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MmîMiMİiii
2008'in son aylarında yapılan yedi indin 
min ardından bu yılın ilk gününde şoförle 
re müjde geldi. Son ayarlamayla benzinin 
litresi 3 Kuruş daha ucuzladı. Böylece 95 
oktan kurşunsuz benzin 2,74 Türk Lira 
sı'ndan 2,71 Türk Lirası'na geriledi. Moto 
rin ise İstanbul'da POAŞ istasyonlarında 
2,37 TL'ye satılmaya başlandı.

alediye Başkanı Mehmet Turgut, aday adaylığını son gün açıkladı

“Seçilirsem Gemliki 
Avrupai kent yapacağım’'
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, başvurula 
;ın sona erdiği dakikalarda aday adaylığı için 
başvurusunu kalabalık bir davetli huzurunda 
vaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
day adayı Recep Altepe’nin de katıldığı aday 
adaylığı açıklama töreninde konuşan Turgut, 

'ne konuşmasına ‘Nereden nereye’ giderek 
taşladı ve borçlu bir belediye aldıklarını, 50 
bilyon YTL yhtırım yapan belediye haline gel 
diklerini belirterek, ‘Gemlik’te devrim yaptık’ 
?:edi. Mehmet Turgut ile birlikte AKP’de aday 
adayları sayısı 6’ya çıktı. Haberi sayfa 3’de

Teni )ila laciafarla airtlik

Ankara’da yeni yıla birlikte girmek isteyen 7 ün i 
versite öğrencisi, karbonmonoksit gazından zehir 
lenerek yaşamını yitirirken, Tayland’ın başkente 
Bangkok’taki bir gece kulübünde çıkan yangında 
59 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk cinayeti İstan
bul’da işlenirken, çıkan bazı kavgalarda çok sayı
da vatandaş yaralandı. Haberi sayfa 6’da

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

। Başvurusunu son gün yaptı
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, eski yılın 

3on günü, AKP’de başvuruların da son saat
lerinde, belediye başkanlığı aday adaylığı 
başvurusunu yaptı. AKP İlçe binasında bu 
nedenle bir tören düzenlendi.

I Başkan Turgut, aday adaylığı açıklamasına 
j. katılacakları tek tek telefon ederek çağırdı.
fi Dışarıdan da katılanlar vardı.
• Başta, Büyükşehir Belediyd^Başkan adayı 
P olacağı kesin gözüyle bakılan Osmangazi 
«I Belediye Başkanı Recep Altepe, Kestel, Gürsu 
I ve Keleş Belediye Başkanları da vardı.

 Devamı sayfa 5’de

DP’de ilce yönetimi 
kurma görevi Yavuz 

Alemdar a verildi
Demokrat Parti İl 
ve ilçe yönetimi 
arasında Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı nedeniyle 
çıkan anlaşmazlık
tan sonra DP ilçe 
yönetiminin topluca 
istifa etmeleri üzeri 
ne DP ilçe yöneti
mini oluşturma 
görevi Yavuz Alem 
dar’a verildi. 4’de

SniHwilnihiiw
YSK'nın, internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, seçi 
me katılma koşullan 
nı taşıyan 19 siyasi 
parti belirlendi. 
Buna göre, mahalli 
idareler seçimine 
katılacak partiler 
şunlar:
"Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Anavatan
Partisi, Bağımsız 
Türkiye Partisi, 
Büyük Birlik Partisi, 
Cumhuriyet Halk

Partisi, Demokrat 
Parti, Demokratik 
Sol Parti, Demokratik 
Toplum Partisi, Emek 
Partisi, Genç Parti, 
Hak ve özgürlükler 
Partisi, İşçi Partisi, 
Liberal Demokrat 
Parti, Millet Partisi, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi, Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi, 
Saadet Partisi, 
Sosyaldemokrat 
Halk Partisi, Türkiye 
Komünist Partisi."

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

Buluşma srail'e teptiler eığ Bibi hiwiww
. Apolet

Yeni bir yıla girdik..
Sırtımızda bir yığın dertle.. Ama biz bu dertler* 

den arınırız..
Örneğin.. Bağımsızlık Savaşından Cumhuriyete 

giden yolda da engeller çoktu.
Hepsi bir bir aşıldı. Aşıldı aşılmasına da ne 

yazık ki “miras” tüketildi..
Ülkeyi aydınlatan mumlar tek tek söndürüldü, 

söndürülmeye devam ediyor.. Şimdi.. Ülkenin 
ekonomik ve siyasal zafiyetin den yararlanmak 
isteyenler sırada. Kimi eski hesapları görmek için 
geriye dönmüş ler, kimi vatanı bölmek için 
harekete geçmişler, kimi de satın aldıkları, etkisi
zleştirdikleri gazete lerinde kamuoyunu yanlış yön 
lendirerek emellerini gerçekleştirmeye çabalıyor
lar. Dün olduğu gibi.. Bugün de aynı süreç yaşa 
nıyor, yaşanacak.. Ve aşılacak.. Umudumuzu ve 
ulusal bilincimizi yitirmeden..

Aşağıda aktardığımız yaşanan öykü önemli bir 
örnek. Hiç aklımızdan çıkarılmayacak kadar da
değerli..

“İstanbul Hükümetinin Harbiye Nazırı Ziya Paşa 
her zamanki yumuşaklığı ile;

- "Bçyler.. dedi,
- İn gil izlere kafa tutamayız. Adamların hiç

şakası yok. Daha geçen gün, bir bahane icat 
ederek İzmit'i tekrar işgal ediverdiler."

__geçen gun, bir bahane icat 
_____ İzmit'i tekrar işgal ediverdiler." 

Sarı Atlas döşeli büyük oda, nezaretin ileri 
gelen subayları ile doluydu. Hürriyet ve İtilaf 
Partisi yanlısı olan birkaç gerici subay dışında 
hepsi, .Anadolu'ya geçmeye çoktan hazır, Anka 
ra'nın İstanbul'da kalmalarını gerekli gördüğü na
muslu askerler di. Kapı açıldı, kapının boşluğu 
içinde yaver göründü:

- 'Emrettiğiniz yüzbaşı geldi efendim.'
- 'İçeri al/
Nazır subaylara bilgi verdi:
- 'Az önce sözünü ettiğim talihsiz olayın faili
Yüzbaşı bekletmeden içeri girdi, kaygılı 

bakışlarla kendisini izleyen subayların arasında 
hızla ilerleyerek nazırın masası önünde durdu, 
selam verdi:

- 'Yüzbaşı Faruk, İstanbul.
Beni emretmişsiniz.'
Uzun boylu, kumral, yakışıklı, biraz bıçkın 

havalı bir subaydı. Nazır önündeki yazıya bakarak 
yumuşak sesle, 'Oğlum..' dedi,'.. dün akşam 
Beyoglu'nda, İngiliz İnzibat Subayı Teğmen Mil 
len, emre rağmen selamlamamışsın. Doğru mu?'

- 'Evet efendim, doğru.'
Nazır, dürüst subaya babacanca yol gösterdi:
- 'Herhalde görmediğin için selamlamadın, 

değil mi çocuğum?'
- 'Hayır efendim, gördüm.'
Nazırın canı sıkıldı:
- 'Niye selamlamadın öyleyse? Selamlamanız 

için emir verilmişti.'
- 'Rütbesi benden küçük olduğu için selamla

madım Paşam. Askerlik töresince, önce onun beni 
selamlaması gerekmez miydi?'

Ziya Paşa derin bir kederle ellerini açtı:
- 'Askerlik töresi mi kaldı a yavrum? Adamlar 

galibiyet haklarını kullanıyorlar. Ingiliz Komutanlığı 
bu sabah olayı protesto etti. Mesele çıkarılacak 
zaman değil. Hemen şu müzevir teğmeni bul da 
özür dile. Olayı kapatalım.'

Başıyla çıkması için izin verdi. Ama yüzbaşı 
yerinden kıpırdamadı:

- 'Paşam, bir de beni dinlemenizi rica ediyo
rum.' Nazır bıkkınlıkla, 'söyle bakalım' dedi.

'Balkan savaşında teğmendim. Çanakkale'de 
üsteğmen, Suriye cephesinde yüzbaşı oldum. Ben 
bu rütbeleri tek başıma savaşarak almadım. Her 
rütbemde binlerce şehidin ve gazinin hakkı var. 
Onların hakkını korumak namus borcumdur. Beni 
affedin, özür dileyemem.'

Harbiye Nazırı bozuldu: - 'Anlamadın galiba. 
Harbiye Nazırı olarak emrediyorum.' Yüzbaşı 
sükûnetle, 'Anladım efendim' dedi, apoletlerini bir 
hamlede söküp nazırın masasına bıraktı:

- 'Artık emrinizi dinlemek zorunda değilim!'
Selam vermeden dönüp kapıya yürüdü. Oturan 

subayların, İstanbul'u tutan birkaçı dışında, hepsi 
saygıyla ayağa fırladı. Hepsinin rütbesi yüzbaşı
dan daha büyüktü.

Gözleri dolarak, yüzbaşıya selam durdular...”
Bu Cumhuriyet böyle kuruldu.
İnsanca değerlerin sıcaklığı çağdaş ilkelerin 

aydınlığı ile yeni yılınız kutlu olsun...

Seyfettin SEKERSÖZ
27 Aralık günü 
İsrail'in Filistin'e 
bomba yağdırması 
sonucu yüzlerce 
insanın ölmesine 
tepkiler sürüyor. 
Eski minibüs garajı 
içinde yapılan tepki 
gösterisinde İsrail ve 
Amerika'ya lanetler 
yağdırılarak katliama 
göz yumulmaması 
ve İsrail'e gereken 
tepkinin gösterilme
si gerektiği 
haykırıldı.
''Filistin halkı yalnız 
değildir*' "Katil İsrail 
Filistin'den defol" 
"Her yer Filistin, 
hepimiz Filistin'liyiz" 
sloganları eşliğinde 
Temel Haklar 
Derneği Başkanı 
Tuncel Ayaz 
tarafından Halk 
Cephesi adına* 
yapılan açıklamada 
Gazze'nin tüm 
dünyanın önünde 
bombalanıp 
yakılıp yıkıldığı 
belirtilerek,

aiP ilce ııönetinıinieıı tanışma ııtmeâi
Seyfettin SEKERSÖZ
AKP Gemlik 3.Ola 
ğan Kongresinde 
seçilerek iş başına 
gelen Oktay 
Kahveci, 25 kişiden 
oluşan yönetim 
kurulu ile eşlerine 
tanışma yemeği 
düzenledi.
Atamer Tesisleri’nde 
düzenlenen ye 
mekte konuşan 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci, AKP İlçe 
Teşkilatı olarak 
AKP belediyeciliğini 
Gemlik'te yeniden 
inşa edeceklerini ve 
Gemlik'in yeniden 
AKP Belediyeleri 
arasında kalacağına 
inançlarının tam 
olduğunu söyledi. 
29 Mart 2009'da 
yapılacak yerel 
seçimler öncesi 
teşkilatıyla istişare 
toplantısını da 
gerçekleştirecek
lerinin bildiren 
Kahveci, teşkilatına 
yaptığı konuşmada, 
siyasi partilerin 
beraberlik hayatının 
vazgeçilmez yapı 
taşlarını temsil 
ettiklerini belirterek, 
şöyle konuştu:

yıllardır işgal 
edilen topraklarda 
akıttıkları kana 
doymayan İsrail'in 
bunca pervasızlığı, 
bunca cesareti 
kimden almakta 
olduğu soruldu. 
Tuncel Ayaz, 
yaptığı açıklamada; 
"Elbette dünya 
halklarının baş 
düşmanı Amerikan 
Emperyalizmi 
arkasındadır.
Nitekim dünya 
halkları katliamı 
nefretle kınayarak 
protesto ederlerken, 
katliamı seyreden

"Siyasi partiler 
olmadan demokrasi
den, seçme 
seçilme özgürlüğün
den, insan hakların
dan bahsetmek 
mümkün olmaz. 
Aksi takdirde tek 
parti değerleri 
veya otoriter- 
totaliter rejimler 
devreye girer. 
O nedenle 
demokrasiye inanan 
insanlar kendi 
görüş ve 

emperyalist 
dünyadır. Halklar 
seyretmiyor. Halklar 
nefretle kınıyor 
İsrail'i ve 
Emperyalizmi. 
Amerikan emper 
yalizmi, her 
zamanki gibi, 
"İsrail'in kendini 
savunma haki" 
adına katliamı 
destekleyen bir 
açıklama yaptı. 
"Hamas'ın füze 
saldırıları bu 
katliama neden 
olmuştu" İsrail 
saldırır, Amerika'da 
onu destekler.

düşüncelerine 
yakın olan partileri 
seçerek özgürce 
düşüncelerini 
paylaşırlar." 
Siyasi partileri 
meydana getiren 
bu anlayışın 
teşkilatlarla 
hayata geçtiğini de 
belirten Kahveci, 
"Teşkilatlarıyla 
kendine vücut bulan 
parti, teşkilatlan çok 
geniş bir yelpazeyi 
ifade eder. Partili

Yeni bir yıla 
girdiğimiz bugün 
başta Irak'ta, 
Afganistan'da, 
Filistin'de ve 
dünyanın birçok 
yerinde emper 
yalizme, sömürüye 
ve işgale karşı 
can bedeli 
direnen halklar 
kazanacaktır. 
Emperyalizmin ve 
Ortadoğu'daki 
köpeğinin saldırgan
lıklarının karşısına 
dikilelim. Gazze 
barikatlarına 
destek vermek 
için, katliamı her 
yerde lanetle kını 
yoruz. Empeıyaliz 
min askeri güçleri, 
halkların birlikte 
oluşturduğu 
direniş barikatlarını 
aşamadı, aşamaya
cak. Direnen 
halklar kazanacak 
Filistin halkı yalnız ( 
değildir. Kahrolsun 
emperyalizm. ı
yaşasın halkların |
mücadelesi" 
diye konuştu t ।

üyeler, mahalle ve 
köy temsilcilerimiz, 
kadın ve gençlik 
kolları, belediye ve 
il genel meclisi 
üyeleri, delegeler, 
partili belediye 
başkanları, mil
letvekilleri, il 
teşkilatlanma ve 
nihayetinde genel 
başkanımız ve 
başbakanımız 
sayın Recep Tayip 
Erdoğan bu 
teşkilatın en 
tepesindeki ismidir. 
Bizim en büyük 
avantajımız bu 
teşkilatın içinden 
gelen ve teşki
latçılığın en iyi 
mücadelesini 
sergileyen bir 
genel başkana ve 
başbakana sahip 
olmamızdır." 
dedi.
Yemeklerini yiyen 
AKP İlçe Teşkilatı 
daha sonra 
aralarında istişare 
toplantısını 
gerçekleştirerek 
aday adayı 
müracaatlarının 
bitiminden 
sonra yapılacak 
çalışmaları 
değerlendirdiler.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, aday adaylığını son gün açıkladı

“Seçilirsem Gemlik'i 
Avrupai iteni yapacağım”

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik'te ilk Bele 
diye Başkanlığı’na 
1999 yılında Fazilet 
Partisi'nden 
seçilerek göreve 
başlayan, 2004 
yılında ise AKP'den 
ikinci kez Belediye 
Başkanı seçilen 
Mehmet Turgut, 
AKP ilçe merkezinde 
yaptığı toplantı ile 
3. kez aday adayı 
olduğunu açıkladı. 
Mehmet Turgut'un 
açıklamasına, 
Bursa Osmangazi 
Belediye Başkanı ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkan aday adayı 
Recep Altepe ile 
AKP Gürsu Belediye 
Başkanı Orhan Öz 
cü, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, 
Keleş Belediye Baş 
kanı Mustafa Bektaş 
ile sivil toplum örgüt 
lerinin temsilcileri ve 
AKP Belediye Baş 
kan aday adayların
dan Aydın Cemal 
Aybey ve Gökay 
Bilir ile çok sayıda 
partili katıldı.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
aday adaylığına 
destek veren Recep 
Altepe, partililere 
yaptığı Konuşmada, 
AKP'deki aday bol
luğuna değinerek 
"Partimize olan 
büyük ilgi nedeniyle 
göğüs kabartıcı gün
ler yaşıyoruz. Genel 
de olduğu gibi yerel 
de de iktidarda olan 
partimiz aynı başarı 
yı yeniden yaşaya
caktır. Adaylığını 
açıklayan ve şaibe 
yaratmadan, kims
enin yüzünü kızart
madan belediye baş 
kanlığı yapan Meh 
met Turgut'a bir kez 
daha başarılar dili 
yorum. Sizler, geçen 
dönem Büyükşehir 
için oy kullanamadı 
nız, ancak, bu kez 
sizler de oy vere
ceksiniz. Ben, sîz
lerin de vereceğiniz 
oylarla göreve gelir 
sem, bu Gemlik için 
de daha güzel gün
lerin başlangıcı 
olacaktır, bundan 
hiç kuşkunuz 
olmasın" dedi.

K PARTİ
İİHçe Başkanlığı

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, yılın son günü 
AKP ilçe merkezinde belediye başkanlığı için AKP’den 

yeniden aday adayı olduğunu açıkladı.
NEREDEN NEREYE 
Gövde gösterisi şek
linde başlayan aday 
adaylığı açıklamasın 
da sürekli dile getir 
diği "Nereden ne 
reye" sözlerini bir 
kez daha hatırlatan 
Mehmet Turgut, 
aday adayı olması 
nın Gemlik halkı 
tarafından istendiği 
ne dikkat çekerek, 
ilk kez belediye 
başkanı seçildiği 
1999 döneminden 
sonra yaşadığı 
sıkıntıları anlattı. 
Göreve geldiği 
1999 seçimlerinden 
sonra işçi ve memur 
maaşlarını ödeye
mez bir belediye 
aldıklarını söyleyen 
Turgut, "Gemlik'te 
sular evlerin birinci 
katına bile çıkmıyor
du. Benzin istasyon
ları yakıt vermez du 
ruma gelmişti. Esna 
fin alacağı ödene
mezken devlete olan 
vergi ve sigorta 
borçları bile ödene- 
miyordu. Böyle bir 
dönemde sıkıntılı bir 
belediye devir aldım. 
Gemlik halkından 
aldığımız güçle ve 
mecliste çoğunluğu
muz olmadığı halde 
büyük hizmetler yap
tık. Gemlik halkı bu 
5 yılı değerlendire 
rek ve bana güvenip 
itimat ederek 2004 
yılında bir 5 yıllık 
dönem daha hizmet 
yapmamı istediler.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Bu dönemde Gem 
lik'e gelen Baş baka 
nımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'da 
bana 'Başkanım siz 
Gemlik'e lazımsınız, 
halk sizi hem 
seviyor, hem de 
istiyor' demesinden 
sonra ikinci kez 
aday oldum ve 
halkımın oylarıyla bir 
kez daha göreve 
geldim" dedi.

SESSİZ DEVRİMLER 
VE AVRUPAİ KENT 
İkinci dönem ise 
Gemlik'te sessiz 
devrimler yaptık
larını söyleyen 
Mehmet Turgut, 
"Bu dönemde yap
tığım hizmetler ha 
yatım boyunca 
benim ahirete götü re 
bileceğim en büyük 
helallik hizmetler ol 
muştur. Partim beni 
yeniden aday gös
terirse bu kez Gem 
lik'i Avrupai bir kent

haline dönüştürmek 
için sizlere söz veri 
yorum. İkinci dönem 
de Gemlik belediye
sine kurumsal değer 
kazandırdık, hizmet
leri tanıtmak yerine 
bu hizmetleri insanı 
mızın ayağına götü 
rerek görmelerini 
sağladık. İki dönem 
de Gemlik'te 50 tril 
yontuk yatırım yapa 
rak bunun mutlu
luğunu yaşıyorum. 
Gemlik halkının 
bana verdiği oylan 
helal ettirdim, 
yapacağım hizmetler 
le bir kez daha 
helal ettireceğim." 
şeklinde konuştu. 
Gövde gösterisiyle 
başlayan aday adaylı 
ğı konuşmasından 
sonra Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
alkışlar arasında, 
hazırladığı aday 
adaylığı dosyasını 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci'ye verdi.

Vicdanlar kararmamalı !...

Dünyayı kasıp kavuran krizi önce 
Başbakan Tayyip Erdoğan inkar etti.

“Hamdolsun iyiyiz, evvel Allah bizi 
teğet geçer" dedi.

Şimdi görüyorsunuz ülkenin her 
tarafından yükselen feryatlar, fabrika 
işgalleri, intihar haberleri karşısında 
çaresizlik için de kalıyor.

Bu defa da “Ne yapayım ölüm 
döşeğim de ki hastaya durumun kötü 
denmez “di yerek aczini itiraf ediyor..

Bazı şeylerin sonucu önceden bel
lidir...

Bana yazmakta sıkıntı veren kömür işi 
gibi...

Başbakan, kalitesiz kömürlerin bütün 
kentleri zehirli dumanı ile yine eski 
durumlarına getirdiğini görmüyor..

“Yok böyle şey, kömür dağıtmaya 
devam edeceğiz"

“Ne yapalım yani fakiri fukarayı kış 
kıyamette soğukta mı bırakalım” diyor.. 
Demogoji yapıyor..

Halkımız 20 yıl önce yaşadığı pis- 
zehirli hava faciasını Başbakan Tayyip 
Erdoğan sayesinde yeniden yaşıyor..

Ne uğruna?...
Kömür dağıtarak 3 -5 oy almak için...
Başbakan zırhlı lüks arabasından 

insin de o semtleri yanında ki yalakalar 
olmadan bir dolaşsın...

Satışı yasak olan kömürleri oy almak 
için dağıtmak, bu sayede garibanları 
uyutup iktidar sahibi olmak çare olma
malı..

Bu zehirli havaları teneffüs ettikten 
sonra, eğer yeterse gördüklerini kürsü 
lerde savunsunlar..

Ne yapsınlar diyenlere ;
Bu fakir -fukara semtlerine doğalgazı 

götürsünler, evlerine ücretsiz bağlasın
lar. Sonra da Eğer halkı düşünüyor isel
er, yoksul insanların doğal gaz fatu
ralarından bu kömür bedeli kadar indirim 
yapsınlar.

Yok o yoksul semtler de doğal gaz 
yoksa kaliteli kömür dağıtsınlar.

Hiç değilse fakir -fukarayı da, o küçük 
çocukları da zehirlemeden oylarını almış 
olurlar..

Son söz olarak söyleyeyim..
Vicdanları da dağıttıkları zehirli 

kömürlerden dolayı kirlenmemiş olur.
Ben boşuna yazdığımı biliyorum..
Oy almak, iktidar olmak gözleri ve 

gönülleri o kadar kapatıyor ki ölen ölür, 
yeter ki bizim gemimiz yüzsün, koltukta 
oturalım diyorlar..

Biz soramıyoruz ama, dini inancım 
odur ki, Büyük Allah bunun hesabını 
mutlaka soracaktır..

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

ÜSAATTE 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:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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OP'de ilçe yönetimi 
kurma görevi Yavuz 

fllemdara verildi
Seyfettin ŞEKERSOZ
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Yönetiminin 
toplu olarak 
istifa etmelerinin 
ardından bu 
görev için ismi 
geçen Yavuz 
Alemdar'a 
DP Genel 
Merkezinden 
atama yazısı geldi. 
Eski başkan 
Mehmet Hamaloğlu 
ile yönetiminin 
belediye Başkan 
adaylığı için 
Genel Merkez ve İl 
Yönetimiyle düştük
leri anlaşmazlık 
sonucu istifa 
etmelerinin ardından 
genel merkez

tarafından önceki 
gün atama yazısı 
gelen Yavuz 
Alemdar liste 
oluşturma 
çalışmalarına 
başladığını açıkladı. 

Yavuz Alemdar, 
en kısa sürede 
listeyi oluşturarak, 
yeni yönetim 
kurulunu 
açıklayacağını 
söyledi.

AH ■ ■ ■ . I I II II II

Seyfettin ŞEKERSÖZ
29 Mart 2009 Pazar 
günü yapılacak 
olan Belediye 
Başkanlığı seçim
lerinde CHP'nin 
Belediye Başkan 
adayı olan Fatih 
Mehmet Güler, 
Gürle İş Merkezinde 
bulunan Atatürkçü 
Düşünce Derneği 
ile Ziraat Odası'm 
ziyaret ederek, 
göreve geldiğinde 
gerçekleştireceği 

projeler hakkında 
bilgiler verdi.
Umurbey Belediye 
Başkanlığı dönemin 
de yaptığı hizmetler
le başarılarını ispat 
etiğini belirten Güler, 
aynı görevi Gem 
lik'te de yapmak 
için hazır olduğunu 
söyledi.
CHP Belediye Baş 
kan Adayı Güler, 
daha sonra 2 döneni 
belediye başkanlığı 
görevinde bulundu 
ğu ve halen 

belediye başkanı 
olduğu Umurbey'e 
giderek, 
hemşehrileriyle 
bir araya geldi. 
İki dönemdir 
Umurbey'de yaptığı 
hizmetlerle beğeni 
toplayan Güler, 
bu kez Gemlik 
Belediye Başkanı 
adayı olarak 
karşılarına çıktığı 
Umurbeylilere 
bu kez Gemlik'te 
yapa cakları 
hizmetleri anlattı.

Şahin, hastaları unutmaılı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
adayı Enver Şahin, 
yeni yılın ilk 
gününde hastanede 
hastaları ve çalışan
ları ziyaret ederek, 
karanfil dağıtıp 
yeni yıllarını kutladı. 
İlçe Başkanlığı 
görevi sürecince 
her ay hastane 
ziyaretini gerçek
leştiren AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan aday adayı 
Enver Şahin, 
çok sayıda bayan 
ve erkek 
arkadaşlarıyla 
birlikte yeni yılın 
ilk gününde has
tanede kalan 
hastaların ve 
çalışanları ziyaret 
ederek yeni yılını 
kutladılar.
Yeni yılın ilk 
gününde hastalara 
geçmiş olsun dilek
lerinde bulunan 
Şahin, halkm 
içinde olmaktan 
ve hastaları ziyaret 
etmekten mutlu 
olduğunu belirterek, 
amaçlarının 
yeni yılın ilk

gününde hem 
hastaların hem 
de hastanede 
çalışanların yeni 
yılını kutlamak 
olduğunu söyledi. 
Şahin, ayrıca 
bayanlarla birlikte 
hastanede kalan 
hastalara ve 

çalışanlara 
karanfil dağıttılar. 
Hasta ve hasta 
yakınları ile 
çalışanlar, karanfil 
verip ziyaret 
etmelerinden 
dolayı Şahin ve 
arkadaşlarına 
teşekkür ettiler.

HHhim

Cem Güler 
başkanlığındaki 
CHP Gemlik 
İlçe Yönetim 
Kuru lu üyeleri, 
Ata Mahallesi’n 
deki Özürlüler 
Okulun'da rehabili
tasyon gören 
zihinsel engellileri 
ziyaret ederek, 
yeni 

TEMA A “SUYUNU BOŞA 
lWl ” SP HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

yıllarını kutladı. 
2009 yılının 
Gemlik'e, 
Türkiye'ye ve 
tüm insanlığa 
mutluluk getirmesini 
dileyen Cem 
Güler, "inanıyorum 
ki, 2009 yılından 
itibaren Gemlik'in 
yüzü gülecek." 
dedi.

