık, 
CHP Malatya Millet 
vekili Ferit Mevlüt 
Aslanoğlu'na 
yumruk attı. 
Bütçe görüşmeleri 
sırasında söz alan 
AKP Malatya Millet 
vekili Öznur Çalık, 
DTP'li Sırrı Sakık'ın 
dünkü bütçe görüş 
melerinde İnönü 
Üniversitesi Turgut 
Özal Tıp Merkezi 
hakkındaki iddialara

değindi. Çalık, iddia 
konusu olan Muş'lu 
kanamalı bir hasta 
mn ambulans 
helikopterle Malat 
ya'ya getirildiğini, 10 
gün sonra tekrar 
ambulansla Muş'a 
gönderildiğini bildir
di. Konunun Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
da incelenmeye baş
landığını anlatan 
Çalık, Turgut Özal 
Tıp Merkezinin kara 
ciğer nakli konusun
da dünyadaki iki 
önemli merkezden 
biri olduğunu söyle
di. Çahk'ın konuş
masını tamam
landıktan sonra 
DTP'li Sakık, ayağa 
kalkarak TBMM

Başkanvekili Meral 
Akşener'den "sataş
ma olduğu" gerekçe 
siyle söz istedi. 
Akşener, şahsına 
yönelik bir sataşma 
olmadığını belirterek 
söz veremeyeceğini 
söyledi. Bu sırada 
ayağa kalkan CHP 
Malatya Milletvekili 
Aslanoğlu, görüş 
melere ilişkin tuta 
nağı göstererek, "Ne 
sözü istiyorsun. Ih 
barcısın, ihbarcı..." 
diye bağırdı.
Bu nun üzerine 
"Terbiyesizlik etme, 
bana 'ihbarcı* diye
mezsin" şeklinde 
bağıran DTP'li 
Sakık, Aslanoğ lu'- 
nun üzerine yürüdü.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Macld. 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

sATtyoıiji
98 MODEL 3 DİNGİLLİ 

PİLOT HAVUZLU DORSE 
SAHİBİNDEN SATILIK

0 532 381 39 80

KAYIP

JFEMA A
“SUYUNU BOŞA 

HARCAMA”

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğümden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ALPARSLAN KARAKUM

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 S ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.00Q.YTL_ _ _ _ _ _ _ __ 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 120 m2 îti 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 lçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1, 3 cephe, 3 balkon fiil deniz manzaralı 

13S 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 200(fr<n2

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
Si VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ

KÖRFEZ manzarS SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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



27 Aralık 2008 Cumartesi Gemlik Klji

Seyfettin SEKERSÖZ 
Tüm yurtta olduğu 
gibi İlçemizde de 
Atatürk'ün Ankara'ya 
gelişinin 73.ncü 
yılı nedeniyle 
düzenlenen "Büyük 
Atatürk Kros 
Koşusu1' Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu önünde 
yapıldı.
20Ü8-2009 Öğretim 
yılı nedeniyle İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü tarafından düzen
lenen Büyük Atatürk 
Kros Koşusuna 
İlköğretim ve Lisele 

;re mensup öğren 
. çilerle birlikte
Özel.Türe ve Bilgi 
Bahçesi Rehabilitas 
yon merkezlerinde 
eğitim gören engelli 
gençler de katıldı.

KIZLAR
Atletlerin koştukları 
güzergahta geniş 
emniyet tedbirlerinin 
alındığı yarışmalar
da; Küçük kızlarda 
11 Eylül Okulundan 
Merve Ceyhan 
birinci, Şehit Eteni 
Yaşar'dan Minenur 
Gündoğdu ikinci, 
Borusan Okulu’ndan 
Macide Yıldız 
üçüncü olurken, 
yıldızlarda Çınar 
Okulundan Fatma 
Sarı birinci, Çınar

okulundan Gülnur 
Şahin ikinci ve 
Şehit Etem 
Yaşar'dan Yasemin 
Nebile üçüncü oldu. 
Gençlerde ise İmam 
Hatip Lisesi’nden 
Remziye Sarı birinci, 
Celâl Bayar Anadolu 
Lisesinden Tuğçe 
Özbay ikinci ve 
Gemlik Lisesinden 
Elsem Yineler 
üçüncü oldu.

TAKIM 
SIRALAMASINDA 
Küçüklerde takım 
sıralamasında 
Şehit Etem Yaşar 
birinci, 11 Eylül 
ikinci ve Lale 
Kemal Kılıç İlköğre
tim okulları üçüncü 
olurken Yıldızlarda 
Şehit Etem Yaşar

birinci, Çınar Okulu 
ikinci ve Şükrü 
Şenol ilköğretim 
okulu üçüncü oldu. 
Gençlerde ise 
Kız Meslek Lisesi 
birinci, Gemlik 
Lisesi ikinci ve 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi üçüncü oldu.

ERKEKLER
Erkek küçüklerde; 
Çınar okulundan 
Yiğithan Akçay 
birinci, 11 Eylül 
Okulundan Osman 
Gölcük ikinci, 
Şehit Cemak 
Okulundan

Gürkan Aydın 
üçüncü sırayı aldı. 
Yıldız erkeklerde; 
Lale Kemal Kılıç 
okulundan Ahmet 
Cemil Ayran 
birinci, Lale 
Kemal Kılıç 
Okulundan Murat 
Cömert ikinci ve 
TSO Gazi okulundan 
Batuhan Negiş 
üçüncü oldu.
Erkekler takım 
sıralaması 
Küçüklerde;
11 Eylül Okulu 
birinci, Şehit Cemal 
ikinci ye Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
olulu üçüncü oldu. 
Yıldızlarda; Lale 
Kemal Kılıç birinci, 
Şehit Etem Yaşar 
ikinci ve Ali Kütahya 
ilköğretim okulu 

üçüncü sırayı aldı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Ali 
Osman Cura, 
Hüseyin 
Zan ve Akif 
Alanlar'ın da 
izlediği Büyük 
Atatürk Kros 
Koşusunda derece 
alanlara 
kupa ve madalyaları 
verilirken koşunun 
Kupa ve madalya 
sponsorluğunu 
özel Türe ve 
Bilgi Bahçesi 
Rehabilitasyon 
merkezleri, 
ağırlama ve ikram 
sponsorluğunu 
ise Özel Aykent 
İlköğretim 
Okulu karşıladı.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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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Memura yüzde 
4 zam Kesinleşti
2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Ka 
nun Tasarısı'nın 21. 
maddesi kabul edil
di. Bu maddeyle 
kamu personeline 
Ocak 2009'dan iti 
baren geçerli olmak 
üzere yüzde 4, Tem 
muz 2009'da ise yüz 
de 4.5 zam yapıl
ması öngörülüyor. 
TBMM Genel 
Kurulunda, 2009 Yılı 
Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Tasa 
nsının maddelerinin 
görüşmelerine 
devam edildi.
CHP KIrklareli 
Milletvekili Tansel 
Barış, personelin 
kamuya yükünün 
fazla olduğundan 
yakınıldığını ancak 
kamuda kadrolaşma 
için yoğun £*ba 
harcandığını ileri 
sürdü.
Finlandiya'da 
nüfusun yüzde 
10.4'ü, Kanada'da 
yüzde 8.1'1, ABD'de 
yüzde 7.5'inin kamu 
da çalıştığını savu
nan Barış, Türkiye 
'de kamuda çalışan- 
iârın fazla 
olmadığını söyledi. 
MHP Manisa 
Milletvekili Erkan 
Akçay, 2009 bütçesi 
nin bir önceki büt 
çeye oranla 
gelirinin yüzde 
21, buna karşın 
giderinin yüzde 18 
arttığını iddia etti. 
Bütçede büyüme 
hedefinin yüzde 4, 
enflasyon hedefinin 
yüzde 7 olmasının 
öngörüldüğünü 
belirten Akçay, 
"Bütçe, çıkmadan 
iflas etmiştir" dedi. 
AKP KIrklareli 
Milletvekili Ahmet

Gökhan Sarıçam, 
AK Parti'nin 6 yıldır 
uyguladığı politika 
lar sonucu çalışan
ların enflasyon 
karşısında ezdiril 
mediğini, ahm gü 
cünün arttırıldığını 
söyledi.
Maliye Bakanı 
Unakıtan, madde 
üzerinde soruları 
cevaplandırdı. AKP 
hükümetlerinin 
hesabına ve bütçe 
ye çok dikkat ettiği
ni vurgulayan Una 
kıtan, "Hesabına 
kitabına dikkat et 
meyenler duvara 
tosluyor. Bunu 
önceden gördük. 
Gidip batağa batı 
yorlardı" dedi.
Kamu mâliyesinin 
hesabini iyi yaptık
larını belirten Una 
kıtan, şunları söyle
di: "Bütçenin disi
plinini sağladık. Büt 
çe açıklarını azalt
tık. Bütçe açığı ko 
nusunda, birçok Av 
rupa ülkesinin önü 
ne geçtik. Hüküme 
tin en önemli poli
tikaları mali konular 
oldu. Bunun sonun
da enflasyon düştü. 
Dünyada fırtına 
kopuyor, OECD 
ülkelerinde işsiz 
sayısı 10 milyonu 
aştı. Halen 
farkında değilsiniz. 
Ayağınızı yor
ganınıza göre 
uzatırsanız, kolay 
kolay sıkıntı gör 
mezsiniz. Faizler, 
döviz kuru düşüyor. 
Biz bu hesapla
maları iyi yaptığımız 
için bugünlere 
geldik. Ekonomiyi 
uçurumun 
kenarından alıp, 
buraya getirdik.”

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

NÖBETÇİ ECZANE
27 Aralık 2008 Cumartesi 
KAHRAMAN ECZANESİ 

28 Aralık 2008 Pazar 
MANASTIR ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
HM.1M
■IIIIIUIIIIIILIUlIllIlUİSgaM

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

HASTANELER

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

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

OLASIM_________
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

Sahil Dev. Hest.

Tomokey Tomografi

517 34 00
513 23 29
513 10 68
513 65 29
613 60 40

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.

513 20 66
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

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

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 1Ö
Eski hisar (262) 655 60 31

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

613 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
617 33 94

Gemlik Körfez ■■Mİ

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım <Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

BELEDİYE
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 4Ş 21-122
514 57 96
513 23 25

I. 513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

OTODÜS__________
Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz ' 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO OAZ 513 14 25

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3241 

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)

MS SİMİM 
no 

Il.45-I4.l5
I6.l5-l9.l5-2l.l5

AROfi 
IİMOO- 

16.3Ü-19.00-2I.30 
Rezervasyon 

(Tel: 513 53 21)





KRK VllUKTECRÛBEMİZLE CUMARIESİ PAZARINDA DA HİZMETİNİZDEYİZ. 

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR,
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI. 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı - TEL: 0.224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesadüf değildir"
* EzİNE BeŞAZ PtyNİR 1 PASTIRMA ÇeşİtIerİ
* ÇerIiez > Dil Peşnİrİ 4 Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci ZiyA Kaşari 4 DehİrcİoçIu Et ÜrünIerİ
4 Kars Kaşari *BaLReçeI
* K.REM PEŞKİR * İZMİR TuluM' Mİlulİç
4 StptT PtyNİRİ 4 ZEyrİN ÇeşİtIerİ
4 Kaşa» Loru 4 TaMn > PeImez

GemlikK
|Kuruluş:197;

G E M L İ K’İ N İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
29 Aralık 2008 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Mlasıtaralınfaniıcailanan

Bursa merkez Yıldırım ilçesinde, 
ablası B.A.(12) tarafından bıçak
lanan 2 yaşındaki Feride, kaldırıl ] 
dığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde dün sa 
baha karşı hayatını kay beti. 3’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Başbakana açtıracağı söyleniyordu ama Başbakan 2 kez geldi gitti Terminal yine açılmadı

Terminal niye açılmıyor?
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik 
Terminali bitirilmesine karşın bir türlü açılmıyor. Terminal peron, 
bilet satış yerleri, sosyal alanlar ve çevre düzenlenmesinin 
tamamlanmasından sonra asfaltlama işlemleri de bitirilerek, 
açılışa hazır hale gelen Gemlik Terminali, Büyükşehir Beledi 
yesi’nin akıl almaz tutumu nedeniyle hizmete açılmıyor. Başba 
kan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı söylenen ancak, 
Başbakanın Bursa’ya 2 kez gelmesine karşın açılmayan termi
nalin ne zaman açılacağını kimse bilmiyor. Büyükşehir belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’in adaylık durumunun belli olmasından 
sonra açılacağı söylenen Terminalin içindeki çay ocağı, 
tuvaletler ve bilet satış yerleri daha önce ihale edilmişti. 
Terminalin açılmasıyla ilçe trafiğinde rahatlama olacak.

Kan tarlaları..
Gazetedeki büyük fotoğrafta, genç bir adam 

yerde kanlar içinde boylu boyunca yatıyor.
İşaret parmağı ile birşeyler söylemek ister

cesine ilerilere bakıyor.
Bakışlar donmuş..
Çevresinde onlarca parçalanmış ceset ve 

gördüğü manzaradan duyduğu dehşetle olay 
yerinden uzaklaşan bir adam daha...

Burası İsrail füzelerinin vurduğu Gazze’deki 
bir polis okulunun bahçesi...

Bir insanlık dramı...
Dünya Ortadoğudaki bu İnsanlık dramını 

sadece izliyor.Devamı sayfa 5’de

İIISİMMBİİIM

Gemlik Llons Kulübü ve Göz Nurunu 
Korüme Vakfı Yıldırım Göz Merkezi İşbirliği 
ile Belediye Düğün Salonu’nda ücretsiz 
göz taraması yapıldı. Haberi sayfa 2’de

14-16 yaş grubu 10. grup lideri Gemlik 
spor, çamur sahada mücadele ettiği Or 
hangazi temsilcisi Hürspor karşısında sa 
hadan 2-0 galip ayrıldı. Haberi sayfa 6’da

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

Nazlıhan....
Türkiye'de çalışan anne olmak.. Bir yığın “sorunu” göğüslemek demek.. 
Eğer gücünüz yetiyor, iradeniz kaldırabil iy orsa yola çıkın. Yoksa 

yaşamınızın sonuna dek hiç unutamayacağınız anılarla donanırsınız. Tıpkı 
Emine Öğretmen gibi.. Onun yaşadıkları hem düşündürüyor hem de göz 
pınarlarını sulandırıyor.

Ağlamak işin kolay yanı.. Asıl olan “öğretmen”e ya da çalışnan kadına 
yaşa dıklarını reva görmemek. Bir daha yaşatmamak için çabalamak.

Hiçbir ana yavrusunu neredeyse beşikteyken tek başına bırakmak iste
mez.. Hem yüreği dayanmaz hem de vicdanı.. Zaten fiziksel olarak da 
olanaksız gözüküyor.

Ancak.. Adınız Emine Öğretmense, Anadolu'nun bir köşesinde mesleği 
nizi icra ediyorsanız, eşiniz 12 Eylülün gazabına uğramış ve içeride özgür
lüğün, çocuğunun, eşinin özlemiyle yanıp tutuşuyorsa bırakmak zorunda 
kalırsınız..

Öykü uzun.. Ben ana batlarıyla değineceğim. Gayri yorum sizin.
“Mart ayı gelmişti ama kızım hala okumaya geçmemişti. Elimden geldi 

ğince ilgileniyor, çalışma şevki kazanması için çabalıyordum. Ancak hiçbir 
gelişme yoktu. O soğuk mart akşamında, sönmeye yüz tutmuş sobanın ya 
nında, kızıma heceleri söktürebrlmek için uğraşırken, onuh ilgisizliği kalan 
son sabrımı da tüketti. Ayların birikimiyle kızı mı omuzlarından tutup, silktim 
ve minicik yanağına hatırladıkça utandığım’ bir tokat attım. Yanağı kıpkırmızı 
oldu.

“Neden? Nazlıhan neden? Niçin okumayı öğrenmek için gayret göster
miyorsun? Sen aptal değilsin. Neden kendine aptalmışsın gibi davranılması- 
na izin veriyorsun?” Bir an durdu, sonra sesinin bütün yırtıcılığı ve kiniyle, 
“Çünkü ben okumak istemiyorum” diye haykırdı. Hayal kırıklığı ve şaşkınlık 
içerisinde “Neden?”diye sorabildim.“Çünkü ben senin gibi okuyup, öğret
men olup, çocuklarımı evde yalnız bırakıp işe gitmeyeceğim, Çalışmaya
cağım, Ben sadece anne olacağım.”

Kızından aldığı yanıt Emine Öğretmenin yüzünde bir tokat gibi patlamış 
ve onu geçmişin loş koridorlarında yolculuğa çıkarmışdı..

“Birden, gözlerimin önünde bir sinema perdesi açıldı ve acı bir film oyna
maca başladı. Yozgat’ın Nohutlu Tepesi’nde, o her çıkışımda hiç bitmeye
ceğini düşündüğüm yokuşun başındaki bir türlü ışılamadığım evi hatırladım. 
12 Eylül sonrası, eşimin (birçok insana yapıldığı gibi) hiç anlayamadığım bir _ J 
tarzda ve sebepsizce tutuklanıp cezaevine gotürüiüşü. Bakamadığım ıçlri 
dokuz ay l:k oğlumu Samsun’a, anneme bırakmam. Bakıcı ve anaokulu mas- 
~raflarını karşılaya madiğim için, iki yaşındaki kızımı her gün çalıştığım liseye 
götürüşüm. Yavrumun öğretmenler odasında koltuklarda uyuyuşu. Sonra 
müdürün beni çağırıp, “Bak Emine Hanım, biliyorum zor durumdasın ama 

■seni gören herkes çocuğunu okula getirmeye başladı. Burası çocuk yuvası 
.değil ki. Bir daha kızını okula getirme” deyişi.

O günden sonra iki buçuk yaşındaki kızımı o koskoca, o sopsoöuk evde, 
yalnız başına bırakıp, dönene kadar kızımı koruması için Allah’a yalvarışla 
rım. Acıkır ve susar diye etrafa bıraktığım su bardakları ve yiyecekler. Her 
akşam eve döndüğümde yavrumu bir köşede battaniyenin altında büzüşmüş 
buluşum.

Nisan sonlarına doğru bir öğle paydosunda eve gelmiş ve zili çalmak 
zorunda kalmıştım.

O sabah telaşla çıkarken anahtarı evde unutmuştum. Ama çok dert 
etmemiştim. Nasılsa kızım evdeydi. Kapıyı açardı. Ama açmadı. Açmadığı 
gibi sesinin bütün gücüyle “Anne” diyerek ağlıyordu.

“Kızım, ben annenim, aç kapıyı” dedikçe o “Hayır sen annem değilşin.
Sen kurtsun. Beni yiyeceksin” diye feryat ediyordu. Ne söyledimse ınandıra- 
rhadım. Yapacağım tek şey vardı. Bir şekilde içeri girmek. İçerde yavrum fer- 

< <yat: figan eghyctydu. Neden sonra alt kata inmeyi düşündüm. Bir sandalye 
bulup balkona yerleştirdim ve üst kattaki evimin balkonuna ulaştım. 
Balkonun kapısı pek sağlam olmadığından, kilidi kolayca açıp içeri koştum. 
Kızım kapının dibine oturmuş, başını bacaklarının arasına sıkıştırmış ağlıyor
du. Sarıldım, sarıldım, sarıldım... Göz yaşlarım onunkiyle karıştı. Koynuma 
büzüldü. Sadece “Annem, anneciğim, kurt beni yiyecekti” diyebiliyordu. O 
gün öğleden sonraki ilk dersimi kaçırdım. Müdürün ikazına rağmen kızımı 
sınıfıma götürdüm, önce müdür muavini, sonra müdür tarafından azar
landım ama hiç cevap vermedim. Sadece göz pınarlarımda iki damla yaş 
belirdi. Ve o yaşlar müdürün birden susup özür dilemesine sebep oldu.