Zihinsel engelli 
çocuklara çeşitli 
yılbaşı hediyeleri 
dağıtan CHP 
İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
aileleriyle de 
görüşerek sohbet 
etti ve 2009 
yılının sağlıklı 
ve mutlu geçmesini 
diledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


2 Ocak 2009 Cuma Gemlik KHrfez Sayfa 5

Başvurusunu son gün yaptı
Yeni yılın ilk yazısını yine 

siyasete ayırdık.
2008’in son yazısında da belirti 

miştim, 2009’a damgasını yerel 
seçimler ve kriz vuracak diye.

Bu nedenle ilk yazımı da yerel 
seçimlere ayırdım.

Önceki gün saat 13.30 sıralarında 
AKP ilçe bürosunun bulunduğu 
Asil Han’a gittiğimde kalabalık 
daha sokakta belli oluyordu.

Asansörle birinci kata çıktığımda ise, kori
dorun neredeyse tamamen dolu olduğunu 
görüp, toplantının başlayıp başlamadığını sor
dum.

Başbakan Erdoğan dün Büyükşehir Belediye 
Başkanlarını açıklarken, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanını söylememesi, eski başkanı 
gözden çıkardığının belirtisiydi.

Yerine gelecek kişi ise Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe olacağı kesin gözüyle 
bakılıyor.

Yeni aday 10 Ocak’ta açıklanacak.
İşte benim AKP bürosuna girdiğim sırada 

içeride AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı 
olacak olan aday Recep Altepe konuşuyordu.

Destek, gelecek Büyükşehir adayındandı 
Mehmet Turgut’a.

Gürsu, Keleş ve Kestel Belediye Başkanlar/ 
da oradaydı.

Başkan Turgut’un sağ yanında ise 2004 
seçimlerinde ANAP’tan belediye Başkan adayı 
olan Adnan Tekin vardı.

Tekin, şimdi Mehmet Turgut’un yanında, hem

de sağ sanında.
Mehmet Turgut aday seçilirse, Tekin’in konu

mu ne olacak bilemiyorum.
Adnan Tekin, AKP’ye geçip, Mehmet 

Turgut’un listesinden Belediye Meclisi’ne gire
bilir mi?

Bilemiyorum.
Konuşmacıyı görebilmek için sürtünerek

kapıya zar zor yanaşıp, aralardan 
Altepe’yi görebildim.

Masaya göz attım. Başkanın solunda 
İlçe Başkanı Oktay Kahveci, onun 

yanında ise Recep Altepe, meclis üyesi 
Osman Sivas ve Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan yer alıyordu.

Altepe’nin konuşmasından sonra söz 
alan Başkan, "Nereden nereye" diye 
başladı sözüne.

Belediye’de Gemlik’te devrim yaptıklarını 
söyledi.

Borç batağında olan bir belediye devir aldık
larını, bugün ise 50 milyon YTL. lik yatırım 
yapan bir belediye bıraktığını söyledi.

Taşları yine eski Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı’ya ve diğerlerineydi.

Salon ve bina küçük olduğu için içerisi çok 
kalabalıktı. Dışarıdakiler içeriyi görememekle 
birlikte başkanın gür sesini rahat duyuyorlardı.

Aday adaylarından Enver Şahin, Habibe Oral 
ve Sabri Yalın’ı salonda göremedim.

Mehmet Turgut, aday adaylığını son dakika 
lara bırakmıştı.

Mutlaka bir bildiği vardı.
Kendine güveniyordu.
Sanki aday gibi konuştu.
Mehmet Turgut, AKP binasını doldurdu, iste

seydi Belediye Düğün Salonu’nu da doldurur
du.

Tabii eğer ölçü salon doldurmak ise! 
AKP’de büyük heyecan devam ediyor.
6 kişinin aday adayı olduğu bu yarışta ipi kim 

göğüsleyecek bekleyip göreceğiz.

Dikkat! Yağışlı hana geliyor
Türkiye'nin, bugün 
Balkanlar ve Orta 
Akdeniz üzerinden 
gelen yeni bir 
yağışlı havanın 
etkisine girmesi 
tahmin ediliyor. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamaya 
göre, bugün 
öğleden sonra 
Marmara'nın batısı 
(Edirne, Kırklareli, 
Çanakkale, 
Tekirdağ) ile Kuzey 
Ege kıyılarında 
(Balıkesir'in Edremit 
ye Ayvalık ile 
İzmir'in Dikili ilçesi) 
başlayacak yağışlar, 
akşam ve gece 
saatlerinde Marma 
ra, Ege, göller 
yöresi (İsparta 
ve Burdur), İç 
Anadolu'nun batısı 
(Eskişehir, Ankara, 
Konya) ve Batı 
Karadeniz'in batısını 
(Bolu, Düzce ve 
Zonguldak) etkisi 
altına alması 
bekleniyor.
Yağışların, Ege 
kıyılarında yağmur 
ve sağanak, diğer 
kesimlerde karla 
karışık yağmur ve

kar şeklinde olması 
tahmin ediliyor. 
Cumartesi günü 
iç ve batı bölge 
lerde, pazar günü 
yurdurr büyük 
bir bölümünde 
aralıklarla devam 
edecek yağışların, 
Ege ve Akdeniz 
kıyılarında sağanak, 
Karadeniz kıyıların
da karla karışık 
yağmur, iç ve doğu 
kesimlerde kar 
şeklinde olması 
bekleniyor.

İç ve doğu 
bölgelerde kuvvetli 
buzlanma ve 
don olayının, 
bugün ve hafta 
sonunda etkisini 
sürdürmesi 
bekleniyor. 
Bugün güney ve 
iç kesimlerde, 
hafta sonunda 
doğu bölgelerde 
gündüz sıcaklıktan 
2-4 derece artarken, 
batıda sıcaklık 
değerleri 
değişmeyecek.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

MORTGfiG€ BROKER !
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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
umurbey’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
V^Y'tv^AAlVILAL^. 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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yaşamdan 
Çizgiler

gazından yaşamını yitirirken, Tayland’ın başkente Bangkok
bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk cinayeti 
İstanbul’da işlenirken, çıkan bazı kavgalarda çok sayıda vatandaş yaralandı
Ankara'nın Çankaya 
ilçesi Birlik Mahalle 
si'nde, 7 üniversite 
öğrencisi, karbon- 
monoksit zehirlen
mesinden hayatını 
kaybetti.
Çankaya ilçesi Birlik 
Mahallesi'nde yeni 
yıl kutlamasına katı 
lan 7 üniversite öğ 
rencisi, karbonmo 
noksit gazından 
zehirlenerek, 
yaşamını yitirdi. 
Birlik Mahallesi 
409'uncu Sokak'ta 
oturan Bilkent Üni 
versitesi Hukuk Fa 
kültesi 1. sınıf öğ 
rencisi Özgür Turan 
Atila (18), evinde, 
aynı üniversiteden 6 
arkadaşına yeni yıl 
partisi verdi.
Evin kombisinden 
çıkan ve bacadaki 
tıkanma nedeniyle 
geri tepen karbon- 
monoksit gazından 
zehirlenen 7 öğren
ci, yaşamını yitirdi. 
Özgür Turan Atil 
a'nın halası Gonca' 
Arıkök, Atila'nın tele
fonuna cevap ver
memesi nedeniyle 
durumdan şüphe
lenerek, eve geldi. 
Kapısı, polisler 
eşliğinde çilingire 
açtırılarak girilen 
evin salon ve oda 
larında öğrencilerin 
cesetleri bulundu. 
Yaşamını yitiren öğ 
rencilerin kimlikleri 
şöyle: Büşra Bek, 
Elif Koyuncuoğlu, 
Oğuzhan Tozburun, 
Tarık Şükrü Yılmaz, 
Ceren Okkalı ve Can 
Dokumacı olduğu 
anlaşıldı. Ankara 
Emniyet Müdürlü 
ğü'ne bağlı Olay Yeri

İnceleme ve Kimlik 
Tespit Şube Müdür 
lüğü ekipleri evde 
çalışma başlattı. 
Özgür Turan Ati 
la’nın babasının 
İzmir'de yerel bir 
gazetede çalıştığı, 
Özgür Atila ile kalan 
annesinin de yılbaşı 
nedeniyle İzmir'e 
gittiği öğrenildi.
Bu arada, öğrenci
lerin kaldığı apart
manın en üst katın
da kalan bir ailenin 
gece saatlerinde kar 
bonmonoksit gazın
dan zehirlendiklerini 
farkederek, İbni Sina 
Hastahesi'nde tedavi 
altına alındıkları 
öğrenildi.

59 KİŞİ ÖLDÜ 
Tayland'ın başkenti 
Bangkok'taki bir ge 
ce kulübünde yılbaşı 
kutlamaları sırasın
da çıkan yangında 
59 kişi öldü. 200'den 
fazla kişi de yara
landı. Polis yet 
kilileri, gece yarısın
dan hemen sonra 
çıkan yangına, gece 
kulübünde eğlenen
lerin beraberlerinde 
getirdikleri fişeklerin 
ya da yeni yıl için 
geri sayım yapılırken 
kullanılan ses yalı 
tımh havai fişeklerin 
sebep olduğunun 
sanıldığını belirtti. 
Öte yandan, üst 
düzey bir polis 
yetkilisi yerel 
gazeteye yaptığı 
açıklamada, ölen
lerin çoğunluğunu 
turistlerin oluştur
duğunu söyledi ve 
ölenler arasında 
Avustralya, Nepal, 
Japonya ve

DEVREN KİRALIK
GEMLİKTE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 506 834 66 93 ve 
0 532 410 19 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

Hollanda vatan
daşlarının bulun
duğunu belirtti. 
Ölenlerin kimlik
leriyse henüz 
açıklanmadı.
YILIN İLK CİNAYETİ 
Bahçelievler'de, 
oturdukları 
mahalledeki parkta 
yılbaşı gecesi bira 
içtikleri iddia edilen 
17 yaşındaki Soner 
Karaağaç, 20 yaşın
daki Mustafa Uçan 
ve 16 yaşındaki 
T.Y., çevre sakin
lerinin Vanh Mehmet 
olarak tanıdıkları 
bir kişinin satirli 
saldırısına uğradı. 
3 arkadaşın kaçma 
ya başlaması üzeri 
ne tabancasını çe 
ken Vanh Mehmet, 
arkalarından kurşun 
yağdırdı. Olayda 
Soner Karaağaç 
hayatını kaybetti, 
Mustafa Uçan ve 
T.Y.. ise yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, mahalle arka 
daşları otan Soner 
Karaağaç, Mustafa 
Uçan ve T.Y., yılbaşı 
gecesi ailelerinden 
izin alarak Haznedar, 
İstanbul Evleri, 
Sarmaşık Spkak'taki 
parka gitti. İddialara 
göre 3 arkadaş 
parkta bira içti.
Bu sırada çevre 
sakinlerinin Vanh 
Mehmet diye tanıdık
ları bir kişi, 3 arkada 
şı bira içmemeleri 
için uyardı.
Parktan ayrılan 
Vanh Mehmet, 10 
dakika sonra geri 
döndüğünde elinde
ki satırla 3 arkadaşa 
saldırdı. Soner 
Karağaç, T.Y., ve

Mustafa Uçan'ın 
kaçmaya başlaması 
üzerine tabancasını 
çeken Vanh Mehmet 
peş peşe ateş etti. 
Soner Karaağaç 
boynundan tek 
kurşunla, Mustafa 
Uçan göğsünden 
ve karnından, 
T.Y., ise kasığından 
vuruldu. Saldırgan 
öfkesini kustuktan . 
sonra kaçtı.
Çevre sakinleri 
tarafindan Özel 
Hospitalium Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
Soner Karaağaç 
hayatını kaybetti. 
Mustafa Uçan ve 
T.Y ise Bakırköy 
Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma 
Haştanesi'ne kaldırıl 
dı. İki yaralının da 
hayati tehlikelerinin 
bulunduğu belirtildi. 
Polis, kendileri 
tarafından da tanı- , 
nan psikopat saldır- ı 
gani yakalamak 
için çalışma başlattı.. 
Oğlunun cenazesini 
almak için Adli Tıp -• 
Kurumu'na gelen 
Önder Karaağaç, 
olayı şöyle anlattı; 
"Elinde döner 
bıçağı ile 
çocukların yanına 
gelen şahıs, 
çocukları korkut
muş, ardından 
da ateş açmış. 6 
arkadaştan 3'ü 
yaralandı, oğlum 
hayatını kaybetti, 
2 çocuk kaçmış. Ha 
ber aldık, hastane 
deki yaralılardın 
biri daha hayatını 
kaybetmiş." 
Polisin olayla ilgili 
soruşturması 
devam ediyor.

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

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Dizilerin Dili
Diziler, sinema sanatının olanaklarını kul

lanan tüketim ürünleridir. Bu yapımlardaki 
konular eyleme ve diyaloğa bağlanarak 
basitleştirilmiştir.

Günümüzde kanalların bir çoğunda haftanın 
her günü ve öğlen saatlerinden itibaren her 
saat dizilere rastlamak mümkün.

Bu yapımlarda geleneksel roller yeniden 
üretilerek sunulmaktadır. Kadının cinselliği, cin
sel ilişkiye girmesi kadının bedenin ve sözde 
"iffetinin" mülkiyet haklarını da direk olarak o 
erkeğe verilmesi gerektiği üzerinde durulmak
tadır. Aksi.olursa, kadını "fettan kadın", "kötü 
kadın", "hafifmeşrep" olarak tanımlamaktadır.

Kadının başına kötü bir olay gelse bile 
toplumun ve aile düzenini bozacak davra nışlar- 
dan kaçınmalıdır. Başına gelmiş olayı sessizce 
yaşayarak kabul etmesi istenir. Bu durumda 
ceza kadına verilmektedir. İşlenen suçtan 
sorumlu olan erkek ise ödüllendirilmektedir.

Eğer kadın hamile ise çocuğun babası nın 
kim olduğu önem kazanmaktadır. Kadınlara ver
ilen diğer bir mesajda: Evle nip evlerinin kadını 
olmaları ve anne olma larıdır. Buda düğünlerle 
tek taş yüzüklerle ile yapılmaktadır. Böylelikle 
toplumun sağ hklı ve düzenli aile kurumunun 
da devamı sağlanmaktadır.

Toplumumuzda "evde asıl iktidar kadın dır" 
sözünün altında yatan ise, Kadının iradesini 
kullanması erkekler tarafından çizilen sınırlar 
içinde mümkündür. "Evin erkeği" kendi 
hakimiyetinin alanı içersinde bir bölümünü 
kadına bırakmaktadır, trkek kendi hakımıyettın- 
den vazgeçmemektedir. Burada erkeğin kendi- 

..., sine tabii bir alan yaratması söz konusudur.
-Kadının saçları özgürlüğü temsil eder. Erkek 

iktidarı altında kadının özgürlüğü tehlike oluş
turmaz. Temsil edilen toplulukta kadının evililik 
dışında bir cinsel ilişkiye girmesini yasak 
olarak görmektedir.

Hatta kızlarının erkeklerle görüşmesini de 
istemez. Kızlarının aklını da güvenmez ler. 
Onlar kendilerine uygun "eşr bulama yacaklan- 
na olan inanç yaygındır. Kadın olduklarından 
aldatılmaya müsaittirler.

Kadın pasif duygusal güçsüzdür. Erkek atıl
gan, kurnazdır. Kadınlar biyolojik olarak duy
gusal olduklarından mantıksal düşünerek karar 
vermeleri mümkün değildir. Bir erkeğin- koca 
ya da baba korumasına muhtaç olduğu anlatıl
maktadır. Onların "erkek" oldukları için daha 
rahat hareket etmesi gerekir anlayışı vurgulan
maktadır.

Kendi kızı öpülemez ve dokunulmazdır. Eğer 
öpülürse erkekliğine, babalığına laf gelebilir. 
Diğer taraftanda bir erkek babası olarak oğlu
nun fethettiği kaleler onu gururlandırır.

Diğer bir nokta ise, erkeklerin askere 
gitmeden adam-erkek olamayacağının vurgu- 
lanmasıdır.Erkek kavga ettiği, "sertleştiği" 
kadar erkek, diğeri de yumuşak olduğu kadar 
kadındır. Kavga etmeyen dövüle dövule 
dövmeyi öğrenmeyen erkekte askerde sertleşe
cek denilmektedir.

Annesine ve babasına karşı gelen bağımsız
ca yaşamaya karar veren bir kızında erkek 
koruması dışında kendi ayakları üzerinde durur
sa bunun kötü sonuçlanacağı vurgulanmak
tadır.

Dizilerde villalar, en lüks arabalar, yalılar, 
yatlar, alt katlarda hizmetçiler yer almaktadır. 
Onlar sadece patronları için sıkılmaktadırlar. 
Holding sahipleri hayat kavgası içinde rakip
leriyle mücadele etmektedirler. Zenginlerde 
sıkıntı, çekerek, trilyonluk yaşamlarındaki zorlu
luklarla uğraşmaktadırlar. Kader ortaklığı yapan 
iki arkadaş aynı kıza gönlünü kaptırmaktadırlar.

Ülkemizde dizi furyası yaşanmakta. Bir çok 
kanalda gündüzden başlayıp gece yarısına 
kadar sürmekte. Bilgi içeren programların geç 
saatlerde yayınlanması toplumumuzu yüzey
selleşmeye karşı karşıya bırakmaktadır

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Gemlik'te İşsizlik ve Haksızlık...

Ekonomik kriz her ne kadar Başbakanı 
mız Sayın Erdoğan'ın dediği gibi sözüm ona 
bizi teğet geçse de(l), ülkemizin etkilendiği 
en önemli yerlerden bir tanesi de Gemlik.

Belli başlı olarak Serbest Bölge'den tu 
tun da, Orhangazi'de bulunan birçok kuru
luş, işçi çıkarımına ya da ücretsiz izine ayır
ma politikasına gitti. Elbette standart bir 
uygulamanın doğal yansımasıdır bu.

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi 
Belediye Başkan Adayı Sayın Fatih Mehmet 
Güler, başa geçtiği zaman ilçe sınırlarındaki 
iş sektörlerine yine bünyemizdeki gençleri 
yerleştireceği açıklamasını yaptı. Yeni ış 
sahalarının önünün açılacağı sinyalini aldık 
diyebiliriz.

Bu, Gemlik'in yıllardır süregelen kana 
yan bir yarasıdır. Genç nüfusumuz olduk ça 
fazla. Bunun yanında sürekli olarak da göç 
alıyoruz. Burada oturan halka iş fırsatları 
yokken, yeni gelenlerin de bu ekmekten pay 
almak istemeleri sıkıntıyı daha da belirgin
leştiriyor.

Genel bir kanı vardır bizim ilçemizde, 
Gemlik insanı her işte çalışmaz diye. Belki 
bundan 10 yıl öncesine kadar doğruluk payı 
olan bu düşünce şimdilerde geçerli değil. 
Çünkü bu insanlardan bir tanesi de benim. 
Kaldı ki, yetişkin eğitimi verdiğim için 
çeşitli şirketlerde çalışan ve bunun yanında 
ış bekleyen kişilerle muhatap oluyorum.

Üniversiteden tutunda lise mezununa 
kadar çeşitli dallarda meslek sahibi olmayı 
isteyen, hatta ne iş olursa olsun çalışırım 
diyen o kadar işsiz topluluğu var ki, ger 
çekten haksızlık ediliyor diye düşünüyo
rum.

Gemlik, ekonomik yönden büyüyen bir 
süreçte. Gerek ilçemizin içinde olsun, ge 
rekse dışında olsun yeni iş sahaları açılıyor. 
Ya da zaman zaman mevcut olanlara 
çalışanlar ikame edilme yoluna gidiliyor.

Burnümuzun dibinde ilçe gençliği varken 
onları görmezlikten gelmemeliyiz. Birçok 
işte olduğu gibi torpil olayını devreden 
çıkartmanın zamanı geldi de çoktan geçiyor.

Önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde 
seçilecek olan başkan bu duruma ivme 
kazandırmalıdır. Yoksa başıboş bir gençli 
ğin başına neler geleceğini saptamak hiç de 
zor olmaz...

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

Gemlik Nüfus Müdürlüğümden 
aldığım Nüfus Cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. AYŞENUR YILDIRIM

NÖBETÇİ ECZANE
2 Ocak 2009 Cuma 
SENA ECZANESİ 

D. Subaşı Mah. Ş. Mehmetçik Sok. 
No: 1 Tel: 513 01 02 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. 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
ilçe 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR -FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM! A
S

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 614 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 
E

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 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 513 24 67
GOvan Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 »4

i AMCAN PETROL 613 1O 7»
MAA-PET 613 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3245 

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

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

İstiklal Cad. Bora Sok. No:3İB 
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)

UIİllM
VENÜS SİNEMASI 

mo
Il.45-U.l5

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG

Il.30-I4.00-
16.30 -19.00 ■ 21.30

Rezervasyon
(Id: 5I3 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Yaşam HtöKesi hu hz deniz ienan ve karlı nollarJa yiiriiaii
Kurulduğundan 
bu yana Gemlik ve 
çevresinde çeşitli 
parkurlar bularak 
doğa yürüyüşleri 
yapan Yaşam 
Atölyesi Doğa 
Yürüyüşçüleri 
bu kez iki grup 
halinde dağ ve 
deniz kenarı olarak 
yürüyüş gerçek
leştirdiler. Semra 
Genç, Sait Ihkçay, 
Cahit Şentürk ve 
Ünal Özbostanlar'- 
dan oluşan ekip 
Gemlik'ten saat 
•03:< 9 da yürüyerek 
önce Umurbey * 
beldesine vardılar, 
Burada çay molası 
verip Adliye köyüne 
devam ettiler, bu 
arada kar yağışı 
da başlamış idi 
ve zorlu bir 
yürüyüşten sonra 
doğa severler 
dondurucu soğukta 
Adliye köyüne saat 
10.30 da vardılar. 
Burada köylülerin 
ikram ettiği çayları

yudumlayıp bir 
son raki'parkur 
için enerji toplayan < 
yürüyüşçüler saat 
11.00 de bundan 
sonraki daha zorlu 
geçecek yolculuğa 
başladılar.
Adliye köyünün 
üst taraflarında hava 
şartları gittikçe ağır
laşıyordu, çok şid
detli kar ve tipi ile 
birde buna ek olarak 
yoğun sis doğa 
severlerin işini 
oldukça zorlaştın 

yordu. Kar kalınlığı 
Ş0*cm olan yerlerde 
zaman zaman yaban 
hayvanlarının ayak 
izleri gruptakiler! 
tedirgin etmesine 
rağmen yürüyüş 
ekibi saat 12.00 de 
Güvenli köyüne 
vardılar, kahveye 
girdiklerinde içerde 
kilerin hayretli bakış 
lan altında masalar 
daki yerlerini aldılar. 
Bu havada buraya 
nasıl yürüyerek 
geldiklerini soran 

ve sıcak sobanın 
yanında köylülerin 
İkram ettiği çaylar
dan yudumlayan 
yürüyüş ekibinin 
hedefe varmasının 
mutluluğu bam
başkaydı. Ekip 
dinlendikten sonra 
köylülerle vedalaşıp 
dönüş yoluna, 
şehrin gürültüsüne 
dönüşe geçtiler, 
yerler buz kaplı 
olduğu için yokuş 
aşağı inişte de 
zorlandılar ve

bu yürüyüş saat 
45.30 da Gemlik'te 
sona erdi 
Dilek, Esin, Enver, 
Cengiz, Yılmaz, 
Atilla, Handan'dan 
oluşan diğer bir 
ekip ise Pazar günü 
saat 08:00'da 
iskele meydanında 
buluşupsahilden 
K. Kumla'ya gitmek 
için neşe içersinde 
yola çıkan doğa 
dostları, denizin 
doldurulması 
yüzünden çocukluk

larında denize 
girdikleri kayıkhane 
önünün doldurul
duğunu, ıslanarak 
önünden geçtikleri 
ağlayan kayanın 
ve hayranlıkla 
izledikleri 
kalafat yerindeki 
teknelerin 
artık maalesef 
anılarda kaldığını 
görünce üzülerek 
yollarına devam 
ettiler. Deniz o 
gün çok güzeldi 
fakat insanlarımız 
tarafından atılan 
pet şişeler ve 
çöpler sahillerimizi 
kirletmiş idi, 
anılarıyla birlikte 
yürüyerek 
Kumlaya varan 
atölye üyeleri 
burada bir çay 
bahçesinde 
kahvaltılarını 
yaptıktan sonra 
dönüş yolunda 
eski Gemlik 
yolundan 
yürüyerek parkuru 
tamamladılar.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu, 2009 yılın 
da en güzel oyun
larını sanatsever 
lerle buluşturuyor. 
Bu yıl, Ali Düşen 
kalkar’ın yönettiği 
‘Deli İbrahim’ oyunu 
ile sanat sezonuna 
başlayan Şehir 
Tiyatrosu, Ocak 
ayında geçen 
sezonun en sevilen 
oyunlarından olan 
‘Fay Hattı’ ve 
‘Çocuğum’u da 
repertuarına 
ekleyecek.

‘İlişkiler* ve 
‘ilişkisizlikler’ 
mercek altında 
Behiç Ak'ın 1999 
İzmit depreminin 
ardından yazdığı 
bir oyun olan 
‘Fay Hattı’, 6 Ocak 
Sah ve 9 Ocak 
Cuma tarihlerinde 
saat 20.30’da, 
10 Ocak Cumartesi 
günü ise saat 
14.00’da Tayyare 
Kültür Merkezi’n 
de sanatseverlerle 
buluşacak.
Deprem sonrasında 
İstanbul'da 

yaşanan ilişkilerle 
ilişkisizlikleri 
komik bir anlatımla 
sahneye aktaran ve 
Ertan Akman’ın 
yönettiği oyunda 
Murat Liman, 
Didem Hun Liman 
ve Gü nay Güney 
rol alıyor.

‘Çocuğum’ 
güldürecek 
Margareth Mayo’nun 
evlilik ilişkisi ve 
kıskançlık üzerine 
yazılmış en iyi 
oyunlardan biri 

olarak anılan 
komedisi ‘Çocuğum’, 
20 Ocak Sah ve 
23 Ocak Cuma gün
leri saat 20.30’da, 
24 Ocak Cumartesi 
ise saat 14.00’da 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
yeniden izleyicisi 
ile buluşacak.
Mustafa Kurt 
tarafından sahnele
nen oyunda eşinin 
kıskançlık kriz
lerinden kurtulmak 
için sürekli yalan 
söyleyen ve her 

yalanını başka 
bir yalanla sakla
maya çalışan bir 
kadının neden 
olduğu olaylar 
komik bir biçimde 
sahneye taşınıyor. 
Oyunda Ertan 
Akman, Nihal 
Türksever, Müge 
Açıkdüşünenler, 
Altuğ Görgü, Bülent 
Uçar, Nilgün 
Türksever Görgü, 
Esra Yaşar, Ebru 
Ergüç ve Eren 
Topçak rol alıyor

Dramdan çocuk 
oyunlarına...
Turhan Oflazoğlu 
nun kaleme aldığı 
bir başyapıt olan 
‘Deli İbrahim’ ise 
Ocak ayı boyunca 
Sah ve Cuma akşam
ları saat 20.30’da, 
Cumartesi günleri 
saat 14.00’da 
izlenebilecek.
Ağabeyi 4. Murat’ın 
ölümünün ardından 
tahta geçen Sultan 
İbrahim’in yaşadığı 
dramı konu alan 
oyun, tarihi dokusu 

ve oyuncuların 
muhteşem 
performansıyla 
dikkat çekiyor. 
‘Şahmeran’ 
efsanesini 4, 
7,11,14, 18, 21 ve 
25 Ocak tarihlerinde 
Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 
sahneleyecek olan 
Şehir Tiyatrosu, 
‘Kuşbakışı’ ve 
‘Sevdalı Bulut’ 
adh çocuk 
oyunlarını da 
Çocuk Sanat Evi’nde 
sahneleyecek.



ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL
BRKMIECMBEMİZlCüm PAZARINDA DAHİZMnİNtoEVİZ.

FİYAÎLAR1M1ZDÜKKANDAVEPAZARDAAYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAG ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

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

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kalite tesadüf değildir"
* Ezine Bejaz PcyiM * Pastirma ÇeşİtIerİ
* ÇerLez ' Dil PtyNİRİ * Kavurma ÇeşİtIerİ
* Haci ZiyA Kaşari * DEMİMİoqlu Et ÜröüIerİ
‘KarsKajari * BaL ReçeI
* Krem Peşaİr 4 İzmİr Tülüm'MMiç
4 Stpn PtyNİRİ * Zep'in ÇeşİtIerİ
* Ka^arLoru * TaIiİm ' PeIüiez

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Kamyon 
Kasasında 

ölü bulundu 
Bursa’nın merkez Mudanya ilçe 
sinde, nakliyat işiyle uğraşan 
arkadaşlarına yardıma giden kişi, 
dinlenmek için çıktığı kamyon 
kasasında hayatını kaybetti. 3'de

Eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, aday adaylığını açıkladı

MıMiiiııilıım
Eski Gemlik Belediye Başkalarından AKP İl 
Genel Meclisi Daimi Encümen Başkanı 
Nurettin Avcı, AKP Bursa Yıldırım ilçesinden 
belediye başkanlığı için aday adaylığı başvu
rusunda bulundu. Avcı’nın sürpriz başvurusu 
Gemlik siyasetinde dün günün konusu oldu. 
Nurettin Avcı, 1994-1999 yılları arasında Ana 
vatan Partisinden Belediye Başkanı seçile 
rek, 5 yıl bu görevi yürütmüştü. Avcı’nın baş 
vuruların son günü olan 31 Aralık 2008 tari
hinde başvuru formunu AKP yetkililerine tes
lim ettiği öğrenildi. Haberi sayfa 2’de

iınMaııılsu

İlk yarıyı 2 puanla kapatarak grubun en alt 
sırasında yer alan Gemlikspor/yeni trans
ferleriyle bu gün ilk kez taraftandın karşısı
na 3 puan parolasıyla çıkıyor. Sayfa 8’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bala; Meclis iiyelerine tülce yemeği
40 trilyonluk bütçe

Önceki gece, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un 2009 yılı Belediye Bütçesinin 
Meclisçe kabul edilmesi nedeniyle verdiği 
yemeğe davetliydik.

Gemlik Körfez olarak ben ve arkadaşımız 
Seyfettin Şekersöz de yemekteydik.

Yemeğin bir özelliği bu yıl meclis üyeleri 
dışında konukların davet edilmesiydi.

Yemekten sonra söz alan Başkan Turgut, 32 
trilyon liraya bağlanan 2009 yılı bütçesinin, 
2008’den kalan paralarla, 40 trilyon lirayı aşa
cağını söyledi.

Bu küçümsenmeyecek bir bütçe. De.syf. 5’de

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, 2009 yılı Belediye 
Bütçesinin Belediye Mec 
lisi’nde kabul edilmesin
den sonra Meclis üyeleri 
ile AKP İlçe Başkanı, 
Gençlik ve Kadın Kolları 
Başkanları ile parti mahal 
le temsilcileri ile ilçe bası 
nına Atamer O tel’d e ye 
mek verdi. Yemekte konu 
şan Turgut, Gemlik’e gü 
zel hizmetler yaptıklarını, 
yapılamayan bir tek Dört 
yol Kavşağı projesi ile Üni 
versite önü düzenlemesi 
kaldığını söyledi. Syf4’de

Moöilya 
deposunda 

«angın
Dün saat 16.oo sıra 
larında Orhaniye Mahal 
lesi’nde bulunan Yataş 
Mobilya deposunda bel 
li olmayan bir nedenle 
yangın çıktı. İtfaiyenin 
olay yerine yetişmesi 
sonucu yangın çevreye 
sıçramadan söndürül 
dü. Yangında maddi 
hasar meydana geldi.

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

Kürettin ftm Yılflırım Belediye
Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Doğal gazdan kay
naklanan karbonmo 
noksit zehirlenmesi 
sonucu ölen 7 üni 
versite öğrencisin
den Büşra Bek, 
Tarık Şükrü Yılmaz 
ile Ceren Okkalı 
Ankara'da 
toprağa verildi. 
Adli Tıp Morgu'ndan 
alındıktan sonra 
Karşıyaka Mezarh 
ğı'na getirilen Bek 

| ile Yılmaz'ın cenaze 
leri, mezarlık cami 
sinde cuma namazı 
mn ardından kılınan 
cenaze namazı son
rasında Karşıyaka 
Mezarhğı'nda 
toprağa verildi. 
Cenazeye, öğrenci
lerin aileleri, yakın
ları ve arkadaşları 
ile CHP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Ankara Milletvekili 
Yılmaz Ateş, Bilkent 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcıları Prof. 
Dr. Erol Arkun, 
Prof. Dr. Kürşat 
Ay doğan katıldı. 
Bilkent Üniversitesi 
İç Mimari ve Çevre 
Tasarımı bölümü 
hazırlık öğrencisi 
Büşra Bek'in lise 
den yakın arkadaşı 
olan Yağız Uçak, 
cenaze namazı 
öncesinde gazete
cilere yaptığı açıkla
mada, Büşra Bek'in 
çok iyi birisi ve 
kardeşi gibi 
olduğunu söyledi. 
Liseden arkadaşı 
Umut Karataş da 
Büşra Bek'in ölü 
müne inanamadık- 
larını belirterek, 
"Ona yakıştıramı 
yoruz. Neşe doluy
du. Sınıfımıza son
radan gelmesine 
rağmen onu çabuk 
kabullendik ancak 
bunu kabullenemi 
yoruz" diye 
konuştu.
Üniversiteden 
arkadaşı Aysun Koç 
ise hayatını kaybe-

den öğrencilerden 
Ceren Okkah'nın 
kendisini yılbaşı 
kutlaması için eve 
davet ettiğini ancak 
gitmediğini ifade 
ederek, "Keşke ben 
de gitseydim" 
dedi. Koç, Ceren'in 
kendisine yılbaşı 
gecesi öncesinde 
"Kendimi iyi hisset
miyorum. Geçen 
yılbaşı çok güzel 
geçmişti ama bu yıl
başı kotu geçecek" 
dediğini söyledi. 
Büşra Bek'in 
babası Mustafa 
Bek'in, yakınlarının 
yardımı ile 
yürüdüğü görüldü. 
Ayakta durmakta 
zorluk çeken Tarık 
Şükrü Yılmaz'ın 
annesi Semanur 
Yılmaz ise "Nasıl 
toprağa vereceğim 
onu ben? Annem" 
diyerek ağladı.
Bilkent Üniversitesi 
Ticaret ve Yönetim 
bölümü hazırlık 
öğrencisi Yılmaz'ın 
arkadaşı Sevcan 
Çilingir, kendilerinin 
de yılbaşı gecesi 
kutlamasına 
çağrıldığını ancak 
gidemediklerini 
belirterek, Tarık'ın 
15 kişilik bir liste 
yaptığını ve 7 
arkadaşın geceye 
katıldığını söyledi. 
CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Ateş 
de gazetecilerin 
sorusu üzerine, 
doğal gaz ekibinin 
saat 05.09’da olay 
yerine geldiğini 
ancak ölümün saat 
06.00'da olduğunun 
sanıldığını belirtti. 
Otopsiden alınacak 
sonuçlara göre 
durumu takip 
edeceklerini belirteı 
Ateş, ailelerin 
talebi üzerine 
konuyu TBMM 
gündemine 
taşıyacaklarını da 
bildirdi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP İl Genel 
Meclis Başkanı 
Nurettin Avcı, 
Yıldırım Belediye 
Başkan aday 
adaylığını açıkladı. 
1994-1999 döne
minde Anavatan 
Partisi'nden 
Gemlik Belediye 
Başkanı olarak 
seçilen Nurettin 
Avcı, ikinci 
kez aday 
olmasına rağmen 
seçilememişti. 
Geçtiğimiz 
dönemde 
AKP’ye geçerek 
İl Genel Meclisi 
üyeliğine seçilen 
Nurettin Avcı, 
önce İl Genel

Bursa Halk Meclisi, işten 
atılmalara son milimi düzenliyor
Bursa Halk Meclisi, 
Altıparmak SSK 
önünde işten 
çıkarmaları 
protesto etmek 
amacıyla basın 
açıklaması yaptı. 
Halk Meclisi 
adına konuşan 
Cemal Akkurt, 
Bursa halkını 
11 Ocak Pazar 
günü Kent 
Meydam'nda 
yapacakları 
'İşten Atılmalara,

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ,--------------------------------------- İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK Te|: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Meclisi Daimi 
Encümen Üyeliğine 
sonrasında da 
İl Genel Meclisi 
Başkanlığına 
seçildi.

Ücretsiz İzinlere 
Son* mitingine 
davet etti.
Bursa'nın mahal
leleri, fabrikaları 
ve iş yerlerinden 
mitinge katılım 
için çalışma 
yapacaklarını 
belirten Akkurt, 
"Bu şehirdeki 
işçiler, işsizler, 
emekçiler, kadınlar, 
gençler, emekliler, 
barışı, demokrasiyi 
ve özgürlükleri

Halen İl Genel 
Başkanı olarak 
görev yapan 
Nurettin Avcı, 
müracaatların 
son günü 

savunanlar, 
başka bir dünya 
mümkün diyenler 
sizi birlikte 
mücadeleye 
etmeye, birlikte 
başarmaya 
çağırıyoruz. 
Kar üstüne kar 
koyarken, işçisini, 
çalışanını hatırla
mayanlar, karları 
düşünce bunun 
acısını bizlerden 
çıkartıyorlar. 
Bizleri işsiz ve 

olan 31 Aralık 
Çarşamba 
günü Bursa 
Yıldırım ilçesine 
Belediye Başkan 
aday adayı 
olmak için 
başvuru formunu 
teslim etti. 
Nurettin Avcı, 
Perşembe 
günü akşam 
saatlerinde ise 
yaptığı açıklama 
ile Yıldırım ilçesine 
aday adaylığını 
duyurdu.
Nurettin Avcı'nın 
yanı sıra 
Özgen Keskin 
ve Kenan 
Menteşe'de 
Yıldırım ilçesine 
talip olduklarını 
açıklamışlardı.

yoksul bırakarak 
hepimizin gele 
ceğini karartıyor 
ve onurumuzu ayak
lar altına almaya 
çalışıyorlar." dedi. 
Akkurt, haksızlıklara 
karşı çıkmak ve 
saldırılara dur 
demek için 
11 Ocak Pazar 
günü Kent Meyda 
nı'nda yapacakları 
mitingte omuz 
omuza, el ele 
vermeye çağırdı.
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Hunim hsasında ılıi bulundu
Bursa'nın merkez 
Mudanya ilçesinde, 
nakliyat işiyle 
uğraşan arkadaş 
larına yardıma 
giden kişi, dinlen
mek için çıktığı 
kamyon kasasında 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet savcısı, 
nakliyat işçisinin

Macaherecelt kavgasınıla kan aMı
Bursa'nın merkez 

Osmangazi 
ilçesinde, alacak 
verecek kavgasında 
bıçaklanarak 
ağır yaralanan 
bir kişi hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye

Dövüp, auarlman boşluğuna atlılar
Mersin'de şarkıcılık 
yapan bir kadının, 
birlikte yaşadığı 
erkek arkadaşı 
tarafından 
dövüldükten 
sonra apartman 
boşluğuna atıldığı 
iddia edildi.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Gazi 
Mahallesi Esen

Alevler uykuda yakaladı: 1 ölü
Manisa'nın Demirci 
ilçesine bağlı 
Boyacık köyünde 
bir evde çıkan 
yangında, 1 kişi 
yanarak öldü. 
Yangın, önceki gece 
saat 03.00 sıraların
da, Ali Osman 
Erdoğmuş'a ait 
ahşap evde henüz 
belirlenemeyen 
bir nedenle çıktı. 
Erdoğmuş

Kamarasında ölü bulundu
Zonguldak'ta, Gürcis 
tan bandıralı gemi
nin Ukrayna uyruklu 
çalışanı kamarasın
da ölü bulundu. 
Ukrayna'dan Gürcis 
tan'a gitmekte olan 
"Jigawa" isimli 
Ukrayna bandıralı 
kuru yük gemisinin 

ölümünü 'şüpheli1 
bularak olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
Seyirtepe Sitesi'ne 
nakliyat işi yapan 
arkadaşlarına 
yardıma giden 
O.F.G. (41) bir 
süre sonra 

göre, Namık 
Kemal Mahallesi 
Akıncı Sokak'ta 
meydana gelen 
olayda, L.B. ile 
Y.Ö. (33) alacak 
verecek meselesin
den tartışmaya 
başladı. Tartışmanın

Apartmam'nda 
meydana geldi. 
Çevre sakinlerinin 
ihbarı üzerine olay 
yerine giden polis 
ekipleri, eğlence 
merkezlerinde 
şarkıcılık yaptığı 
öğrenilen Azize Ç. 
adlı kadını, apart
man boşluğunda 
feci şekilde 

ailesini uykuda 
yakalayan alevler 
kısa sürede evin 
tamamını sardı. 
Yangından hafif 
yanıkla kurtulmayı 
başaran Ali 
Osman Erdoğmuş, 
yanan evin içinde 
kalan eşi Leyla 
Erdoğmuş (51)'u 
kurtarmak için 
bir süre alevlerle 
mücadele etse 

personeli Nikolay 
Moloji (52), Zongul 
dak açıklarındayken 
kamarasında ölü 
bulundu. Nikolay 
Moloji arkadaşları 
tarafından ölü bulu
nunca sahil güven
liğe haber verildi. 
Zonguldak Emniyet 

rahatsızlandı.
35 LN 034 plakalı 
kamyon kasasında 
dinlenmek isteyen 
O.F.G'nin yüzünde 
kan izi gören 
arkadaşları durumu 
hemen 112 Acil 
Sağlık Servisi 
görevlilerine 
bildirdi.

kısa sürede 
kavgaya 
dönüşmesiyle 
L.B., Y.Ö.'yü 
bıçaklayıp kaçtı. 
Ağır yaralanan 
Y.Ö., 112 Acil Servis 
Ambulansı ile 
hastaneye 

dövülmüş halde 
yarı baygın vaziyette 
buldu. Kanlar 
içindeki kadına 
sağlık görevlileri 
tarafından önce 
olay yerinde 
müdahale edildi. 
Uyuşturucu aldığı 
ileri sürülen kadın, 
daha sonra Mersin 
Devlet Hastanesi'ne 

de başarılı olamadı. 
Komşularının da 
müdahale ettiği 
yangında, 
Leyla Erdoğmuş 
yanarak hayatını 
kaybetti.
Demirci Belediye 
İtfaiyesi ve Orman 
İşletme Müdürlüğü 
ekipleri yangını 
diğer evlere 
sıçramadan 
söndürdü. Bu

Müdürlüğü Deniz 
Polisi gemide incele 
me yaptı. Kamara 
sında ölü bulunan 
Nikolay Moloji'nin 
cesedi otopsi yapıl
mak üzere 
Zonguldak Atatürk 
Devlet Hastanesi 
morguna gönderildi. 

Olay yerine 
gelen sağlık 
ekipleri, O.F.G'nin 
hayatını kaybettiğini 
belirledi.
Cumhuriyet savcısı 
nakliyat işçisinin 
ölümünü şüpheli 
bularak olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Kapatırım haaa....
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hoşu

na gitmeyen haberlere tahammül edemediği
ni biliyoruz.

Tepkisini öfkeli açıklamalarla dile getirme
sine alıştık.

Bu öfkeyle birlikte yaşamak, Türkiye’de 
siyasal iktidar karşısında eleştiri hakkını kul
lanan gazeteciler için artık bir yaşam biçimi

kaldırıldı.
Y.Ö.'nün sağlık 
durumunun 
ciddiyetini 
koruduğu öğre
nilirken polis 
kaçan zanlının 
yakalanması için 
çalışma başlattı.

kaldırılarak tedavi 
edildi Azize Ç., 
tedavisinin 
ardından taburcu 
edilirken, kendisini 
dövdüğü ileri 
sürülen erkek 
arkadaşı T.S. ise, 
polis tarafından aynı 
apartmanda yakala
narak gözaltına 
alındı.

arada, Demirci 
Belediyesi İtfaiye 
Eri Metin Ortakçı 
da yangında 
yaralanarak 
Selendi Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Kaburgaları 
kırıldığı öğrenilen 
Ortakçı daha 
sonra Salihli 
Devlet Hastanesi'ne 
sevk edildi.

Nikolay Moloji'nin 
ölüm nedeninin 
ne olduğunun 
anlaşılması için 
vücudundan alınan 
parçalar Ankara 
Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi. Polis, 
olayla ilgili soruş 
turma başlattı.

haline geldi.
Başbakan, bu öfkesini geçen eylül ayında 

Doğan Grubu gazetelerinin boykot edilmesi 
çağrısına kadar vardırmıştı.

Ancak son olayda, basına dönük tepkisini 
hiç alışık olmadığımız bir noktaya yükseltti. 
Başbakan, gazete patronlarının yalan haber 
yazan gazetelerini kapatmalarını istiyor.

Bu kez hedefte Akşam gazetesinin sahibi 
Mehmet Emin Karamehmet var.

Başbakan’ın çok kızmasının nedeni, Ak 
şam gazetesinin geçen cumartesi günü bir
inci sayfasında manşetten verdiği bir 
haber...

Haber, “Doğalgazı kıstık, seçim kömürü 
ne yüklendik”

“Bedava Zehir” soluyoruz başlığıyla ve 
rilmiş.

Gösterilen fotoğrafta, İstanbul’un havası 
nın kirliliğini gösteriyor.

Bu fotoğrafta, evlerin bacalarından du 
manlar yükseliyor. I

Evlerde doqalqaz kullanılmadığını, soba | 
yakıldın” kanıtlıyor.

An< .iK Başbakan Frdoğan, fotoğrafın 
henüz doğalgaz bağlanmamış bir semtten 
çekilip, okurun yanıltıldığı iddiasında.

“Yazıklar olsun” diyor:
“Orada doğalgaz yoksa, tabii ki kömür ya 

da odun yakılacak...”
En ilginci, Karamehmet’e yaptığı öneri:
“Ya gazeteni kapatacaksın ya da yalan 

yazmayacaksın...
Gazetenin patronu inanıyorsa, ben kapımı 

açıyorum, resmin çekildiği yere birlikte gide
lim...

Her türlü iddiaya varım.
Habercilik yapacaksanız namuslu yapın, 

doğru haber verin, yalan haberle halkı aldat
mayın. ..”

Aslında sorun, gazetenin bu haberinin 
doğru çıkıp çıkmaması değil.

Haber yanlış da olabilir.
Ki haber sonuna kadar doğru.
O semtte doğalgaz var..
Sorun, Başbakan’ın yanlış olduğunu dü 

şündüğü bir haber hakkında konuşurken, 
basını azarlayıcı bir üslup kullanması ve 
“Gazete kapatmak”tan söz etmesinde, Baş 
bakan’ın demokrasi anlayışı, bu çerçevede 
basın ve ifade özgürlü ğüne bakışını gös
teriyor..

Batı’da devlet adamları bunun şaka sini 
bile yapmazlar. Başbakan’ın basını hedef 
alan ve sürekli tekrarladığı bu tehditlerin 
ülkede yarattığı bunaltıcı baskı ortamıdır. 
Gazetecilerin, ülkede böyle bir havayı tenef
füs etmeleri, bu baskıyı hissetmeleri halinde 
kendilerini özgür hissedebilmeleri mümkün 
değildir.

Demokrasi, bu tür baskılarla, korkut
malarla, azarlamalarla var olan bir rejim 
değildir. O rejimlerin adına demokrasi değil, 
otokrasi deniyor.

Bu tanımlamayı artık Batı’nın en saygın 
yayın organları Başbakan Erdoğan için 
yapıyor Erdoğan, gazete kapamadan söz 
etmesin, bu bile yeter.

İşte geldiğimiz nokta bu sayın okurlar...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Meclis üyelerine bütçe yemeği 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 2009 yılı Belediye Bütçesinin Belediye Meclisi’nde kabul edilmesinden 
sonra Meclis üyeleri ile AKP İlçe Başkanı, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlar/ ile parti mahalle temsilcileri 
ile ilçe basınına Atamer Otel’de yemek verdi. Yemekte konuşan Turgut, Gemlik’e güzel hizmetler yaptık
larını, yapılamayan bir tek Dörtyol Kavşağı projesi ile Üniversite önü düzenlemesi kaldığını söyledi. 
Başkan Turgut, 2008’den artan bütçe ile 2009’da 40 trilyon liralık hizmet gerçekleştireceklerini söyledi.

2009 yılj bütçesinin meclisten geçmesinden 1
sonra,

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
2009 yılı bütçesinin 
meclisten geçmesin
den sonra düzen
lediği yemeğe 
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclisi 
üyelerinin yanı sıra 
partinin yönetim 
kurulu üyeleri, 
kadın ve gençlik 
kolları ve mahalle 
temsilcileri katıldı. 
22 Ekim 2009 
Çarşamba günü 
özel bir gündemle 
toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi, 
2009 yılı bütçesini 

*32 mil yön 298 bin 
850 YTL olarak 
onaylamıştı.
Dönemin son bütçe 
yemeğine, bu yıl ilk 

kez gazetecilerin de 
davet edilmeleri 
dikkat çekerken, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
yemeğe katılan 
belediye meclis 
üyelerine bol 
bol iltifat etmeyi 
de unutmadı.
Kapatılan Umurbey, 
Kurşunlu ve 
Küçük Kumla 
beldelerinin 
hazırlanan Gemlik 
Belediyesi 2009 
yılı bütçesine dahil 
olmadığını bildiren 
Başkan Turgut, 
yemeğe katılanların 
önce yeni yıllarını 
kutlayarak 
mutluluklar diledi. 
Yapılan bütçenin 
5 yıllık olduğunu 
ve bu meclisin 
sadece 3 ayını 
kullanma olanağı 
bulacağını hatırlatan

Turgut, gelecek 
yönetimin de 
kalacak bütçe ile 
ve geçen yıldan 
kalan ödeneklerle 
çok güzel hizmetler 
yapacağını 
beklediğini söyledi. 
Meclis üyelerine 
sürekli iltifatlar 
yağdıran başkan 
Turgut, yaptığı 
konuşmada, 
"Sizlerle çok güzel 
hizmetler yaptık, 
daha önceki meclis

lerin birkaçını 
içine alan bu hizmet 
lerde Gemlik’in 
çehresini değiştir 
mek için büyük adım 
lar attık. Bu hizmet
leri ilçe dışından ge 
lenler bize söyleye 
rek meclisimizi 
kutluyorlar, bende 
bu sözleri sizlerle 
paylaşmak istiyo
rum. Bu yıl ayırdı 
ğımız 32 trilyonun 
17.5 trilyonu 
yatırıma dönüşecek.

Gerçekleştiremediği 
miz sadece 
Gemlik girişine 
projelendirdiğimiz 
üst geçit oldu. 
Beldelere yapaca 
ğımız hizmetlerle 
bütçemiz 40 trilyonu 
aşacak" dedi. 
Başkan Turgut, 
Üniversite içinde 
yapılacak olan 
yurt binasının 
ihalesinin yapıldığını 
ve trilyonluk 
bu yatırımın 
temelini ise Ocak 
ayı içinde atacak
larını, Atatürk 
İlköğretim Okulu’nun 
eski binasının da 
yeniden aslına 
uygun yapılması 
için ihalesinin 
yapıldığını ve 
onun da temelinin 
bir ay içinde 
atılacağını 
duyurdu.

Kayıkhane 
barınağının * 
uzatılması için 
5 Ocak'ta ihalesinin 
yapılacağını bildiren 
Başkan Turgut, 
eski zamanın 
İstanbul'un da 
kullanılan Sadabat 
sandallarının 
getirilerek, gezintiler 
düzenleme 
projelerinin bulun
duğunu belirterek, 
sözlerini "İnşallah 
Gemlik'e daha 
iyi hizmetler 
yapacağımıza 
inanıyorum" 
diye bitirdi. 
Başkan Turgut, 
daha sonra 
belediye meclis 
üyeleri ile 
gazetecilerin 
geçmiş dönem için 
fikirlerini almayı 
da ihmal 
etmedi.

İlaç Mim Protokolünde uzlaşma sağlanamadı
Ankara’da büyük 
bir miting düzen
lemelerine rağmen 
sorunlarını 
çözemeyen Türk 
Eczacıları Birliği 
(TEB), "ilaç alım 
protokolü"nü tek 
taraflı olarak 

iptal etti. TEB’den 
yapılan açıklamada, 
vatandaşların ser 
best eczanelerden 
ilaç almasını 
sağlayan protokolün 
1 Ocak’tan itibaren 
feshedildiği 
duyuruldu.

Açıklamada 
şöyle denildi: 
"Ne Sağlık Bakan 
lığı ne SGK ne de 
hükümetin diğer 
yetkili kurumlan, 
sesimizi hiçbir 
platformda din
lemediler, dinlemek 

istemediler. 32 
bin kişiyle Ankara 
Kolej Meydanı’nda 
miting düzenledik, 
yine sesimize 
kulaklarını tıkadılar. 
Ne anlaşma 
sağlandı ne de 
uzlaşma. ’Artık

yeter’ dedik ve 
demeye devam 
ediyoruz. Türk 
Eczacıları Birliği, 
bağlı bulunan 
51 eczacı odası 
ve 24 bin eczanenin 
ortak kararıyla 
1 Ocaktan itibaren 

vatandaşların 
serbest eczane 
lerden ilaç almasını 
sağlayan ’İlaç 
Alım Protokolü’, 
uzlaşma sağlanama
masından dolayı 
tarafımızca fes
hedilmiştir."

TEMA A “SUYUNU BOŞA _ —1"*^^ HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


3 Ocak 2009 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

40 trilyonluk bütçe
Başkan Turgut, konuşmasında 

2008 yılında Gemlik’e büyük 
hizmet yapıldığının altını çizdi.