Şimdi kızım bunca yaşadığı acıdan sonra;
“Ben okumayacağım. Anne olacağım diye feryat ediyordu. Ona iyi bir 

anne olamadığımı ve bundan duyduğu rahatsızlığı bu sözlerle haykırıyordu 
yüzüme. Hayatımın hiçbir anında böylesine bir acı yaşamamıştım. Hiçbir söz 
yüreğimi ve belleğimi böylesine hırpalamamıştı.

Kızımın kestane rengi saçlarını okşadım. Tokadımla kızaran yanağını 
öptüm. Başını göğsüme bastırdım. Bir ara konuşacak gücü bulabildim.

“Kızım, her okuyan kadın çalışmak zorunda değildir. Sen iyi bir anne 
olmak istiyorsun. Ben de iyi bir anne olmanı istiyorum. Ancak, okursan, bil
gili olursan, iyi bir anne olabilirsin. Çalışmak zorunda değilsin ki. Sen de 
evde çocuklarına bakar, onlara okuma yazma öğretirsin” diye devam eden 
birçok cümle sıraladım peş peşe. Kızım ikna olmuş görünüyordu. Ertesi gün 
okuldan geldiğinde onu masanın başında Cin Ali kitabını okurken buldum. 
Kızım, okuyup yazmayı aylar önce öğrenmiş fakat ısrarla herkesten sak- 
amOğretmeni şaşkındı. “Nasıl olur da bir çocuk, bir günde bu kadar ilerleme 
kaydedebilir?” diye soruyordu. Bu sorunun cevabı öyle uzun ve anlaşılması 
öyle güçtü ki... O an susmak, en güzel cevaptı çünkü bu sorunun cevabını 
ancak ben ve Nazlıhan anlayabilirdik. .

Simdi kızım, Gazi Üniversitesi’nde işletme okuyor. Anadilim çok iyi 
okuvup yazdığı gibi iyi derecede İngilizce de biliyor. En önemlisi bir kadının 
hanai şartlarda olursa olsun çalışması ve ekonomik özgurlugunu elde 
etmesi gerektiğine inanıyor. En güzeli de her fırsatta “Canım annem diye „ 
sarılıp yanaklarımdan öpüyor. Ben de onun, daha önce o utandığım tokatla 
kızarttığım yanağından öpmeye özen gösteriyorum._______________________

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Emin Dalkıran Kordo 
nu’ndaki deniz 
dolgu kayaları iş 
makinesiyle düzen 
lenmeye başlandı. 
Daha önce sadece 
deni ze olan kısımda 
dökülen büyük kayalar

Atatürk Kordonunda 
olduğu gibi Emin 
Dalkıran Kordonundaki 
kayalarda 
düzeltilmeye başlandı. 
Denizden gelen dalgalar 
nedeniyle kayaların 
suya gömülmemesi 
için yapılan düzenleme 
ile kordondaki

görüntüde daha 
güzelleşmiş olacak. 
Özellikle amatör 
olta balıkçılarının 
kayalara çıkarak 
balık yakaladıkları 
kordonda yapılan 
düzenleme dere ile 
Tibel Otelin olduğu yere 
kadar devam edecek.

lions'lan öcreisiz gönaram
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Lions Kulübe bağlı 
Göz Nurunu Koruma 
Vakfı Yıldırım Göz 
Merkezi'nin Gemlik 
Belediyesi tarafından 
daveti üzerine 
başlatılan ücretsiz göz 
taramasında gözlerinden 
şikayetçi olanlar 
2 gün süreyle muayene 
olma fırsatı buldular. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından ilçeye 
davet edilen Göz 
Nuru Vakfı Başhekim 
Göz doktoru Osman 
Seyrek ve ekibi tarafın
dan belediye düğün 
salonunda gözlerinden 
şikayetçi olanlara 
baktılar.
Başkan Mehmet 
Turgut'un da göz 
tansiyonuna bakan
_______________ 3

ekip, yaptıkları 
muayenede gözlerinin 
iyi olduğunu söylediler.

Amaçlarının; erken 
teşhis, doğru ve etkin 
tedaviyle, sonradan 
olma körlükle mücadele 
etmek olduğunu 
söyleyen Göz Nuru Vakfı 
Başhekimi Dr. Osman

Seyrek, ücretsiz olarak 
baktıkları hastalara 
sadece tarama 
yaptıklarını, göz 
şikayeti olanları ise, 
"Sizin gözünüzde 
şu şekilde sorun 
var" diyerek gidecekleri 
doktorlara yönlendirdik
lerini söyledi.

TFM A ▲ jBtfrUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

I !■—Nl. iâ ' ... ■—! ——

'Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
ablası B.A.(12) 
tarafından bıçaklanan 
2 yaşındaki Feride, 
kaldırıldığı Bursa 
Yüksek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma 
Hastanesi'nde dün

sabaha karşı hayatını 
kaybeti. Feride'nin 
cenazesi Bursa Adli 
Tıp Kurumu'na 
getirildi. Cenazeyi 
almak üzere baba 
Ramiz Altındiş ve 
yakınları Adli Tıp 
Kurumu'na geldi.

Bu arada, önce kız 
kardeşini ve daha 
sonra kendini 
bıçaklayan ilköğretim 
okulu öğrencisi 
B.A.'nın sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde 
ameliyat edilen 
B.A.'nın dün 
sabah yoğun 
bakımdan 
çıkarıldığı belirtildi. 
Olayla ilgili 
inceleme sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'da patlayan 
elektrik trafosu 
çarşıyı savaş 
alanına çevirdi. 
Merkez Osmangazi 
ilçesi Cumhuriyet 
Caddesi Dörtyol 
kavşağında bulunan 
bir elektrik trafosu 
aniden patladı. Fazla 
yüklenmeden kay
naklandığı belirtilen 
patlama, çevre esnafı 
başta olmak üzere 
vatandaşlara korkulu 
anlar yaşattı. Üst 
üste yaşanan patla
malar sonrasında 
cadde savaş alanına

dönerken, olay yerine 
gelen Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
itfaiye ekipleri yangı
na kuru kimyevi 
tozla müdahale etti. 
Olası büyük patla
malara karşı caddede 
trafik durdurulup, 
dükkanlar boşaltıldı. 
Bu arada Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si İtfaiye Daire 
Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 2008 
Yangın Arama ve 
Kurtarma Tatbikatı'na 
denk gelen trafo pat
laması, burada bulu-

nan ekiplere gerçek 
bir tatbikat yapma 
imkanı tanımış oldu. 
Yangın tatbikatında 
bulunan ekiplerin 
yanı sıra AKUT ekip
leri ile birlikte doğal- 
gaz, kimyasal 
mücadele ve elektrik 
ekipleri de yangın 
alanına geldi. 
Elektrik trafosunda 
meydana gelen 
yangına kuru kimyevi 
tozla müdahale eden 
itfaiye ekipleri, daha 
sonra etrafa saçılan 
kuru kimyevi tozları 
tazyikli suyla yıkadı.

Caddade esnaflık 
yapan Necati 
Savaşkan (33), trafo
da son 3 gündür 
aralıklarla patlama 
sesi duyduklarını 
belirterek, "Bu 
trafoya büyük oranda 
yüklenme var. Bu 
nedenle artık bu yükü 
kaldıramıyor. Trafoda 
çok sayıda paplama 
oluyor. Burada biz- 
lerin can güvenliği 
kalmadı. Yetkililer 
ya buna bir çare 
bulsunlar veya 
trafoyu buradan 
kaldırsınlar." dedi.

n la c ak ue r e c eÂk ay g ası n a a ka n a iti
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde alacak 
verecek kavgasında 
tabancayla vurulan 
bir kişi hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre, Kemalpaşa 
Mahallesi Mahmut

Esadbey Caddesi 
üzerindeki bir büfede 
meydana gelen 
olayda Efsal Baltacı 
(32), borcu yüzünden 
R.B. (40) ile tartış
maya başladı.
Çıkan kavgada R.B., 
tabancayla Efsal

Baltacı'ya 
bir el ateş etti. 
Baltacı, kafasına 
isabet eden kurşunla 
olay yerinde hayatını 
kaybetti. Kaçan 
zanlı R.B., İnegöl ilçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince yakalandı.

Olay yerinde 
yapılan araştırmada 
2 adet 9 milimetre 

çapında boş kovan 
ele geçirildi. 
Zanlının üst ara
masında olayda 
kullandığı tabanca 
bulundu.

nternetieianısiıldarıkızatecaviizetiîieyefcallıtılar
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Çoçuk Şube 
ekiplerince 14 
yaşındaki ilköğretim 
okulu öğrencisi 
kız çocuğuna 
tecavüz iddiasıyla 
gözaltına alınan 
3 kişi tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
İlköğretim okulu 
öğrencisi kızın, 
zanlılarla internette 
tanıştığı belirtilirken, 
babasının kısa 
bir süre önce 
annesinden

boşandığı Müdürlüğü'ne gitti. "Yardım istediğim
öğrenildi. Kızına tecavüz S.S. ve arkadaşı
Edinilen bildiye edenlerden S.C. de tecavüz
göre, İlköğretim şikâyetçi olan etti. İki zanlı
8. sınıfa giden baba, zanlıların yaşanılanları
A.G., önceki gün yakalanmasını kimseye söyle
annesi Şebnem istedi. memem için beni
G.'nin evine git A.G., mayıs tehdit ettiler.” dedi.
tiğinde 3 kişi ayında internet Bunun üzerine
tarafından tecavüze kafede S.C. ile harekete geçen
uğradığını söyledi. tanıştığını; polis ekipleri, S.S.,
Şebnem G., S.C.'nin bıçak S.C. ve T.C. isimli 3
boşandığı eşi zoruyla kendisine zanlıyı gözaltına
Gökhan G.'yi ara tecavüz ettiğini aldı. Nöbetçi
yarak durumu söyledi. mahkemeye
anlattı. Gökhan Olayı internette çıkartılan 3 zanlı, da
G., kızını alarak tanıştığı S.S.’e anlat tutuklanarak ceza
Çocuk Şube tığını belirten A.G., evine gönderildi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bunlar aydın değil; Hain...
Bu yazıyı yazarken sinirimden, hırsımdan 

bilgisayarın karşısında zor oturdum..
Bir taraftan, sözde kendi aydınları tarafın

dan sırtından hançerlenen bir mille tin bir 
mensubu olarak hissettiğim ıstırabı ve öfkeyi 
ifade edecek kelime bulmanın sıkıntısını çek
tim; bu aydın denenleri basın suçu olmadan 
hakaret etmeden tenkit etmenin zorluğunu 
yaşadım.

Biliyorum ki, Ermeni diyasporası tarafın 
dan hazırlanmış ve genlerine, kadar aşağı lık 
duygusu sinmiş aşağılık duygusu içindeki 
sözde aydınlarımızın ‘özür Dileme 
Kampanyası’ adı altında imzaya açtıkları metin 
şöyle:

“1915’te Osmanh Ermenilerinin maruz 
kaldığı Büyük Felâket’e duyarsız kalınmasını, 
bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiy
or.

Bu adaletsizliği reddediyorum, kendi payı
ma Ermeni kardeşlerimin duygu ve acı larını 
paylaşıyor, onlardan özür diliyorum.”

Okuyun, içiniz sızlayarak okuyun...
Yazıklar olsun size, sözde aydın vicdansı

zlar!..
Ben ömrümde bu kadar büyük haksızlık ve 

vicdansızlık görmedim...
Sorarım sizlere, bin yıl bir arada kardeş çe 

yaşayan Türkler ve Ermeniler, neden 1878’den 
sonra birbirlerine girdiler?

Bin yıl boyunca Ermenileri kendi kar deşleri 
gibi bağırlarına basanlar, bir anda soykırımcı 
mı oldular? Yazık ki yazık...

Asıl özür dilemesi aerekenler.
Ermenileri tahrik edip tedhiş örgütleri kur

duran ve onları ayrılıkçılığa ve kat Hamlara 
sevk eden Ruslar, Ingilizler ve Fransızlardır.

Hiç utanmadan 1915 Ermeni zorla göçüne 
(Tehcir) Taşnak ağzıyla ‘Büyük Felaket’ diyen
ler, 1914 ile 1915 arasında Ermeni komitacıları 
tarafından katledilen 150 bin Müslüman Türk 
ve Kürt’ün varlığından haberdar değiller 
midir? Bu kişileri kim öldürdü ?

Bunların kimlikleri, arşiv vesikalarına dayalı 
olarak ortadadır.

Zorla göçten kısa bir süre önce, Rusla rın 
desteğindeki Ermeniler, bir gecede Van’da 35 
bin Türk’ü ve Kürt’ü katlettiler.

Zorla göç karârında bu olayın da tesiri 
olmuştur.

Bir müddet sonra Ruslar çekilince, bu defa 
Türkler ve Kürtler de yakınlarını öldürenlerden 
intikamlarını aldılar.

Burada, karşılıklı öç alma durumu olmuş
tur;

Tek taraflı katliam sözkonusu değildir.
Bütün gençlerimiz bu tarihi gerçekleri 

bilmeli..
Şimdi, siz olayı tek taraflı olarak ele alıp
Taşnak katillerden hiç sıkılmadan özür 

diliyorsunuz..
‘Vicdanınız kabul etmiyor’ ha?

Peki;öldürülen binlerce Türk ve Kürdün 
acısı kabul ediyor mu ?

Hangi birini anlatayım?
Daha yeni Azerbaycan’ da gerçekleştir! len 

Hocalı Katliâmı için hiç vicdanınız sızladı mı?.. 
Madem ki aydın geçiniyorsunuz söyleyin...

Bu mazlum millet, sizin diyaspora ağzıyla 
Büyük Felâket dediğiniz

1915 Ermeni göçü esnasında, bilmeniz 
gerekir ki; birkaç sene zarfında Balkan lar’daki 
en az 6 milyon Türk, korkunç bir soykırıma 
mâruz kalmıştı. Bugüne kadar bu konuda tek 
satır yazıp tek söz söylediniz mi?..

Ya, diyaspora çinilerinin alçakça şehit 
ettikleri sayıları yüzlere yaklaşan diplomat
larımıza ne demeli?!...

Sîzleri ben aydın diye kabul etmiyorum.
Olsa olsa sizlere hain derler...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.mllllyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TEMA, yeni yerine taşındı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

AKP Gemlik Beledi 
ye Başkanı Aday 
Adayı Gökay Bilir 
'Mehmet Akif Er 
soy'u vefatının 72. 
yıldönümünde rah
metle anıyoruz.' 
dedi. Gençlik Kolları 
İl Başkanlığı zama 
nında, 27 Aralık'ta 
düşündükleri etkin
lik programıyla İstik
lal Şairimizi her yıl 
saygıyla andıklarını 
belirten Bilir, 
“Mehmet Akif Türk 
Edebiyatında top 
lum için sanat anla 
yışının temsilci- 
lerindendir. Halkın 
söyleyiş özelliklerini 
koruyan, halka ses 
lenen bir anlayışı 
vardı. Hiç kimse

SahIn'taiMMSiteikmtei
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Enver Şahin 
ziyaretlerine aralık
sız devam ediyor. 
Akmen Sitesi’ni 
ziyaret eden ve site 
sakinleriyle sohbet 
eden Şahin, "Gem 
lik'i birlikte yönete
lim, Hizmetlerimizi 
ben değil biz anlayı 
şıyla yapacağız" 
dedi.
Çok sayıda site 
sakinlerinin karşıla 
dığı Şahin ve arka 
daşlarına yaşadıkları 
sorunları ve Gem 
lik'in sorunlarını 
anlatan Site Sakin 
lerine Şahin, 
Gemlik'in sorun
larını en iyi bildik
lerini ve çözüm nok
tasında da çalıştık
larını belirterek, 
yaşanabilir bir 
Gemlik için Gemlik'e 
tepeden bakmak 
gerektiğini ve ilçe 
nin her tarafına eşit 
hizmet gitmesi 
için çalışacaklarını 
söyledi. 
Sanayi alt geçidinin 
yapılması için 
Sanayi Sitesi 
Kooperatifindeki 
başkan ve üyelerle 
birlikte büyük çaba 
sarf ettiklerini 
hatırlatan Şahin, 
"Sîzlerinde sorun-

Akif ın verdiği 
sözden döndüğünü, 
hangi şartlarda olur
sa olsun sözünden 
bir sapma göster
diğini görmemiş 
lerdir. Verdiği söze 
bağlı olmayanlara 
insan gözüyle 
bakmazdı.” dedi. 
Bilir, Mehmet Akif 
Ersoy'un örnek alın
ması gereken bir 

larını biliyoruz. İlçe 
Başkanlığımda so 
runlannızın bir kıs
mını çözdük. Çöz 
meye de devam ede
ceğiz. Benim önem
le üzerinde durdu 
ğum konu Gemlik'te 
kent konseyini kura 
rak sîzlerle birlikte 
Gemlik'i yönetmek
tir. Her şeyi ben bili 
rim diye bir şey yok, 
her şeyi bizler ve 
Gemlikliler bilir. Hiz 
metlerimizi ben de 
ğil biz anlayışıyla 
yapacağız. Bu şekil 
de geçmişte kaybet
tiklerimizi yeniden 
kazanacağız" dedi.

"KALİFİYE ELEMAN 
YETİŞTİRİLMESİ 
ŞART"
İşsizliği de gündeme 
getiren Site sakinler
ine işsizlikle ilgili 
düşüncelerini de 
anlatan Şahin, ilçe 
Başkanlığında bu 
konuda yaptığı giri 
şimleri de anımsa- 

kişilik olduğunu 
söyledi. Akif in 
'Yumuşak başlı isem 
kim demiş uysal 
koyu num, kesilir 
belki fakat çekmeye 
gelmez boyunum' 
mısrasıyla hayattaki 
duruşunu ortaya 
koyan Gökay 
Bilir, Mehmet Akif in 
iyi anılması gerek
tiğini belirtti.

tarak, "İşsiz gençle 
re baktığımızda 
gençlerimiz her iş 
ten anlarım diyor. 
İşverenlere gitti 
ğimizde bizlere kali
fiye eleman lazım 
diyorlar. Burada 
bizlere bir görev 
düşüyor. İşsizliği 
önlemek için Işkur, 
İşveren ve belediye 
olarak işbirliği 
yapacağız. İşverenin 
istediği kalifiye ele
manı yetiştirip fab
rikalara göndere
ceğiz. Kaynak usta 
sı, elektrik, tekstil, 
teknik eleman vb. 
gibi işsiz gençleri 
mizi yetiştirip 
Serbest bölgede 
ve ilçemizde 
faaliyet gösteren 
diğer fabrikalara 
Gemlik'te 
yaşayan gençleri 
mizin işe girmeleri 
konusunda her 
türlü çabayı sarf 
edeceğiz" şeklinde 
konuştu.

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Türkiye Erozyonla 
Mücadele, Ağaçlan 
dırma ve Doğal 
Varlıkları Koruma 
Vakfı'nın (TEMA) 
Katlı Otopark altın
daki yeni çarşı 
dükkanlarındaki yeni 
bürosunun açılışı 
yapıldı.
Kaymakam Mehmet 
Baygül ve Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un da katıl 
dığı açılışa Vakfın 
Teşkilatlandırma 
Bölüm Başkanı 
Temel Uraz ile çok 
sayıda TEMA üyesi 
genç katıldı.
TEMA Gemlik So 
rumlusu İbrahim 
Yıldırım, TEMA Büro 
su’nun açılışında 
yaptığı konuşmada; 
kendilerine ücretsiz 
olarak büro tahsisini 
yapan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ile Belediye 
Meclis üyelerine 
teşekkür ederek, 
büronun Gemlik'te 
açılışından bu yana 
yaptıkları çalışma 
lardan örnekler 
sundu.Tahsis edilen 
bu büroda daha 
fazla ve faydalı 
çalışmalar üretecek
lerini de söyleyen 
Yıldırım, beraber 
çalıştığı ekiple 
birlikte kendilerine 

KfiŞ€M B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset,istiklal Caddesi Bora Sokak No :3/B GEMLİK

maddi ve manevi 
destek veren, 
emeği geçenlere 
teşekkür etti. 
Açılıştan önce 
TEMA Vakfı’nın 
hazırladığı teşekkür 
belgesini Gemlik 
Sorumlu yardımcısı 
İbrahim Karaaslan 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
verdiği destekten 
dolayı teşekkür 
ederek verdi.
Karaaslan'ın bilgisa
yar ihtiyaçlarının 
bulunduğunu belir 
terek, destek isteme 
si üzerine başkan 
Turgut, isteklerin 
karşılanacağını 
söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve TEMA 
üyesi genç kızın bir
likte yaptıkları açılı 
şın ardından davet

lilere TEMA Vakfı' 
mn yaptığı çalışma 
lar sinevizyon 
görüntüsü olarak 
izlettirildi. Açılışta 
ayrıca TEMA Vakfı 
Teşkilatlanma Bö 
lüm Başkanı Temel 
Uraz tarafından 
Gemlik Sorumlusu 
İbrahim Yıldırım ile 
Sorumlu Yardımcı 
İbrahim Karaas 
lan'a teşekkür 
belgelerini verdi. 
Tema Teşkilatlanma 
Bölüm Başkanı 
Temel Uraz, Türki 
ye'nin bir çok 
yerini gezdiklerini 
ancak Gemlik 
Kaymakamı 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'tan 
gördükleri desteği 
hiçbir yerde görme 
diklerini ifade ede 
rek kendilerine 
teşekkür etti.