Bu hizmetlerin yapılmasında 
meclisteki tüm siyasi parti temsil
cilerinin imzasının bulunduğunu 
söyledikten sonra, Gemlik 
Belediye Meclisi’nin uyumlu ve 
ahenkli bir meclis olduğunu be 
lirtti.

“Gemlik’in çehresini değiştirdik” diyen 
Belediye Başkanı, tüm meclis üyelerine, bu 
arada meclis çalışmalarını Gemlik kamuoyuna 
duyuran yerel basına da teşekkür etti.

Gemlik Belediye tarihinde 2008 yatırım yılı 
olarak anılabilir.

2009’da yapılacak yerel seçimler de olması 
nedeniyle, 30 trilyon liralık bir bütçesi olan 
belediye geniş bir yatırım atağı yaptı.

Bu yatırımlar şu anda inşaat aşamasında.
Bir kısmı seçim, öncesi bitirtecek.
Bir kısmı seçime yetişmeyebilir.
Sonuçta bitirilecek ve Gemliklilerin kullanımı

na açılacak.
2008’den projesi olup, parası bankada 

bekleyen 10 trilyon lira 2009 yılında kullanıla
cak.

Bunlar, Atatürk ilkokulu eski binasının 
yeniden yapımı, Yerleşke’de yapılacak öğrenci 
yurdu, Gemlik girişinin düzenlenmesi pro
jeleri...

Mehmet Turgut, partisi tarafından aday gös
terilir ve yeniden belediye başkanı seçilse de 
seçilmese de bu projeler gelecek Gemlik

Belediye Başkanı tarafından yürütülecek proje 
lerdir.

Meclisten kararı geçmiş, anlaşmaları yapılmış, 
uygulama bekleyen işlerdir.

Anladığım kadarıyla Mehmet Turgut, görevin 
yeniden kendisine verilmesini istiyor.

“Yarım kalan projeleri tamamlamak istiyorum" 
diyor.

Yemekteki konuşmasının bir bölümünde nos

talji de yaşadık.
1960’ların Gemlik’ine giderek, deniz 

kenarında Gemlik halkının kayıklarla 
yaptığı sandal gezilerini anımsatıp, 
bunların yeniden yaşanması için proje 
ler yapacağını söyledi.

Yemekte parti temsilcileri, meclis 
üyeleri, genç meclis üyeleri ve de 
basının en eskisi olarak ben de söz 
aldım.

Belediyeciliğin önemli bir kutsal bir görev 
olduğunu belirttim konuşmamda.

Güzel hizmetler yapanların iz bıraktığını ve 
unutlumadığını söyledim.

Kaç tane eski belediye başkanının adını hatır
ladıklarını sordum meclis üyelerine.
| “Hatırlananlar mutlaka iz bırakanlardır. Sizler 
de yeniden meclise girirseniz iz bırakacak 
işlere imza atın" dedim.

Bu yemekte bir şey daha olabilirdi.
Üç ay sonra değişecek olan bu mecfysin z 

üyelerine, geçen 5 yılın anısına birerhatıra 
plaketi verilmeliydi.

Ayrıca, tüm meclis üyelerinin toplu birer 
fotoğrafı çekilip, çerçevetilerek anı olarak sak
lanması için üyelere verilmeleri gerektiğine de 
inanıyorum.

Bundan önce böyle bir toplu fotoğraf olayı 
yaşanmadı.

Oysa görev yapan üyeler bu fotoğrafı evle 
rinin en güzel köşelerine asacaklarına eminim.

Güzel bir gece yaşadık.
Mecliste gerektiğinde tartışanlar, gecede- 

dostça yemek yediler ve birbirlerini dinlediler.

EntaMi me simiz will
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
aralık ayı ve 2008 
yılı enflasyon 
rakamlarını açıkladı. 
Aralık ayında 
tüketici enflasyonu 
(TÜFE) yüzde 
0.41, üretici* fiyatları 
ise (ÜFE) yüzde 
3.54 geriledi. 
2008 yılı genelinde 
de TÜFE yüzde 
10.08, ÜFE yüzde 
8.11 olarak 
kaydedildi.

GİYİM HIZLI DÜŞTÜ 
Tüketici fiyatlarında 
ana harcama 
grupları itibariyle 
bir ay önceye 
göre en yüksek 
artış yüzde 1,49 
ile çeşitli mal 
ve hizmetler 
grubunda 
gerçekleşti.
Aralık ayında

endekste yer alan 
gruplardan ev 
eşyasında yüzde 
0,59, eğlence ve 
kültürde yüzde 
0,59, haberleşmede 
yüzde 0,51, gıda 
ve alkolsüz içecek
lerde yüzde 0,48, 
lokanta ve otellerde 
yüzde0,23 artış, 
eğitimde %-0,08, 
sağlıkta yüzde -0,31, 
konutta yüzde -0,53, 
ulaştırmada yüzde - 
2,51, giyim ve ayak

kabıda yüzde -3,92 
düşüş kaydedildi. 
Bir önceki yılın 
aynı ayına göre 
ise TÜ FE’de en 
yüksek artış yüzde 
22.88 ile konut 
grubunda ger 
çekleşti. Lokanta 
ve oteller yüzde 
13,44, gıda ve 
alkolsüz içecekler 
yüzde 11,90 ile 
artışın yüksek 
olduğu diğer harca
ma grupları oldu.

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

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_ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 65.000- YIL 

____________________ Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan____________________  
________ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE_______

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

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

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

_________________ Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 
_______ Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2

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
KÖRFEZ manzarali SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Memura 230 Tllilı yenhıl mujılesi
Ağustos ayındaki 
ek ödeme zammının 
yol açtığı mağduri 
yetler giderileli. 
Bazı memurlara 
Ocak’ta 230 TL'lik 
zam yapıldı. 
Ağustos ayında 
memurlara yapılan 
ek ödeme zammının 
yol açtığı mağ
duriyetler giderildi. 
Düzenleme sebe
biyle maaşları 
çalışanlarından daha 
düşük kalan müdür, 
bölge müdürü, il 
müdürü ve müdür 
yardımcılarının yüz 
de 53 olan ek 
ödemeleri yüzde 
100'e çıkarıldı. 
İdarecilerin ek öde 
meşini düzenleyen 
Bakanlar Kurulu 
kararı Resmî 
Gazete'de yayımla
narak yürürlüğe 
girdi. Böylece bu 
konumda görev 

ı yapan idarecilerin 
maaşlarına 230 TL 
zam yapıldı. Zamlar 
15 Ağustos'tan 
itibaren geçerli 
olacak ve beş 
aylık maaş farkları 

| da toplu şekilde 
ödenecek.I

Bakanlar Kurulu 
kararı, veteriner, 
başmühendis, 
mühendis, mimar, 
bölge plancısı ve 
şehir plancısı 
kadrolarında görev 
yapmış olup bölge 
müdürü, bölge 
müdür yardımcısı, 
il müdürü, il müdür 
yardımcısı, daire 
başkanı, daire 
başkan yardımcısı, 
başkan ve müdür 
kadrolarında bulu
nanları kapsıyor. 
Teknik kökenli 
müdürlerin çalışan
larından daha az 
maaş almalarının 

önüne geçildi. 
Ancak teknik kökenli 
olmayan idareciler 
için sorun devam 
ediyor. Düzenleme 
sadece veteriner, 
başmühendis, 
mühendis, mimar, 
bölge plancısı ve 
şehir plancılarını 
kapsadığı için bun
ların dışındaki idare
ciler düşük almaya 
devam edecek.

ÖĞRETMENLERİN 
DE YUZU GULDU 
Ek ödeme konusun
daki bir başka 
mağduriyet grubu 
ise Milli Eğitim

Bakanlığı çalışanları. 
Halen ilçe müdürleri, 
şube müdür ve 
müdür yardımcıları 
ile ilköğretim müfet
tişlerinin maaşları, 
tam ek ders alan 
öğretmenlerin geri 
sinde kalıyor. Son 
karar Milli Eğitim 
çalışanlarını kapsa 
mazken bunlarla 
ilgili Bakanlar Kuru 
lu kararının da önü 
müzdeki günlerde 
çıkacağı öğrenildi. 
Buna göre Milli 
Eğitim Bakanlığı'nda 
görev yapan yöneti
cilerin sorunu, 
ilave 10 saat ek 
ders ücreti verilerek 
çözülecek. Halen 
aldıkları haftada 
15 saatlik ek 
ders ücreti 25 
saate çıkarılacak. 
Bunun karşılığı 
ücret ise 250 TL 
civarında olacak. 
Ek ödeme alamayan 
Milli Eğitim'in 
merkez ve taşra 
teşkilatlarında 
görev yapan 3 
bin 'geçici görevli* 
öğretmen de ek 
Ödeme kapsamına 
alınacak.

Milli Piyango 
özelleştirmesi 

rötar yaptı
Özelleştirme İdaresi 
Başkanı (ÖİB) Metin 
Kilci, Milli Piyango 
özelleştirmesinde, 
ulusal ve uluslara 
rası tatillerin devre 
ye girmesi nedeniy 
le, ön yeterlilik ve 
son teklif verme 
tarihini, yaklaşık 1 
aydan biraz fazla 
bir süre uzatacak
larını bildirdi.
Süre uzatımı talebi 
nin yatırımcılardan 
geldiğini ifade eden 
Kilci, "Yatırımcılar, 
hazırlıklarını tamam 
lama açısından 
biraz ertelenmesini 
istediler" dedi 
Kilci, 2009'da elek
trik dağıtım şirket
leri başta olmak 
üzere, Milli Piyango, 
köprü otoyollar ve 
şeker fabrikalarının 
özelleştirme işlem
lerine devam edile
ceğini belirtti.
Kilci, İskenderun 
Limanı ihalesinin de 
2009 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmesi 

nin planlandığını 
bildirdi.
Yakın zamanda 
ihalesi gerçekleşti 
rilen elektrik dağı 
tim şirketlerinin dev 
rinin gerçekleştirile
ceğini kaydeden 
Kilci, "Muhtemelen 
Başkent Elektrik 
Dağıtım A.Ş'nin 
(EDAŞ) devrini bu 
ay içinde, Sakarya 
Elektrik Dağıtım 
A.Ş'nin (SEDAŞ) 
devrinin de önümüz 
deki ay içinde 
gerçekleştire 
biliriz" dedi. 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı olarak 
hedeflerinin başın
dan beri 2009 yılı 
sonuna kadar dağı 
tim ihalelerini ta 
marnlamak olduğu 
nu kaydeden Ki Te i, 
"İlk 4 dağıtım ihale 
sinin devir süreçleri 
göz önüne alındı 
ğında belki 2010 
yılına sarkma söz 
konusu olabilir"- ’ 
diye konuştu.

Prolesör maaşı 11 hin TL oluyor
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Vekili Prof. 
Dr. Nihat Tosun, Tam 
Gün Yasası için YÖK 
ile beraber çalıştık
larını söyleyerek 
“Bunun Sağlık Ba 
kanlığı ile ilgili tarafı 
tamamlandı. YÖK'ün 
ve üniversitelerin gö 
rüşlerini alıyoruz. 
Sanırım birkaç ay 
içinde meclise gele
cek. Bizim açımız
dan iş tamam. Bu 
nun YÖK ve üniver
siteler için de milat 
olmasını istiyoruz” 
dedi.
Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Vekili Prof. 
Dr. Nihat Tosun, 
yaptığı açıklamada, 
Tam Gün Yasası için 
YÖK ile beraber 
çalıştıklarını söyledi. 
Yasa tasarısının Sağ 
hk Bakanlığı'na iliş 
kin kısmının tamam
landığını ifade eden 
Prof. Dr. Tosun, 
“YÖK'ün ve üniver
sitelerin görüşlerini 
alıyoruz. Yasa çıkar 
ken onların moti
vasyonuyla çıksın 

diyoruz. YÖK ile 
bakanlığımızdan bir 
ekip her gün çalışı 
yor. Karşılaşılabile 
cek aksaklıklar ve 
buna karşı mevzuat 
görüşülüyor” dedi.

TIP FAKÜLTELERİ 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
HASTANELERİNDEN 
FAYDALANABİLECEK 
Müsteşar Vekili Prof. 
Dr. Tosun, tam gün 
yasasında yeni kuru
lan veya mevcut tıp 
fakültelerinin Sağlık 
Bakanlığı hastanele 
rinden faydalanma 
sına ilişkin hüküm 
de konulacağım 
belirterek “Tıp fakül
teleri bizim hastane 
lerimizi hasta bak
mak için de eğitim 
için de kullanabile
cek” dedi. Prof. Dr. 
Nihat Tosun şunları 
söyledi: “Kastamo 
nu, Çankırı, Erzin 
can, Yozgat, Tekir 
dağ ve Adıyaman'da 
iyi hastaneler var. 
örneğin buralarda 
yeni tıp fakülteleri 
de açıldı. Buraları 

öğrenciler tercih 
ettiğinde ‘nerede 
çalışacağız' diyecek
ler. Sağlık Bakanlığı 
hastanelerinde çalı 
şabilecekler. Aynı 
bizim personelimizin 
özlük haklarına sa 
hip olacaklar. Öte 
yandan şu anda 62 
eğitim hastanemizde 
700 civarında do 
çent, 130 kadar da 
profesör var. Bu aka 
demisyenler sadece 
kendi hastanelerin 
deki 7 bin asistana 
eğitim veriyor. Öyle 
bir şey olduğunda 
tıp fakültelerinden 
gelen öğrencilerin 
eğitimine de katkıda 
bulunmuş olacaklar. 
Dolayısıyla öğretim 
üyesi paylaşımı 
açısından da 
faydalı olacak.”

BİR PROFESÖRÜN 
ORTALAMA 
MAAŞ110 BİN YTL 
CİVARINDA 
OLACAK 
Bu yasa ile üniver
sitelerin eğitim kalite 
sinin artacağını kay 

deden Prof .Dr. 
Nihat Tosun, 
“Üniver sitedeki 
akademisyenler 
çok daha iyi bir 
ücret alabilecek. 
Bir profesörün orta
lama maaşı 10 bin 
lira olabilecek. Bu 
da kötü bir para 
değil” dedi. Sağlık 
Bakanlığı'nda 
görevli doktorların 
performans ücret
lerinin emeklilikler
ine yansıması için 
de Maliye Bakanlığı 
ile görüşmeler sür 
düğünü bildiren 
Prof. Dr. Tosun, 
“Zaten pirim ödeme 
sistemine geçildiğin 
de bir sorun 
olmayacak. Ne kadar 
pirim yatırıyorsa o 
kadar maaş alacak. 
Ama şu anda devam 
eden ler için bir 
iyileştir me yapıl
masına yönelik 
teklifimizi Maliye 
Bakanlığı'na 
götürdük. Onların 
değerlendirmesi 
devam ediyor.” 
diye konuştu.

Karşılıksız cek 
sayısı arm

Merkez Bankası 
verilerine göre, 
karşılıksız çek 
sayısı 2007 yılında 
8 milyon 458 bin 
72 adetti.
Mahkemeler 
tarafından yapılan 
bildirimlere göre, 
Merkez Bankasınca 
duyurulan yasak
lanan birikimli 
çek sayısı 2008 
yılında, 2007 yılına 
göre yüzde 10,1 
artarak 505 bin 
821 adet olarak 
belirlendi. 2007 
yılı toplamında 
Merkez Bankasınca 

duyurulan yasak
lanan birikimli 
çek sayısı 459 
bin 299 adetti.

Bankalarca Merkez 
Bankasına yapılan 
bildirimlere göre, 
Merkez Bankasınca 
duyurusu yapılan, 
karşılıksız kaldıktan 
sonra ödenmiş 
çek sayısı geçen 
yıl, bir önceki 
yılın aynı dönemine 
göre yüzde 14,6 
yükselerek 5 
milyon 302 bin 
994'den 6 milyon 
75 bin 789 adede 
çıktı.
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İMIIIIİIIŞİIMİII 
MWİM
2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesi 
ile uygulamaya 
konan, memur 
ve diğer kamu 
görevlileri ile 
yeşil kartlılardan 
tedavi katılım 
payı alınması 
uygulamasıyla ilgili 
esaslar Maliye 
Bakanlığınca 
belirlendi.
Buna göre, memur 
ve bakmakla yüküm 
lü oldukları kişiler 
ile yeşil kartlılar, 
ayakta tedavilerinde 
hekim ve diş hekimi 
muayenelerinde, 
protez, ortez ve 
tıbbi malzeme kul
lanımlarında ve yar 
dımcı üreme yönte
mi tedavilerinde 
katkı payı 
ödeyecekler.
Muayene katılım 
payı, ikinci basamak 
sağlık kurumlarında 
3 TL, eğitim ve 
araştırma has

tanelerinde
4 TL, üniversite 
hastanelerinde
6 TL, özel sağlık 
kurum ve kuru
luşlarında ise 
10 TL olarak 
uygulanacak. 
Birinci basamak 
resmi sağlık kuru
luşlarında yapılan 
muayene ile 
aile hekimliği 
uygulamasına 
geçilen illerde 
aile hekimi 
muayenelerinden 
ise katılım payı 
alınmayacak. 
Acil poliklinik 
muayene ücreti 
de katılım payına 
dahil olacak. 
Normal veya acil 
poliklinik muayene 
ücretinin yer 
almadığı, sadece 
tanıya dayalı işlem 
fiyatının bulunduğu 
faturalar için de bir 
tane katılım payı 
ödenecek.

DEVREN KİRALIK
GEMLİK’TE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 5Ö6 834 66 93 ve 
0 532 410 19 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSMj(0.538) 322 70 73

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

NÖBETÇİ ECZANE
3 Ocak 2009 Cumartesi 

OZAN ECZANESİ Tel: 51218 54 
4 Ocak 2009 Pazar 

ÖZLEM ECZANESİ Tel: 512 02 23

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

III

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 2O 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
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 1O 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

1

»yjjj

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 49

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3246 

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)

NiMıü
VEMİS SİMASI

MURO
Il.45-I4.l5 

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG 

ll.30-l4.00- 
16.30*19.00 <21.30

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Haili Mtemr i m Dilin ilan
Seyfettin ŞEKERSÖZ

İlk yarıyı 2 puanla 
kapatarak grubun 
en alt sırasında 
yer alan 
Gemlikspor, yeni 
transferleriyle 
bu gün ilk kez 
taraftarının 
karşısına 3 puan 
parolasıyla 
çıkıyor. 
Kırmızı beyazhlar 
ilk yarının 
ilk maçında 
deplasmanda 
8 gol yedikleri 
Karacabeyspor 
karşısında bu 
kez Gemlik'te 
karşı karşıya 
gelecek.
Grubun en iddialı 
ekiplerinden ve 
hedefini üçüncü 
lig olarak belirleyen 
Karacabeyspor'un 
ilk maçta hocalığını 
yapan Hüsnü 
Topçu'nun bu 
kez Gemlikspor'un 
başında olması 
futbolcuları 
tanıması açısından 
avantaj olarak 
görülüyor.

T,«BM

İkinci yarının 
İlk maçında 
taraftarının da 
vereceği büyük 
destekle

sahaya yenilenmiş 
kadrosuyla 
çıkacak olan 
Gemlikspor'da 
hedef bu kez 3

puan olacak. 
Yönetim ile teknik 
kadronun ikinci 
yarıda hedefledikleri 
7 galibiyetin ilkini

almak için 
sahaya çıkacak 
olan Gemlikspcr'iu 
futbolcular 
en büyük

desteği 
tribünleri 
dolduracak 
taraftarlarından 
bekliyor.

Kros miisalutalarınıla SHiısor
lUntgAtılMli

w®»

■M

I W

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
düzenlenen 73. 
yıl Büyük Atatürk 
Kros müsabakaların
da sponsorluk 
yapan özel okul 
ve Rehabilitasyon 
merkezlerine 
teşekkür 

plaketleri verildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Şube 
Müdürleri Akif 
Alanlar ve Ali 
Osman Cura, Lig 
Heyeti ile birlikte 
ziyaret ettikleri özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu, Özel

Bilgi Bahçesi 
Rehabilitasyon 
Merkezi ve 
Özel Emircan 
Rehabilitasyon 
Merkezi 
Müdürlüklerine 
katkı ve katılımların
dan dolayı 
teşekkür plaketi 
verdiler.



ARSLAN
PEYNİRCİ BİLAL

MMIECRÛBEMİZLEClIMARIESİl'AZAHNDADAltiZMETİNEJEllİZ.  
FİYATLARIMIZDÜKKANDAVEPAZARDAAYNIDIR.

TAZE GÜNLÜK TEREYAĞ ve TRABZON TEREYAĞI, 
YUMURTA ÇEŞİTLERİ BULUNUR.

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

SÜT MAMÜLLERİ 
"Kolite tesodüf değildir" 
* Ezİne Bejaz PeyNİR * Pastirma ÇeşİtLerİ 
1 ÇerIlez > Dil PtyNİRİ * Kavurma ÇeşİiIerİ 
1 Haci ZiyA Kaşari * Dem i Rcioqk Et ÜrönIerİ 
*KarsKaşari *BaI'Reçe1
‘KREMPtyNİR * İZMİR Tuh' MİHlÇ
* Sepet PsyNİRİ * ZEyTİN ÇeşİtIerİ
* Kaşar Loru * TaKİm PeIlmez

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
5 Ocak 2009 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 25 Ykr

Bursa’da 
sahte nara 

operasyonu
Bursa’da İstanbul'dan aldıkları 
2 bin 800 YTL'yi piyasaya sür 
mek isteyen 3 kişi gözaltına 
alındı.Haberi sayfa 3’de

MUMİMM
^29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan 
yerel seçimler için hazırlanan seçmen listeleri 
ikinci kez muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. 
Listelerin 30 Ocak 2009 tarihine kadar askıda 
kalacağı bildirildi.

İlçe Seçim Kurulumdan yapılan açıkla
maya göre, vatandaşların ikamet ettikleri ma 
halle muhtarlıklarında askıya çıkan seçmen 
listelerinde adlarının bulunup bulunmadığına 
mutlaka kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. 
İlçe Seçim Kurulu, belediye hoparlörü ile seç
men listelerinin nerede askıya çıkarılacağını 
seçmenlere duyuracak. Haberi sayfa 2’de

29 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim
lerde, belediye başkan adaylarını 

belirlemek için sandığa gittiler

milMIIIİIIIIIM

Adalet ve Kalkınma Partisi 29 Mart yerel seçimlerinde 
belediye başkan adaylarını belirlemek için cumartesi 
günü BUTTIM’de temayül yoklaması yaptı. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

AKP’de sona doğru
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda 

olması, yerel seçimlerde aday adaylığına ilgiyi 
arttırıyor.

Gemlik Belediye Başkanlığı için 6 aday adayı 
var AKP’de.

Seçime katılacak öbür partilere baktığımızda 
kiminin daha adayı bile ortada yok.

CHP, SP, MHP, BBP, DP’nin ise adayı tek kişi.
Yani parti içlerinde bir yarış yok.
Kısacası, demokrasi yok...
Heyecan yok.
AKP’de belediye başkanlarını belirlemek için 

‘temayül yoklaması’ yapıldı. Devamı sayfa 5’de

Gemlik Belediye 
Meclisi 2009 yılı 
ilk toplantısını 
bugün saat 14.00 de 
yapacağı oturumla 
gerçekleştirecek. 
Belediye Medisi’nin 
bu yıl son 3 ayda 
yapacağı oturumlar
dan sonra, Nisan 
ayında ise seçilecek 
yeni belediye meclisi 
göreve gelecek. 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu arkasındaki

Belediye Hizmet 
Binası’nda bulunan 
yeni meclis salonunda 
yapılacak toplantıda 
verilecek önergelerin 
dışında 8 madde 
görüşülecek.
Gündemin ilk maddesi 
huzur haklarının 
belirlenmesi olacak. 
Meclis sırasıyla;
2009 yılı içinde 
meclis tatil ayının 
belirlenmesi, gizli 
oyla 1 adet Encümen 

üyesi seçimi, gizli 
oyla Denetim 
Komisyonu üyelerinin 
seçimi, boş memur 
kadro değişikliği, 
Sözleşmeli personel
lerin 2009 yılı ücre
tinin belirlenmesi, 
Başkan yardımcısı 
Menderes Bingöl'ün 
2009 yılı aylık 
ödeneğinin belirlen
mesi ve imarla ilgili 
konular görüşülerek 
karara bağlanacak.

Gemliksgor 
3 puanla 
tanıştı

Süper Amatör Küme 
A grubunda ikinci 
yarının ilk maçına ye 
ni transferlerle başla 
yan Gemlikspor, 3 
puanı aldı. Öte yan
dan, Gemlikspor 14- 
16 yaş ligi 10. grupta 
liderliğini sürdüren 
kırmızı beyazlılar ise 
Yeni şehir Belediye 
spor’u 5-2 yenmeyi 
başardı. Sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dengeler...
Zor günlerden geçiyoruz.
Bir yanda çevremizde olup bitenler.
Diğer yanda içeride tezgahlanan oyun

lar.
Çok uyanık ve akıllı davranarak daya 

titanların üstesinden gelmek olanaklı.
Filistin’in başına gelenler..
Yıllardır o bölgede “mezalim” yaşam 

yor.
Yurtsuz bir toplum açlık ve baskı altın

da felakete sürükleniyor.
Dünyanın aymış aymamış, gelişmiş, 

gelişmemiş tüm toplumları ağzı açık izli 
yor olanı biteni.

Bölgedeki Müslüman ülkeler Müslüman 
ların uğradığı kıyıma müdahale etmiyor
lar.

Ortadoğu’dan sıçrayan çamurun her an 
bize de bulaşması olası.

Aslında..
Türkiye..
Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler..
Kararlı..
İlkeli..
Dış etkilerden uzak bir politika izlese 

ler...
Ellerindeki..
Petrol kozunu.;
Türkiye bölgedeki tek köprü konu

munu..
[ Yer altı yerüstü zenginliklerini..

Genç nüfus potansiyelini..
Çok iyi, akıllı, ve zekice değerlendirse 

ler..
Avrupa da..
Amerika da..
Dize gelmek zorundalar.
Ya da dize gelmek demeyelimde Türki 

ye’ye ve Ortadoğu ülkelerine bakış açıla 
rım değiştirmek durumundalar.

Gerçi..
özellikle Arap ülkelerini..
Bağlayan ve tutsaklaştıran en önemli 

etken içinden çıkmak istemedikleri “feo
dal yapıları”.