Gemlik Karteli ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

OMCIUK WHEKLMK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224)513 35 95
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Kan tarlaları
Ortadoğu on yıllardır kaynıyor.
1958 yılında Filistin topraklarına 

konuşlandınlan İsrailliler’in devlet 
kurmasından sonra çevresindeki 
arap tyüslüman araplar ile bir türlü 
barış sağlanamadı.

Bu topraklarda farklı dinden ve 
ırktan olan insanlar birbirlerini acı
masızca öldürüyor.

ABD’nin ve batının emperyalist 
ülkeleri, Ortadoğunun zengin yeraltı kaynaklarına 
sahip olabilmek için yüzyıllar önce bu topraklar
dan göç ettirilen İsrail halkını, sanki o bölgeyi 
karıştırması için göndermiş.

Dünya finans gücünü elinde bulunduran 
yahudiler ise, asılar boyu çektikleri yurtsuzluğun 
acısını çıkanrcasına topraklarını genişletiyorlar.

Dini kitaplannın bazılarında İsrail ırkına karşı 
güdülen düşmanlık ve aşağılama da buna eklen
ince ortadoğuda barış sağlanamıyor.

Başta ABD’den gelen destekler ile küçük 
nüfusuna karşın teknik açıdan güçlü bir orduya 
sahip olan İsrail, kendisine karşı girişilen her 
savaştan yendi ile çıktı.

İşgal ettiği topraklarda yaşayan müslümanlarla 
bir türlü banş kuramadı.

Bir süredir varılan ateşkes anlaşmasından 
sonra Hamas militanlarının İsrail’i topraklanna 
roket ve havan topu ile saldırması üzerine, önce
ki gün İsrail ordusu buna sert cevap verdi.

İşte o yerde uzanmış ve işaret parmağını uzak
lara doğru uzatmış, gözleri donuk adam, İsrail 
uçaklanndan atılan bombalarla yaşamını yitiren 
195 kişiden biri.

Gazetedeki fotoğraf, savaşın vahşetini, acı
masızlığını ve ölümü gösteriyor.

Güne Bakış
Ka<W''Gü£B^M 

kadri_gui9r@h0tmaii.com j

Ortadoğu’da yaşayan insanlar uzun yıllardır 
süren savaşlar nedeniyle o kadar çok can kay
bettiler ki, her doğan çocuk intikam ve kin ile 
besleniyor.

Ortadoğu’da atılan her kurşun, patlayan her 
havan topu, her bomba bir emperyalist ülkenin 
silah sanayini besliyor.

Bu savaşın bitmesinin mümkünü yok.
İsrail Savunma Bakanı Barak, operasyonların 

şiddetlenerek süreceğini açıklarken, Hamas ve

Islami Cihat örgütleri de İsrail’e karşı 
intikam eylemleri düzenlenmesi için 
çağrı yapıyor.

Ote yandan, Türkiye’nin arabuluculuğu 
ile Suriye de İsrail ve Araplar arasında 
banş görüşmeleri yapılıyordu.

Başbakan Erdoğan Gazze saldırısı 
üzerine yaptığı açıklamada, “Bu bize 
karşı yapılmış bir saygısızlıktır.” diyor.

ABD, Hamas’ın roket saldınlannı dur
durmasını, Rusya, Fransa ve AB, İsrail’in 
operasyonlan derhal durdurmasını istiyor. 

Hemen yanıbaşımızda sıcak savaş yıllardır 
sürüyor.

ABD’nin Irak’ı işgali, Irak’ta barışı getirmedi.
Demokrasiyi de getirmedi.
Getirilen kargaşa ve aynı dinden olan insan

ların birbirlerini öldürmelerinden başka birşey 
değil.

Bunun Türkiyeyi etkilememesi mümkün değil. 
Ortadoğu’da huzur sağlanmadıkça Türkiye de 

de huzur sağlamak zor.
Türkiye’yi bölme planlarının devam ettiği bir 

dönemde, devletimiz 30 yıldır PKK ile savaşıyor.
Yeni bir yıla girmeye üç gün kala, savaş çığlık

larının sesi buralara kadar geliyor.
Birilerinin bu savaşlardan çıkartan olduğu 

sürece bölgemizde huzur sağlamak çok zor.
Bir sorun bitince hemen ardından yenisini sah

neye sürüyorlar.
1970-80 arası bir iç savaş yaşadık.
Sonra Ermeni sorununu yarattılar, bu hala 

devam ediyor.
Derken kürt sorunu ve PKK örgütlenmesi 

gelişmemizin önüne duvar ördü.
Bakalım daha nelerle karşılaşacağız yaşadıkça..

Mili lıı M, itlin m W
Yurdun büyük bölü 
mü kar yağışının 
etkisi altına girer 
ken, yurdun iç ve 
doğu bölgelerinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı 
görüldü.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
elde edilen bilgilere 
göre, Marmara'nın 
güneyi (Çanakkale, 
Balıkesir, Burşa ve 
Bilecik), Ege, İç Ana 
dolu, Batı Akdeniz 
(Antalya, İsparta ve 
Burdur), Orta Kara 
deniz kıyıları (Sam 
sun ve Ordu), Doğu 
Karadeniz, Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
(Erzurum, Erzincan, 
Tunceli, Kars ve Ar 
dahan), Bolu, Düzce 
ve Tokat ile akşam 
saatlerinden itibaren 
İstanbul, Tekirdağ, 
Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Adana ve 
Mersin çevreleri 
yağışlı geçecek.
Yağışların; Ege ile 
Batı Akdeniz'de (An 
talya, İsparta Ve Bur 
dur) kuvvetli olması 
tahmin ediliyor. 
Yurdun iç ve doğu 
bölgelerinde kuvvet 
li buzlanma ve don

olayı bekleniyor. 
Hava sıcaklığı ise, 
yurdun güney, iç ve 
batı bölgelerinde 2 
ila 4 derece azala
cak, diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacak 
Marmara: Parçalı 
ve çok bulutlu, 
güneyi (Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa ve 
Bilecik) ile akşam 
saatlerinden itibaren 
İstanbul, Tekirdağ, 
Kocaeli, Sakarya ve 
Yalova çevreleri 
karla karışık yağmur 
ve kar yağışlı geçe- 
cek.Trakya ile böl
genin güneydoğu 
sunda (Bilecik, Bur 
sa, Balıkesir) buzlan 
ma ve don olayı

görülecek. Rüzgar, 
bölge genelinde 
kuzeydoğudan 
(Poyraz) kuvvetli 
olarak esecek. 
Ege: Çok bulutlu, 
bölge geneli 
kuvvetli yağışlı 
geçecek. Yağışlar; 
kıyılarda yağmur ve 
sağanak, iç kesim
lerde karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde olacak. Sabah 
saatlerinde bölgenin 
iç kesimlerinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Rüzgar, Kuzey 
ve Kıyı Ege'de 
kuzeydoğudan 
(Poyraz) 
kuvvetli olarak 
esecek.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
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 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000.YTL_ _ _ _ _ _ _ — 

Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazan 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. 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
TR^EX DOĞALGA7LI 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_gui9r@h0tmaii.com
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Gemlikspor liderliği bırakmıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
14-16 yaş grubu 
10. grup lideri Gem 
likspor, çamur saha
da mücadele ettiği 
Orhangazi temsilcisi 
Hürspor karşısında 
sahadan 2-0 galip 
ayrılarak liderliğini 
sürdürdü.
Zeminin kötü olması 
iki tamının da oynadı 
gıfütboiu etkilerken 
Gemlikspör, maçın 
ilk dakikalarından 
itibaren Hürspor 
kalesinde gol ara

maya başladı.
34. dakikada Veda 
attığı golle takımını 
1-0 öne geçirirken ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya hızlı 
başlayan taraf yine 
Gemlikshpor oldu. 
Dakikalar 42'yi 
gösterirken Alican 
kalecinin üzerinden 
aşırtma bir vuruşla 
takımını 2-0 öne 
geçiren golü âttı. 
İlerleyen dakikalarda 
iki takım dâ yakala 
dı klan gollük pozis

yonlar çamurlu zerriF 
ne takılarak kalelere 
girmezken 67. daki
ka da Gemlik

spordan Selim ile 
80. dakikada 
Hürspor dan Erman 
ikinci sarıdan

gördükleri kırmızı 
kartlarla oyun dışı 
kalırken maç 2-0 
Gemlikspor'un 
galibiyetiyle bitti. 
SAHA: Orhangazi 
Göl Tesisleri 
HAKEMLER: 
Ahmet Aslan, 
Mehmet Tan, 
Harun Yıldırım, 
HÜRSPOR : Ertugay 
(5) Emrah (4) İlker 
(4) Tugay (4) Uğür 
(5) Canberk (5) 
(Temel 3) İsmail (4) 
(Tugay 3) Burak (4)

Erman (3) Hüseyin 
(4) Bora (3) 
GEMLİKSPÖR: Bilal 
(5) Oğuzhan (5) 
İsmail (4) (Can 3) 
Mehmet (5) Hâşan 
(6) Adnan (6) Eren 
(5) Veda (6) Alican 
(5) (Halid 3) Selim (6) 
Berkan (5) (Duhan 2) 
GOLLER : Dk. 34 
Veda, Dk. 42 Alican 
(Gemlikspör) 
KıRMIZI KART: Dk. 
67 Selim, (Gemlik 
spor) Dk. 80 Erman 
(Hürspor)

"Hayat Tiyatro" zevkli bir halta sonu yaşattı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Uludağ Üniversitesi 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulü Tiyatro 
Grubunun sah
nelediği ve 
Gemlik
Belediyesi ’nin 
katkılarıyla "Hayat
Tiyatro" isimli 2

perdelik komedi 
oyunu izleyenlere 
zevkli bir hafta 
sonu yaşattı.
Belediye Kültür 
Merkezinde 
sahnelenen 
oyunun yazarları 
ve yönetenleri yine 
aynı grubun eleman- 
larındanOkan 
Has ve Serdâr

Soyer.
İki öğrencinin 
konservatuardan 
mezun olduktan 
sonra yaşadıkları 
bekar evinde hem 
tiyatro oyunu 
yazıp hem de 
parasız yaşamanın 
çeşitli yollarını 
aradıkları ve bu 
süreç içinde

başlarından geçen 
komik olayları 
anlatan "Hayat 
Tiyatro" oyununda 
Aybüke Büyük 
çelebi, Betül Bayrak, 
Sinem Başdal, 
Merve Tan, Okan 
Has, Serdar Soyer, 
Koray Kurt, 
Erhan Hakan ve 
Emin Yılmaz

rol aldı.
Yaklaşık iki saat 
süren 2 perdelik 
komedi oyununu 
yazan ve yöneten 
iki arkadaşın 
sürüklediği oyun 
bir süredir Asım 
Kocabıyık Meslek 
Okulu salonunda 
prova yapılarak 
hazırlanıldı.

Güzel bir oyun 
sergileyen 
amatör tiyatrocu 
öğrencilerin 
gösterdikleri 
performans 
salonu dolduran 
izleyenlere güzel 
ve kahkahalı bir 
akşam yaşatırken 
oyuncuları bol 
bol alkışladılar.
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Yılmaz;'Yuridışı 
Men çıkmadan, 
biz de kriz bitmez'

3R: Bilal I 
ı(5) 
îan 3) 
Haşan
>)Eren 1 
Alican 
Selim (6) 
Duhan2) 
Ik. 34 
(Alican

RT::DIl| 
temlik ■ 
ı Erman
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Merkez Bankası 
Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Türkiye’de 
şirketler ve mali 
kesimin borç 
çevirme oranının 
2001 krizi dahil 
yüzde 100’un altına 
düşmediğini belirte 
rek. “Ancak 2001 

' yılında kriz Türki< 
ye’nîri kriziydi. Dışa 
rıda likidite boldu. 
Bugün dünyanın 
krizi, dünyada liki 
dite eskisi kadar bol 
değil. Bolluk döne
mi bitti. Dolayısıyla 
önümüzdeki dönem 
de Türkiye’nin borç 
çevirme kabiliyeti 
geçmiş dönem
lerdeki gibi yüksek 
olmayacak” dedi. 
Merkez Bankası

«Basken: Durmuş 
Yılmaz, Türkiye 
Ekonomi Kurumu 
tarafından düzenle
nen Küresel Buna 
hm ve Türkiye 
Ekonomisi konulu 
çalıştayına katıldı. 
Çalıştayda konuşan 
Merkez Bankası 
Başkanı Yılmaz, 
Merkez Bankası'nın 
Türkiye ekonomisi 
nin karşılaştığı şok
lar karşısında almış 
olduğu para poli
tikası kararlarının 
anlaşılabilmesi

için ekonominin 
maruz kaldığı 
şokların niteliğinin 
doğru analiz 
edilmesi gerektiğini 
kaydetti.
2007 yılının orta
larında başlayan ve 
zamanla Türkiye’yi 
de etkileyen mevcut 
krizde farklı bir 
iktisadi konjektür 
ile karşı karşıya 
olunduğunu belirte 
rek, bu dönemde 
Merkez Bankası’nın 
Politika tepkisinin 
de farklı olduğunu 
söyledi.
Türkiye ekonomisi 
nin yaşanan uluslar . 
arası mali krize 
.göreli olarak ılımlı 
bir yurt içi talep 
yapısıyla girdiğini 
ifade eden Yılmaz, 
bu dönemde Merkez 1 j 
Bankası’nın, Mayıs 
2006 çalkantısının 
aksine parasal i' 
sıkılaştırma yapma 
gereği hissetmedi 
ğini, tam aksine 
finansal koşullarda
ki ek sıkılaşmayı 
bertaraf etmek 
amacıyla kısa vadeli 
faiz oranlarında 
Kasım ve Aralık 
aylarında toplam 
175 baz puanlık bir 
indirime gittiğini 
anımsattı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 
Sürekli Kimlik Kartımı ve ehliyetimi 

kaybettim. Hükümsüzdür. 
Erkan ÇELİK
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ELEMAN ARANIYOR
/. î-..i.ZSifc

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

GEREKLİ TELEFONLAR BESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
itfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 5-13 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 5-13 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08 -
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md; 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 35 71

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast. 513 23 29
Mor.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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

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

AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

NÖBETÇİ; ECZANE
' .. • . . - '____________________ ____
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BAYER ECZANESİ 

İstiklal Caddesi No: 14 
Tel: 5130143 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3242 

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 
istiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

DİİIHİHİ
MSSİMSI 

MURO 
1U5-I4.15 

16.15 • I9.15 • 21.15
AROG 

ll.30-l4.00- 
16.50-I9.00-21.J0 

Rezervasyon 
(Tel; 5133321)
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saailii ncuduâa hücum
Teknoloji* Gemlik Mağazası için düzenlenen özel indirim büyük ilgi gördü
Teknolojix Mağaza 
lar Zinciri’nin 
ilçemizdeki şubesi 
için düzenlediği 
özel indirim 
büyük ilgi gördü. 
27 Aralık 2008 
Cumartesi günü 
saat 17.oo ile 21 .oo 
arasında 4 saatlik 
özel indirim ucuz 
elektronik cihaz 
almak isteyenlerin 
mağazaya akın 
etmesine neden 
oldu.
Teknolojix Gemlik 
Şubesi Sahibi Mutlu 
Toker gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
Gemlik’te ilk kez 
4 saatlik bir indirim 
kampanyası 
düzenlendiğini 
ve fiyatlarda şaşıla
cak indirimlere 
Gemliklilerin ilgi 
gösterdiğini söyledi. 
Toker, 51 ekran 
LCD Hyundai 
televizyonun 
499 YTL’lik satış fiyatının 4 saattlik YTL’ye satıldığını

indirimde 299 belirtti.

Sayfa 8

Kamara Etmesi atın

Gemlik’teki eczane 
ler zincirine bir 
yenisi daha eklendi. 
Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesi’nin giri 
şinde bulunan dok
torlar Sitesi altında 
açılan Marmara 
Eczanesi’nin 
açılışını Kaymakam 
Mehmet Baygül ile 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
birlikte yaptılar. 
Eczanecı Bülent
Kara’nın işletmeci 
liğini yaptığı 
ilçemizin 33. ncü 
eczanesinde

ilaç, kozmetik
ürünler ve medikal 
ürünler bulunacak. 
Eczacı Bülent 
Kara, Kütahya’nın

Hisarcık ilçesinde
10 yıl eczacılık 
yaptıktan sonra 
işyerini ilçemize 
taşıdı.

DEĞİŞİK MODEL VE ÇEŞİTLER
3İ7IFRİSEKLİ YOR

RİR TELEFON

TAKVİMLER 
SAATLER 
AJANDALAR 
KALEMLER 
ÇAKMAKLAR 
KALEMLİKLER 
SÜMENELER 
DLOKNOTLAR 
KÜLLÜKLER

i 
inin

KADAR YAKINIZ
MATRAKÇILIK- YAYINCILIK - REKLAMCILIK r^nnfî OO 
İstiklal Cad. Dara Sak. No: 3/R GEMLİK UİU 30 Ou



ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL
■VIIUKÎECRÜBİZLECUMARIESİ PAZARINDA DA HİZMEÎİNİZDHİZ.

FİYATLARIMIZ DÜKKANDA VE PAZARDA AYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAG ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özkan Shopping Karsışı ■ TEL: 0,224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite Resodüf değildir"
* EzİNE BeJAI PeJNİR * PASTIRMA ÇeşİtIerİ
* ÇerIlez < Dil PEyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci ZiyA Kaşari * Demİrcİo^Iu Et ÜrünIerİ
‘ Kars Kaşari ‘BaMTeçeI
* Krem PtyNİR * İimİr Tuh - Mi haliç
* Sepet PtyNİRİ * ZtyıİN ÇEşİTİERİ
* Kaşar Loru ‘ TaIhn > PeIemez

30 Aralık 2008 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

BanyoyaKoyılıığukorılolM 
tonMM

Hava sıcaklığının düşmesinin ar 
dından babasının banyoya koydu 
ğu soba kovasından sızan karbon 
monoksit gazından zehirlenen 12 
yaşındaki kız çocuğu, ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. Sayfa 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, 2009 yılı gelir gider bütçesini görüşerek kabul etti

2109 bütçesi I100AI4 YR
Gerrtlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, dün yaptığı toplantıda, 2008 gelir ve gider bütçesini onay
larken, 2009 tahminin bütçesini görüşerek kabul etti. Oda Başkanı Kemal Akıt, oda gelirlerinin 
arttığını, ekonomik kriz nedeniyle tahmini bütçeyi gerçek verilere göre oluşturduklarını söyledi.