Sultanlar..
Ellerindeki olanakları, ulaşılamaz zen 

ginliklerini “paylaşmak” istemiyorlar.
Oysa..
Yurttaşıyla paylaşmayı bir isteseler..
Dünyanın dengeleri öylesine değişecek 

ki..
Bu duruma kendileri bile şaşıracaklar.
Türkiye..
Gerçekten de stratejik önemini çok net 

ve somut bir biçimde
Avrupalıya, Amerikalıya dikte ettire- 

bilse;
Emperyalistlerin oyunlarına gelmese..
Aydınlar aymazlıklarından bir sıyrıla- 

bilse,
Türkiye sadece ordusuyla değil,
Siyasal duruşuyla da..
Ekonomik yapısıyla da..
Yer altı yer üstü zenginlikleriyle de..
Dünyanın “güçlü” ülkeleri artsında 

yerini alır.
Türkiye’nin karıştırılamaz olması 

“bölge” ülkelerine de ferahlık sağlar...
------------------------ --------------------------

iııııı İM ııin a Mı
29 Mart 2009 Pazarg ünü yapılacak olan yerel seçimler için seçmen 

sandık listeleri bugün itibariyle Muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Listelerin 
30 Ocak 2009 günü saat 17.oo’ye kadar askıda kalacağı bildirildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

29 Mart 2009 
yerel seçimleri 
için hazırlanan 
Seçmen Sandık 
Listeleri oy 
verecek vatan
daşların bağlı 
bulundukları 
muhtarlıklara 
verildi. 
Bugün itibariyle 
asılan seçmen 
sandık listeleri 
30 Ocak 2009 
günü mesai 
saati bitimi olan 
17.00'ye kadar 
askıda kalacak. 
Vatandaşların 
isimlerinin olup 
olmadığını kontrol 
etmeleri için 
mutlaka listelere 
bakmaları gerektiği 
vurgulanırken 
iicielerin askıya 
çıktığı vatan 
daşlara belediye 
hoparlörü ile 
anons yapılarak 
duyurulacak.

GEMLİK MERKEZ 
MAHALLELERİ 
ASKI YERLERİ: 
1- Ata Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Krom Sokak 
No. 29/B 
Hamidiye Mahallesi 
Muhtarlığı, 
2- Balıkpazarı 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
2 Nolu Cadde 
No. 48 
3- Cumhuriyet 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Kumla Caddesi 
Özlem sitesi 
B Blok altı, 
4- Demirsubaşı 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Bekar yokuşu

ABONE OLDUNUZ MU?
»ııııımııııııııııııııı» abone OLUN OKUYUN OKUTUN

No. 1 zemin kat
5- Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Fatih Sokak 
No 6/B.
6- Eşref Dinçer 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
İbadet Sokak 
No. 2
7- Gençali 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Kumsal Meydanı 
No. 1
8- Hamidiye 
Mahallesi 
Muhtarlığı: Krom 
Sokak No. 29/B, 
9- Halitpaşa 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Belediye Pasajı 
altı No.14, 
10- Hisar Mahallesi 
Muhtarlığı: 
İşçi Sokak No. 1, 
11- Kayhan 
Mahallesi 
Muhtarlığı:
2 Nolu Sağlık

Ocağı yanı, 
12- Osmaniye 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
3 nolu Sağlık 
Ocağı yanı, 
13- Orhaniye 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
2 Nolu Sağlık 
Ocağı yanı, 
14- Yeni Mahalle 
Muhtarlığı: 
Uzun Sokak 
Sevim Market yanı,

KÖYLER VE 
BELDELER: 
KUÇUK KUMLA 
BELDESİ: 
1- Memireis 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası, 
2- Şükrü Alemdar 
Mahallesi: 
Muhtarlık binası, 
3- Güzelyalı 
Mahallesi 
Muhtarlığı, 
4- Siteler Mahallesi 
Muhtarlığı,

âbLULbl: 
1- Atatürk 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası, > 
2- Cumhuriyet 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası, 
3- Şükrü Kaya 
Mahallesi
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası,

UMURBEY 
BELDESİ:
1- Orhaniye 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası,
2- Parsbey 
Mahallesi 
Muhtarlığı: 
Muhtarlık binası,

Ayrıca tüm 
köylerde ise 
seçmen listeleri 
Muhtarlık binaların
da askıya çıkarıldı.

KRŞ€D€ BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset ,MİTRAArillK Y4YINCIHK MU fstİklal CaddeSİ B°ra S°kak M° : 3/B GEMLİK
MATBAACILIK •YAYINCILIK-REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : (0.224) 513 35 95

‘Gemlik Körfez’ internette www.geinHkkorfezgazetesLcorn

http://www.geinHkkorfezgazetesLcorn
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71 yaşındaki adama gasp soku YazıYORUM

Bursa'da, 78 yaşın
daki bir adama yar 
dim bahanesiyle yak 
laşan bir kişi, para 
sini gasp edip kaçtı. 
Aldığı eşyalarla 
merkez Osmangazi 
ilçesi Kiremitçi Ma 
hallesi'ndeki evine 
giden 78 yaşındaki 
Sabri Meriç'in Gaz 
cıiar Caddesi üzerin 
de yanına gelen bir 
kişi, "Amca elindeki 
poşetleri taşımana 
yardımcı olayım”

Bursa'da salın gara operasyonu
Bursa'da İstanbul' 
dan aldıkları 
2 bin 800 YTL'yi 
piyasaya sürmek 
isteyen 3 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele

Bursa'nın Gürsu 
ilçesinde aralarında 
husumet bulunan 
2 rhinibüsçünün 
kavgasında bir 
kişi av tüfeği 
ile vurularak 
öldürüldü.
Edinilen bilgiye 
göre, İstiklal 
Mahallesi Gürsu 
minibüs son 
durağında 
Mustafa Kahraman 
(46) ile Rıdvan 
E.(35) arasında 
tartışma çıktı. 
Aralarından önce
den husumet 
bulunduğu öğre

Temizliğe giderken yolda öldü
Bursa'nın 

merkez Yıldırım 
ilçesinde 
arkadaşıyla birlikte 
temizlik işine giden 
kadın, rahatsızla
narak hayatını 
kaybetti.
Cumhuriyet Savcısı, 
kadının ölümünü 
'şüpheli' bularak 
soruşturma 
başlattı. 

diyerek yanına 
sokuldu. Belindeki 
kemerini sıkarak 
yaşlı adamın cebin 
deki cüzdanını alan 
zanlı, kayıplara karış 
tı. Soluğu emniyette 
alan yaşlı adam şüp 
helinin yakalanması 
için müracaatta bu 
lundu. Neye uğra 
dığını anlayamadı 
ğım belirten Meriç, 
"Alışveriş yaptım 
eve gidiyordum. 
Elimde poşetler

Amirliği'nden alınan 
bilgiye göre, İstan
bul'dan sahte 
para getirildiği 
ihbarını alan güven
lik güçleri harekete 
geçti. Kimlikleri 
tesbit edilen Tarık 

Ç. (24), Varol Y. (44) 
ve Ramazan Ö.'yü 
(29) takibe alan 

nilen 2 minibüsçü 
arasındaki tartış
manın büyümesi 
üzerine Rıdvan 
E., pompalı 
tüfekle Mustafa 
Kahraman'ın 
üzerine 7 kez 
ateş etti. Durakta 
bulunan minibüs
lerin de camlarının 
kırılmasıyla 
sonuçlanan 
olayda, Mustafa 
Kahraman ağır 
yaralandı. 112 
acil servis 
ambulansı ile 
Şevket Yılmaz 
Devlet Hastanesi'ne

Edinilen bilgiye 
göre, Ortabağlar 
Mahallesi Prof. 
Tezok Caddesi 
üzerinde meydana 
gelen olayda, 
Seyhan Demirbilek 
(41) aniden 
rahatsızlanarak 
yere yığıldı. 
Çevredeki vatan
daşların yardımıyla 
Yüksek İhtisas 

vardı. Yaklaşık 50 
yaşlarında bir kişi 
yanıma yaklaşıp, 
'Amca poşetlerini 
taşıman için sana 
yardımcı olayım' 
dedi. Yanıma soku
lur sokulmaz belim 
deki kayışa sarılıp 
sıkmaya başladı. 
Bir yandan da 
'Cüzdanın nerede?' 
diye soruyordu. 
'Oğlum param yok. 
Ekmek kuyruğuna 
gidiyordum. Bırak 

polis, bu kişileri 
İstanbul Yolu 
üzerinde yakaladı. 
Zanlıların üzerinde 
yapılan aramada 
sahte 2 bin 
800 YTL bulundu. 
Zanlıların, emniyet
teki sorgularında 
28 adet sahte 
100 YTL'leri 

kaldırılan 
Karaman, tüm 
müdahalelere 
rağmen kurtarıla
madı.
Olayın ardından 
16 M 1960 plakala 
minibüsle kaçan 
Rıdvan E., 
olayda kullandığı 
silah ve 3 fişek 
ile birlikte İstiklal 
Mahallesi'nde 
yakalandı.
Durakta minibüs 
sahibi olan 
Rıdvan E.'nin 
kardeşlerinin, 
daha önce Mustafa 
Kahraman'ın

Eğitim ve 
Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırılan
Seyhan 
Demirbelik'in 
öldüğü belirlendi. 
Polise ifade veren 
Demirbilek'in 
arkadaşı F.S. 
isimli kadın, 
"Birlikte temizlik 
işlerine gidiyorduk. 

beni gideyim' diye 
yalvarmama rağmen 
aldırmadı. 
Pardösümün 
cebindeki cüzdanımı 
alıp kaçtı. Neye 
uğradığımı anlaya
madım. Para neyse 
ama bu yaştan son 
ra nasıl kimlik çıka 
rırım" diye dert 
yandı. Çarşı Kara 
kolu'na giden yaşlı 
adamın mağduri 
yetiyle alakalı soruş
turma başlatıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com
www.milliyet/b(og/özcan vural

İstanbul'dan 
yüzde 12'den 
aldıklarını itiraf 
ettikleri bildirildi. 
Sahtecilik ve 
dolandırıcılık 
suçundan sabıkalı 
olan zanlılar, 
"sahtecilik"ten sevk 
edildikleri mahke
mece tutuklandı.

abisini Doğu 
Garajı'nda 
dövdükleri 
öğrenildi. O olayın 
devamı olarak 
aralarında husumet 
bulunan
2 minibüsçünün 
de Gürsu'nun yerlisi 
oldukları belirtildi.
Bu arada, 
ölen Mustafa 
Kahraman'ın da 
daha önce 
cinayettin bir 
süre içerde yattığı 
tesbit edildi.
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

İşe gitmek için 
yanına gittiğimde 
bana, gece 
uyuyamadığını 
söyleyerek 
göğsünü tuttu. 
Sonra işe gitmek 
istediğini 
söyleyince beraber 
yola koyulduk. 
Aniden rahatsızlandı 
ve hastaneye 
kaldırdık" dedi.

Gemicik!....
Televizyonlarda seyrettiniz;
Başbakan Tayyip Erdoğan ilk kez bir 

DTP'li ile buluşacak..
Randevunun nedeni ise ne PKK ne de 

Güneydoğu..*?^
DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın 

"Oğlunuz öğrenciyken nasıl gemi aldı?" 
sorusu...

Erdoğan bugüne kadar PKK'yı terörist 
ilan etmeyen bir parti ile görüşmeyeceği 
mesajını vermişti

Ancak Başbakan, pazartesi günü DTP'li 
Şırnak milletvekili Hasip Kaplanla görüşe-

Randevunün nedeni ise ne PKK fe d^ ■ : 
Güneydoğu'daki sorunlar.

Hasip Kaplan'ın Başbakan'a Genel 
Kurul'da yönelttiği "Oğlunuz öğrenciyken 
nasıl gemi aldı?" sorusu.

Herkes merak ediyor, zaman zaman da 
bu gemiyi soruyor, 23 yaşında çürük raporu 
olduğu için askerliğini yapmayan Başbakan 
Tayip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan'ın 3 
milyon dolarlık kuru yük gemisini nasıl ala
bildiği idi.?..

Şimdi bu buluşma da geminin nasıl ahn 
dığını Başbakan Tayip Erdoğan milletvekili 
Hasip Kaplan'a özel olarak açıklayacağını 
söyledi..

Mecîisde ki oturumda olay şöyle gelişti...
Meclis Genel Kurulu'nda bütçe 

görüşmelerinin başladığı ilk gün muhalefet 
liderleri bir bir kürsüye çıktı.

Her konuşmacıda, gündeme getirilen her 
eleştiride tansiyon giderek yükseldi.

Gerilimin doruk noktasına çıktığı an ise
Başbakan'ın muhalefetin eleştirilerine 

cevap vermek için kürsüye çıktığı an oldu.
Erdoğan'ın konuşması muhalefet 

sıralarından gelen seslerle sık sık bölündü.
Salondaki karmaşada milletvekillerinin 

arasından bir ses duyuldu.
Sesin sahibi DTP Şırnak Milletvekili Hasip 

Kaplan'dı.
"Oğlunuz öğrenciyken nasıl gemi aldı? 

Anlatsanıza" diye soran Kaplan'a Başba 
kan'dan "Onu özel gelirsin anlatırım sana" 
yanıtını aldı.

Milletvekili de geleceğim dedi..
Genel Kurul bitti, tartışma kapandı 

sanılıyordu ama öyle olmadı. Hasip Kaplan 
Başbakan'ın bu sözlerinin takipçisi oldu.

Başbakan'ın kastettiği o özel görüşme 
için randevu istedi.

Tayyip Erdoğan'ın "Onu özel gelirsin 
anlatırım " sözü de, Kaplan'ın randevu talebi 
de beraberinde siyasi hayatımızda bir ilk 
getrdi.

PKK'yı terörist ilan etmedikleri sürece 
DTP ile görüşmeyeceği mesajını veren 
Başbakan ilk kez bir DTP'li Şırnak milletveki
line randevu verdi.

Üstelik resmi programına da dahil etti.
Hasip Kaplan şimdi bu görüşmeye hazır

lanıyor.
Hasip Kaplan yaptığı açıklamada da;
"Başbakan'a sadece oğlunun gemisini 

sormayacağım'* dedi, gündemdeki başka 
konularda da konuşmak isteğini belirtti.

Bakalım, bu özel konuşmadan bizler 
neleri öğreneceğiz.

Aslında işin doğrusu Baş bakanın bunu 
orada açıklaması idi.

Öyle ya bu gemi nasıl alındı?
Doğrusu ben de merak ediyorum....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/b(og/%25c3%25b6zcan
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29 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde, belediye başkan adaylarını belirlemek için sandığa gittiler

AKP'de temayül yoklaması

Ercüment ESEN

AKP Bursa İl 
Teşkilatı'nda yak
laşık 3 bin üye, 
merkez ve diğer 
ilçelerdeki aday 
adaylarından 
kimi belediye 
başkanı olarak 
görmek istediğini 
temayül yokla
masıyla işaretledi. 
AKP Bursa İl 
Başkanı Sedat 
Yalçın, BUTTİM'de 
yapılan temayül 
yoklamasında 
belediye başkanları 
için icraatın yanı 
sıra, teşkilatla 
uyumlu olmak ve 
halkla ilişkilerin de 
önemli olduğunu 
belirterek, "Kamu 
kaynaklarını yerinde 

kullanıp önceliği iyi 
belirleyenler ve halk
la ilişkileri iyi olan 
belediye başkanları 
başarılı oluyor" dedi. 
Yalçın, Büyükşehir 
adayının önümüz 
deki hafta netleşe 
ceğini, daha 
sonra merkez 7 
ilçe dışındaki 
ilçe belediye 
başkan adaylarının 
açıklanacağını 
bildirdi.
AKP Bursa İl 
Teşkilatı'nda yak
laşık 3 bin teşkilat 
üyesi, merkez ve 
diğer ilçelerdeki 
aday adaylarından 
kimi belediye 
başkanı olarak 
görmek istedikleri 
temayül yoklamasın
da sandığa giderek 

oy kullanıldı. 
AKP'de belediye 
başkan aday 
adaylığı başvuru
larının sona 
ermesinin 
ardından merkez 
ve ilçe belediyeleri 
için yola çıkanların 
teşkilattan destek 
arayacağı temayül 
yoklaması 
BUTTİM'de yapıldı. 
TÜYAP Fuar 
Alam'nda başlayan 
temayül yoklaması
na, Büyükşehrin 
yanı sıra, Osman 
gazi, Yıldırım, Nilü 
fer, Kestel, Gürsu, 
Gemlik, Mudanya, 
İnegöl, Harmancık, 
Büyükorhan, Orhan 
eli, Keleş, Mustafa 
kemalpaşa, Orhan 
gazi, Karacabey,

Yeneşiher ve 
İznik ilçe yönetim 
kurullarıyla, kadın 
kolları, gençlik 
kolları ve mahalle 
temsilcileri aday 
aday adayları arasın
dan tercih yaptı.
Yaklaşık 3 bin 
kişinin oy kullandığı 
temayül yoklaması 
AKP Gaziantep 
Milletvekili ve 
Kadın Kolları Genel 
başkanı Fatma 
Şahin ile Kocaeli 
Milletvekili Muzaffer 
Baştopçu'nun 
gözetiminde yapıldı.

İCRAAT 
YETERLİ DEĞİL 
AK Parti II Başkanı 
Sedat Yalçın, 
temayül sonuçları 
elde edildikten sonra 

ilçedeki kamuoyu 
araştırmaları, il 
ve ilçe teşkilatının 
son değerlendirme 
leri yapıldıktan sonra 
kararın açıklanaca 
ğım kaydederek, 
"Büyükşehir ile ilgili 
önümüzdeki hafta 
sonuç bekliyoruz. 
Bu belli olduktan 
sonra hemen 
arkasından bir 
hatta içinde ilçeler 
ortaya çıkacak. 
Büyükşehir dışında
ki ilçeler daha 
erken açıklanacak. 
Büyükşehir'e 
bağlı 7 ilçe 
Büyükşehir başkan 
adayımızın görüşünü 
alarak açıklayacağız. 
Parti içi demokrasi 
açısından bu 
yoklama çok anlamlı, 

3 bin kişi oy kul
landı. Mahalle 
temsilcilerine kadar 
herkesin görüşleri 
açıklanacak. 
Bilimsel bazlı bir 
çalışma. Merkez 
yoklamasının 
içinde ama parti 
içi görüş alışverişi, 
istişareyi güç 
lendiren çalışma. 
Arkadaşların 
yüksek katılımı 
bizleri çok 
mutlu etti. Herkesin 
gönlünü bir şekilde 
almak gerekiyor. 
Kamu kaynaklannı 
yerinde kullanarak 
önceliklerini doğru 
tespit edenler ve 
halkla ilişkileri iyi 
olanlar başarıyor" 
dedi.

II

Giiler “Dereler Gemlik’in incisi olacak"
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Mehmet 
Güler, Es Kıraathan 
esi'nde kahvehane 
toplantısı yaptı. 
Kahvehane sakinleri 
yanı başlarındaki 
Karsak Deresi’nin 
yıllardır pislik 
içinde olduğunu 
ve doğru dürüst 
temizlenmediğini, 
yıllar önce dereye 
düşüp boğularak 
ölen çocuğun 
cesedinin bile 
bulunamadığını, 
hatta minibüs 
garajının altında 
kedi büyüklüğündeki 
farelerin çevre 
dükkanlara 
saldırdığını 
söyleyerek, Gemlik 
Belediyesi'nin 
bu konuda bir 
çözüm üreteme 
diğini belirttiler.

CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler ise; dünyada 
marka olmuş pek 
çok kentin, içinden 
geçen nehirleriyle 

özdeşleştiğini, Paris 
- Senne, Londra - 
Thames ve Eskişehir 
- Porsuk çayını 
bu konuda örnek 
verebileceğini 
söyleyerek, Gem 

lik'in derelerinin 
ne yazık ki Gemlik’in 
sırtında bir yük 
gibi görüldüğünü 
ve hatta bazı 
siyasilerce derelerin 
üstünün kapatıl

masının bir çözüm
müş gibi sunula- 
bilindiğine dikkat 
çekerek, "Bizim 
dönemimizde 
Gemlik’in iki deresi 
Gemlik’in sembolü 

ve incisi olacak, 
Eshişehir'in 
Porsuk'u neyse 
Gemlik’in Karsak 
Deresi de aynı 
olacak" dedi.
Ulaşım konusuna 
da değinen Güler, 
geçtiğimiz günlerde 
bazı açılışları 
yapmak üzere 
Bursa'ya gelen 
Başbakanın, küçük 
ve yetersiz bulması 
nedeniyle Gemlik 
Terminalini 
açmaya değer 
bulmadığını, 
bunun da 
Gemlik Terminalinin 
ne kadar alelacele, 
yanlış bir kararla 
Gemlik’in ihtiyacını 
karşılamaktan 
uzak yapıldığının 
Başbakan tarafından 
da onaylanması 
anlamına geldiğini 
vurguladı. __
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AKP’de sona doğru...
BUTTİM’de yapılan "Temayül 

yoklaması”na İlçe Başkan lan, 
Yönetim, Kadın ve Gençlik 
Kolları ile mahalle temsilcileri 
katılarak, aday adaylarından kimi 
aday olarak görmek istediklerini 
ortaya konan sandıkta oy kulla
narak belirlediler.

Gemlik’te Mehmet Turgut iki 
dönem yani, 29 Mart 2009’tarihin 
de 10 yılık görev süresini tamamlayacak.

Turgut, yeniden görev istiyor.
Turgut’un karşısında, eski ilçe başkanı 

Enver Şahin, Büyükşehir Genel Sekreter 
Yardımcısı Sabri Yalın, Belediye Meclis üyesi 
ve Büyükşehir Meclis üyesi Mimar Cemal 
Aydın Aybey, Elektronik Mühendisi Gökay 
Bilir ile Muhasebeci Habibe Oral var.

Bu hafta olmazsa gelecek hafta AKP’de 
aday belli olacak.

Temayül yoklamasına katılanlar, kime oy 
kullandıklarını açıklamıyorlar.

Temayül yoklamasından sonra konuşan 
AKP İl Başkanı Sedat Yalçın, belediye 
başkanlar/ için icraatın yanı sıra, teşkilatla 
uyumlu olmak ve halkla ilişkilerin de önemli 
olduğunu belirterek, "Kamu kaynaklarını 
yerinde kullanıp önceliği iyi belirleyenler ve 
halkla ilişkileri iyi olan belediye başkanları 
başarılı oluyor." dedi.

Yalçın, Büyükşehir adayının önümüzdeki 
hafta netleşeceğini, daha sonra merkez, 7 
ilçe dışındaki ilçe belediye başkan aday
larının açıklanacağını bildirdi.

Güne Bakış
■ , c-. ' kadri qutet@hötrnail.cbm

"Parti içi demokrasi açısından bu yoklama 
çok anlamlı, 3 bin kişi oy kullandı.

Mahalle temsilcilerine kadar herkesin 
görüşleri açıklanacak.

Bilimsel bazlı bir çalışma.
Merkez yoklamasının içinde ama parti içi 

görüş alışverişi, istişareyi güçlendiren çalış
ma.” demiş.

Bu sözleri kıstas alırsak, AKP’de kimin

aday olacağını kestirmek zor. Yine de 
herkesin kafasında eski ilçe başkanı 
Enver Şahin ile Mehmet Turgut’tan 
biri olur düşüncesi var.

Bunlar olmazsa sürpriz bekleyin.
DSP ile ANAP daha adayını açıkla

madı.
DSP İlçe Başkanı Hüseyin

Poyraz’a Çarşıda rastladım, "Başkan 
aday bulmakta zorlanıyormuşsunuz” 

deyince kızdı.
"Bekle, yakında adayımızı duyarsın” dedi.
Biz de yerel seçimlerin heyecanı devam 

ederken, yanıbaşımızda İsrail ordusu Filistin 
topraklarına girdi.

Havadan, denizden ve kara ordusuyla 
Gazze de dövülüyor.

ABD Başkanı Bush, İsrail yanlı konuş
masından sonra Filistin de yaşanan katliama 
dünyadan tepki gelmiyor.

Düşünün, Türk ordusu PKK’yı vurmak için 
Irak’a girmek için kaç gün bekledi. Erdoğan 
5 Kasım’da ABD’ye gidip Bush’tan icazet 
aldı. Günler sonra Kuzey Irak’a askerimiz 
girdi ve kısa sürede çıktı.

O günlerde Irak’a giren Türk ordusu için 
gösterilen tepkileri hatırlayın.

Dünya çifte standarta oynuyor.
Mazlum ulusların haklı mücadeleleri 

gözardı edilirken, emperyalistler ve onlann 
uzantıları ise korunuyor.

Yanıbaşımızda yaşanan bu insanlık dramı
na dur diyen yok.

Yazık.

lerem Saw$ temeği kongre ınııtı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şubesinin 
olağan genel 
kurulu dün yapıldı. 
Derneğin Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi 
Ozan Sokak’taki 
lokalinde yapılan 
genel kurulda 
yönetim ve denetim 
kurullarının 
faaliyet raporları 
okunarak kabul 
edildi.
Bursa Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Necdet Erece'nin

de katıldığı genel 
kurulda derneğin 
iki sloganı üzerinde 
çalışmaların 
sürdürülmesi 
benimsendi.
"Çağımızın korkulu 
vebası. Dirençli 
verem" ve "Veremin 
kesin tedavisi: 
Gözetimli tedavi" 
olarak yapılacak 
çalışmaların 4-11 
Ocak tarihlerinin 
Verem Haftası 
olması nedeniyle de 
özellikle okullarda 
faaliyetlerin artırıl
ması hedeflendi. 
46 üyesi bulunan 
Verem Savaş

Derneği Gemlik 
Şubesinin yapılan 
genel kurul seçi
minde Sevgin Arşe 
ven, Nida Ota bat 
maz, Aysel Akcan, 
Aynur Arslan ve 
Hasan türe yönetim 
kurulu üyeliklerine 
seçilirlerken dene
tim kuruluna 
ise Rafet Tetik, 
Perihan Demiriz 
ve Müzeyyen 
Eroğlu seçildiler. 
Seçilen yönetim 
kurulu üyeleri 
yapacakları ilk 
toplantıda yönetim 
kurulu başkanını 
seçecekler.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

BAY-MUSTAFA QZALP KMLAK’TAN I
Her Çeşit Emlâk Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE RROKER İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 

__________ 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 65.000- 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
K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsın denize sıfır. 41.000 YTL 

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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İMİ Mü İIİMM İlİMİMİHI Man miBin
Mehmetçik günün 
en gelişmiş teknolo
jileri ile donatılacak. 
Modernizasyon elek
tronik, iletişim, silah, 
korunma, sağlık, giy 
si, bot ve eğitim gibi 
geniş bir teknoloji 
yelpazesine Milli 
Savunma Bakanlı 
ğınca gündeme alı
nan bir modernizas 
yon projesi ile 
Mehmetçik günün 
en gelişmiş teknolo
jileri ile donatılacak. 
Dünyanın en büyük 
silahlı kuvvetleri 
unsurları arasında 
gösterilen Türk 
Silahlı Kuvvetleri 
için gündeme 
alınan "Tek er Moder 
nizasyon" projesinin 
hayata geçirilmesine 
yönelik ilk toplantı, 
geçtiğimiz hafta 
içinde ilgili savunma 
kuruluşlarının katilı 
mı ile Ankara'da 
gerçekleştirildi.
Türk savunma 
sanayii kuru
luşlarının ürün
lerinin de yer aldığı 
bir serginin de 
gerçekleştirildiği 
sempozyumda, özel
likle günümüzde

asimetrik tehdidin 
yayılftıas/ ve teknolo 
jinin gelişimi sonu
cunda muharebe 
alanındaki erin yep 
yeni bir biçimde 
donatılması gerçe 
ğinden yola çıkılarak 
"tek er projesi" 
ile ilgili yapılacak 
çalışmalar gözden 
geçirildi.
Yapılan sunumlarda 
Mehmetçiğin yeni 
den donatılması 
konusunda gün
deme alınan tek er 
modernizasyonunun 
elektronik, iletişim, 
silah, korunma, 
sağlık, giysi, bot ve 
eğitim gibi geniş bir 

teknoloji yelpaze
sine yayıldığı; ama 
bunların bütünsel 
bir yaklaşımla geniş 
kapsamlı bir pro
gramla ele alın
masının gerekli 
olduğu vurgulandı.