Dün Ahmet Barutçuoğlu başkanlığında toplanan Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclisi, 2008 yılı gelir ve gider bütçesini 1.022.029 
YTL olarak onaylarken, 2009 yılı tahmini bütçesini de görüştü ve 
1.100.494 YTL olarak onayladı. TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 2009 bütçesinin gerçek veriler dikkate alınarak hazır
landığını, gelir ve gider bütçesinde bir önceki yıla göre az da olsa 
kriz ortamında bir artış sağlan dığını söyledi. Oda Genel Sekreteri 
Agah Arda’nın fasıllar halinde okuduğu 2008 ve 2009 yılı bütçeleri 
TSO Meclis üyelerince kabul edildi. Daha sonra meclis üyelerine 
teşekkür konuşması yapan Kemal Akıt, Ocak ayı içinde oda 
meslek gurupları seçimleri yapılacağını, bunun için TOBB’den 
onaylı listelerin beklendiğini belirtti. Şubat ayında yapılacak 
seçimlerde ise aynı ekiple çalışmak istediğini söyleyen Akıt, gele
cek dönemde oda başkanlığına aday olacağı sinyalini verdi.

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Güler, ziyaretlerini sürdürüyor lMn,cılısnnlaıahK venli

AKP’nin adayları
Şaka maka, 2008 de gitti gidiyor.
Şunun şurasında yıl sonuna bir günümüz 

kaldı.
2009’u iple çekmiyoruz.
2009, dünyada olduğu gibi bizde de ekono 

mik krizle geçecek.
Türkiye, krizi unutmuşcasına yerel seçim

lere endekstendi.
Aslında işini kaybeden işçi, mühendis veya 

bir başkasını yerel seçimler ilgilendirmiyor.
Ama yine gündemin ilk maddesi kriz değil, 

sanki seçim gibi geliyor bana..
.'Devamı sayfa 5’de

CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler, Trabzonlular Derne 
ği, Biten Kıraathanesi ve Kumla Köy
İçinde toplantı yaptı. Haberi sayfa 4’de

Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün, iği programlarla 
Gemlikli esnafı işyerlerinde ziyaret etti. Ay 
gün, ziyaretlerde Gemlik'te yaşayan herkes 
ve herkesimin düşüncelerinin kendileri 
için çok önemli olduğuni söyledi. 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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İki gencin kabası kanlı Ditti YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde, 
madde bağımlısı 
iki gencin tartışması 
sonucu çıkan 
kavgada bıçakla 
yaralanan bir kişi 
kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

İIIIIIIMIIİIIİIİIİIIIİMIIIİIM
Bursa'nın merkez 
Yıldırim ilçesinde, 
hava sıcaklığının 
eksi değerlere 
düşmesinin ardından 
babasının banyoya 
koyduğu soba 
kovasından sızan 
karbonmonoksit 
gazından zehirlenen

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
geçtiğimiz ay 
ziyaret için gittiği 
akrabası 84 yaşındaki 
kadını bilezikleri 
için boğarak öldüren 
zanlı ve arkadaşı 
polis tarafından 
yakalandı.
Polis, olaydan 
15 gün sonra zanlının 
Samsun'un Bafra 
ilçesine taşınmasın
dan şüphelendi.
Evden alınan parmak 
izi ile zanlıdan 
alınan parmak izini 
karşılaştırmasıyla 
olayı aydınlığa 
kavuşturdu. Yaşlı 
kadının cenazesine 
de katıldığı öğrenilen 
zanlının verdiği 
ilk ifadesinde, 
"Evin boş olduğunu 
zannettim, hırsızlık 
için girdim. Yaşlı 
kadın kapıyı

Nemırıninibusıı Millilisi mini
Niğde'nin Bor ilçesin 
de memurları taşıyan 
minibüs devrildi, 
14 kişi yaralandı. 
Bor-Altunhisar kara 
yolunda meydana 
gelen kazada, Meh 
met Barbaros yöneti
mindeki 51 KR 187 

göre, Bağlarbaşı 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda bir süre önce 
tartıştıkları öğrenilen 
Gökhan Elverdi (20) 
ile M.S.S. (19), 
cadde üzerinde 
karşılaştı. Madde 
bağımlısı oldukları

V

12 yaşındaki 
kız çocuğu, 
ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Piremir 
Mahallesi'nde 
ikamet eden Bahadır 
S. (39), banyo 
yapacak olan kızı 

açınca akrabası 
olduğunu söyledim 
ve içeriye gittim. 
Bana meyve getirmek 
için mutfağa gitmişti, 
geldiğinde eşarpla 
boğdum ve altınları 
alıp kaçtım" dediği 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, 6 Kasım'da 
Millet Mahallesi'nde 
oğlu, gelini ve 4 
torunuyla birlikte 
yaşayan 84 yaşındaki 
Fatma Aktaş, 
kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerce 
öldürülmüştü. 
Olayı çok yönlü 
araştıran Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
aynı mahallede, 
oturan Dursun İ. ve 
bacanağı Berat 
D'nin, olaydan 
15 gün sonra 

plakalı minibüs, 
karla kaplı yolda 
kayarak devrildi. 
Kazada yaralanan 
Erdal Diker, Selim 
Yıldız, Cemil 
Akduman, Nalan 
Durak, Faruk Akçelik, 
Muşta fa Karabulut, 

iddia edilen iki genç 
tartışmaya başladı. 
Kısa sürede tartışma 
kavgaya dönerken 
M.S.S., Gökhan 
Elverdi'yi bıçakladı. 
Ağır yaralanan 
Elverdi, olay yerine 
gelen 112 Acil Servis 
ambulansı ile Uludağ

Safiye S. (12) için 
sobadan çıkardığı içi 
kor dolu kovayı 
banyoya koydu. 
Bir süre sonra 
rahatsızlanan Safiye 
S., Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yapılan 
kontrolde Safiye 

aileleriyle birlikte 
Samsun'un Bafra 
ilçesine taşındıklarını 
belirledi. Polis, 
olayın ardından 
evden aldığı parmak 
izlerini Samsun'a 
taşınan Dursun I. ve 
bacanağı Berat 
D.'nin parmak iziyle 
karşılaştırdı.
Daha sonra gözaltına 
alınan 2 zanlının 
ifadesine başvuruldu. 
27 yaşında ve 2 
çocuk babası 
olduğu belirtilen 
Dursun İ., önce 
suçu bacanağı 
Berat D.'nin üzerine 
attı. Ardından 
suçunu itiraf eden 
Dursun İ., uzaktan 
akrabası olan Fatma 
Aktaş'ın evine 
hırsızlık amacıyla 
girdiğini, kapıyı 
zorladığı şırada yaşlı 
kadının kapıyı

Erol Aker, Hatice 
Kay, Kerim Bal, 
Feride özdemir, 
Haşan Dokuyucu, 
Gül Aşar, Şerife 
Bilgin ve Ahmet 
Caymaz, 
Bor ve Niğde Devlet 
hastanelerinde 

Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Elverdi, 
yapılan müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatan 
polis, zanlı M.S.S.'yi 
gözaltına aldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

S.'nin karbon 
monoksit gazından 
zehirlendiği 
tespit edildi.
Safiye S'nin 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu 
öğrenilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

açtığını söyledi. 
Bunun üzerine 
yaşlı kadınla bir 
süre sohbet ettiği in i 
anlatan Dursun T., 
''Bana meyye 
getirmek için 
mutfağa gitti. Ben de 
o esnada dolapları 
karıştırıyordum. Beni 
dolapları karıştırırken 
görünce tartıştık ve 
eşarpla boğdum. 
Altınları alıp kaçtım” 
dediği belirtildi. 
Emniyette sorgula
ması tamamlanan 
Dursun İ. 'Adam 
öldürmek' suçundan, 
arkadaşı Berat D. de 
'gözcülük yaptığı > 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi. Olayda 
Fatma Aktaş'ın 
boynunda asılı 2'si 
yarım, 2'si çeyrek 4 
cumhuriyet altınının 
yerinde olmadığı 
tespit edilmişti.

tedavi altına 
alındı.
Kazada yaralanan
ların Altunhisar 
ilçesinde adliyede 
çalışan memur ve 
okullarda görevli 
öğretmen 
oldukları bildirildi.

Eczacılar!.... ®r
Hepimiz “Ne olacak bu ekonomik 

durum” diye sızlanırken, bir de baktık ki 
Eczacılar meydanlara döküldü.

Televizyonlar da gördünüz, Türkiye’nin 
her yerinden gelen binlerce Eczacı 
ellerinde pankartlarla yürüdüler..

Bazı katılımcıların başlarına “deliliği” 
simgeleyen huniler de takması da hoştu...

“Sermaye defol, eczaneler bizim” 
“Kömür bedava, sağlık paralı”.....

Pekiii...
Eczacı arkadaşların sorunu ne ?... 
öğrendiğime göre önce şu;
Vatandaştan devlet hastanesine git

tiğinde 3 YTL.
Üniversite hastanesinde 6,özel hastane 

içinde 10 YTL. muayene ücreti isteniyor...
Sağlık bakanlığı diyor ki; Ey eczacı 

hasta eczaneye gelince bu parayı tahsil et 
ve götür Mâliyeye yatır..

Vatandaşın bundan haberi yok..
O parasız muayenesi yapılıyor 

zannediyor..
Yani uyutuluyor...
“Ben hastanede muayene oldum, eczan

eye niye muayene parası ödeyeyim” diye 
tepki gösteriyor.

Bir çok eczacı da müşteri kaçırmamak 
için, mecburen bu parayı cebinden ödü 
yor.

Bununla kalsa iyi..
Fiş ver diye tutturanda var..
Ayrıca hasta eczaneye ilaç almaya geldi 

ğinde, ilacı hemen verilemiyor.
Devletin Bilgisayar sisteminin onay ver

mesi gerekiyor..
Hasta bekliyor...
Üretici firmaların yapmadığı iskontoyu, 

eczacılar yapmak zorunda kalıyor, 
kazançları azalıyor...

Paralarının tahsili ise aylar sürüyor...
Eş değer ilaç uygulaması bilmece gibi...
Çürüyen, bozulan, miladı dolan, kırılan 

ilaçların KDV. si yasa gereği indirelemiyor..
Bence; eczanelerin birleşmesini 

sağlayan yeni düzen, sektörü büyük şir
ketlerin denetimi altına girmeye zorlar, çok 
gerekli olan hasta-Eczacı diyaloğu kopar..

Sayın okurlarım; Biliyorsunuzdur, sene 
lerdir.

Eczacılık cazip, istenilen mesleklerden
di..

Eczaneler sık sık açılır, kapanan pek 
olmazdı...

Son araştırmalara göre durum değişi 
yor..

2007 yılında 600, 2008 yılında 900 
eczane kapanmış..

Bende hekimim, bu sağlık bakımından 
çok önemli..

Yukarda kiler ne yaptıklarını bilmiyorlar.
Her ay yeni bir kararname ile işler çor

baya çevriliyor..
Sağlık Bakanı bir hekim.
Hem de Prof, çocuk hekimi..
İşini gücünü bırakıp Hac ziyaretine, eşi 

8-10 yaşlarında kızlarıyla VİP olarak gide
ceğine, gariban insanlarımızın kaosa 
dönen sağlık işleriyle uğraşsa daha iyi 
olmaz mı ?.

Nerede o günler ?...

'Gemlik Körfez’ İM www.gemlikkorfezgazetesi.c0m
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CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Güler, ziyaretlerini sürdürüyor

MMiiı Muini sllftı* aygiin, çalışmalara hız wemi

CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler, 
Trabzonlular Derne 
ği, Biten Kıraatha 
nesi ve Kumla Köy 
içinde toplantı yaptı. 
İlk olarak Trabzon 
lular Derneği’ni 
ziyaret eden ve 
Trabzonlular Derne 
ği Başkanı ve AKP'li 
belediye meclis üye 
si Fevzi Ayyıldız 
tarafından karşıla 
nan Fatih Güler'in; 
göreve geldiğinde 
yapmayı planladık
ları projelerini büyük 
bir dikkatle dinleyen 
Fevzi Ayyıldız, 
"bunların hepsi 
meclisten geçti ama 
başkan yapmadı" 
deyince dernek 
üyeleri "o zaman siz 
orda ne diye oturu 
yorsunuz?" şeklinde 
yarı şaka yarı ciddi 
sitemde bulundular. 
Biten Kıraathane 
si'nde kahvehane 
toplantısı yapan 
Fatih Güler burada 
sıcak bir ilgiyle

karşılandı. Yaklaşık 
yüz kişilik bir toplu
luğa seslenen Fatih 
Güler, zeytinciliğin 
sorunları ve Gemlik 
olarak yapılabilecek
ler konusuyla 
başladığı konuş
masında, ne yazık ki 
Türkiye'de ciddi bir 
ulusal tarım poli
tikasının olma
masını, her isteye 
nin dilediği yere 
dilediği ürünü dike
bildiğini, oysa 
gelişmiş ülkelerde 
her tarım ürününe 
bölgesel teşvikler 
verildiğini, örneğin 
Türkiye'de de sofra 
lık siyah zeytin üre
timi için sadece 
Marmara Bölgesi'nin 
saptanıp bu 

bölgedeki sofralık 
zeytine destekleme 
primi verilebile 
ceğini, Ege ve 
Akdeniz'de de 
bazı yerlerde 
domat cinsi, bazı 
yerlerde yağlık, 
bazı yerlerde de 

yeşil zeytin üretimi 
için prim verilebile
ceğini, oysa bu 
sene de hükümet ve 
AKP Bursa 
milletvekillerinin 
söz vermesine 
karşın zeytinyağına 
litre başına 
21 ykr. prim 
verilmesine karşın 
zeytine bu sene 
de prim verilme 
meşinin büyük bir 
çelişki olduğunu 
ileri sürdü.

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Recep 
Aygün seçimler 
öncesinde çalış
malarına hız kesme
den devam ediyor. 
Düzenlediği prog 
ramlarla Gemlikli 
esnafı işyerlerinde 
ziyaret ederek so 
runlarını yerlerinde 
dinleyen Recep Ay 
gün, İstiklal Cadde 
si, eski ve yeni 
Pazar caddesinde 
bulunan esnafla 
buluştu.
Gemlikli esnaf 
tarafından oldukça 
sıcak karşılanan 
Recep Aygün, ziya 
ret ettiği her esnafın 
sorun, istek ve şikâ 
yetlerini de dinleme 
fırsatını yakaladı. 
Ziyaretlerde 
Gemlik'te yaşayan 
herkes ve her kes
imin düşüncelerinin 
kendileri için çok 
önemli olduğunun 
altını çizen Aygün, 
Milli Görüş belediye
ciliğinin başarısının 
da buna bağlı 
olduğunu vurguladı. 
Saadet Partisi olarak 
hiçbir zaman; ne 
yerelde ne de 
genelde seçimler

için değil gelecek 
nesiller için çalıştık
larına dikkat çeken 
Aygün; "Bizler Gem 
lik ve ülkemizin saa 
det ve refahı için 
gayret ediyoruz. 
Bunun için karşınız
dayız. Milli Görüş 
belediyeciliği ilk 
olarak 1994 yılında 
ülkemizin birçok 
Büyükşehir, il ve ilçe 
belediyesinde göre 
ve gelerek destansı 
hizmetler gerçek
leştirmişlerdir. Bu 
gün hala uygulama
da olan sosyal bele 
diyecilik alanında ki 
birçok örnek uygula
ma bizim belediyele 
rimizden miras . 
kalmıştır" dedi. 
Recep Aygün

Gemlik'inde Milli 
Görüş belediyecil
iğinin imkan ve fır
satlarından yararlan
ması için çalışma 
larına hiç durmadan 
aralıksız sürdürdük
lerini belirterek, "Biz 
belediye yönetimin 
de hiçbir zaman 'yap 
tım-oldu' mantığı ile 
hareket etmeyece 
ğiz. 'Rüşveti alanda, 
verende, aracı olan
da melundur' düstu
runu bele diyemize 
hakim kılacağız. 
Hiçbir zaman yem
eye ceğiz ve yedir 
meyeceğiz. Harun 
gibi gelip Karun 
gibi gitmeyeceğiz. 
Şeffaf ve katılımcı 
bir belediyecilik 
yapacağız.” dedi.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

SU HAYATTIR
Bursa Büyükşehir Bele 

diyeşi Su ve Kanalizaş 
yon İdaresi ile Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü' 
nce 'Suyun Tasarruflu 
Kullanımı Projesi' hak 
kında öğrencilere eğitim 
konferansı verilmiş.

İl Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Atilla Gülsar' 
Küresel ısınmanın yaşan 
dığı bir dönemde suyun 
önemi anlaşıldı söylem
lerinin aksine su zengini 
bir ülke olmadığımızın 
farkına vardık.' diye öğ 
rencilere bilgi sunmuş.

Suyun ne derece can
lılar için önemli bir varlık 
olduğu, tasarruflu kul
lanılması ve temiz tutul
ması yıllarca önce ata
larımız tarafından 'Su 
abu hayattır.' deyişi ile 
önemsenmesi, kıymeti 
nin bilinmesi öğütlen- 
miştir.

Canlıya hayat veren 
sudur. Bu ülkenin ırmak
ları, dereleri pırıl pırıl 
akardı yıllar önce. 
Gölleri de öyleydi.

Sanayide ileri ülkeler 
daha yıllarca önce tüm 
dünyada su sıkıntısının 
olacağını tesbit ettik

lerinden kendi sularını 
kirletmemek, çok su kul
lanılmasını gerektiren 
sanayilerini ülkelerinden 
diğer az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkere 
nakletmişler, o ülkelerin 
su dahil doğal varlık
larını yok etmişlerdir.

Temiz su kaynaklarını 
ticari amaçlarla sahiplen 
mişlerdir.

Şimdi çocuklarımıza ve 
gençlerimize dişlerinizi 
Fırçalarken musluğu 
devamlı açık tutma, traş 
olurken az su kullan gbi 
öğütlerle onları su tasar
rufuna yöneltici eğitim
ler veriyor, toplantılar 
düzenliyor, radyo ve tv 
reklamları ile kendilerini 
su tasarrufuna yöneltme 
uğraşı veriyoruz.

Uzağa gitmeye gerek 
yok. Yakın çevremize bir 
bakalım. Kanunen yasak 
olmasına rağmen tarım 
arazilerine ve de günde 
binlerce metreküp su 
gerektiren bir sanayi 
kuruluşuna çalışma izni 
verdik. Bu tesisin çalış
masının durdurulması 
doğrultusundaki mah 
keme kararlarını tanı

madık.
Muhalefet milletvekili 

iken tesisin kurulma
ması için büyük çaba 
sarfeden, tesisin doğaya 
zarar vereceğini dile 
getiren O milletvekili, 
partisi iktidar olunca 
tesisin çalışmasını temin 
edici mahkeme karar
larını kaldırıcı yasa öneri 
sinde bulundu. Çıkarılan 
kanunla tesis yasallık 
kazanarak suyu tüketm
eye devam ediyor.
Kullanılan suyun geri 
kazanımının herhalde 
maliyetinin yüksekliği 
nedeniyle olsa gerek 
çare aramıyor, bu 
doğrultuda yaptığı bir 
çalışma vaki olsa her
halde gazetelerin 
manşetleri en iri punto
larla bu doğrultudaki 
Karının haber- 

olar taşar, 
doğaya olan katkıları 
nedeniyle şirket övüle 
övüle bitirilemezdi.

Tüm bu gerçek 
değilmiş gibisine daha 
düne kadar bir termik 
santralin Gemlik Gübre 
Sanayi içine kurulması 
için yetkililere başvuru

luyor, sivil toplum kuru
luşları ve halkın tepkisi 
üzerine yerel seçimler 
öncesi mensubu olduk
ları partinin zararlı çık
maması için girişim
lerinin ekonomik neden
lerle rafa kaldırıldığı ilan
larla kamuoyuna duyu
ruluyordu. Bu santralin 
de günlük su ihtiyacı 
binlerce metreküptü.
Suyun geri kazanımı 
hakkında ne bir çalışma 
ve ne de bir duyuru 
yapıldı.

Kullanılmak suretiyle 
ısınmış su denize boşal 
tırılarak deniz canlıları 
için gerekli olan sûi 1 
kalitesi pervasızca 
değiştirilecekti.

Bizler, Karsak deresi 
nin pırıl pırıl aktığını 
suyunun berraklığından 
yüzen balıkları gözlerim
izle görebiliyorduk. Keza 
Bursa Nilüfer çayı da bu 
durumdan farklı değildi. 
Bugün durumları yürek
ler acısı. Sanayi artıkları 
sonucu simsiyah bir 
halde.

Yıllarca boşa akan Ilıca 
suyuna sahip çıkan mı 
var?

Bu suyu bu halk yıllar
ca içme suyu olarak da 
kullandı. Yıllarca yurdun 
dört bir yanından gelen
lere Ilıcamızın suyu şifa 
kaynağı oldu.

Bu satırların yazarı, 
bundan tam bir, bir 
buçuk yıl önce Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilci 
liği'nin düzenlediği 

çevre ile ilgili bir toplan
tıda; Bursa Doğal varlık 
lan Koruma Kurulu 
Başkam'na hitaben' 
Sîzler yalnız eski köhne- 
miş haldeki binaları, tari
hi çınarları ve çam 
ağaçlarını mı korur
sunuz?

Yıllarca boşa akan 
Gemlik Ilıca Suyu doğal 
bir varlık değil mi?

Onu korumak, korut- 
turmak ihmali olanlar 
hakkında sorumlular 
hakkında gerekli işlem
lerin yapılması talebinde 
bulunmak sîzlerin asli 
göreviniz değil midir?' 
diye konuyu dile 
getirdiğimde hayretle' 
Bu konuda bir bilgim 
yok' cevabımı almıştım. 
O gün bu toplantıda 
bulunanlar da durumun 
canlı tanığıdırlar.

Haberleri yoktu. 
Bilmiyorlardı. Haber 
verdik. Yerini söyledik. 
Bunca zaman geçti. O 
su akar, bizler de sarı 
öküzün trene baktığı gibi 
akan bu değerli su var
lığına bakıp duruyoruz.

İznik Gölünden Isale 
hattı ile Azot Sanayi ve 
Gemlik Sunğipek fab
rikalarının ihtiyacı için 
getirilen suyun Sunği 
pek' ten şarıl şarıl deni 
ze aktığından kimin ha 
beri var? Yazıktır ne ya 
palım da değerlendirelim 
boşa akmasın. Gölden 
gelen suyun hiç olmazsa 
debisini düşürerek isra 
fin bir az olsun azaltıl

masını sağlayalım bir 
diyen ve de gayret gös 
teren mi var. Arıtma 
tesisi kurarak şehrin kul
lanma suyunu bu hattan 
elde edilen suyla sağla
ma girişiminde bulunan 
mı var? Yok.

Bir hususta üstümüzde 
olan yok. Bizler çok laf 
üretiriz, işe gelince yan 
çizer, işin kolayına ka 
çar, henüz dünyadan bir 
haber mini mini çocuk
lara ve gelişme çağında
ki gençlerimize' Aman 
ha suyu israf etmeyin 
tutumlu olun diye öğüt -j 
veririz.' Temiz su, temiz 
hava, yaşanabilir yeşil 
bir çevre yaratmak biz- 
lerin görevi. Çocuklarımı 
za böylesi bir varlığı tes
lim etmek bizlerin borcu.

Bizler gerekeni 
yapalım Ki; gelecek 
kuşaklar ibret alsınlar, 
kendilerine bırakılanları 
korusunlar, geliştirsinler, 
kendilerinden sonra 
geleceklere bıraksınlar.

Çocuk ne görürse onu 
yapar. Yani bizlerden 
gördüklerini. Söz unutu
lur uçar gider, hizmet 
göz önünde tutulup 
geliştirilip, korunur 
gider. Lafı bırakalım da 
gerekeni yapalım. Hak 
kıyla Allah rızası için. 
Bizden sizden ayrımı J| 
yapmaksızın yabancının ] 
parasına puluna tapmak- 
Sızın. Bu nehirler, göller, 
dağlar, ovalar, doğal 
güzellikler bizim, gele
ceğimizin diyerek.
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Günlerdir gazetelerde ve Tv.lerde 
AKP’nin büyükşehir adayları 
yazılıp çiziliyor.

Bizi ilgilendiren Bursa Büyük 
şehir Belediyesi olsa da, Ankara 
gibi ülkenin başkentini yönecek 
karizmatik yöneticinin kimliği de 
önem taşıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinde 
örgüt ve Başbakan mevcut bele 
diye başkanı gözden çıkarmışa 
benziyor.

Tüm göstergeler, AKP’nin Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan adayının Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe lehinde görülüyor.

Mevcut Başkan neden gözden çıkarıldı.
İki dönem İnegöl ilçesinde, bir dönemdir de 

Bursa Büyükşehir Belediyesinde başkanlık 
yapan Hikmet Şahin başarısız mıydı?

Bence değildi.
Ama AKP kurmayları Şahin’i istemiyorlar.
Kendilerine daha yakın olan Recep Altepe 

üzerinde hem fikir olmuşlar.
Buna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Faruk Çelik de dahil.
Gemlikli AKP Bursa milletvekili Altan 

Karapaşaoğlu’nun bu işlerin dışında olduğu 
söyleniyor.

Söylentiye göre, Karapaşaoğlu “Bana Gemlik’i 
bırakın yeter" demiş.

Karapaşaoğlu’na Gemlik bırakılırsa Gem 
lik’teki aday bellidir.

Çocukluk arkadaşı, mahalle arkadaşı, 
Kabataş’tan gençlik arkadaşı, bir zamanlar iş 
arkadaşı, DYP’den sonraki siyaset arkadaşı

falım bir 
ayret gös I 
Arıtma 
: şehrin kul' 
j bu hattan 
ayla sağla- 
le bulunan I

üstümüzde 
er çok laf I 
alince yan 
ayına ka i 
nyadan bir 
ni çocuk-! 
ıe çağında- 
:e 'Aman 
etmeyin J 
diye öğüt * 
su, temiz 
lilir yeşil î 
tmak biz- [ 
ocuklarımı 
varlığı fes- 
erin borcu, 
ani 
lecek 
alsınlar, I 
akılanlan | 
iliştirsinler, 
sonra I 
raksınlar.1 
rürseonu 
Herden 
>öz unutu-
hizmet 

ıtulup 
unur 
ikalım da 
hm. Hak 
ısı için. I 
ayrımı | 
aban.c.r,!?, 
na tapmak- 
1er, göller, 
doğal 

İm, gele- 
erek.

Mevcut başkanlar ile ilnili 
karar bugün veriliyor

AKP’de büyükşehir 
ler ve 27 il ile ilgili 
nihai karar bugün 
toplanacak Merkez 
Yürütme Kurulu'nda 
(MYK) verilecek. 
AKP MYK, Genel 
Başkan ve Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığın 
da bugün AKP’li 
olan büyükşehir ve 
il belediye başkan- 
larıyla ilgili son kara 
rı vermek üzere top 
lanacak. AKP Genel 
Merkezi'nde gerçek
leştirilecek toplantı
da Ankara, Erzurum, 
Samsun, Sakarya, 
Gaziantep ve Bursa 
ile ilgili nihai karar 
verilecek. Daha 
önce İstanbul, Kay 
seri, Konya, Antalya 
ve Kocaeli'de mev
cut başkanlarla 'yola 
devam' kararı alan 
AK Parti, 6 büyükşe- 
hirde daha kararını 
netleşti recek. 
Başbakan Erdo 
ğan'ın 31 Aralık Çar 
şamba günü belir
lenen adayları Anka

ra'da kamuoyuna 
açıklaması bekleni 
yor. Ancak değerlen 
dirme sürecinin uza
ması halinde açıkla
manın 3 Ocak Cu 
martesi gününe de 
kalabileceği belir
tiliyor. AKP, açıkla
manın yapılacağı 
yer olarak ise ASKI 
Spor Salonu'nu 
düşünüyor.
27 İL DE KARARA 
BAĞLANACAK 
AKP Merkez Yürüt 
me Kurulu, Afyon 
karahisar, Ağrı, 
Amasya, Bayburt, 
Bingöl, Bitlis, 
Çankırı, Çorum, 
Düzce, Erzincan, 
Giresun, Hatay, 
İsparta, 
Kahramanmaraş, 
Karaman, Kırıkkale, 
Kırşehir, Kütahya, 
Malatya, Manisa, 
Mardin, Osmaniye, 
Siirt, Şanlıurfa, 
Uşak, Yalova ve 
Zonguldak'ta da 
mevcut başkanlarla 
seçime gidilip 
gidilmeyeceğini

AKP’nin adayları

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com , |'Jr

Mehmet Turgut.
Bizim internet anketinde Mehmet Turgut’un 

takımı olmadığı için pek oy alamıyor ama bazı 
rakipleri almış başını gidiyor.

Gemlik’te yerel seçimlerde 40 bin.... oy kul
lanılacak.

Gelin görün ki bizim ankette AKP’li aday 
adaylarından Enver Şahin’e verilen oyların mik
tarı 26 bin 144, Sabri Yalın’ın aldığı oy 15 bin

karara bağlayacak. 
Başbakan Erdoğan, 
belediyeleri 
AKP’li olan 
45 ilden 18'inde 
'yola devam' kararı 
almıştı. Parti, 
Necip Büyükaslan 
(Adıyaman), Nevzat 
Patla (Aksaray), 
Selim Yağcı 
(Bilecik), Sabri Uğur 
(Balıkesir), Alaaddin 
Yılmaz (Bolu), 
Sabahattin Akaya 
(Burdur), Abdi Bulut 
(Kilis), Hüseyin Erer 
(Karabük), Haşan 
Unver (Nevşehir), 
Ahmet Aygün 
(Tekirdağ), Adnan 
Çiçek (Tokat), Nihat 
Zeybekçi (Denizli), 
Halil Bakırcı (Rize), 
Yusuf Başer 
(Yozgat), Süleyman 
Selmanoğlu (Elazığ) 
ve Burhan Yenigün 
(Van), Necmettin 
Dede (Muş) ve Sami 
Aydın'ı (Sivas) 
29 Mart seçim
lerinde yeniden 
aday göstermeye 
karar verdi.

329, Gökay Güney’inki ise bin 900.
Diğerlerini saymıyorum.
Bu oyların toplamı şimdiden 40 bini 

buldu.
Diğer siyasi partilerin adaylarına oy 

bırakmadılar.
Helal olsun.
Evet gözler şimdilik AKP’de..
Başbakan Erdoğan dün Büyükşehir 

adaylarını açıklayacaktı.
Bugüne kaldı açıklama.

AKP MKYK toplantısında adayların son duru
mu belli olacak deniyor.

İlçelerin durumu ise 10 Ocak'ta belli olacak
mış.

Sonuçta tüm aday adayları yılbaşına huzurlu 
girecekler.

Biraz da ne olacak halimiz diyerek meraklan 
devam edecek.

Oysa siyasi partilerde demokrasi işlese bu işi 
çözmek basit.

Koyarsın partili üyelerin ve yöneticilerin 
önüne sandığı taban kimi isterse seçer sorun 
biter.

Ama olamıyor.
Liderler demokrasisinde değişen birşeyyok.
Lider ne derse o oluyor.
Bu her parti için geçerli bir durum.
Türkiye’nin birinci partisi AKP.
29 Mart 2009 yerel seçimleri bunu değiştire

bilecek mi?
Bazı değişimlerin olmaması mümkün değil 

ama görülen o ki gerçek bu.
Gözler AKP’nin adaylarında.
Bu Gemlik için de geçerli.■ •

KA
YI

P Bursa Ulaştırma Bölge Müdürlüğünden almış olduğum 
Bur.u-net.K2.16.26263 nolu yetki belgesine ait taşıt listesi ve 

taşıt kartı zayi olmuştur. Hükümsüzdür. YAŞAR ALTIN

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAGG 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 

___________ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000,YIL_______ _ 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 121 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. 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

doğa^ga^ VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
T©l : 513 24 74 Fax: 514 10 21

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Birinci küme vıldız erkekler maçı sona enli

Seyfettin SEKERSÖZ 
İi Lig Heyeti tarafın
dan düzenlenen 
İlköğretim Okulları 
yıldız Erkek Futbol 
Birinci Kümenin 
Gemlik ayağında 
oynanan maçlar 
sonunda 11 Eylül 
İlköğretim Okulu ile 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulları ilk iki 
sırayı alarak İlde 

yapılacak birincilik 
maçlarına katılmaya 
hak kazanırken 
dördüncü sırayı alan 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu 
ise Yıldızlar ikinci 
kümeye düştü. 
Dün ilçe stadında 
oynanan maçlarda 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu Şehit 
Etem Yaşar

İlköğretim Okulu'nu 
4-2 yenerek 
birinci kümede 
kalmayı başardı, 
ilk yarısı TSO 
Gazi takımından 
Yusuf ve Şehit 
Etem Yaşar 
takımından Serdar'm 
attığı gollerle 
1-1 sona eren 
karşılaşmanın ikinci 
yarısında TSO

Gazi tanımından 
Samet, Tuncay ve 
serhat'ın gollerine 
Şehit Etem Yaşar 
takamı Enes'le 
karşılık verince 
maçı 4-2 TSO 
Gazi İlköğretim 
takımı aldı. 
Günün ikinci 
karşılaşmasında ise 
11 Eylül İlköğretim 
ile Cumhuriyet

İlköğretim takımları 
karşı karşıya geldi. 
İlk yarısı golsüz 
kapanan maçın 
ikinci yarısında da 
taraflar gol ata
mayınca maç 
başladığı gibi 
golsüz kapandı. 
Bu sonuçİardan 
şonra 11 Eylül 
İlköğretim ile 
Cumhuriyet İlköğre

tim takımları ilde 
yapılacak şampiyon
ada Gemlik'i temsil 
etmeye hak kazanır
larken TSO Gazi 
İlköğretim takımı bir
inci kümede kalmayı 
başardı. Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
takımı ise gelecek yıl 
Yıldızlar ikinci 
kümede mücadele 
edecek.

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

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

İ^Orf OZ Qf Set jstjk|a| Caddesi Bora Sokak No: 3/B GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

TCMAA “suh^mba^a PC
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

GemlikKSrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Yılbaşında 
FOS cihazında 
kesinti uyarısı
Yılbaşında POS 
cihazlarında, TL'ye 
geçiş uygulamala 
rının yüklenmesi 
nedeniyle, kısa 
süreli kesintiler 
yaşanabilecek. 
Türkiye Bankalar 
Birliği müşterileri 
uyardı.
Türkiye Bankalar 
Birliğinden (TBB) 
yapılan açıklamada, 
Bakanlar Kurulu 
nun, 4 Nisan 2007 
tarih ve 2007/11963 
sayılı "Yeni Türk 
Lirası ve Yeni Ku 
ruşta Yer Alan Yeni 
İbarelerinin Kaldı 
rılmasına ve Uygu 
lama Esaslarına 
İlişkin Kararfna 
göre, Türkiye Cum 
huriyeti Devleti'nin 
para birimi olan 
Yeni Türk Lirası ve 
Yeni Kuruşta yer 
alan "Yeni" ibare 
lerinin, 1 Ocak 2009 
tarihinde yürürlüğe 
girmek üzere kaldı 
rıldığı hatırlatıldı. 
2007 vıh son__
çeyreğinde başla 
tılan çalışmaların 
Merkez Bankası ile 
Bankalar Birliği ve 
üyeleri koordinas 
yonunda yürütüldü 
ğü dile getirilen 
açıklamada, şunlar 
kaydedildi: "Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankasının 8 Mayıs 
2007 tarihli açıkla
masına göre, Türk 
lirası banknotlar, 1 
Ocak 2009 tarihinde

dolaşıma çıkacak, 
2009 yılı boyunca 
TL ve YTL banknot
lar birlikte tedavül 
de olacaktır. Halen 
dolaşımda bulunan 
Yeni Türk lirası ban
knotlar, 1 Ocak 
2010 tarihinde 
dolaşımdan kaldın 
lacaktır. 2009 yılı 
boyunca banka 
gişelerinden yapıla
cak tüm ödeme ve 
tahsilatlarda hem 
TL hem de YTL 
banknotlar birlikte 
kullanılabilecektir. 
YTL geçişinden 
farklı olarak para 
biriminde ve yeni 
değer ölçüsünde 
değişiklik söz konu 
su olmayacaktır. TL 
için Ulusla rarası 
ISO kodu alfabetik 
değeri olan "TRY" 
ve nümerik değeri 
"949-2" muhafaza 
edilecektir.
Yılbaşında internet 
bankacılığı hizmet
leri kesintisiz de 
vam edecek. POS 
cihazlarında, TL’ye 
geçiş uygulamaları 
mn yüklenmesi 
nedeniyle, 1-2 daki 
kalık kısa süreli ke 
sintiler yaşanabile
cektir. ATM’lerde 
bazı bankalarda 
TL’ye geçiş uygula
masının yüklenmesi 
nedeniyle, değişik 
merkezlerde, 5-30 
dakikalık kısa 
süreli kesintiler 
olabilecektir.”

ELEMAN ARANIYOR NttBETÇİECZANE

LİK
95

üû?1

UTUN

Nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Menekşe EKE HAN

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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GEMİÇ ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 48 

Tel: 513 40 52 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
G 
E

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

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

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 949 VAPUR - FERİROT

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

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

k 
R

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

DAĞITICILAR

E 
H

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

HASTANELER

R 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sehll Dev. Heet. 513 23 20
Msr.Ssğ.Ocsğı 513 10 68
Tomoksy Tomografi s, 3 55 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 613 18 21
Çınar Taksi 613 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Manastır Taksi 617 33 94

1 AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3243 

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)

aıiM
VETO SİMASI 

n 
Il.45-I4.l5 

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG 

ll.3ö-lW- 
16,30-IMO-*^ 

Rezervasyon 
(Tel:51M3)
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Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği Türk Sanat Müziği Korosu yılın son konserinde bu yıl kaybettiğimiz ünlü bestekarlar 
Necdet Tokathoğlu, Semahat Özdenses ve Avni Anıl anısına onların eserlerinden seçtikleri parçaları okuyarak, dinleyenleri mest etti.

Gemiik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği, 2008 yılının 
son konserinde 
Türk Sanat Müzi 
ği’nin bu yıl içinde 
kaybettiği ünlü 
bestecilerin anısına 
konser düzenledi. 
Pazar günü saat 
20.oo’de Belediye 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 
konsere, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkan 
Vekili Men deres

Bingöl, İlçe 
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt ve 
kalabalık halk 
topluluğu katıldı. 
Şef Erdinç Çelik 
kofun yönetiminde 
2008 yılında yitirdi 
ğimiz Türk Sanat 
Müziği’ne değerli 
eserler kazandıran 
bestekarlar 
Necdet Tokathoğlu, 
Semahat Özdenses 
ve Avni Anıl’ın 
eserlerinden oluşan 
eserlere yer verildi.

Konserin birinci 
bölümü Semahat 
Özdenses’in hüzzam 
eseri ile başladı. 
Koronun seslendir 
diği “Dün gece 
mehtaba dalıp, hep 
seni andım, öyle bir 
an geldi ki mehtap, 
seni sandım” adlı 
ilk parçadan sonra 
Özdenses ile ilgili

iki parça daha 
seslendirildi. 
Konserin birinci 
bölümünde daha 
sonra Necdet 
Tokatlıoğlu’nun 
eserlerine yer 
verilirken, ikinci 
bölümde ise Avni 
Anıl’ın eserleri 
seslendirildi. 
Konser sonunda

Kaymakam Mehmet 
Baygül, Şef Erdinç 
Çelikkol’a, Belediye 
Başkan Vekili 
Menderes Bingöl 
ise Bestekar ve 
çalıştırıcı Haşan 
Soysal’a teşekkür 
ederek çiçek 
verdiler.
Kaymakam Baygül 
yaptığı konuşmada,

Türk Sanat 
Müziği Korosu’nun 
Gemliklilere 
müziği sevdirdiğini, 
bu gecede 
aramızdan ayrılan üç 
değerli bestekarların 
eserlerini seslendire 
rek, duygu dolu 
anîar yaşanmasına 
neden olduğunu 
söyledi.