-ÜRÜNLERİN 
TANITILDIĞI SERGİ 
DÜZENLENDİ- 
Sempozyumda ayrı
ca projede görev 
alacak olan çeşitli 
kuruluşlarının ürün
lerinin yer aldığı bir 
sergi de düzenlendi. 
SSM'nin ev 
sahipliğinde Kara 
Kuvvetleri EDOK ve 
Milli Savunma Ba 

kanlığının desteği ve 
Savunma Sanayii 
Derneği önderliğin 
de gerçekleştirilen 
Tek Er Modernizas 
yonu Sempozyum 
ve sergisinde Türk 
Silahlı Kuvvetlerin 
den de çok sayıda 
üst düzey yetkili ve 
ileri teknoloji uygu
lamaları ile orduya 
hizmet veren çok 
sayıda sanayici 
katıldı.
Burada, Tek Er Mo 
dernizasyon konu 
sunda diğer ülkeler 
de yürütülen prog 
ramlar ve bu kap
samda geliştirilen 
teknolojiler ele 
alındı. Daha sora 
yapılan bir dizi 
sunumda Türkiyede 
savunma sanayi 
üreticilerinin bu.. 
konudaki yetenekleri 
ve düşünceleri 
anlatıldr. 23 
kuruluş ürünlerinin 
sergilendi.
Sempozyumda 
görüşülen konuların 
bir rapor haline 
getirilerek Milli 
Savunma Bakanlı 
ğına sunulması da 
kararlaştırıldı.

Yunanistan'ın 
Mora (Peloponis 
sios) yarımadası 
açıklarında dün 4 
büyüklüğünde bir 
deprem meydana 
geldi, depremin 
can ve mal kaybına 
yol açmadığı 
açıklandı.
Atina Yerbilimleri 
Enstitüsü, Richter 
ölçeğine göre 4 
büyüklüğündeki 
sarsıntının merkez 
üssünün, başkent 
Atina'nın 195 km 
güneybatısında, 
Kalamata kenti 
yakınlarındaki, 
"Messinia" körfezi 
olduğunu açıkladı. 
Enstitü, saat 
07.10'da kaydedilen 
depremin can ve 
mal kaybına yol 
açmadığını da 
belirtti.
Kalamata'da 
28 Aralıkta da 
Richter ölçeğine 
göre 4.2 büyük
lüğünde bir deprem 
meydana gelmişti. 
Öte yandan 
Yunanistan'da, 
29 Aralıkta 
Atina'nın 320 km 
kuzeydoğusunda 
yer alan Semadirek 
(Samothraki) 
adası açıklarında

Richter ölçeğine 
göre 4.8, 2 Ocakta 
ise başkentin 
100 km kuzeyinde 
yer alan Eğri boz 
(Evia) yarı
madasının 
"Madudi" kenti 
açıklarında 4.4 
büyüklüğünde 
sarsıntılar 
kaydedilmişti.

BALIKESİRDE 
DEPREM 
Balıkesir'de 
hafif şiddetli 
bir deprem 
meydana geldi. 
Kandilli Rasat 
hanesi Deprem 
Araştırma 
Enstitüsü 
yetkililerinden 
aldığı bilgiye 
göre, dün gece 
gece saat 01.05'te 
merkez üssü 
İvrindi ilçesi 
olan 3.5 büyük
lüğünde hafif 
şiddetli bir 
deprem meydana 
geldi. Enlemi 
39 bin 6043, 
boylamı 27 bin 
4042 ve yerdeki 
derinliği 9.2 km 
olan depremin 
herhangi bir 
kayba yol açmadığı 
öğrenildi.

Bu hafta donacağız
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğü, sabah 
ve gece saatlerinde 
yurdun iç ve doğu 
bölgelerinde buzlan
ma ile don bek
lendiğini açıkladı. 
Yetkililer, yaşanabile 
cek olumsuz şartlara 
karşı ilgililerin ve 
vatandaşların tedbir
li ve dikkatli 
olmasını istedi. 
Yurdun büyük bir 
bölümü bugün 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisinde 
kalacak. Kıyılarda 
yağmur ve sağanak, 
iç kesimlerde kar 
şeklinde görülecek 
olan yağışların 
Marmara'nın doğu 
su, Kuzey ve Kıyı 
Ege, Batı Karadeniz 
ile Antalya ve 
Eskişehir çevrelerin 
de kuvvetli olması 
bekleniyor.
Sabah ve gece saat
lerinde yurdun iç ve 
doğu bölgelerinde 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor. 
Yağışların

Marmara'nın doğu 
su, Kuzey ve Kıyı 
Ege, Batı Karadeniz 
ile Antalya ve 
Eskişehir çevrelerin 
de kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Yaşanabilecek olum
suz şartlara karşı 
ilgililerin ve vatan
daşların tedbirli 
olması gerekiyor. 
Meteoroloji'nin 
bölgelere göre hava 
durumu ise şöyle: 
Marmara: Çok bulut
lu ve bölge geneli 
yağışlı geçecek. 
Genellikle yağmur, 
Trakya ile Bursa ve 
Bilecik çevrelerinde 

karla karışık yağmur 
ve kar şeklinde 
görülecek olan 
yağışların; bölgenin 
doğusunda (İstan
bul, Kocaeli, Sakar 
ya, Yalova, Balıkesir, 
Bursa ve Bilecik) 
kuvvetli olması 
bekleniyor.
Sabah ve gece 
saatlerinde Trakya 
ile Bursa ve Bilecik 
çevrelerinde buzlan
ma ve don olayı 
bekleniyor.
Ege: Çok bulutlu 
ve bölge geneli 
yağışlı geçecek. 
Kıyılarda yağmur ve 
sağanak, iç kesim

lerde (Afyon, Uşak, 
Kütahya) karla karı 
şık yağmur ve kar 
şeklinde görülecek 
olan yağışların; 
Kuzey ve Kıyı 
Ege'de (İzmir, Mani 
sa, Aydın, Muğla ve 
Kütahya) kuvvetli 
olması bekleniyor. 
Sabah ve gece saat
lerinde bölgenin iç 
kesimlerinde buzlan
ma ve don olayı 
bekleniyor.
Akdeniz: Çok bulut
lu ve bölge geneli 
aralıklı yağışlı geçe
cek. Kıyılarda yağ
mur ve sağanak, iç 
kesimlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde görüle
cek olan yağışların; 
Antalya çevrelerinde 
kuvvetli olması bek
leniyor. Sabah ve 
gece saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde hafif buzlan
ma ve don olayı 
bekleniyor. 
İç Anadolu: Çok 
bulutlu ve bölge 
geneli aralıklı kar 
yağışlı geçecek.

2009 mohll hızlı 
llemtt «inlacai
2009'da enerji 
tasarrufu ve inter
netle daha çok 
buluşan servis ve 
cihazlar olacak. 
Bu yıl daha fazla 
cihaz internete 
bağlanacak. 
Dizüstü bilgisa
yarları iki türlü 
dönüşüm bekliyor. 
Dijital fotoğraf 
makineleri, mini 
hafıza kartları ve 
dizüstü bilgisa
yarlar mobil 
hızlı internet 3N 
teknolojisi ile 
tanışacak.
İki parmak kalın
lığındaki OLED 
TV'ler daha az 
enerji tüketecek.. 
Teknoloji dünyası 
2008 yılını yeni 
iPhone 3G, mini 
dizüstü bilgisa
yarlar, facebook, 
cihaz ve internet 
servisleri ile 

tanıştığı yıl olarak 
hatırlayacak.
2009 yılında 
tasarruf ve inter • 
netle daha çok 
buluşan servis 
ve cihazlar 
olacak. Enerji 
fiyatlarındaki artış, 
mobil hızlı inter
netin yaygınlaşması 
tasarruflu ürün 
ve video içeriğin 
kullanımını 
artıracağı tahmin 
ediliyor. Her 
yıl ocak ayının 
ikinci haftası 
Las Vegas'ta 
tüketici elektroniği 
piyasasının 
buluştuğu CES 
(Consumer 
Elektronic Show) 
fuarında bu 
mobil internet 
çözümleri ve enerji 
tasarrufu sağlayan 
yeşil teknolojiler 
dikkat çekiyor.
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Emekli zam
iCj^lSş

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

Emeklilere yapıla
cak zam oranı 
belli oldu.
Peki zamdan sonra 
emekliler ne kadar 
maaş alacak?
İşçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine yılın 
ilk 6 ayı için 
yüzde 3,83 zam 
yapilacak.
Geçen yıla ilişkin 
enflasyon rakam
larının açıklan
masıyla birlikte 
işçi ve Bağ-Kur 
emekli aylıklarına 
yapılacak zam 
oranı da belli oldu. 
İşçi ve Bağ-Kur 
emekli aylıkları, 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve 
Genel Sağlık 
Sigortası Yasası'nın 
55. maddesindeki 
hüküm doğrultusun
da "bir önceki 
6 aylık (Temmuz- 
Aralık 2008) 
enflasyon 
oranında" artılacak.

Türkiye İşçi 
Emeklileri _ 
Derneği (TİED) 
tarafından yapılan 
hesaplamaya 
göre, işçi ve 
Bağ-Kur 
emeklilerinin 
aylıklarına yılın 
ilk yarısı için 
yapılacak zam 
oranı yüzde 3,83 
seviyesinde 
olacak.
SSK BAĞ-KUR 
(Esnaf) BAĞ-KUR 
(Tarım) 
Temmuz 2008 
598,27 442,87 
293 55
Ocak 2009 621,18 
459,84 304,80 
Bağ-Kur taban 
aylıkları esnaflar 
ve tarım emeklileri 
için 1. basamak 
ödentileri olarak 
dikkate alınmıştır. 
Vergi iadesi 
karşılığı olarak 
yapılan ek Ödeme 
dahildir.

DEVREN KİRfllIK
GEMLİKTE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 506 834 66 93 ve 
0 532 410 19 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

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

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. FERHAT KAHRAMAN

NflBETÇl ECZANE ________________
5 Ocak 2009 Pazartesi 
GEMLİK ECZANESİ 

İskele Cad. No: 5/B 
Tel: 513 02 49 GEMLİK

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden 
aldığım B sınıfı ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. FERHAT KAHRAMAN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

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

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

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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

DELEDİYE

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

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

__________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3247 

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

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

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

Yönetim ve Basım Yeri : KÖRFEZ OFSET 
Matbaachk-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEfflJS SroiASI
MURO 

Il.45-I4.l5 
I6.l5-l9.l5-2l.l5

AROG 
11.30-14.00- 

16.30 ■ 19.00 ■ 21.30 
Rezervasyon 

(Tel :513532i)
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Gemlikspor, 3 puanla tanıştı
reft

öı» KARACABEYSPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Küme 
A grubunda ikinci 
yarının ilk maçına 
yeni transferlerle 
başlayan Gemlik 
spor, güçlü rakibi 
Karacabeyspor'u 
maçın uzatma 
dakikalarında Murat 
Mercan'ın attığı kafa 
golüyle 1-0 yendi. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlikspor, ilk 
dakikadan itibaren 
Karacabeyspor 
karşısında gol ara
maya başladı. Adeta

tek kale oynanan kır
mızı beyazlılar, ilk 
yarinin son saniye 
lerinde gelişen Kara 
cabeyspor atağında 
top direkten dönün 
ce ilk yarı golsüz 
kapandı. Sahaya 
ideal kadrosundan 4 
eksikle çıkan Karaca 
beyspor karşısında 
kırmızı beyazlı 
Gemlikspor, baskılı 
oyununu ikinci 
yarıda da gösterdi. 
Oyunu rakip sahaya 
yıkan Gemlikspor, 
aradığı gole uzatma 
dakikalarında ulaştı.

Sağdan gelişen atak
ta vurduğu topun ka 
leciden dönmesine 
rağmen takip eden 
Murat Mercan ikinci 
kez kafayla kalecinin

üstünden ağlara 
göndererek takımını 
1-0 öne geçirdi.
Rakibine sert giren 
Karacabeyspor'dan 
Murat direk kırmızı

kartla oyun dışı 
kalırken maç 
Gemlikspor'un 
1-0 galibi yetiyle 
sona erdi.
Gemlikspor'lu futbol 
cular maç sonrası 
galibiyeti 
Bursaspor'un meş 
hur timsah yürüyü 
şüyle kutladılar.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut, 
Yiğit Aköz, 
Cem Siniko, 
GEMLİKSFÖE : 
Mehmet Demir (5)

Serkan (6) Mehmet 
Özel (6) İsmail (6) 
Kadir(6) Hasan (7) 
Murat Tali (7) Hakan 
(7) Murat Mercan (7) 
Hamdi (7) Arif (7) 
KARACABEYSPOR ;
Gürkan (6) Cem (5) 
Seyit (5) Cihan (5) 
Hakan (5) Berkant 
(5) İsmail (5) Tolga 
han (6) Serhat (4) 
(Enes 2) Gökhan (5) 
Murat (5)
GOL. Dk. 90+1 Murat 
Mercan (Gemlikspor) 
KIRMIZI KART:
Dk. 90+2 Murat 
(Karacabeyspor)

Gemlikspor: 5 Yenişehir Belediyespor 2
. MM»

2, \

' YENİŞEHİR BELEDİYESPOR

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

14-16 yaş ligi 10. 
grupta liderliğini 
sürdüren Gemlik 
spor takımı, konuk 
ettiği Yenişehir 
Belediyespor'u 5-2 
yenerek şampiyon
luk yolunda son 
haftaya girdi.
Maça hızlı başlayan 
kırmızı beyazlı 
Gemlikspor, 5. 
dakikada Berkan'la 
1-0 öne geçti. 10. 
dakikada Alican'la 
durumu 2-0 yapan

Gemlikspor, 20. 
dakikada yine 
Berkan'la buluğdu 
golle ilk yarıyı 
3-0 önde kapadı. 
İkinci yarıya başlar 
başlamaz 40. 
dakikada Veda ile 
durumu 4-0 yapan 
Gemlikspor, oyu
nunun rehavetine 
kapılınca ikinci yan
da oyuna giren kale
ci Engin'in rakibini 
ceza sahası içinde 
düşürmesiyle 65. 
dakikada yediği

penaltı golüyle 
durum 4-1 oldu. 
Maçın bu sonuçla 
bitmesi beklenirken 
80. dakikada önce 
Yenişehir 
Belediyespor'dan 
Okan Durumu 4-2

M
yaptı. Santrayla 
birlikte rakip 
kale önüne gelen 
Gemlikspor, aynı 
dakika Berkan'ın 
kendisinin üçüncü 
takımının 5'inci 
golünü attı ve maç

bu skorla sona erdi. 
SAHA:
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Demircan Şerbetçi 
(7) İsmet Can 
Biltekin (7) 
Fatih Pal (7) 
GEMLİKSPOR : 
Bilal (6) (Engin 2) 
Oğuzhan (5) 
İsmail (6) Mehmet 
Göz (6) Hasan (6) 
Adnan (6) Alican (6) 
Veda (7) Berkan (7) 
Eren (6) (Mehmet 
Korkmaz 2) Ömer (6)

YNŞ. 
BELEDİYESPOR : 
Semih (5) Adem (4) 
Mesut (4) Mert (3) 
(Anıl 2) Selçuk (4) 
Sinan (5) Bayram (5) 
Erdem (5) (Şeref 2) 
Okan (6) Burak (6) 
Orhan (4) 
GOLLER : 
Dk. 5-20-80 Berkan, 
Dk. 10 Alican, 
Dk. 40 Veda 
(Gemlikspor) Dk. 65 
Pen. Burak, Dk. 80 
Okan (Ynş. 
Belediyespor)
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Bursa’da 
16 kişi sabadan 

zehirlendi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, soba 
dan sızan karbonmonoksit gazın 
dan zehirlenen 16 kişinin hasta 
nelerde tedavi altına alındığını 
bildirdi.Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediye Meclisi’nin, Ocak ayı ilk toplantısı dün yapıldı.

Tın Heıieıl Metlisi karıştırdı
Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplan

tısında, Belediye Kültür Merkezi’nde özel bir 
firma tarafından açılmak istenen Belediye’nin 
de kar payı ile ortak olacağı Tıp Merkezi konu 
su tartışmalara neden oldu. MHP’li Meclis 
Üyesi Osman Doğan, Belediye’nin mülkünü 
ihalesiz olarak kimseye verilemeyeceğini, hak 
sız rekabetin doğacağını, firmanın kar göster
memesi halinde ne yapılacağını sordu. De 
mokrat Partililerin de karşı çıktığı Tıp Merkezi 
konusunda Başkan Turgut ile Osman Doğan 
arasında çıkan tartışma sonucunda Başkan 
Turgut, ‘Konuşma atarım seni dışarı’ deme
sine Doğan sert tepki göstererek, ‘Sıkıysa at 
da göreyim’ dedi. Haberi sayfa 4’de

Meclisin dünkü 
oturumunda sert 
tartışmalar yaşandı

Kachi GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı; larealıilifacaiüilaratilıtıllıinsB inlemene

Meclis’te tartışma neden çıktı?
Gemlik Belediye Meclisi 2009’da sert tartışma 

ile girdi.
Gemlik’te Tıp Merkezi açmak isteyen bir 

firma, Belediye’ye başvurarak ortaklık teklif 
etti.

Konu Belediye Meclisi’ne geldi.
AKP’li bir iki muhalif dışında konuya sıcak 

baktılar. Öneri komisyona havale edildi.
Bu konu, Meclise gelince bir yazı yazmıştım.
Bir kez bu firma neyin nesi?
Araştırma yapıldı mı?
Belediye ile ortak olmasının nedenini Meclis 

üyesi Av. Refik Yılmaz’dan öğrendim. 5’de

Türkiye'nin ikinci yüzde 80'ini yaptık- rek, hükümetin jhra- 
büyük ihracat şehri ları Avrupa pazarın- catçı firmalar için 
Bursa 'daki birlik daki yüzde 44 daral- acil tedbir almasını 
başkanları, ihracatın maya dikkat çeke istedi. Sayfa 6’da

Halk otobüsçüleri dertlerini
Uludağ’da paylaşacak

Türkiye’nin şehir 
içindeki toplu 
taşıma sorunları 
Uludağ’da81 ilden 
gelecek özel halk

otobüsçüleri tarafın
dan masaya yatırıla
cak. Bursa özel 
Halk Otobüsçüleri 
Odası’nın ev

sahipliğinde gerçek
leştirilecek toplantı 
6-8 Ocak tarihlerin 
de yapılacak ve 2 
gün sürecek. 5’de

vergiler 
viizdeŞ'e 

iniyor
"2009'da internette 
hpm sabit hem cep 
te indirim olacak" 
diyen Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldı 
rım, internette ver 
gilerin yüzde 5'e 
çekileceğini açık
ladı. Sayfa 6’da

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

Buluşma fclıliMtılîcıttılM'
Yeni yılınız kutlu olsun...

Sevgili okurlarım yakın bir dostumun bana gönder 
diği yem yıl dileklerim aynen bende sizlere diliyor ve 
iletiyorum.

Çoğumuz için zor ve dertli geçen bir yılı devreder 
ken, elime geçen iki değerli notu seninle paylaşmak 
istiyorum.

Birincisi, Vehbi Koç'un M. Ali Birand'a içinde bu 
lunduğu zor bir dönemde bunu atlatması için verdiği 
öğütten bir alıntı:

1 - Kesinlikle sağlığına dikkat et, kilo alma, bol 
spor yap, kendini zinde hisset.

2 - Bu dönem aile bağlarını çok sıkı tut. Herkes 
sana yüz çevirebilir ama insanın Ailesi her zaman 
sıcaklığını hissettirir. Onların yanında ol, güvende 
hissedersin.

3* Yeniden iş hayatına başlamak için; ne üretiyor
san (mal veya hizmet) onun piyasının en iyisi ola
cağını kendine taahhüt et ve bunun için çalış.

İkincisi ise, Doğan Cücelioğlu'un bir televizyon 
programında katılımcılarla konuşmasından bir alıntı:

Doğan Cüceloğlu: Arkadaşlar, aranızda ölümcül 
hastalığı olan var mı?

Bir katılımcı: Allah'a şükür, hocam, bildiğimiz 
kadarıyla yok.

Cüceloğlu: Ne güzel! Peki, bana, istisnasız tüm 
insanların, yani altı milyar insanın da başına geleceği 
garanti bir şey söyler misiniz?

Cevap neredeyse otomatik olarak çıkar: ölüm.
Cüceloğlu: Gerçekten de ölüm tüm insanların 

başına gelmesi kaçınılmaz olan tek şeydir. Doğum da 
tüm insanların başına kesinlikle gelmiştir, ama bun
dan sonra başa gelmesi kesin olan tek şey ölümdür. 
Başka hiçbir şey insanların tümünün başına gelmeye
cektir. Peki, madem öleceğimiz garanti, bu benim 
ölümcül bir hastalığım olduğunu göstermez mi?

Katılımcılar burada sessizce, başlarıyla onayla
maya başlar. Öleceğim belli ise benim ölümcül oir 
hastalığım olduğu da açıktır...

Cüceloğlu: Peki, ne zaman öleceğimizi biliyor 
muyuz?

Katılımcılar: Hayır
Cüceloğlu: Bu saniye içinde olma olasılığı var mı? 
Bir katılımcı: Var.
Cüceloğlu: Yarın? 
Bir katılımcı: Evet. 
Cüceloğlu: 30 yıl sonra? 
Bir katılımcı: Olabilir.
Cüceloğlu: Peki bunlardan hangisinin sizin başını 

za geleceğini biliyor musunuz? Mesela bu akşam eve 
sag salim varacağınızı nereden biliyorsunuz?

Sınıf sessizce dinlemeye devam eder. Çünkü 
genellikle yaşama böyle bakmamışlardır.

Cüceloğlu: Peki bir de tersini düşünelim, bu 
akşam eve döndüğünüzde, bu sabah evden çıkarken 
sag salim bıraktıklarınızı sağ bulma garantiniz nedir? 
Var mıdır böyle bir garanti?

Bir katılımcı: Yoktur Hocam.
Cüceloğlu: Peki nereden biliyoruz az sonra telefo

nun çalmayacağını ve evdekilerden birinin az önce 
öldüğünün bize söylenmeyeceğini?

Katılımcılar burada rahatsız olmaya başlar.
Bir katılımcı: Hocam konuyu değiştirsek?
Cüceloğlu: Ama en yalın ve açık gerçek üzerine 

konuşuyoruz, biraz daha devam edelim bence. Peki, 
acaba bunu dün gece bilseydiniz, yani evde akşam 
birlikte olduğunuz kişilerden birinin yarın ölüm günü 
olduğunu bilseydiniz, o zamanı aynı dün gece olduğu 
biçimde mi geçirirdiniz? Yoksa farklı şeyler mi 
yapardınız?

Bir katılımcı: Kesinlikle çok farklı geçerdi Hocam.
Cüceloğlu: Şimdi sizden rica ediyorum, lütfen bir 

an arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve bu sabah 
evden çıkarken evde bıraktıklarınızdan birinin gerçek
ten öleceğini düşünün, dün akşamınızı nasıl geçirirdi
niz? Aynı iletişim mi olurdu? Onunla aynı konuları mı 
konuşurdunuz? Aynı konular, tartışma ya da gerginlik 
yaratır mıydı? Yoksa önemsiz hale mi gelirdi? Bu 
sabah evden çıkarken, bu son görüşünüzde ona ne 
derdiniz? Onun boynuna sarılmakta tereddüt eder 
miydiniz? Çok sıkı sarılmaya mı, aynaya, mı vakit 
ayırırdınız? Ona, yüreğinizin derininden gelen bir 
"Seni gerçekten çok seviyorum" demeye ne gerek var 
diye düşünür müydünüz? Onun ölecek olması sizin 
ona duyduğunuz sevgiyi yoğunlaştırmaz mıydı?

Burada bazı katılımcılar ağlıyordun Belli ki dün 
akşam yaptıklarından bir kısmının ne kadar anlamsız 
olduğunu şimdi fark etmişlerdir.

Cüceloğlu: Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz, acaba 
kaç tartışmamızı bu kadar gereksiz biçimlerde yapıy
oruz, kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin var
lığından daha önemli, hangilerinde "Şimdi kalbini 
kırdım, ama zaman içinde ben ondan özür dilemesini 
bilirim diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları 
donduruyoruz. Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme 
olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız 
gerçekten kaldı mı?"

Sevgili okurlarım, yeni yılın sevdiklerinizle daha 
sıkı kucaklaşacağınız, kırgınlıklardan uzak, sağlıklı ve 
mutlu bir yıl olmasını dilerim.

CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Fatih Mehmet Güler, 
Yavuz Kıraathanesi 
ve Isa'nın Kahvesi'n 
de toplantı yaptı. 
Toplantılarında 
sosyal belediyecilik 
alanında uygula* 
maya koyacakları 
"doğumdan ölüme 
sosyal belediyecilik" 
broşürü hakkında 
vatandaşları bil
gilendiren Güler, 
belediye hizmet
lerinin insan yaşa 
mıyla başlayıp, ölüm 
sonrası cenaze hiz 
metlerine kadar uza
yan geniş bir yel
pazeyi kapsadığını, 
göreve geldiklerinde 
alo doğum ve alo 
cenaze hatlarını 
devreye sokarak 
hizmeti vatandaşın 
ayağına getirecek
lerini söyledi. 
Türkiye'nin birçok 
yerindeki uygula
maları incelediklerini 
belirten Güler, sey
yar bir gasilhane 
kurarak insanın en 
acı gününde elini 
bile kaldırmasına 
gerek kalmadan 
sadece bir telefonla 
cenaze hizmetlerini 
bedelsiz almasını 
sağlayacaklarını, ay 
rica doğrudan insan 
yaşamını ilgilendiren

6öka« Bilir. Kıımlalılarla buluştu
AKP Gemlik 
Belediye Başkanı 
aday adayı Gökay 
Bilir, seçim çalış
malarını belde 
ziyaretleriyle 
sürdürüyor. 
Bu çerçevede 
Kumla'da çalış
malarını sürdüren 
Bilir, vatandaşlara 
tanıtım broşür 
lerini dağıttırdı. 
Sorun ve önerileri 
tespit etmek adına 
bir anket çalışması 
da yaptıran Gökay 
Bilir, arka arkaya 
üç gün boyunca 
Kumlalılaria 
birlikte oldu. 
Sahilde ve iç 
kesimlerde esnaf 
gezisi, kahvehane 
ve çay bahçesi 
ziyaretleri ve 
pazarda halkla 
buluşmaları ile 
Kumla'da ulaşmadık 
yer bırakmadıklarını 
söyleyen Bilir, 
kendisine gösterilen 
ilgiden son derece 
memnun olduğunu

doğum ve acil can 
kurtaran hizmetlerini 
de ücretsiz olarak 
Gemlik'lilere suna 
caklarını belirtti. 
30 yaşlarında bir 
vatandaşın; çocuk
luğunda Orhangazi 
'de ikamet ettiğini ve 
o zamanlar daha ca 
zip olduğu için Gem 
lik 'e sık sık geldiği
ni, oysa şu anda kı 
sa süre önce taşındı 
ğı Gemlik 'ten, daha 
cazip olan Orhanga 
zi'ye gitmek zorunda 
kaldığını söylemesi 
üzerine Fatih Güler, 
Orhangazi'nin son 
20 yılda büyük aşa 
ma kaydedip Gemlik 
'i geride bıraktığının 
bir gerçek olduğunu, 
ancak Gemlik 'in iyi 
yönetilmesi halinde 
Orhangazi'nin Gem 
lik 'in rakibi olama 
yacak ölçekte oldu 
ğuna işaret ederek, 
kısa sürede sadece 
Orhangazi'yi değil 

belirtti.
'22 Kasımdan bu 
tarafa yerel seçimler 
için yaptığımız hazır
lıklarda son derece 
önemli kazanımlar 
elde ettik. İnsan
larımızla değişik 
ortamlarda kucak

Bursa'nın pek çok 
ilçesini Gemlik ola 
rak geçmelerinin 
hayal olmadığını, 
Gemlik'in var olan 
potansiyeliyle; 
Orhangazi ya da 
Mudanya'yı değil, 
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer hatta Bakır 
köy, Şişli, Kadıköy 
gibi ilçeleri kendi
sine rakip görmesi 
ve onlarla rekabet 
etmesi gerektiğine 
dikkat çekti.
Gemlik'te çok sayıda 
büyük sanayi kuru
luşu olmasına 
karşın bu fabrikalar
da çalışan Gemlikli 
oranının % 20'ler 
düzeyinde olduğu 
nu, bu oranın Orhan 
gazi 'de %60 dola 
yında olduğuna 
dikkat çeken Güler, 
Gemlik bölgesinde 
kurulu olan sanayi 
kuruluşları ile kura
cakları iletişim 
saye sinde bu kuru

laştık, enerjilerini 
aldık. Bugünlerde de 
Kumla'dayız.
Kumla'hlarda bizlere 
genç başkan özlemi
ni aktardılar, güven
lerini telkin ettiler. 
Bizlerde elbette bize 
duyulan bu ilgiden 

luşlarda çalışan 
Gemlikli oranını 
% 60'a çekmekte 

kararlı olduklarını 
söyledi.
Ulaşım konusunda 
yaşanan sıkıntıların 
nasıl aşılabileceğine 
yönelik bir soruya 
karşılık Fatih Güler, 
bir süre önce Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi 'ne bağlı 
UKOME tarafından 
Umurbey - Gemlik 
arası yolcu taşıma 
fiyatlarının 75 
kuruştan 1.10 YTL 
'ye çıkarıldığını, 
kendilerinin buna 
karşılık vatandaşlar
la birlikte 1000 'e 
yakın imzalı dilekçe 
topladığını ve bu 
dilekçelerle bu 
sorunu UKOME'ye 
ileterek bilet fiyatını 
90 kuruşa indirmeyi 
başardıklarını, 
Gemlik 'te de 
Gemlikli 'yi 
ilgilendiren ancak 
yasal olarak Bursa 
Büyükşehir'in 
yetki alanında 
bulunan ulaşım, 
su, kanalizasyon, 
dere ıslahı gibi 
konulardaki tüm 
sorunları ilgili 
birimlere taşıyarak 
Gemlik halkının 
sözcüsü olacağını 
söyledi.

memnunuz. Tüm 
kamuoyuna buradan 
seslenmek istiyo
rum. Nüfusu 2000'in 
altında olan veya 
Büyükşehir sınırları 
içinde faaliyet 
gösteren beldeleri 
miz, çağdaş hizmet 
anlayışıyla daha iyi 
planlı ve sağlıklı 
hizmet almaları 
düşüncesiyle kap
atılmıştır. Kumla, 
Kurşunlu ve 
Umurbey beldele 
rimizi kapatılarak 
Gemlik'e bağlan
mıştır. Adaletli 
hizmet anlayışımızla, 
beldelerimize 
hak ettiği hizmetler 
artarak devam 
edecektir.
Bundan kimsenin 
endişesi olmasın 
diyerek konuşmasını 
sürdüren Bilir 
göreve geldiklerinde 
halkın içinde halkla 
iç içe olacağının ve 
yönetim anlayışı 
içinde çalışacağı 
sözünü yeniledi.
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Bursa’fla 16 kislsohaflan zehlrlenfli YazıYORUM
Bursa II Sağlık 
Müdürlüğü, sobadan 
sızan karbonmo 
noksit gazından 
zehirlenen 16 
kişinin hastanelerde 
tedavi altına 
alındığını bildirdi. 
İl Sağlık Müdürlüğü 
Acil Sağlık Hizmet 
leri Komuta Kontrol 
Merkezi’nden

lamıı anırmak islerken mim
dönüşmesi üzerineBursa'nın merkez 

Yıldırım ilçesinde, 
iki grup arasında 
çıkan kavgayı ayır
mak isteyen 64 
yaşındaki kadın, 
başından silahla 
vurularak ağır 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi Kartal 
Sokak'ta iki grup 
arasında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya

faslı Hım İM Miteli bulundu
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
rahatsızlanarak 
hastaneye kaldırıl
mak istenilen 
yaşlı kadın yolda 
hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
savcısı, yaşlı »

Bavanlarasilalıtelııliıliııletacinlelııılunanlanıakalanılı
Antalya'nın Alanya 
ilçesinde, çok 
sayıda kadını silah 
tehdidiyle taciz 
ettiği iddia edilen 
M.Y. (26), sevk 
edildiği mahkemece 
tutuklanarak 
Alanya L Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi. 
Alanya'ya bağlı 
Oba beldesinde 
bulunan bir alışveriş 
merkezi civarında 
yaşları-20 ile 45 
arasındaki çok sayı
daki kadını silahla 
tehdit ettikten sonra 
elle taciz eden zanlı 
robot resim 
sayesinde yakayı 
ele verdi.
İddiaya göre, 

alınan bilgiye 
göre, hafta sonu 
karbonmonoksit 
zehirlenmesi 
şüphesiyle 16 
kişinin başvuruda 
bulunduğu 
öğrenildi.
Olay yerlerinde 
vakalara müdahale 
edilirken halen 
6 kişi hastanelerde

Hayriye P. (64) 
başından silahla 
vuruldu. Olay son
rası silahla kimin 
ateş ettiği tespit 
edilemezken polis 
ekipleri görgü şahit
lerinin ifadeleri 
doğrultusunda 
kaçan bir otomobili 
yakalamak için 
operasyon başlattı. 
Başından vurularak 
ağır yaralanan 
kadın, kaldırıldığı 

kadının ölümünü 
şüpheli buldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ataevler 
mahallesi Umut 
Sitesi 28. Bolak'ta 
ikamet eden 
Hazel Boyacı (80) 
rahatsızlandı.

taciz olayları 23 
Ağustos 2008 tari
hinde bahse konu 
alışveriş merkezin
den çıkan 27 yaşın
daki bir kadının 
silahla tehdit edil
erek, taciz edilme
siyle başlamıştı. 
Olayı duyan Alanya 
Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği 
ekipleri, yaklaşık 5 
ay süresince şahsı 
bulmak için çok 
sayıda mağdurun 
ifadesini almıştı. 
Zanlının bu süre 
zarfında biri yabancı 
uyruklu olmak üzere 
toplam 6 kadını 
önce silahla tehdit 
edip, ardından taciz 
ettiği belirlendi.

tedavi altında 
tutuluyor.
İl Sağlık Müdürlüğü, 
özellikle lodoslu 
havalarda sobanın 
yakılmamasını 
istedi. Müdürlük 
tarafından 
yapılan açıklamada 
geçtiğimiz 
Cumartesi günü 
Cemal Özgür

Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nden, 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edildi. Yaşlı kadının 
yakınları ve mahalle 
sakinleri ise hastane 
önüne akın eti. 
Yeni bir olay çıkma 
ihtimaline karşı 
mahallede güvenlik 
güçleri önlem aldı. 
Yapılan araştırmada 
Hayriye P.'yi Fevzi 
Y.'nin vurduğu 
belirlendi.

Yakınlarının 
çağırdığı 112 
Acil Servis 
Ambulansı ile 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılmak istenilen 
Boyacı yolda

Şahsın taciz olay
larını yaz aylarında 
21.30 - 23.00 saatleri 
arasında, kış ayların
da ise 18.00 ila 20.00 
saatleri arasında 
gerçekleştirdiği 
belirtildi. Bölgede 
denetimleri sık
laştıran polisler, 
çevre sakinlerinin de 
ifadelerine başvurup 
zanlının robot resmi
ni belirledi. Eşkali 
kesinleştiren polis 
operasyon hazır
lığını tamamlayarak 
daha önce Bursa'da 
ikamet eden M.Y., 
üzerinde yoğunlaştı.
Ekipler yapmış 
oldukları geniş çaplı 
araştırma sonunda 
Bursa'da çeşitli 

isimli vatandaşın 
sobadan sızan 
karbonmonoksit 
gazından hayatını 
kaybettiği belirtildi. 
Uludağ üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'nde tedavi 
gören Funda Cinbir 
isimli çocuk da 
geçtiğimiz günlerde 
hayatını kaybetmişti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Görgü tanıkları, 
Hayriye P.’nin 
çıkan kavgayı 
ayırmak 
için araya girdiğini, 
Fevzi Y.'nin taban
casını kafasına 
dayadığı sırada 
silahın ateş 
aldığını söyledi. 
Zanlının plakası 
alınamayan 
otomobille kaçtığı, 
başlatılan soruştur
manın sürdüğü 
öğrenildi.

hayatını kaybetti. 
Cumhuriyet 
savcılığı, olayla 
ilgili soruşturma 
başlatırken, yaşlı 
kadının ölüm 
nedeni yapılacak 
otopsi ile netlik 
kazanacak.

suçlardan gözaltına 
alındığı tespit edilen 
zanlının gerçek 
fotoğrafını 
bulmayı başardı. 
Yapılan istihbarat 
çalışmaları net
icesinde M.Y.'nin 
Alanya'ya bağlı 
Cikcilli beldesi bir 
erkek kuaföründe 
çalıştığını tespit 
edildi. Ekipler, 
bir internet kafeye 
düzenledikleri 
operasyonla sapık 
olduğu iddia 
edilen M.Y.'yi 
gözaltına aldı. 
Zanlının evinde 
ve üstünde yapılan 
aramalarda, olayda 
kullanılan silaha 
ulaşılamadı.

Şu müdüre bakın!...
Ankara’da Üniversiteli 7 genç doğalgaz 

bacasından gelen karbonmonoksit gazından 
zehirlenerek hayatını kaybetti...

Yeni yıl başlarken 7 ailenin ocağında ade 
ta bomba patladı, hüzün ve keder çöktü. 
Başları sağ olsun...

Bu büyük acının ardından gelen rezalet, 
başımızdakilerin kalitesini herkese bir daha 
gösterdi..

Ankara Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü 
Veysel Karani Demir önce sebebi şöyle açık
ladı;

“Rüzgârın ters esmesi nedeniyle bacadan 
yanmış gazın çıkmaması” dır...

Daha sonra boru yırtılmasından söz etti.
Kabahati apartman yönetiminin üzerine 

aktardı...
Kendini temize çıkarıp, koltuğunu kur

tardığını zannetti..
Konu hassas.. Ve kritik... Doğalgaz yeni 

bir yakıt...
Belli ki doğalgaz dağıtımını yönetenlerce 

halkın sürekli bilgilendirilmesi, bilinçlendi 
riimesi gerekiyor.

Bu arada kombiler satılırken bir gaz detek 
törünün de yanında verilmesi öneriliyor.

Kombi fiyatı 3 milyara yakın...
Bir gaz detektörü çok çok 75 YTL...
Doğalgaz Genel Müdürü, üst kata gelen 

ekiplerin alt kata girmemesini izah ederken: 
“Ancak ihbar varsa içeri dalarız” diyor. İyi 
de...

Zehirlenen insana önce uyku bastırıyor...
İhbar yapacak hal mi kalır...
Sonrada utanmadan yalan söyleyerek, 

ölenlerin bazılarının yarı çıplak olduğunu 
söyledi..

Ekran karşısında Ezan okundu mu, na 
maz saati geldi mi diye kimliğini belirtmeye 
çalışırken, İslam da “ölülerin arkasından 
kötü konuşulmaz” ilkesini de utanmadan 
bozdu..

Yazık ki yazık...
Peki kimdir 7 gencin ölümünün sorum

lusu?
Tabii gene ortada kaldı...
Bir başka mevzu dikkatimi çekti..
Devlet adamı ve memuru, ceket giyer kra

vat takar...
Bu kuralı önce pazar günleri bakanlar 

bozdu.
Kravatsız olduğunu göstermek diğer gün

lere de yayıldı.
Şimdi de devlet memurları yakayı bağrı 

açtı.
Ankara’da gaz zehirlenmesi sonucu ölen 
7 gençle ilgili basın toplantısı yapan 
Ankara Doğalgaz Genel Müdürü Veysel 

Karani Demir de dün kameraların önüne 
yaka bağır açık çıktı...

Bu bey önce kendine bir düzen vermeli...
Devlet memurudur, maaşını vatandaş 

olarak biz ödüyoruz..
“Sadaka kültürümüzde var, diyen Başba 

kan yeryüzünde başkalarının parasıyla sada
ka dağıtmakla övünen tek lider. Sadaka gizli 
olmalı ,açıklanmamahdır..

Esnaf, tüccar, sanayicj, çiftçi inim inim 
inlerken, dünya rekoru doğalgaz, elektrik, 
benzin, mazot fiyatlarının yanı sıra, verginin 
de vergisini alarak, halktan topladığı parayı 
kahvede pişti oynayan, sorumsuz adamın 
evine kömür-yağ -pirinç yardımı olarak gön
dermeyi ‘sosyal devlet’ olarak algılayan 
AKP zihniyeti ile bu ülkenin ekonomik refa
ha kavuşması hayaldir.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Gemlik Belediye Meclisi’nin, Ocak ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Tıp Merkezi Meclisi karıştırdı

M

I.UUl.klJIH.th nı ı h yirrnrGemlik Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısına Kültür Merkezi’nde 
kurulacak olan Tıp Merkezi konusu damgasını vurdu. Başkan Turgut ile 
MHP’li Osman Doğan arasında sert tartışmalar yaşandı. _

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin 2009 yılı 
ilk toplantısında 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
meclis üyesi MHP’li 
Osman Doğan 
arasında Kültür 
Merkezi’nde kurul
ması planlanan 
Özel Tıp Merkezi 
konusunda sert 
tartışma yaşandı. 
Başkan Mehmet 
Turgut, konu 
hakkında görüşlerini 
belirten Osman 
Doğan'a sert çıkarak 
"Sus, sus, sus. Sana 
üç kere sus diyo
rum, yoksa seni 
dışarı attırırım" 
demesine MHP’li 
Osman Doğan 
"Sıkıysa attır 
bakalım, ben 
halk adamıyım. 
Attıramazsın" 
diyerek, sert 
tepki gösterdi. 
Belediye Meclisi’nin 
2009 yılı Ocak ayı 
ilk toplantısı 23 
üyenin katılımıyla 
gerçekleşirken, 
gündemin ilk mad 
desi olan huzur hak
larının belirlenmesi 
konusu yasaların 
belirlediği oranda 
yapılması oy birliği 
ile kabul edildi. 
2009 yılı meclis tatil 
gününün ise Büyük 
şehir Belediyesi’ne 
göre belirlenmesi 
oy birliği ile kabul 
edilirken, 3 aylık 
dönem için gizli 
oyla 1 adet encümen 
üyeliği seçiminde 
AKP'li Aykut 
Türe 22 oy alarak 
encümen 
üyeliğine getirildi.

, Yine gizli oyla ve 
3 aylık dönem için 
gizli oyla 5 adet 
Denetim Kurulu 
üyeliğine AKP'den

Osman Doğan

Murat Yavuz, 
İnci Bülbül, Osman 
Sivas, İmdat Öztürk 
ile DP'den Halil 
Çevik 23 oy 
alarak seçildiler. 
Belediyede bulunan 
boş memur kadroları 
için 1 adet kamera
man, 1 adet eğitmen 
ve 1 adet çocuk 
eğitmeni alınması 
oy birliği ile kabul 
edilirken, ücretleri 
ise devletin belirle 
diği ücretlerle 
sınırlandırılması 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Sözleşmeli persone 
lin ücretleri ise 
Jeoloji Mühendisi 
için 1.600 TL. 
oy birliği ile kabul 
edilirken Peyzaj 
Mimarı için 1.360 TL. 
ödenmesi Osman 
Doğan'ın red oyuna 
karşılık oy çokluğu 
ile kabul edildi.
Belediye Avukatının 
ödeneği ise 1.500 
TL. olarak oy birliği 
ile kabul edilirken, 
ihtiyaç duyulduğun
da görev yapan 
diğer Avukat için ise 
643 TL ücret oy bir
liği ile kabul edildi. 
Başkan Yardımcısı 
Menderes Bingül'ün 
2009 yılı aylık ödene 
ğinin ise yasalarla 
belirlenen başkanın 
maaşının 3/2’si 
oranında ödenmesi 
oy birliği ile 
kabul edildi.

İmarla ilgili konular 
ve imar planı tadilatı 
görüşülmek üzere 
İmar Komisyonu’na 
havale edilirken, 
Kültür Merkezi’nde 
kurulması düşünü 
len ve Gemlik Beledi 
yesi’nin sadece 
gelirine ortak olacağı 
Tıp Merkezi 
konusunda sert 
tartışma yaşandı.

SÖZLEŞME 
HAZIRLANDI 
Daha önce Gemlik 
Belediyesi’ne 
başvurarak Kültür 
Merkezi’nde Bele 
diye ortaklı Tıp 
Merkezi kurmak 
isteyen AYTÜL isimli 
firma ile görüşmek 
ve gerekirse 
sözleşme imzalamak 
üzere Başkanlık 
Makamına Meclis 
tarafından yetki 
verilmesinin ardın
dan, görüşmelerin 
yapıldığı ancak 
ikinci bir firma olan 
MEGA-MED firması 
nın da başvuruda 
bulunması sonucu 
bir sözleşme hazır
landığını anlatan 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı Refik 
Yılmaz, sözleşme 
hakkında meclise 
bilgi verdi.
Hazırlanan sözleşme 
de, belediyenin 
brüt gelirden yüzde 
12 pay alması, 
sözleşmenin 5 yıllık 
olacağı, belediyenin 
işveren konumunda 
olmayacağı ve tüm 
kanuni giderlerin 
firma tarafından 
karşılanacağı, çalı 
şanların tazminat
larının firma tarafın
dan ödeneceği, 
belediyenin çalışan
lara karşı işveren 
konumunda olmaya
cağı, personel alma 
ve çıkarmalarda

belediyenin sorumlu 
tutulmayacağı, tüm 
gelirlerin belge 
ile başkanlığa 
sunulacağı, belediye 
ihtiyaç duyduğunda 
ambulanstan fay
dalanacağı, Gemlik 
Belediyesi’nin 
her ay 30 hastayı 
ücretsiz tedavi 
ettireceği, alınan 
malzemelerin 5 yıl 
içinde kademeli 
olarak Gemlik Bele 
diyesi’ne geçeceği 
maddeleri yer 
alırken, AKP'li Mec 
lis Üyesi Ali Okur 
oğlu, görüş aldı. 
Okuroğlu, firmanın 
zarar ettiğini beyan 
ederek yüzde 12'yi 
ödememesi ve işi 
bırakması durumun
da ne yapılacağını 
sorması üzerine, 
firmanın hakkını 
başkasına devir 
yapamayacağı ve 
ortak alamayacağı 
maddesinin sözleş 
meye eklenmesi 
uygun bulundu.

TARTIŞMA 
BAŞLIYOR 
Kurulması düşünü 
len Tıp Merkezi 
hakkında söz alan 
MHP’li Osman 
Doğan, "Haksız reka
bete verilen koltuk 
değneği" olarak 
başladığı sözlerine 
"Bu sözleşme tek 
taraflı olmamalı, 
arkamızda halkın 

oyu var. Yarın ben 
gidiyorum derlerse 
ne olacak. Hiçbir 
gelir vergisiz olmaz. 
Bu haksız rekabet 
ve günahtır.
Hani orası kültür 
merkeziydi, elinizi 
vicdanınıza koyun. 
Ticaret Kanunu’nda 
şirketlerde ortağın 
değiştirilebilir 
maddesi var. 
Burada nasıl aynı 
madde uygulanmaz, 
bu kanuni değil" 
diyerek sözleşmeye 
tepki gösterdi.
İşi olduğunu belirte 
rek oturumu Meclis 
vekili Refik Yılmaz'a 
devreden Başkan 
Turgut'un dışarı 
çıkmasından sonra 
konuşmalarına 
devam eden Osman 
Doğan'a "Tamam 
söz hakkın bitti" 
diyen Refik Yılmaz'a 
Doğan, "Siz Avukat 
olabilirsiniz, Mehmet 
Turgut gibi oradan 
müdahale etmeyin, 
biz oradaki ameliyat 
malzemelerine ne 
yapacağız. Bu res
men görevi kötüye 
kullanmaktır. Beledi 
ye malını ihalesiz 
nasıl verirsiniz.
Gelecek 5 yıl için 
3 aylık dönemde 
bu yetkiyi vermeye
lim, bizden sonra 
gelecek meclise 
bırakalım" 
şeklinde konuştu.

DP'DEN DESTEK 
DP'li Meclis Üyesi 
Avukat Gökhan 
Taylan'da Osman 
Doğan'a destek 
vererek, "İhalesiz 
verilemez, kira 
bedeli belli değil. 
Her yıl zarar 
gösterilirse Belediye 
alması gereken 
yüzde 12'lik ücreti 
nasıl alacak." dedi. 
İşini bitirerek salona 

giren Başkan Meh 
met Turgut, belediye 
olarak taraf tutma 
dıkiarım belirterek, 
"İki firmadan da tek
lif alacağız. Belediye 
menfaatleri neyi 
gerektiriyorsa onu 
yapacağız. Hiç 
kimseden bir şey 
kaçırmıyoruz" dedi. 
Turgut, ayrıca, Os 
man Doğan'a döne 
rek, "Meclis toplan- 
tısınua olmamanız 
sizin eksikliğiniz. 
Meclisin bana 
verdiği yetkiyi 
kullanarak bu 
sözleşmeyi yapa
bilirdim" dedi.
Osman Doğan'ın 
konuşmalarına 
sert şekilde karşılık 
veren Başkan 
Turgut, kendisine 
yönelerek, 
"Konuşma atanm 
dışarıya" demesine 
Doğan'dan sert 
tepki geldi. Osman 
Doğan, "Ben halkın 
adamı yım, sıkıysa 
atta görelim" 
şeklinde karşılık 
verince, 
Başkan Turgut, 
daha çok kızdı ve 
"Sus, sus, bak 
üç kere sus 
diyorum. Dışarıya 
attırtırım" diye 
ikaz etti.
Tıp Merkezi 
konusunda yapılan 
oylama DP'den 
Ali Acar, Gökhan 
Taylan, Zekai 
Karaduman ile 
MHP'den Osman 
Doğan ve AKP'den 
İmdat öztürk'ün 
karşı oy kullanması
na karşılık oy 
çokluğuyla 
kabul edildi.
Belediye Meclisi’nin 
Ocak ayı ikinci 
toplantısı 9 Ocak 
2009 Cuma günü 
saat 15.oo de 
yapılacak.
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Meclis’te tartışma neden çıktı?
Av. Refik Yılmaz, Tıp 

Merkezleri kurmanın 
Bakanlıkça zorlaştırıldığını, 
ancak kamu kurumlarının, 
kamu yararı ile Tıp merkezi 
kurabileceklerini söyledi.

Oysa bu konu, Sağlık 
Bakanlığı’nın 15.2.2008 tarihli 
27788 nolu Resmi Gazete’de 
yayınlanan “Ayakta Teşhis ve 
Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlan”nın 
kurulmasıyla ilgili yönetmeliğe göre, 
Belediyeler artık Tıp Merkezleri ve 
Hastaneler kuramayacaklarını belirtiyor.

Kurulacak Tıp Merkezi binasının yalnız 
sağlık hizmeti vermesi gerektiği belirtiliyor.

Belediye ilgilileri bu yönetmeliği doğru 
dürüst okudular mı bilmiyorum.

Okumuş olsalardı, böyle bir kar ortak
lığına adım atmazlardı.

Belediye’ye Tıp Merkezi kurmak isteyen 
firma Marduk Reklam Ajansı, Tanıtım 
Hizmet leri Ltd. Şti. İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Oda sına kayıtlı, 5 bin YTL ser
mayeli bir şirket.

Bu şirketin 60 bin YTL sermayeli ANKA 
Tekstil adında ve 250 bin YTL sermayeli 
PUROVA Tekstil adlı bir ortaklığı var.
Her iki firma da İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndaki kayıtları 367883-0 ve 394398-0 

Şirketin ortakları ise; ANKA’da Selçuk
Alp Çetiner ile Mehmet Emin Acarol, 
Purova da Selçuk Alp Çetiner ile Yüksel 
Acarol.

Firma, Gemlik Belediyesi’ne başvurduk
tan sonra İstanbul da faaliyet gösteren Gül 
Gönen Özel ile Evren ve Tülay Özel’a ait 
10 bin YTL sermayeli AYTÜL Sağlık 
Hizmetleri Ltd.Şti. adlı firmayı 19.12. 2008 
tarihinde satın almışlar.

Gemlik Belediyesi’ne ilk başvuru 
Marduk Reklam Ajansı ile yapılırken, ikinci 
başvuru Aytül ile yapılmış.

Aytül’ün ortakları ise Selçuk Alp Çetiner 
ile İlkay Kıran...

Tüm bunlar olurken, Gemlik’te 10 yıldır 
Sağlık hizmeti sunan Uzmanlar Tıp 
Merkezi (Megamed)’de, Tıp Merkezi’ne 
talip oldu.

Belediyenin plan değişikliği yaparak, 
Kültür Merkezi’ni Sağlık Merkezi alanına 
sokması acaba bu işin sonuçlanmasını 
doğurabilecek mi?

Kanaatimce, Belediye’nin ilgili komisyo 
nu, bu konuyu uzman bir kuruma ince 
/etmeden kararlar aldı.

Bir kez, mecliste konuşulduğu gibi 
Belediye mülkünü kar ortaklı bir firmaya

ihalesiz vermesi hukuken biraz 
zor.