YENİ YILA ATAMER’DE GİRİN

YILBAŞI PROGRAMI >>
PİYANİST ŞANTÖR
TSM FASIL HEYETİ L
TSM SANATÇISI HARİKA ^7

POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE '

Rezervasyon Tel: 5171212 ■ info@atamerhotel.com

YILBAŞI ÖZEL MENUSU
PEYNİR TABAĞI ( 
SOĞUK ET TABAĞI W|
SERME MEZELER '■
ARA SICAKLAR 
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV
MEYVE
İŞKEMBE ÇORBA
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ O

KIŞI BAŞI 70.00 YTL
ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 YTL

mailto:info@atamerhotel.com


ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL
M VllUKnCRÜBEMİaECUMARlESİPAZARINMDA HİZMETİNİZDEYİZ.

FffATLAMMIZDÖKKANDAVEPAZAfiDAAYNIDIR.
TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 

YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

Belediye Sarayı Özhan Shopping Karsışı ■ TEL: 0,224 513 72 61

SÜT MAMÜLLERİ 

"Kolite tesadüf değildir"
* Eune Bejaz Peyn İr * Pastirma ÇeşİtIeri
1 ÇerKez' Dil Pejnİrİ ‘Kavurma ÇeşİtIerİ
1 Haci ZiyA Kaşari * DemİrcİoçIu Et ÜrünIerİ
‘Kars Kaşari ‘BaI'ReçeI
* Krem Pejnİr * İzmir Tuh' MiUiç
1 Sepet Pey» ‘ ZfyrİN ÇeşİtIeri
‘Kaşar Lor» * Taİiİn PeLmez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Okurlarımızın 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz.

Gazetemiz ile birlikte ‘Yılbaşı’ ekini almayı unutmayınız31 Aralık 2008 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Saat 24.oo’de tüm dünya yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşayacak

2009 yılına zamlarla giriyoruz
Yarın başlayacak olan yeni yılda hayatımızı etkileyecek bir çok konuda zamlarla karşılaşa
cağız. Devlet ve belediye bütçelerinin zamlı tarifeleri 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren başlıyor.
Bu gece saat 24.oo 
de sona erecek olan 
2008 yılı giderken 
yerine zamlı bir 
yeni yıl bırakıyor. 
Kamu kurumlarının 
tümünde 1 Ocak 
2009 tarihinden 
itibaren zamlı tarife 
ler uygulamaya 
giriyor. Hükümetin 
2009 bütçe 
yasası ile birlikte 
yaşamımızı A’dan

Tye ilgilendiren 
birçok konuda zam
larla karşılaşacağız. 
Noter harçlarından, 
motorlu taşıtlar 
vergilerine, beledi 
yelerde çevre temiz
lik vergilerinden 
su fiyatlarına hatta 
mezar fiyatlarına 
kadar bir dizi yeni 
zamlar bizi bekliyor. 
Maliye Bakanlığı, 
harçları 2009 yılı için

yüzde 12 oranında ayda yüzde 4, ikinci 
arttırırken, ilk altı altı ay için yüzde 4.4

oranında zam yaptı. 
Mahkeme harçları, 
noter harçları, tapu 
harçları zamlardan 
nasibini alırken, 
pasaport harçları 
da arttırıldı.
Ehliyet alacak sürü 
cülerin belgelerine 
de zam gelirken, bu 
zamlar hayatımızı 
olumsuz yönde 
etkileyecek.
2008 yılı içinde

dogalgaza yapılan 
zamlardan sonra, 
elektriğe de yapılan 
büyük zamların 
olumsuzluğu de
vam ederken, 2009 
yılında kamu zamla
rı da bunun üzerine 
eklenince, global 
krizin yaşandığı 
bir ortamda vatan
daşın ekonomik 
sıkıntıları bir 
kat daha artacak.

2008’i uğurlarken
Şaka maka, bir yılı daha geride bırakıyoruz.
2008 yılının ilk günü, "Hoş geldin 2008" 

demiştik.
2008'den pek umutlu olmamakla birlikte, 

yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadık.
Bu mutluluk kısa sürdü.
Geriye doğru baktığımızda, 2008 kara bir yıl 

olarak tarihe geçti.
Kara kıtada savaşlar durmadı.
Depremler, su ' baskınları, hastalıklar, 

suikastlar ve yılın ilk yarısında ABD’de 
başlayıp dünyayı etkileyen ekonomik kriz.

Devamı sayfa 5’de

lısılılHıWı
Kar yağışı nedeniyle Bursa'da 16 köy yolu 
nun trafiğe kapandığı bildirildi. Yetkililer, 
kapalı köy yollarının açılması için 13 ekib
in çalıştığını bildirdi. Bursa İl Özel idare
sinden alınan bilgiye göre, Bursa'ya bağlı 
16 köy yolu kar nedeniyle kapandı. 
Yetkililer, kapalı yolların açılması için 13 
ekibin görev başında olduğunu söyledi. 
Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Bur 
sa'nın bazı köylerinde kar kalınlığının bir 
metreyi bulduğu belirtildi. Bursa Meteo 
roloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar 
yağışının belirli aralıklarla bugün de süre
ceğini açıkladı. Okulların tatil edilip edil 
mediğini öğrenmek isteyen binlerce vatan 
daş ise Bursa Emniyet Müdürlüğü 155 
Polis İmdat Hattı'nı aradı.

Mehmet Turgut, ada» 
adaylığını acımıyor

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
2009 Mart ayında 
yapılacak yerel 
seçimlerde yeni 
den belediye baş 
kanlığına talip 
oldu. Turgut, 
bugün saat 
13.oo’de AKP ilçe 
merkezinde aday 
adaylığı başvu
rusunu yaparak, 
belediye başkan
lığı adaylık yarı 
şında ‘Ben de 
varım’ diyecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Barış...
İsrail’in Gazze Şeridi’nde yüzlerce inşa 

mn ölümüne yol açan hava saldırısı çok 
manidar.

Obama ABD’ye başkan seçildi...
İlk kez bir siyah, bir Müslüman lider.
Saldırı dünyada çok etkili olan Yahudi 

Lobisi’nden Obama’ya anlamlı bir mesaj 
taşıyor.

“Hey Obama ayağını denk al..”
Amacım Yahudi düşmanlığı ya da insan 

ayrımı yapmak değil..
Tek dileğim önemli bir ayrıntıya dikkat 

çekmek..
Dünyada.
Hala “barış” yolu sevgiyle ısıtılamıyor.
Din, dil, ırk, mezhep ayrımları ve 

savaşları hız keshıeden sürdürülüyor.
Son örnek Gazze Şeridi’nde verildi.
Onun için Türk Hükümeti’nin dış poli

tikasının çok ince ayarlı olması gerekiyor.
Kimsenin dümen suyuna yatmamak 

şart.
Ulusal çıkarlar odaklı politika esas alın

malı..
Kuşkusuz bizi yönetenler de öyle yapı 

yorlardır..
Çünkü kimsenin bu ülkenin düşmanı 

olduğunu söyleyemeyiz.
Ancak.. BOP denilen bir proje var. 

Amerikalıların dayattığı Büyük Ortadoğu 
Projesi.. Biz de bu projede “taraf'olduğu
muzu söylersek yanlış bilgi vermeyiz ..

Çünkü bizim aşırı yurtsever 
başbakanımız kendi ağzıyla ben BOP’un 
eş başkanıyım demişti ya..

BOP bizim için iyi bir proje değil..
Ulusal çıkarlarımıza ve ulusal dış poli

tikamıza aykırı..
Bunu ben demiyorum..
CIA eski üst düzey yöneticilerinden 

Graham Fuller diyor.
Büyük Orta Doğu Projesi’nin bir fela 

kete dönüştüğü nü ve Türkiye’nin Orta 
Doğu’da Amerikan planlarına dahil olma
masının kendi çıkarına daha çok hizmet 
edeceğini öne sürüyor Fuller..

Fuller’e göre;
Orta Doğu’da Türkiye ile Amerikan 

çıkarları birbiriyle uyuşmuyormuş. Türki 
ye’nin VVashington yörüngesinde olmayan 
bir siyaset izlemesi gerekiyormuş. Çünkü 
Amerikan planlarına dahil olmamız idam 
fermanımızın imzalanması anlamına geli 
yormuş.

CIA için Türkiye, Suudi Arabistan, Lüb 
nan ve Afganistan’da da görev yapan Ful 
ler’in dedikleri bu kadarla kalsa iyi..

Türkiye ve İslam konusundaki 
düşünceleri nedeniyle çok eleştiriler almış 
olan Fuller, Türkiye’nin kendi Kürt sorunun 
rehini haline geldiğini ve bölgesel bir güç 
olmak için Kürt sorununu çözmesi gerek
tiğini de vurguluyor.

Bizim ABD’yle ortak siyaset izlememizi 
şöyle tanımlamak olanaklı..

Kurtla aynı yatağa girmek..
Bugüne dek.
Bize stratejik ortak ünvanını veren 

ABD’den elde kalanlar neler?
Giderek tırmanan “Kürt” sorunu..
Gelişemeyen ve dışa dayandırılan bir 

ekonomi..
Bağımlılaşan sanayi.
Demek ki,
ABD’yle “müttefik” olmak demek 

ABD’nin yörüngesinde kalmak demek.
O halde;
Türkiye, kendi çıkarlarına uygun, rasyo 

nel, bağımsız ve barışçı bir siyaset izlemek 
zorundadır. _________________

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili 
Hidamet Asa, 
7 Ocak 2009 tarihinde 
gerçekleştirilecek 
Mudanya Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Genel 
Kurulu öncesinde 
seçim çalışması 
yapan adayların, 
ilçedeki zeytin 
üreticilerini 
kandırdığını söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu'nda 
İznik temsilcisi olan 
Başkanvekili Hidamet 
Asa, eski birlik 
başkanı Kamuran 
Yılanlı'nın gazetel
erde yer alan açıkla
malarına çok 
şaşırdıklarını ifade 
etti. Yıianlı'mn, 7 
Ocak'ta yapılacak 
Mudanya Kooperatifi 
seçimini, 
"Marmarabirlik seçi
mi" gibi gösterdiğini, 
oysa öncelikle ken
disinin de Mudan 
ya'da delege 
seçilmesi gerektiğini 
kaydetti. Yılanlı'nın, 
Mudanya'da 
seçilmeden, 
Marmarabirlik 
Genel Kurulu'nu oluş
turan diğer ilçe 
delegelerinin kendisi
ni aday göstereceği 
şeklindeki açıkla
masının tamamen 
yalan olduğunu 
belirten Hidamet

Bu hafta donacağız
Hava aşırı soğurken, 
sıcaklıklar bugünkü 
değerinden 
3-5 derece daha 
düşük olacak. 
Türkiye’nin iç kesim
lerinde hemen hemen 
her kentte devam 
eden kar yağışı 
bugün Doğu 
Anadolu, Karadeniz, 
Sivas ve Kayseri 
boyunca sürecek. 
Bolu, Kocaeli, Afyon 
ve Ankara çevresinde 
ise kar hafif 
olarak görülecek. 
1 derece aşırı soğuk 
kabul edilen İstan
bul’da hava sıcaklığı 
0 derece hissedile
cek, termometreler 
3 dereceyi göstere
cek. Kentte yağış 
yağmur ve yüksek 
yerlerde hafif kar 
olarak sürecek. 
Sibirya soğuklanndan

Asa, "Kamuran 
Yılanlı'nın Marmara 
birlik Genel Kurulu'n 
da İznik delegesi 
tarafından aday 
gösterilmesi ya da 
destek verilmesi 
kesinlikle söz 
konusu değildir" 
dedi.

ÜRETİCİ İRADESİ 
HİÇE SAYILIYOR 
Hidamet Asa, şunları 
söyledi: "Maalesef 
bazı Mudanya aday
ları, hem Mudanya 
Kooperatifi organları
na seçilmek için aday 
olan diğer gruplarda
ki arkadaşlarının, 
hem de Mudanya 
Kooperatifi dışındaki 
tüm kooperatiflerin 
delegelerinin irade 
lerini hiçe saymak

Akdeniz de etkilene 
cek, Antalya aşırı 
soğuk bir gün yaşa 
yacak. Erzurum 
için -10 derece aşırı 
soğukken, antalya 
için 7 derece aşın 
soğuk sayılıyor.
31 Arahk’ta Marmara, 
Ege, Akdeniz ve İç 
Anadolu’nun büyük 
bölümünde önemli bir 

gibi etik dışı bir tu 
tum içerisindeler. 
Bu tutum aslında 
Marmarabirlik gele 
nekleriyle de bağdaş
mamaktadır. Kaldı ki, 
Mudanya'daki tüm 
birlik delege aday
larının her birinin 
Marmarabirlik'e üye 
olacak ve başkanlık 
yapabilecek nitelikte 
olduğuna inanıyoruz. 
Böyiesine sabırsız ve 
baskıcı davranışın 
ortaklar tarafından 
etraflıca sorgulan
ması ve iyi değer
lendirilmesinde fayda 
vardır."

ÜRETİCİ ORTAKLAR 
GERÇEKLERİ 
GÖRMELİ
Kamuran Yılanlı'nın 
başkaları adına 

yağış beklenmiyor, 
hava açık olduğun
dan yılbaşı akşamı 
dondurucu soğuk 
havada geçecek. Yeni 
yıla Türkiye’nin en 
doğusu karla girecek. 
Çarşamba günü kolay 
kolay kar yağmayan 
Karadeniz’in sahil 
şeridinde dahi 
Samsun’dan Trabzon 

konuşarak seçim

Asa, "Yılanlı, yalan
larla organize ettiği 
seçim çalışması kap
samında üreticiyi 

uygulamaksızın bol- 
nenin tüm urunum» İtebilmesi mümkün 

değilken, Sayın 
Yılanlı P°P.uh  ̂k‘ 
lamalarla üreticiyi 
kandırmaktadır. 
Avnı şekilde, başka 
biraday M“fat 
&Xdei& 

seçilmeden kendisini 
^aaS-W 

gibi göstermesi uretı-

Marmarabirlik 
üzerinden yurut-■ 
meleri, zeytin uretı 
-isi ye kooperatif 
delegelerinin oylanna 
ipotek koymak 
anlamına gelir 
dedi. .
SŞûtJdamet 

Asa, Mudanya!' 
zeytin üreticilerinin 
de\ adayların yalan
larla bezenmiş 
hayali vaatlerine kan
mamalarını istedi.

ve Rize’ye kadar 
çarşamba günü kar 
yağışı olacak. Yeni 
yılın ilk günleri hava 
açık olacağından 
kuvvetli buzlanma 
olacak. Sıcaklıklar 
cumartesi günü 
Marmara ve Ege’de 
lodos ve beraberinde 
gelecek yağmurla 
birlikte biraz artacak. 
İstanbul'da etkili olan 
soğuk havayla birlik
te kar yağışı başladı. 
İstanbul'da, kentin 
bir çok noktasında 
kar yağışı etkili olu 
yor. Trafikte aksama 
lara neden olan 
yağışın akşam saat
lerinde de yer yer et 
kili olması bekleniyor. 
Kar yağışı ile birlikte 
etkisini sürdüren 
soğuk hava ise 
vatandaşlara zor 
anlar
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Bursa Valisi 
Şahabettin Harput, 
BursalIların yılbaşı 
nedeniyle 31 Aralık 
2008 Çarşamba ve 1 
Ocak 2009 Perşem 
be gününü huzur ve 
güven içerisinde 
geçirmelerini sağla
mak için bir dizi ted
bir aldıklarını belirtti. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı başta 
olmak üzere, II Jan 
darma Komutanlığı, 
İl Emniyet Müdürlü 
ğü, Sağlık Müdürlü 
ğü, Uludağ Elektrik. 
Dağıtım A.Ş. Bursa İl 

> Müdürlüğü, İl Tele 
kom Müdürlüğü, 
Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü, DSİ 1. 
Bölge Müdürlüğü ve 
İl Özel İdaresi ile 
tüm kamu kurum ve 
kuruluşların hazırlık
larını tamamlayarak 
yılbaşını beklemeye 
başladı.
Yılbaşında Bursa'da 
kuramların aldıkları 
tedbirler ise şöyle 
sıralandı: 
Büyükşehiı^ 
BefedTyesı Zabıta 
Daire Başkanlığınca 
vatandaşların daha 
iyi ve huzurlu bir 
ortamda yılbaşını 
geçirmeleri amacıyla 
Zabıta Ekipleri 31 
Aralık 2008 Çarşam
ba günü ile 1 Ocak 
2009 Perşembe 
günü vatandaşlara 
her konuda yardımcı 
olmak için gerekli

önlemlerini almış 
olup, Şehirlerarası 
Otobüs Terminali 
Zabıta Karakolu da 
yeterli sayıda per
sonel görevlendire
cektir. Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı her 
türlü itfaiye hizmeti
ni diğer günlerde 
olduğu gibi yılbaşı 
gecesi de sürdüre
cek. Otobüs 
İşletmesi Müdürlü 
ğünce yılbaşı gecesi 
saat 24.00'e kadar 
normal seferler 
sürdürülecek olup, 
yölcu yoğunluğu 
olan güzergahlarda 
ek seferler konula
bilecek, ayrıca 
Bursaray'da yılbaşı 
gecesi seferlerini 
02.00'ye kadar uzat
acak. Ayrıca yılbaşı 
gecesi kar yağışına 
karşın Büyükşehir 
Belediyesi Yol bakım 
Onarım Şube Müdür 
lüğü de görevinin 
başında olacak ye 
vatandaşlar 248 88 
68 nolu telefona 
bâşvürabîîecekîer. 
Yılbaşında İl 
Jandarma Komutan 
lığı da emniyet ve 
asayişi temin edip, 
kamu güvenliğini 
sağlayacak, yollarda 
trafiği düzenleyip, 
trafiğin yoğun oldu 
ğu yollarda trafik 
kontrolleri yapacak. 
Yılbaşında Jandar 
ma sorumluluk böl-

gesinde ikamet eden 
vatandaşların emni 
yet, asayiş ve trafik 
konularındaki tüm 
ihbar ve şikayetlerini 
değerlendirerek, 
meydana gelen olay
lara süratle müda
hale edebilmek için 
Harekat Merkezi, 24 
saat görev yapacak. 
Hareket merkezine 
başta 156 Jandarma 
İmdat telefonu ol 
mak üzere vatandaş 
acil durumlarda 261 
57 07 nolu telefona 
başvurabilecekler. 
Yılbaşında Bursa İl 
Emniyet Müdürlü 
ğü'de görevinin
başında asayişi 
sağlayacak. II EıEm
niyet Müdürlüğü 
ekipleri 31 Aralık 
2008 günü saat: 
08.00'den, 1 Ocak 
2009 günü saat 
08.00'e kadar 
umuma açık eğlence 
yerlerinin yoğun 
olduğu bölgelerde 
tedbirlere ağırlık 
verecek. Önemli 
kavşakları ve halkın 
kalabalık olduğu 
yerlerde hırsızlık, 
yankesicilik, 
dolandırıcılık, kap- 
kaç ve sarkıntılık 
olaylarına karşı ted
birler en üst 
düzeyde alınacaktır. 
Trafik tedbirlerine 
ağırlık verilerek, 
Ankara, İstanbul ve 
İzmir yollarının şehir 
içinden geçiş güzer-

gahlarına, önemli 
kavşaklara ve 
eğlence yerleri 
çevrelerine ve güz
ergah üzerlerine 
mutlaka ekip 
çıkartılacaktır. 
Uludağ yolunda da 
Trafik Denetleme 
Şubesince yeterli 
sayıda ekip ve per
sonel 
görevlendirilmek 
suretiyle gerekli ted
birler alınacak. 
Vatandaşlar ise 
başta 155 polis 
imdat olmak üzere 
telefondan da 
başvurabilecek. 
Yılbaşı nedeniyle 
meydana gelebile
cek elektrik arızaları- 
na en kısa sürede 
müdahale edebilmek 
için İlçe İşletme ve 
Bakım Müdürlükleri 
ve bağlı İşletmelerde 
24 saat görev esası
na göre nöbetçi 
amirler tayin edildi. 
Tüm İlçelerde arıza 
ekipleri vardiyaları 
düzenlenerek, arıza 
halleri dışında pro
gramlı kesinti yapıl
mayacak. Yılbaşı 
tatili süresince arta
cak haberleşme 
trafiği nin aksaksız 
olarak sağlanması 
ve gelen taleplerin 
süratli, kaliteli ve 
emniyetli bir şekilde 
karşılanması için 
nöbet düzenlemesi 
ve personel 
takviyesi yapıldı.

Serbest Kürsü

Derneği 
rmin 
doğru
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mayı ve 
ışmayı 
ledefiyle 
kierini 
lalıoğlu, 
e çok 
konuş* 
talanınızı 
rimizi 
yan- 
lüzelt- 
k.
jrsu, 
oldu, 

ancak

oğru kul* 
Biz de 

iıktan 
derimizi, 
ı gördük, 
ırslarıyla 
«anı 
lüyükşe 
esi'ne 
diyoruz" 
itu.

özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri Işıklar Askeri 
Lisesi’ni ziyaret etti. 
Öğrenciler Rehber

öğretmenleri 
Zübeyde Uludağ, 
Fen ve Teknoloji 
öğretmeni 
Tekyeddin Çağlayan

ve İngilizce öğret
menleri Gözde 
Kamber ve Bihter 
Altay ile birlikte yap
tıkları ziyarette, hem

bilgi sahibi oldular 
hem de Askeri Lise 
öğrencilerinin hazır
ladığı mini konseri 
dinlediler.

I IL ' ■ İm I
Irmak ÖZYALÇIN

w jHg Bilgi Üniversitesi
Televizyon - Reklam

Ne olacak halimiz?...
Biz küçükken ana- babalarımızın veya 

büyüklerimizin söylediği her şey yasa 
gibiydi...

Büyüklerimizden biri bir bakış attı mı 
sus pus olur, yer yarılsın da yerin dibine 
girelim isterdik...

Ödümüz patlardı saygısızlık etmeye..
Bir şeye yasak konursa, hayatta doku

namazdık..
Babamız haberlerimi seyrediyor , otu

rur bizde seyrederdik..
Sıkıysa çıt çıkar, başka kanalı iste.. 

Düşünmezdik bile..
Annemiz masayı mı kuracak, koşar 

yardıma giderdik..
Büyükler aralarında konuşurken asla 

araya giremezdik..
Terbiyesizlik yapmak, asla aklımızdan 

geçmezdi..
Bilmeden bir şey yaparsan; kaş -göz 

işaretleri veya masa altından dürdükleme 
ler olur, yine de pot kırarsan eve gidince 
gününü görürdün..

Bizim nesil mum gibi yetiştirildik ..
Yaşım çok ileri değil ama şimdi ki nesle 

bakıyorum da bizim nesille uzaktan yakın
dan hiç alakası yok...

Fikrini açıkça söyleyen, hakkını savu
nan, susmayan, farklı fikirler geliştirebilen 
ve düzgünce tartışa bilen internet işinde 
yoğrulmuş bir nesil..

Süs dedin mi daha çok konuşuyorlar..
Her konuda fikirlerini korkusuzca ortaya 

atabiliyorlar..
Yasakları sorguluyor. Çatır çatır fikirleri

ni savunuyorlar..
Ana babalarından ders almak yerine, 

“sizler geriden kaldınız” diyen, onlara ders 
vermeye çalışan, eğitimli, yabancı dil bilen 
bir nesil var karşımızda..

Yeğenim annesine “Seninle pazarlık 
yapalım “ diyebiliyor.

“Neden benim fikrimi beğenmediniz..
Değişikliklere ve zamana açık 

değilsiniz” diyebiliyor.
Bizlerinde yaşı genç..
Ama şimdiki çocuklardan öğreniyoruz, 

bir çok şeyi, olgun insan olmayı, konuş
mayı, giyinmeyi..

Büyümeyi, gelişmeyi, yaşamayı..
İki nesil arasında kaldık işimiz zor..
Önce ki nesil çarptı bizi muma çevir

mişti..
Gelen nesilde yumuşatmaya çalışıyor..
İki ara bir derede kaldık..
Yani olan bize oldu..
Şaşkın ördekler gibi ortalıkta dolaşı 

yoruz.
Eskiden de zordu..
Şimdi de zor..
Ne olacak bizim halimiz dersiniz ?....

K AŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER
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Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 51.3 35 95



31 Aralık 2008 Çarşamba Gemlik KŞrffez Sayfa 4

Geçtiğimiz günlerde, istifa eden Demokratik Partililer düzenledikleri yemekte biraraya geldi

İsılla eden OP’lilerden gövle gösıerisi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
istifa eden Gemlik 
DP ilçe yöneticileri 
düzenledikleri 
yemekte bir araya 
gelerek gövde 
gösterisi yaptılar. 
Eski ilçe başkanı 
Elektrik Mühendisi 
Mehmet Hamaloğlu 
ile istifalarına yol 
açan belediye 
başkan adayları Dr. 
Adnan Bıyıklı'nın da 
katıldığı yemekte, 
istifayla parçalan
madıklarını aksine 
daha güçlü şekilde 
bir arada kalacak
larını ve belirlenen 
adayı değil sadece 
partilerine destek 
vereceklerini 
duyurdular.
Sea Life'ta düzenle
nen yemeğe, istifa 
eden yönetim kurulu 
ile disiplin kurulu 
üyelerinin tamamı 

l katılırken, 
I adaylığının Genel 
I Merkez ve II merkezi' 
tarafından kabul 
görmeyen Dr. Adnan 
Bıyıklı, yapılanların

kendisine karşı 
hakaret biçiminde 
olduğu nu belirterek, 
"İl yönetiminde 
yaklaşık 10 ay 
görev yaptığım 
süre içinde alışık 
olmadığımız tez
gahlarla karşılaştım. 
Bu yapılanların 
doğru ve samimi 
olduğuna inanmıyo
rum. Benim amacım 
bir şeyleri iyi yap
maktı ve bunu Gem 
lik ilçe teşkilatında 
gördüğüm için çok 
mutluyum. II başkanı 
bana sürekli seni 

aday olarak görmek 
isteriz demesine 
rağmen ilçe teşki
latını yok sayarak 
harcamaları beni 
üzdü. Ben ilçe teşki
latıyla birlikte görev 
adamıyım, görev 
verildiğinde her 
zaman partimin 
yanında olacağım. 
DP adayları tam 
bir fiyasko. İmam 
böyle yaparsa 
cemaat ne yapmaz" 
şeklinde konuştu.

30 MART 
SABAHI

BİZİ 
ANLAYACAKLAR 
Gemlik'te aday 
gösterdikleri Dr. 
Adnan Bıyıklı için 
herkesin "İyi tercih" 
dediklerini söyleyen 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Hamaloğlu, 
30 Mart sabahı 
kendilerinin haklı 
çıkacağını ve kendi
lerinin ne kadar 
haklı olduklarının 
anlaşılacağını 
söyledi.
Gemlik'te belediye 
başkanlığını kazan
mak için başarıya 

koştuklarının altını 
çizen Hamaloğlu, 
"Biz parti olarak 
gerçekten kafaya 
oynayacaktık. 
Ancak kirli eller 
pişmiş aşa su 
kattılar. Biz bu işin 
peşini bırakmaya
cağız. 30 Mart 
sabahı genel 
merkez bizim 
haklı olduğumuzu 
anlayacak. Bu 
oluşturduğumuz 
ekip bundan sonra 
Gemlik'teki tüm ' 
oda seçimlerinde 
ağırlığını koyacaktır.

Biz omurgalı 
insanların, sürüngen 
değiliz. Biz koltuğu 
kolay elde etmedik 
ve partimizi bırakan
lardan değiliz.
Biz seçimlerde 
kimseyi destekle 
miyoruz, sadece 
partimizi destekli 
yoruz" dedi.
Yaklaşık 2 saat 
süren yemek 
sürecince eski 
DP'liler bundan 
sonra yapacakları 
çalışmaları 
görüşerek, 
kararlar aldılar.

İMttllWİI|ll|iillll llaıiBi parti secim iciıı ıe nallar hütce awrm?
Bursa kamuoyunda 
aylardır tartışılan 
yeni adliyenin yeri 
Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
(TBMM) gündemine 
taşınıyor.
CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, TBMM 
Başkanlığı'na 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin 
tarafından cevap
landırılmak üzere 
soru önergesi verdi. 
Demirel öner
gesinde, "Bursa 
ilimiz sahip olduğu 
potansiyel ve 
gelişme sürecinde, 
mekan yetersizliği 
nedeniyle adli 
konularda, 
gecikmelerle karşı 
karşıya kalmaktadır. 
Bursa ilimizde 
faaliyet gösteren 
adliye binasının 
mekan yetersizliği 
sorunun çözümlen
mesi ile ilgili 
olarak şimdiye 
kadar yapılmış 
çalışmalarınız

mevcut mudur? 
Fiziki olarak 
yeterli olmayan 
adliye binası 
nedeniyle, ihtiyaç 
duyulan yeni 
mahkemelerin 
açılamaması 
nedeniyle ortaya 
çıkan aksaklıkların 
giderilmesi açısın
dan neler yapmayı 
planlıyorsunuz? 
Bursa ilimizde 
adliye binasına 
ek bina tahsisi ile 
ilgili olarak planlan

mış çalışmalarınız 
mevcut mudur? 
Bursa ilimizde, 
fiziki yetersizlikler 
nedeniyle geciken 
adli işlerin ve 
bu yönde yaşanan 
mağduriyetlerin 
çözülmesi 
amacıyla, Bursa 
iline yeni adliye 
binası oluşturulması 
amacıyla acilen 
neler yapmayı 
planlıyorsunuz?" 
sorularına yer 
verdi.

29 Mart 2009 tari
hinde yapılacak ye 
rel seçimler öncesin 
de partilerin seçim 
bütçeleri de belli 
olmaya başladı. 
Seçim çalışmaları 
için TBMM'de mil
letvekili olan partil
erden AKP 40-45 mil 
yon YTL, CHP 30-35 
milyon YTL, MHP 15 
milyon YTL, DSP 10 
milyon YTL, DTP 3,5 
milyon YTL, ÖDP 
250 bin YTL, BBP 
200 bin YTL bütçe 
ayırmayı planlıyor. 
Yerel seçimler yak
laşırken 2 bini aşkın 
belediye başkan
lığının yanı sıra 50 
bini aşkın muhtarlık, 
binlerce belediye ve 
il genel meclisi üyeli 
ği için yüz binlerce 
aday adayı yarışa
cak. Partiler ve aday 
lan afiş, broşür, bay 
rak, reklam ve mitin
gler için harcaya
cakları milyonlarca 
YTL ile küresel kri 
zin yaşandığı bu 
günlerde bir çok sek 
tör için umut olacak. 
Seçim sürecinde 
partiler, adaylar ve 
aday adaylarının har 

cayacağı toplam pa 
ranın 3 milyar doları 
bulabileceği ifade 
ediliyor. Sektör tem
silcileri, tanıtım ve 
propaganda faaliyet
leri için il belediye 
baş kan adaylarının 
as gari 200 bin YTL, 
ilçe belediye başkan 
adaylarının 50 bin 
YTL, muhtar aday
larının ise 10 bin 
YTL'yi gözden çıkar
maları gerektiğini 
belirtiyor.
Öte yandan aday
ların, 10 bin broşür 
için ortalama 1000 
YTL, 6 bin afiş için 2 
bin YTL, miting 
düzenlemek için ise 
10 bin ile 30 bin YTL 
arasında harcama 
yapması gerekiyor. 
Yerel seçimler önce
si TBMM'de milletve 
killeri bulunan parti
lerin yetkililerinden 
seçim bütçeleriyle 
ilgili bilgi aldı.
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Bülent 
Gedikli, ocak ayında 
88 milyon 489 bin 
YTL Hazine yardımı 
alacaklarını, bu pa 
ranın 40-45 milyon 
YTL'sini seçim büt 

çesi için kullanacak
larını söyledi.
CHP Genel
Başkan Yardımcısı 
Mustafa Özyürek, 
Hazine'den 50 
milyon 500 bin YTL 
alacaklarını, bunun 
30-35 milyon 
YTL'sini seçim 
bütçesi olarak 
ayırmayı düşündük
lerini kaydetti.
MHP İstanbul Millet 
vekili ve Genel 
Muhasibi Ümit Şafak 
da henüz seçim büt 
çesi oluşturmadık
larını ifade ederek, 
Hazine yardımı ola 
rak yaklaşık 30 mil 
yon YTL alacakları 
nı, bu paranın 15 
milyon YTL'sini se 
çimlerde kullanmayı 
planladıklarını 
belirtti. Şafak, 
genel mer kezin 
bayrak, açık hava 
reklamcılığı, bil- 
boardlar, gazete 
ilanları ve il teşkilat
larına destek olmak 
amacıyla kullana 
cakları bu paranın 
dışında adayların da 
kendilerine göre 
bütçe oluşturacak
larını söyledi. 
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Sunğiııek’teki okulların ihaleleri yanılnor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Sunğipek arazisinde 
Milli Eğitim'e 
ayrılan binalarda 
yapılması program
lanan liseler için 
ihaleler başladı. 
Kız Meslek Lisesi, 
Ticaret Meslek 
Lisesi ve Gemlik 
Lisesi'nin eğitim 
vereceği binaların 
ilki olan Kız Meslek 
Lisesi için yapım 
ihalesinin gerçek
leştiği öğrenildi.
Ödeneğinin v - / 
Genel Müdürlük :; 
tarafından aktarıldığı 
okul tadilat ve 
tamirat ihalesi 
ise İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü 
tarafından yapıldı. 
İhaleyi alan

yüklenici firmanın 
ihalenin askı 
sürecinden sonra 
netlik kazanacağı 
öğrenilirken, 
belirlenen ihale 
bedelinin de 
aynı zamanda 
açıklanması 
bekleniyor. 
Ortaöğretim 
kurumlarının bir araya 
geleceği kampüste 
ilk olarak Kız Meslek 
Lisesi yapım ihalesi 
gerçekleşirken 
Ticaret Meslek 
Lisssi’nra yapım 
ihalesinin de 
büyük olasılıkla 
Ocak ayı içinde 
yapılması bekleniyor. 
Üç lisenin Sunğipek 
arazisinde onarımları 
yapılacak binalara 
geçmelerinden

sonra boşalacak 
Kız Meslek Lisesi 

binasına büyük 
olasılıkla Halk

derslik ihtiyacının 
da biraz olsun 
rahatlaması 
bekleniyor.

Eğitimi Merkezi nin 
taşınması bekleniyor. 
Diğer iki lise 
binasının ise

ihtiyaç duyulan 
İlköğretim Okulları 
olarak hizmet vere
cekleri ve ilçedeki

Baştan Turgut öğrencileri kıramaJı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye.Başkanı 
Mehmet Turgut'u 
ziyaret eden 
Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencileri, 
bilgisayar ve 
camlara perde 
ihtiyaçları için 
söz aldılar. 
EML Öğrenci 
Meclisi Başkanı 
Yaşar Emre Pırtınlı 
ile öğrenci temsilci- 

■ leri Emre Ateş, 
Melih Özdemir ve 
Murat Duhan'ı 
dinleyen Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, isteklerini 
dinlerken kendisine 
okulun çeşitli 
ihtiyaçlarını gösteren 
fotoğrafları da 
dikkatle inceledi. 
Okulun spor 
salonunun yeniden 
düzenlenmesinde 
katkı sağlayan 
Belediye Başkanı 
Turgut'a öğrenciler 
ve öğretmenler 
adına teşekkür 
eden öğrenciler, 
1200 öğrencinin 
eğitim gördüğü 
ve Gemlik'te ara 
eleman yetiştiren

abone oldunuz mu? ‘Gemlik Körfez’ internette
SİminSS abone olun okuyun okutun www.gemlikkorfezgazetesi.com

diksiyon dersi
Köylü kadınlara

Bursa Buyukşehır kursta da gösteriy- 
Belediyesi Sanat ve or. Saitabat Köyü 
Meslek Eğitimi Kurs Kadınlan

tek okul olan EML'nin 
özellikle çizimler 
için eskiyen ve 
iş göremez duruma 
gelen bilgisayarların 
yerine 25 adet yeni 
bilgisayara ihtiyaç 
duyulduğunu, 
bunun yanında 
ise kendilerini 
güneş sıcağından 
ve soğuktan 
koruyacak sınıflar 
için perde ihtiyaçları 
olduğunu aktardılar. 
Okulun şu anda 

bu ihtiyaçları 
karşılayamaz 
durumda olduğunu 
ve kendilerinin 
de çizim eğitimini 
mutlaka almaları 
gerektiğini vurgu
layan öğrenciler, 
okulda temizlik ele
manının yeterli olma
ması nedeniyle de 
temizliğin yeterli 
yapılamadığını dile 
getirdiler. 
Öğrencilerin öne 
sürdükleri ihtiyaçlar

dan Bilgisayarlar 
ile sınıflara perdelerin 
karşılanabileceğini 
söyleyen Başkan 
Mehmet Turgut, 
konuyu 5 Ocak 
2009 Pazartesi 
günü yapılacak 
belediye meclisi 
gündemine önerge 
olarak getirecekleri 
ve büyük ihtimalle 
de meclis tarafından 
öğrencilerin 
isteğinin kabul 
edileceğini söyledi. 

ları’na (BUSMEK) 
katılan Saitabatlı 
kadınlar, aldıkları 
diksiyon eğitimiyle 
Türkçe'yi daha doğ 
ru kullanmaya 
başladıklarını 
söyledi.
BUSMEK, bu dö 
nem Saitabat Köyü 
Kadınları Dayanış 
ma Derneği üyeleri
ni ağırlıyor. 
Merinos'taki kurs 
merkezinde diksiy
on eğitimi alan Sai 
tabatlı kadınlar, 
Türk çe'yi daha 
doğru konuşmak ve 
kendilerini geliştir 
mek amacıyla kursa 
başladıklarını ifade 
ediyor. Dernek 
kurarak köylerinde 
gerçekleştirdikleri 
projelerle dayanış
manın en güzel 
örneğini sergileyen 
kadınlar, birlik ve 
beraberliklerini

Dayanışma Derneği 
Başkanı Sermin 
Cakalıoğlu, doğru 
iletişim kurmayı ve 
doğru konuşmayı 
öğrenmek hedefiyle 
kursa geldiklerini 
belirtti. Cakalıoğlu, 
"Birbirimizle çok 
daha güzel konuş
mayı ve hatalarımızı 
görüp birbirimizi 
eleştirerek yan
lışlarımızı düzelt
meyi istedik. 
Diksiyon kursu, 
çok faydalı oldu. 
Toplumun ancak 
yüzde 10'u 
Türkçe'yi doğru kul
lanabiliyor. Biz de 
kursa katıldıktan 
sonra eksiklerimizi, 
hatalarımızı gördük. 
Busmek kurslarıyla 
bize bu imkanı 
sağlayan Büyükşe 
hir Belediyesi'ne 
teşekkür ediyoruz" 
diye konuştu.

t

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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2008’i uğurlarken...
Asya kıtasında, Ortadoğuda, 

Arfika'da devam eden huzursuz 
luklar, zaman zaman sıcak savaşa 
dönüştü.

Barış sağlanamadı dünyada..
Türkiye’de ki karışıklıklar bitme

di.
Kürt sorunu derken, ermeni soru

nunu hortlattılar bu kez.
PKK saldırıları, şehit cenazeleri, 

canlı bombalar, aile cinayetleri, boğaz kesme 
olayları, cinsel saldırılar, kadınlara yönelik 
suçlar artarak devem etti yıl boyunca.

ABD’de başlayan kriz dalga dalga kıyılarımıza 
vurmaya başladı.

2008 son ayları dalgalar tsunamiye dönüştü.
Ülkenin en önemli fabrikaları bir bir kapılarını 

kapayınca, çalışanlar işsiz kaldı.
Bunun nereye varacağı ise belli değil.
Esnafın çoktan pili bitti.
Binlercesi icralık...
Sanayi de, tüccar da havlu atmaya başladı.
Asil Çelik kapısına kilit vurdu.
Orhangazi Döktaş, Gemlik Borusan, Fikosan, 

Yazaki de üretim kısmen kiminde ise tamamen 
durdu..

İşsizler ordusu büyüyor.
İşsizlik ileride açlığı getirecek.
Böyle giderse sosyal çalkantıların doğması 

kaçınılmaz.
Böylesine kötü bir tablonun yaşandığı bir yıl 

oldu 2008..
2008’de ülke ergenekon tutuklamalarıyla sal

landı.

Darbe teorileri yapıldığı ileri sürülerek, önemli 
siyasiler, gazeteciler emekli paşalar, işçiler, 
bilim adamları tutuklandı.

Ne zaman biteceği belli olmayan bir yargılama 
dönemi başladı...

2009’da da Türkiye’nin gündemini meşgul 
edecek olan Ergenekon duruşmalarından ne 
çıkacağını kimse bilemiyor.

Kriz her yönüyle kapımıza dayandığı halde, 
gerekli önlemleri zamanında almayan Hükümet,

krizden söz edenlere de kızıyor.
2008’i uğurlarken, 2009 yılı tüm 

dünyayı saran ekonomik kriz nedeniyle 
bilinmez bir yöne gidiyor.

Türkiye de asıl sıkıntının önümüzdeki 
aylarda yaşanmaya başlayacağını 
söyleyen ekonomistler, alınan önlem
leri de yeterli bulmuyor.

Türkiye’nin 2008’de AB ile olan ilişki
leri beklenen düzeyde geçmedi.

Kıbrıs sorununda belli bir ilerleme kaydedil 
medi.

Bütçe açığı aşağıya çekilemedi.
Başbakan bir türlü sakinleşemedi.
Danıştayla, Yargıtayla, Anayasa Mahkeme 

teriyle kavgalarını sürdürdü.
Bunlara bir de belli basını dahil etti.
Muhalefetle diyaloğ yerine ağız kavgalarını 

sürdürdü.
Bu da vatandaşın tansiyonunu arttırdı.
Doğalgaz ve elektrik zamları başta dar gelirliyi 

çileden çıkardı.
Vel hasıl, 2008 hiç de hoş bir yıl olmadı.
2008’i uğurlarken, 2009’dan umudumuz hiç 

yok.
Bizde bir söz vardır, ‘‘Gelen gideni aratırmış” 

diye..
2008 gidiyor ama, gelen 2009 bilin ki 2008’i 

çok aratacak.
2009 yılına karamsar olarak girmekle birlikte 

“Umut, fakirin ekmeği” deyimindeki gibi tüm 
okurlarımın yeni yılını kutluyorum.

2009’un az sıkıntıyla atlatılacak bir yıl olma 
sini arzulayarak, mutlu yıllar diyorum.

Ergenekon davası 5 Ocak'a ertelenıli
Ergenekon 
Davası'nın 35. 
duruşması sona 
erdi. Dava, 
5 Ocak 2009 
tarihine ertelendi. 
Silivri Cezaevi'nde 
görülen duruşmaya 
Mahkeme Başkanı 
Koksal Şengün 
maze reti nedeniyle 
katıla mazken, 
mahkemeye dün 
üye hakim Haşan 
Hüseyin Özese 
başkanlık etti.

Tutuklu sanıkları 
dinleyen mahkeme 
heyeti, duruşmayı

05 Ocak 2009 
Pazartesi gününe 
erteledi.

CHP'de dinleme soku
CHP Genel Saymanı 
ve Merkez Yönetim ■ 
Kurulu (MYK) Söz 
cüsü Mustafa Özyü 
rek, CHP Genel Mer 
kez Binasında “din
leme cihazı bulun
duğunu” söyledi. 
Özyürek, parti 
genel merkezinde 
gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
“bir MYK üyesinin 
odasında buldukları 
cihazı uzmanlara 
incelettiklerini 
ve dinleme 
amacıyla kullanıl 
dığını öğrendikleri

ni” söyledi.
Dinleme iddiaları 
üzerine genel 
merkezde zaman 
zaman arama yap
tıklarını anlatan 
Özyürek, söz 
konusu cihazın 
bir MYK üyesinin 
odasında bulun
duğunu ifade etti. 
Uzmanların “böcek” 
olarak tabir ettikleri 
dinleme cihazıyla 
ilgili polise herhangi 
bir başvuru yap
madıklarını kayde
den özyürek, 
“CHP'nin kimseden

gizleyecek bir şeyi 
yok ama habersiz, 
izinsiz dinleme, 
insan haklarına 
aykırı, haberleşme 
özgürlüğüne aykırı 
bir harekettir.
Hükümet bu 
yasadışı dinlemeyi 
önleyebilir ve 
önlemelidir” dedi. 
Özyürek, genel 
merkez binasında 
zaman zaman 
araştırma yaptık
larını ve kendi 
önlemlerini kendileri 
almaya çalıştıklarını 
da ifade etti.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGflGC RROK€Rİ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
_ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 .YIL- - - - - - - - - - - .— 
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Malı. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 M kombi, pimapen, laminant parke 65M 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
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
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Döviz kremsi 
alanlara vergi 

müjdesi
Şimdiye kadar kur 
yükseldiğinde ana
paranın kur farkı 
üzerinden alınan ve 
döviz kredisi kulla 
nan vatandaşın tak
sitinin ikiye üçe kat
lanmasına neden 
olan vergiyi sadece 
taksit üzerinden alı
nacak.
Bakanlar Kurulu 
dün önemli bir 

! karar alarak döviz 
■' jçedisiyle otomobil 
' ve tüketici kredisi 
alanları rahatlattı. 
Döviz kredisiyle 
otomobil ve ihtiyaç 
kredisi alanlar, kur 
yükseldiğinde ana
paranın kur farkı 
üzerinden Kaynak 
Kullanımını 
Destekleme Fonu 
(KKDF) ödüyordu. 
Bu da kredi taksi
tinin bazen ikiye 
üçe katlanmasına 
neden oluyordu. 
Bakanlar Kurulu 
aldığı kararla kur 
artışınının sadece 
taksit .tutarı üzerin 
den hesaplanmasını 
kararlaştırdı.
Alınan kararla, 
“Kaynak Kullanımı 
nı Destekleme Fonu 
uygulamasında, 
dövize endeksli ve 
diğer endeksli 
kredilerde fon kesin 
tileri, taksit tutarı 
içindeki anaparanın 
kur farkı veya en 
deks farkı ile dö 
pem faizinin cari 

t kurdan-Yeni Türk

Lirası karşılığı veya 
fark faizin (spread) 
toplam tutarı üzerin 
den hesaplanır” 
denildi. Böylece 
döviz kredisi kullan- 
lanların her kur 
yükseldiğinde ana 
para borcunun 
arttığı kadar tutar 
üzerinden vergi 
ödemesinin önüne 
geçildi.
Böylece global 
ekonomik krizin 
kendisini hisset
tirdiği bugünlerde 
YTL cinsi krediler 
pahalı olduğu için 
dövize endeksli 
taşıt ve ihtiyaç 
kredisi kullanmak 
isteyenlerin de 
önü açılmış oldu. 
Bu krediyi daha 
önce kullananların 
mağdur edilmesi 
de engellendi. 
Merkez Bankası 
verilerine göre 
Türkiye’de taşıt 
ve tüketici kredi
lerinde toplam 
531 milvon YTL’lik 
döviz kredisi kul
lanıldı. Yaptığımız 
hesaplamada 
doların 1.74 
YTL’ye çıktığı ekini 
ayında bile devletin 
bu vergi nedeniyle 
32 milyon YTL’lik 
gelir elde etti.
Ancak 
otomobil ve 
tüketici kredisini 
dövizle alan bir 
çok vatandaş zor 
durumda kaldı.

ELEMAN ARANIYOR NÖBETÇİ ECZANE

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. YELDA ELİBOL

Matbaamızda yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK

31 Aralık 2008 Çarşamba 
SAĞLIK ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 2 
Tel: 513 03 63 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER RENİZ OTORÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53

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■VB- 

L 
i

VAPUR - FERİROTKAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

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

Karay oltan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42 OTOBÜS

K özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 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
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Mik.. 513 18 46

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)R

METRÖ 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm .612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 613 36 71

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habeş 513 16 37
taogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
lpra»az $13 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 5g 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 M 70
Totalgaz 5,4 17 00

HASTMHER

B
E

Devlet Hastanesi 51714 00
Sahil Dev. Hast. 511 21 20
Mar.*a0.Oc»0' Sil 14 M
Temokay Tomografi 51155 20
Uamantar Tıp Mrtı 51140 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
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md 513 45 21 182
Yazı İŞİ. Md 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

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

i MAR Pf »11 30 33
TUNCAVOTOOAJ 51114 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3244 
FİYATI : 25 Ykr. (KDV Dahil) 

Sahibi : Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

Haber Müdürü : Seyfettin ŞEKÎERSÖZ 
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)

IttııMİ
VEffÜS SİNEMASI 

MO 
IU5-14.IS 

16.15-I9.l5-2l.l5 
AROG

1I.50-I4.00- 
O ■ 19.00 • 21J0 

tatnasyon 
(Td:5l3332l)
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Marmarabirlik Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, 2008-2009 zeytin alım sezonunun bittiğini açıkladı 

Zeytin alım kampanyası 
bugün sona eriyor

Diş Hekimi
Özcân VURAL

ozcanvurall 933@hotmall.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORİIM
•Ay. ■'

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Marmarabirlik'in 
4 Kasım 2008 
tarihinde başlattığı 
zeytin alım kam 
panyası 31 Aralık 
2008 günü 
sona eriyor.
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker, 
bu yıl geçen yıla 
oranla daha çok 
alım yapmalarına 
rağmen, genel 
merkezin Gemlik'e 
verilen 4 bin 
tonluk kotanın 
doldurulamamış 
olmasını ortakların 
birliğe yeteri, 
kadar sahip 
çıkmamalarından 
kaynaklandığını 
söyledi.

Kargodan alıiılılan susturucu ile yakalandılar
Diyarbakır'dan 
kargo ile gelen 
uyuşturucu 
maddesini alabilmek 
için kargo ücretini 
borç bularak den
kleştiren 2 kişi, 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutukla
narak cezaevine 
gönderildi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube

CezaeııinegirmelricinHenıliisyerinilıurstınlaılı
Bursa'da bir resto 
rant işletmecisi, ceza
evine girebilmek için 
ruhsatsız tabancasıy
la kendi işyerini kur 
şunladı. İşyeri sahi 
binin, etrafında ken
disine baskı uygula 
yan insanlardan 
kurtulmak için 
cezaevine girmek 
istediği öğrenildi. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım

Geçen yıl alınan 
2 bin 540 ton 
zeytin atımına 
karşılık bu yıl 
3.694.479 kilo 
zeytin alınmasını 
memnunlukla 
karşıladıklarını 
belirten Peker, 
"Ortaklarımızın

Müdürlüğü tarafından 
yapılan açıklamada, 
Diyarbakır'dan 
kargoyla gelen 
uyuşturucu maddeyi 
teslim almak isteyen 
2 kişi takibe alındı. 
Narkotik Büro 
Amirliği ekiplerinin 
takip ettiği kişiler, 
esrar maddesinin 
bulunduğu kolileri 
almak için merkez 
Osmangazi 
ilçesi Gazcılar 

ilçesi Yeşil Mahallesi 
Yeşil Cadde 
üzerindeki Sefahat 
Restorant'ın sahibi 
Korkmaz Şahin (35), 
sabah saatlerinde 
polisi arayıp kendi 
işyerini kurşun
ladığını ihbar etti. 
Olay yerine 
gelen güvenlik 
güçleri, sarhoş 
olduğu görülen 
Korkmaz Şahin'i 

kooperatiflerine 
sahip çıkarak 
gelecek yıl birliğin 
belirlediği kotayı 
doldurmalarını 
bekliyoruz" dedi. * 
Alınan zeytinin 
karşılığı olan 
10.198.131 YTL 
bedelin yüzde

Caddesi'ndeki 
kargo şirketine geldi. 
70 YTL olan kargo 
ücretini ödemek 
isteyen zanlıların 
cebinden 60 YTL 
çıktı. 10 YTL 
bulabilmek için 
kargo şirketinden 
ayrılan zanlılar 
2 saat sonra yeniden 
geldi. İki koliyi 
alan zanlılar ticari 
taksiye bindi. 
Bu sırada polis 

gözaltına aldı. 
Yapılan incelemede 
işyerine isabet etmiş 
5 kovan bulundu. 
Kendi işyerine ruh
satsız tabancasıyla 5 
el ateş eden Kormaz 
Şahin, gazetecilere, 
cezaevine girmek için 
bu yola başvur
duğunu söyledi. 
Etrafında kendisine 
baskı yapan insanlar
dan bunaldığını ve

60 karşılığı 
5.019.530 YTL 
paranın ortaklara 
ödendiğini 
açıklayan Hüseyin 
Peker, kalan 
yüzde 40 alacakların 
ise Yüzde 20'sinin 
Nisan kalan 
yüzde 20*sinin de 
Temmuz ayında 
ödeneceğini 
duyurdu.
Zeytin alım 
kampanyasının 
bugün sona erme
siyle atımların 
kapandığını açık
layan Hüseyin 
Peker, kooperatif 
ortaklarının 
yeni yıla mutlu 
girmelerini 
temenni ederek, 
"Ortaklarımız 
Marmarabirlik ’e 
daha fazla sahip 
çıkmalarını bekli 
yoruz" dedi.

düzenlediği 
operasyonla 
zanlıları koliler için
deki 16 kilo esrar 
maddesiyle birlikte 
yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki 
sorgulamalarının 
ardından 'İştirak 
halinde uyuşturucu 
madde ticareti 
yapmak' suçundan 
sevk edildikleri 
nöbetçi mahkemece 
tutuklandı.

gece intihar etmeyi 
düşündüğünü 
belirten Şahin, daha 
sonra bundan 
vazgeçip cezaevine 
girip biraz yatmak 
amacıyla işyerini 
kurşunlamaya karar 
verdiğini anlattı. 
Gözaltına alınan 
Şahin karakola 
götürülürken, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Kılıçdaroğlu’nu yiyeceklerdir!...
Siyaset sahnesinde bir süredir Kemal 

Kılıçdaroğlu diye bir fırtına esiyor ...
Adam önce AKP’li ismiyle meşhur Mir 

Dengir Mehmet Fırat adlı Genel başkan 
yardımcısını perişan etti.

Onu siyasetten emekli etti.
Kalp krizine soktu..
Deniz Feneri soygun olayına girdi.
Feneri söndürdü.
Sonra Melih Gökçekle karşılaştı.
O alımlı çalımlı, ağzında laf çok, her 

boya giren, sinsi sinsi gülen Ankara’nın 
derebeyi Gökçek‘i de, Ben söylemiyorum, 
iyi haber veren kaynakların yaptıkları yoru
ma göre bir rauntta yedi, bitirdi, bertaraf 
etti.

Şimdi de İstanbul Belediyesini afişe 
ediyor..

“Sanmayın ki bu soygun sadece Anka 
ra’da var.

İstanbul’u haramilerin elinden kurtara
cağız”. diyor..

Mecliste ki konuşmasında Maliye 
Bakanı Kemal Unakıtan’a çatmış.

“Naylon fatura düzenlemekten fezlekesi 
olan kişi Maliye Bakanlığı koltuğunda otu
ruyorsa, o ülkede siyasete saygı yoktur” , 
demişti.. ......... . _ :

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi 
Güler konusuna girmiş.

“Senin otel paralarını niye Çalık ödü 
yor!” diye sormuş.

‘Paran yoksa ben ödeyeyim’ diye de 
eklemişti.

Kılıçdaroğlu; dışarıda soyulanlar ve 
soyanlar belli ama içerde neler oldu, par
alar kimin cebine aktı araştırın diyor.

Diyor ama Adalet Bakanı üç aydır 
Almanya’dan bir türlü gerekli dosyaları 
getiremiyor..

Neden korkuyorsa gelmiyor.
Kılıçdaroğlu son bir ayda fırtına gibi aktı 

AKP üstüne...
Ben Köşe yazılarım da taraf tutmamaya 

çalışıyorum.
Ama şu kadarını söyleyeyim, hemen 

hemen her parti “Ah keşke bizde de bir 
tane Kılıçdaroğlu olsa” diye hayıflanıyor- 
dur biliyorum...

Bu kesin...
Bir bildiğim şeyi söylemeden duramaya

cağım..
Kemal Kılıçdaroğlu CHP milletvekilidir.. 

‘Solcu solcunun kurdudur’ denilen bir 
parti içinde çalışan, dürüst bir milletveki 
li...

Kafasını kaldırana, Parti liderine yan 
bakana, dikkat çekene, alkış alana, kısaca 
lafı uzatmayayım, CHP yıllardır ikinci adam 
lan ve yıldızı biraz parlayanları eriten, yok 
eden, tek kişilik bir partidir...

öyleyse köşemde bilerek yazıyorum, 
yazdığımı tekrarlıyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu yiyeceklerdir 
yakında..

Ey benim gariban halkım bunu iyi bil...
Vurmaya başladıkları zaman arkasında, 

bu dürüst, cesur adam hiç kimseyi de 
bulamayacaktır.

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemliktorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmall.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
ww.gemliktorfezgazetesi.com
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Bursa Uludağ'da, 
kar kalınlığı 95 san
timetreyi bulurken, 
tatilciler yılbaşına 
karla girecek. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yetkilile 
rinden alman bilgiye 
göre, şu an kapalı 
ve sisli bir havanın 
hakim olduğu Ulu 
dağ'da, görüş 
mesafesi 50 metre 
nin altına düştü. 
Hafif bir kar yağışı 
mn devam ettiği, 
son 24 saat içinde 

metrekareye 14 kilo* 
gram yağış düştüğü, 
yüksek yerlerde kar 
kalınlığının bir 
metreyi aştığı belir
tildi. Hava sıcaklığı 
mn rüzgarın da etki 
si ile gece ve gün 
düz değişmeden sıfı 
rın altında eksi 9-10 
derece civarında sey 
rettiği Uludağ'da 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı da 
yaşanmakta.
Çarşamba akşamına 
kadar kar yağışının

KAMPAN
“2009 Sezonu ko^tlmn^ 1

Düğün, Nişan ve Sünnetlerde,
Iş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 

Özel gece ve Davetlerinizde, 
Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, I

Doğum günü kutlamalarınızda, 
Çok zengin Nikah şekeri çeşitlerinde

Ve daha bir çok organizasyonda, 
Bütçenize uygun konseptler. 

SÎZLERE BÎR TELEFON KADAR YAKIN

devam edeceği 
Uludağ'da 
Perşembe ve 
Cuma açık geçecek, 
hafta sonundan 
itibaren ise yeni 
bir yağışlı hava 
hakim olacak.
Turistlerin rahat 
ulaşımı için Kara 
yolları ekipleri 
aralıksız çalış
malarını sürdürür 
ken, yaşanan don 
olaylarına karşı 
sürücülerin dikkatli 
olması istendi.

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEML 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon

YENİ YILA ATAMER’DE GIRI

YILBAŞI PROGRAMI

Rezervasyon Tel: 5171212 ■ info@atamerliofel.coi
KİŞİ BAŞI 70.00 YTL

ÇOCUK MENÜSÜ 25.00 YTL

YILBAŞI ÖZEL MENÜSÜ
PEYNİR TABAĞI 
SOĞUK ET TABAĞI 
SERME MEZELER 
ARA SICAKLAR
ANA YEMEK KUZU TANDIR, İÇ PİLAV 
MEYVE 
İŞKEMBE ÇORBA 
LİMİTSİZ YERLİ İÇKİ

PİYANİST ŞANTÖR 
TSM FASIL HEYETİ
TSM SANATÇISI HARİKA 
POP MÜZİK SANATÇISI BAHAR 
ORYANTAL SANATÇI ZAHİDE

http://www.alporganizasyon
mailto:info@atamerliofel.coi
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