Firma ile yalnız kar ortaklığına 
dayanan bir sözleşme ile ortaklık 
kurmak da, (adına kar ortaklığı 
deseniz de) görülmüş şey değil.

Bu yöntem, İslam! Bankaların 
uyguladığı bir yöntem.

Yani kar ortaklığı.
Ve ya batan islami Holdinglerin 

yöntemi.
Araştırmama göre, böyle bir Tıp 

Merkezinin kuruluş maliyeti en az 3 trilyon 
lira, eğer emar da konacaksa, 5 milyon 
dolarlık bir yatırım.

Böyle bir yatırıma giren firma, bir yılda, 
iki yılda nasıl kar eder?

Tıp Merkezlerinin tek fatura kestiği yer 
devlet.

Yani Sağlık Bakanlığı.
Yeşil kartlılar, SSK’hlar, emekliler ve 

Emekli Sandığı ’na bağlı olanlar burdan 
hizmet alacak.

Çok az kişi cebinden para ödeyerek 
tedavi görecek.

İşte böyle bir kuruluşun Belediye ile 
ortaklığa girmesine karşı çıkan Osman 
Doğan, dün konuşunca meclisten kovulma 
tehdidi almış.

Doğan ise “Sıkıysa beni dışan attırın” 
diye direnmiş.

Varın bu işin içinde ne olduğunu siz 
karar verin.

Ben veremedim.

Halk otobüsçüleri ilerilerini 
Uludağ’da paylaşacak

Türkiye'nin 
şehir içindeki 
toplu taşıma 
sorunları Uludağ'da, 
81 ilden gelecek 
özel halk otobüsçü
leri tarafından 
masaya yatırılacak. 
Bursa Özel Halk 
Otobüsçüleri 
Odası'nın ev 
sahipliğinde 
6- 8 Ocak tarih

lerinde 81 ilin 
özel halk 
otobüsçüleri 
oda başkanlarının 
katılımıyla Uludağ 
Büyük Otel'de 
2 gün sürecek 
olan toplantıda, 
kentlerin toplu 
taşıma sorunları, 
e-kart sistemleriyle 
ilgili sorunlar 
tartışılacak.

Toplantıda yerel 
yöneticilerin 
yanısıra Tüm 
Özel Halk 
Otobüsçüleri 
Birliği Genel 
Sekreteri Onur 
Orhon ve Bursa 
Özel Halk 
Otobüsçüleri 
Oda Başkanı Akif 
Camtez birer 
konuşma yapacak.

Emniyet 1040 polis memuru alacak!
Emniyet Genel Mü 
dürlüğü, en az 6 ay 
süre ile mesleki te 
mel eğitimin veril 
diği; Polis Meslek 
Eğitim Merkezleri’ne 
alım yapacağını du 
yurdu. Genel Müdür 
lükten yapılan açık
lamada, 22 Haziran 
2009 tarihinde başla 
tılacak olan 7. dö

nem Polis Meslek 
Eğitimlerine alına 
caklar için belirle 
nen kontenjan sayı 
sının ek kontenjanla 
tamamlanması ama 
cıyla 2007 ve 2008 
yılları Kamu Perso 
nel Seçme Sınavı 
nın birinden (KPS 
SP3) puan türünden 
60 ve üzerinde puan

alan kişilerin başvu
racağı bildirildi. 
Başvuracak aday
ların en az dört yıl
lık yüksek öğretim 
kurumlarından veya 
bunlara denkliği ka 
bul edilen yurt dı 
şındaki yüksek öğ 
retim kurumlarından 
mezun olması 
gerekiyor.

KAYIP
Gemlik Lisesinden 2004 yılında aldığım 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
OKAY OBUZ

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
M acids 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’! 
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 65.000 .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. Çitan 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
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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BursalI ihracatçılar acil leaiıif isliyor
Türkiye'nin ikinci 
büyük ihracat şehri 
Bursa'daki birlik 
başkanları, ihracatın 
yüzde 80'ini yaptık
ları Avrupa pazarın
daki yüzde 44 daral
maya dikkat çeke 
rek, hükümetin ihra
catçı firmalar için 
acil tedbir almasını 
istedi. Tekstilciler, 
muhtasar ve SSK 
yükünün işsizlik 
fonundan karşılan
masını, otomotivci 
ler hurda indirimi 
çıkarılmasını, yaş 
sebze ve meyveciler 
ise ihracata yönelik 
ürün ekenlerin seçi
ci olarak teşvik 
edilmesini bekliyor. 
Uludağ İhracatçılar 
Birliği (UİB) Başkan 
lar Kurulu Başkanı 
ve Otomotiv İhracat 
Birliği Başkanı Ferit 
Sünneli, Tekstil İhra
catçıları Birliği Baş 
kanı İbrahim Burkay, 
Yaş Sebze Meyve 
Mamulleri Birliği 
Başkanı Orhan Genç 
oğlu ve Yaş Sebze IUI i I• ■■ * •> a. *
Meyve ihracatçıları 
Birliği Başkanı Dr 
Salih Çalı ile UİB 
Genel Sekreteri 
İbrahim Okur, 2008 
yılını değerlendire 
rek alınması gereken 
tedbirleri sıraladı. 
Başkan Ferit Sünne 
li, OECD ekonomik 
görünüm raporunda 
2009 büyüme takvim 
leri açıklandığını be 
lirterek, "ABD ekono

İnlemene ııernller ııiizde 5'e iniwr
"2009'da internette 
hem sabit hem 
cepte indirim 
olacak" diyen 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
internette 
vergilerin yüzde 
5'e çekileceğini 
açıkladı. Yıldırım, 
"takipçisiyiz” 
dedi.
Internet üzerindeki 
Özel İletişim 
Vergisi'nin (ÖİV) 
yüksekliğinin 
herkes tarafından 
bilindiğini belirten 
Yıldırım, "İnternette 
indirim olacak. 
2009'da internette 
hem sabit hem 
cepte indirim 

misinin yüzde 0.9, 
Almanya'nınkinin 
0.8, İngiltere ekono 
misinin yüzde 1.1 
daralması öngörülü 
yor. Türkiye ihra
catında Almanya bir
inci, İngiltere ikinci 
sırada yer alıyor. 5 
ülkeye yapılan dış 
satım yüzde 30'u 
oluşturuyor. Bursa 
da İstanbul'dan son 
ra en çok ihracatın 
yapıldığı ikinci ilim
iz. Ekonomilerdeki 
küçülme beklentisi 
2009'da ihracatımızı 
olumsuz etkileye
cek. İhracatçıların 
içinde bulunduğu 
durumun görülmesi 
için tespit yapıyoruz. 
Gelecekten ümitliyiz, 
yeni yılda hükümet 
ekonomi konusuna 
odaklanmalıdır.
2009'u başarı ve 
kazanımları 
konuşarak geçirme
lidir. 2009'un gün
demin birinci mad
desinin ekonomi 
olmasını diliyoruz" 
dedi.

"KRİZDEN EN 
ÇOK ETKİLENEN 
OTOMOTİV 
SEKTÖRÜ,YÜZDE 
13 ARTIŞLA 25,1 
MİLYAR DOLAR 
İHRACAT YAPTI" 
İhracatın yapıla
bilmesi için önce 
üretim olması, üre
tim için çarkların 
dönmesi gerektiğine 
işaret eden Ferit

olacak. Vergiler biliyorsunuz,
yüzde 25 mobilde, Bunları yüzde
yüzde 15 sabitte 5'e çekeceğiz.

Sünneli, "Yatırım ve 
üretim ikliminin 
iyileştirilmesi ile 
uluslararası pazarlar 
daki rekabet koşulla 
rının aynı olması 
gerekir. Türk ihra
catçısı uluslararası 
piyasalarda dünya 
üreticileri ile aynı 
şartlarda mücadele 
edememektedir. 
2008 yılında doğal- 
gaza yüzde 75 zam 
geldi. Yüzde 10'luk 
indirim yapılabile
ceği de söylentiden 
öteye geçemedi. 
İmalat sanayiinde 
kasım ayında yüzde 
9 küçülme yaşandı. 
Türkiye'nin büyüme 
oranı 3. çeyrekte 
0.5'te kaldı. UİB 
aralık ayında 1.1 
milyar dolar ihracat 
yaptı. Genele bak
tığımızda 2008 yılın
da otomotiv yüzde 
13 artış ile 25.1 
milyar dolar oldu. 
Bursa'nın payı ihra
catta yüzde 19'dur. 
Ancak küresel kriz
den en fazla otomo
tiv ve yan sanayi 
etkilendi. Son 10 
yılda otomotiv 
büyük aşamalar 
kaydetti. Otomotiv 
ülkemiz endüstrisi 
içinde önemli bir 
yere sahip. Yaptığı 
yatırımlar ve istih
damda otomotiv 
ağırlığı her geçen 
gün artıyor. Türk 
sanayisinin .çıkış 
noktasıdır. Ülkemiz 

dinamikleri ile değil, 
bir dizi küresel 
gelişmede bu konu 
yu teyit ediyor. 
Araştırma ve üretim 
geliştirme ve tasa 
rım anlamında 
Türkiye'nin geleceği
ni oldukça parlak 
görüyoruz. ABD ve 
AB'de ürün 
geliştirme maliyet
lerindeki olağanüstü 
artışlar, stratejik 
olmayan Ar-Ge ve 
Ür-Ge faaliyetleri de 
bizim ülkemizi işaret 
ediyor. Önemli olan 
bizim endüstri 
olarak bu noktaya 
hazırlıklı olmamızdır. 
Sadece Ar-Ge ve Ür- 
Ge ihracatından 
büyük kazançlar 
sağlayabiliriz. Bütün 
bunlar olurken, 
bugün itibariyle 
içinde bulunduğu
muz durum inanıl
maz şekilde 
kötüleşti. İhracat 
yüzde 50 geriledi. 
Artarak devam 
edecek. İç pazarda 
talep yarı yarıya 
düştü. 'Neden 
böyle oldu?' 
sorusuna cevap 
arıyoruz. Üretimin 
yüzde 80'i ihraç 
ediliyor. Bu ihracatın 
yüzde 90'ınını bir 
pazara, AB'ye 
yapıyor. Bizim en 
büyük pazarımızdaki 
dağılma, bizi 
doğrudan ve 
derinden etkiliyor" 
diye konuştu.

Bunu biz gerçek
leştireceğiz, 
takipçisi 
olacağız." dedi. 
Geçici olarak 
konan ÖİV'lerin 
bütçe gelirlerine 
önemli ölçüde 
katkı sağladığı için 
devam ettiğini 
belirten Yıldırım, 
2008 sonuna doğru 
Maliye Bakanı 
Kefnal Unakıtan'ın, 
sabit ve mobil 
internette vergilerin 
yüzde 15'den 
yüzde 5'e indireceği
ni açıkladığını 
hatırlattı. Yıldırım, 
"Burada geri 
dönüşü olmaz." 
diye konuştu.

Mm attı
MiıiiHiıli

Ergenekon sanığı 
Ümit Sayın, sanık 
Vedat Yenerer'in 
cezaevinde Ergene 
kon savcılarını kar
alayan dilekçe nede 
niyle diğer sanık 
Emin Gürses'in 
yüzüne tekme 
attığını söyledi. 
Üzeyir Garih cina 
yetiyle ilgili belge 
leri aldığını anlatan 
Sayın, darbe ile 
ilgili görüşünün ise 
bugün değiştiğini 
savundu.
İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde devam eden 
Ergenekon davası 
nın dünkü duruş
masında; tutuklu 
sanık Habip Ümit 
Sayın'ın çapraz 
sorgusu ile devam 
edildi. Ümit Sayın'a 
çapraz sorgusunda 
darbe, Garih 
cinayeti ve savcıları 
karaladığı diîekçesf 
hakkında sorular 
soruldu. Mahkeme 
başkanı Koksal 
Şengün, Sayın'a 
Garih cinayetiyle 
ilgili belgeleri 
kimden aldığını 
hatırlayıp hatırla
madığını sordu. 
Sayın, "Cumhuriyet 
gazetesinden bir 
muhabir getirdi. 
Kitap yazacakmış. 
Adli tıp yönünden 
görüşümü almak 
istedi." diye 
cevapladı.
Üye hakim Hasan 
Hüseyin Özese,

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığm nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. SABİHA COŞKUN

DEVREN KİRALIK
GEMLİKTE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 506 834 66 93 ve 
0 53241019 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

Sayın'ın darbe 
olabilir ve ordu 
görevini yapmalı 
şeklindeki konuş
malarını hatırlattı. 
Bunun üzerine Sa 
yın, "Türkiye'nin o 
günkü durumu kar 
şısında anlık duy
gusal ifadelerimdir. 
Bugün aynı fikirlere 
sahip değilim." 
karşılığını verdi. 
Hakim Özese, Sa 
yın'a Garih cinayeti 
faili Yener Yermezi 
tanıyıp tanımadığını 
sordu. Sayın, 
"Gazeteler adli tıpta 
görüştüğümüzü 
yazmış. Bunlar 
yalan. Ben Adli Tıp 
Enstitüsü'nde çalı 
şıyorum. Adli Tıp 
Kurumu farklı bir 
yer. Yermez'in ens 
titüye gelmesi 
mümkün değil." 
dedi. Hakim 
Özese, Sayın 
adıyfa mahkemeye 
yazılan ve 
Ergenekon savcıla 
rının karalandığı 
dilekçeyi sorması 
üzerine sanık 
Ümit Sayın, 
o dilekçeyi 
Hayrettin Ertekin'in 
baskısıyla yazdığını 
tekrarladı. Sayın, 
"Ertekin her dediği
ni yaptırmak 
istiyordu. Kedisini 
koğuş ağası ilan 
etti. Emin Gürses'i 
de dövmeye 
kalktılar. Ben de 
dediğini yaptım." 
şeklinde konuştu.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşünsel Boyut

Yelda BAYKIZ
e-mail: yeldabykz@gmail.com

Gemlik AKP aday adayları....
AKP parti aday adayları Gemlik'te tek tek 

bu işe talip olduklarını açıkladı. Eski AKP 
İlçe Başkanı Enver Şahin ile başlayan bu sü 
reç, mevcut Başkanımız Mehmet Turgut ile 
son buldu. Tabii ki arada Sabri Yalın, Gökay 
Bilir, Habibe Oral ve Cemal Aydın Aybey de 
var.

Aday adayları ile ilgili konumuza Sabri 
Yalın dan başlayalım. Yalın: Gemlik için vaz 
dığı şiiri ve bizzat kendisinin de oynadığı kli- 
biyle dikkat çekiyor. Bu bir ilk. İnternette ara 
ma motorunu yazıp tıkladığınızda karşınıza 
çıkıyor. Yorumlarda bir hayli fazla. Bir süre 
ilçemizde öğretmenlik görevinde bulunan 
Yalın, Gemlık'i çok sevdiğini her fırsatta dile 
getiriyor.

Gökay Bilir; genç bir aday adayı. İlçe 
genelini ziyaretleri sırasında ekonomik, sos 
yal, siyasal açıdan yaklaşımlarıyla gündem 
de. Taze kan ve eğitimli olması sebebiyle de 
çevrede ilgi görüyor.

Habibe Oral; sürekli ihtiyaç duyduğumuz 
kadının artık erkek ile omuz omuza mücade
lesinde örnek teşkil edecek durumda. Gerek 
ilçemizin ilk kadın müteahhidi olma özelliği, 
gerekse bu cesur atılımı ile birçok kişinin 
takdir ettiği bir isim. Kadının olmadığı bir 
yerde demokrasiden söz etmenin mümkün 
olmadığını belirtmek isterim.

Cemal Aydın Aybey; Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi ve Gemlik Belediye Meclisi 
üyeliği ile ilçe halkımız tarafından biliniyor. 
Duruşunu ve icra ettiği mesleki başarılarını 
da yadsımamak gerek. Mesleğiyle özdeşle 
şerek ilçemizin imarı konusunda yapacak
larının altını çiziyor.

Eski.AKP İlçe Başkanı Enver Şahin ise 
uzun suredir kulislerini sürdürmekte. Bu du 
rum yaklaşık bir yıl öncesine kadar dayanı ' 
yor. Hasta ziyaretleri, özel günlerin önemini 
vurgulayan açıklamalar, esnaf ziyaretleri vs. 
Bir de bunları basın aracılığıyla desteklen
mesini de unutmamak gerekir.

Gelelim, Başkanımız Mehmet Turgut'a... 
En son gün açıklamasıyla yine gözde olma 
ya aday olduğunu gösterdi. Bu sütunlarda 
zaman zaman eleşfîrsek de 10 yılda yaptığı 
hizmetleri elbette göz ardı edemeyiz. En 
basiti her ne kadar istenilen düzeyde kese 
nin ağzı açmasa da bütçeyi sağlamlaştırması 
ve dürüst politika gütmesi...

Şimdi saydığım ilk üç isim Gemlik halkı 
tarafından pek tanınmıyor. Bu yüzden seçim 
bürolarındaki faaliyetleri, söylemlerinin 
önemi büyük. Bugün, yarın sonuçlar açık
lanacak...

Bu durumda, hak edenin ve Gemlik'e ya 
raşır birisinin aday olması en büyük temen 
nimiz...

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73

Seri A 87251 - 87350 nolu 2 adet fatura cildim kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
Kadri CAN

Gemlik Vergi Dairesi Hesap No : 1970015442

NÖBETÇİ ECZANE
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Balıkpazarı Yedievler Sok. No: 44 
Tel: 513 52 65 GEMLİK

G 
E

B 
E 
B 
İ

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM 
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49 
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 613 35 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 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53 ,
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92

-İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR-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 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. 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 Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 »4

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

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

Gemlik Kurfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3248 

FİYATI: 50 Kr. (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)

MIHIM
VEWSSMS1 

MO
Il.45-I4.l5

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG 

il.30-l4.00- 
16.30 ■ 19.00 - 2I.30

Rezervasyon 
(Td! 513 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Bursaspor, Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Fortis Türkiye 
Kupası Grup maçın
da çarşamba günü 
Fenerbahçe ile 
karşılaşacak olan 
Bursaspor, bu 
maçın hazırlıklarını 
sürdürüyor.
Özlüce Tesisleri'nde 
Teknik Direktörü 
Ertuğul Sağlam 
yönetiminde yapılan 
atrenmana izinli 
olan Yusuf Şimşek 
ile ülkesinden 
henüz dönmeyen 
Marcelinho katıl
madı. Düz koşunun

ordandan istasyon 
çalışması yapan 
yeşil-beyazlı 
takım daha sonra 
hücuma yönelik 
taktik çalıştı. 
Ertuğrul Sağlam, 
antrenman sırasında 
oyuncularıyla 
birebir ilgilendi. 
Yeşil-beyazlılar, 
ilk 20 dakikasının 
basına açık olduğu 
antrenmanda yarı 
sahada çift kale maç 
yaptı. Takımın yarın 
İstanbul'a hareket 
edeceği bildirildi.

Beşiktaş, bugünkü Kupa maçına hazır
Beşiktaş, Türkiye 
Kupası (A) Grubu 
3. hafta maçında 
bugün Gaziantep 
Büyükşehir 
Belediyespor'u 
konuk edecek. 
BJK İnönü 
Stadı'nda oynanacak 
karşılaşma saat

19.00'da başlaya
cak.A) Grubu'nda 
oynadığı 2 maçı 
da kazanarak 
6 puan toplayan 
siyah-beyazlılar, 
averajla 
Gaziantepspor'un 
ardından ikinci 
sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 
tek maçı kaybeden 
Gaziantep 
Büyük şehir 
Belediyespor 
ise averajla 3. 
sırada bulunuyor. 
Beşiktaş, kupanın 
ilk haftasında 
Antalyaspor’u 3-0.

ikinci haftasında ise 
Trabzonspor'u 
deplasmanda 
2-1 mağlup etmişti. 
Gaziantep Büyük 
şehir Belediyespor 
ise oynadığı 
tek maçta 
Gaziantep spor'a 
3-1 yenilmişti.

Fortis Türkiye Grubu'ndaki puan
Kupası (A) durumu şöyle:

Takım O G B M A Y P
I.Gaziantepspor 2 2 0 0 6 2 6
2.Beşiktaş 2 2 0 0 5 1 6
3.G.Antep B.Şehir B.1 0 0 1 1 3 0
4.Trabzonspor 2 0 0 2 2 5 0 I
5.Antalyaspor 1 0 0 1 0 3 0

J

Ercin Bekmezci 
görevine iade edildi

Gemlik Mesleki 
Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü 
görevinden 23 
Temmuz 2007 
tarihinde alınan 
Okul Müdürü 
Erçin Bekmezci’nin 
açtığı yürütmeyi

durdurma 
davasını kazanarak 
görevine yeniden 
iade edilmesi 
üzerine, Eğitim
sen Gemlik 
Temsilcileri 
Bekmezci’yi 
makamında

ziyaret ettiler. 
Bekmezci’nin 
görevine yeniden 
dönmesi nedeniyle 
kutlayan Eğitim
sen Gemlik tem 
silcileri, çiçek 
vererek, görevinde 
başarılar dilediler.

“2009 Sezonu ka^ıtlann^a 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.
SÎZLEREBİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

TFMA ▲ “SUYUNU BOŞA U—O HARCAMA”
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com


İşkur'a müracaatlar 
her seçen nün artıyor
Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısı giderek artıyor. İşten 
çıkarılanlar işsizlik maaşı alabilmek için Işkur Şubelerine akın etti. İşkur 
Gemlik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana kadar bin 212 
erkek ve 562 bayanın iş müracaatında bulunduğu, son 5 ayda toplam bin 
628 kişiye de işsizlik maaşı bağlandığı bildirildi. Haberi sayfa 3’de

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

7 Ocak 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.cominfoagemlikkorfczgazetesi.com 50 Ykr

İlaçta sorun büyüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, "(Eczane 
lere ilaç sattırmayacağım) mantı 
ğıyla bir baskı anlayışı ortaya 
çıkarsa biz o zaman 22 bin 500 
eczacıyla sözleşme imzalama 
konusunda altyapımızı hazırla 
mış bulunuyoruz" dedi. Syf 2’de

Kurşunlu Beldesi’nin ilk ve son Belediye Başkanı olan Bayram Demir, kendisini eleştiren muhaliflerine karşın suskunluğunu bozdu.

Bayram Demir, "Partisini 
salanlardan değilim"
5  ̂Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Bayram Demir, parti ilçe örgütünün Genel Merkez tarafından 
aday gösterilmesi nedeniyle istifa etmesi üzerine başlayan süreçte yaptığı açıklamada, Gemlik Teşkilatı 
adaylık konusunda benim önümü kapattı beni aday istemediler. 15 yıldır partimi Bursa bölgesinde tanıtan 
tek belediye, başkanıydım. En doğal hakkım olan Gemlik Belediye Başkanlığına aday olmam idi. CHP 
Gemlik İlçe Teşkilatı, Anavatan PartisTnden gelen Fatih Mehmet Güleri kabul edip Gemlik’e Belediye 
Başkanı adayı gösteriyorsa, istifa eden yönetim de beni DP’den aday kabul etmeliydi” dedi. Demir, ken
disinin partisini satıp oradan buradan aday olup, koltuk peşinde olan biri olmadığını belirterek, başka aday
lara gönderme yaparak, Demokrat Pajti.^^Jiminin.(inümiizdeki hafta açıklanacağını söyledi. Syf4’de

Bayram Demir’in açıklaması
Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan 

adayı Bayram Demir, arkadaşımız Ercüment 
Esen’e önceki gün sessizliğini bozdu.

Bayram Demir’in adaylığı DP Gemlik İlçe 
yönetiminin istifasına neden olmuştu.

Mehmet Hamaloğlu yönetimindeki DP teşki
latı Belediye Başkanlığı için Dr. Adnan 
Bıyıklı’yı aday göstermiş, İl yönetimi ile 
adaylık konusunda anlaşmazlık doğunca da 
yönetim toplu olarak istifa etmişti.

Seçimlere üç ay kala yaşanan bu duruma 
siyasette kriz denir. DP bu krizi atlatmaya 
çalışıyor. Devamı sayfa 5’de

Güler, secim bürosunu açıyor
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik 
Belediye Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler, seçim bürosunu 
açıyor. Güler, gazetemize yaptığı 
açıklamada, Çarşı Meydanı Ba 
turn İş Merkezi’nin birinci katında 
pazar günü açılacak büroda 
seçim çalışmalarının yürütüle
ceğini söyledi. Haberi sayfa 4’de

Kapanan şirket sayışımla patlama
2008 yılında 
özellikle son 
çeyrekte şiddetle
nen küresel krizin 
de etkisiyle reel 
sektördeki “yaprak

dökümü” hızlandı. 
2008 yılı boyunca 
kapanan veya 
tasfiyeye tabi 
tutulan şirket, 
kooperatif ve ticari

işletmelerin toplam 
sayısı, önceki yıla 
göre yüzde 25.6 
artarak 64 bin 
292’ye ulaştı.
Haberi sayfa 7’de

Yağışlar hız 
kesmiyor

Türkiye genelinde ya 
ğışlar hız kesmeden 
devam edecek. Sağa 
nak yağış, karla karı 
şık yağmur şeklinde 
olacak. Haberi 5’de

Gazetemiz 
zamlandı

Gazetemiz girdilerin de mey
dana gelen fiyat artıştan 
nedeniyle, yıllardır 25 kuruş
tan satılan gazetemiz bugün 
den itibaren 50 kuruştan 
satılmaya başlanmıştır.:

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cominfoagemlikkorfczgazetesi.com
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Çoluk çocuk 
katlettiler

İsrail bombardı
manında aynı aile
den 12 kişi öldü. 
Kurbanlar yine 
çocuklar olurken 
ölenlerin 7'sinin 
yaşlarının 1 ile 
12 arasında değişen 
çocuklar olduğu 
öğrenildi.
İsrail'in günlerdir 
süren bombardı-. 
manın kurbanları 
yine çocuklar 
oldu.

| Görgü tanıkları 
ve hastane kay
nakları, İsrail'in 
Gazze kentinde 
bir evi bombal
adığını ve aynı 
aileden 12 kişinin 
öldüğünü aktardı. 
Aynı kaynaklar, 
ölenlerin 7'sinin 
yaşları 1 ile 
12 arasında 
değişen çocuklar 
olduğunu duyurdu.

İSRAİL'İN FÜZEYLE 
SALDIRDIĞI 
BİNADA HAMAS 
KOMUTANI EBU 
HAMZA DAYA 
OTURUYORDU 
İsrail'in günlerdir 
bombaladığı Gaz 
ze'deki bir eve 
yönelik füze saldırı 
sında, Daya ailesin
den 7'si çocuk 
12 kişi öldü. 
Görgü tanıkları, 
İsrail'in 2 füze fırlat
tığı 4 katlı ve 7 
daireli binanın 
Gazze kentinin 
doğusundaki 
Zeytun 
mahallesinde bulun
duğunu ve saldırı 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

sırasında Daya aile 
sinin evde 
olduğunu anlattı. 
Aynı kaynaklar, sal 
dırıda, yaşları 1 ile 
12 arasında değişen 
7 çocuk, 2 kadın ve 
2 erkeğin öldüğünü, 
kurtarma görevlileri 
nin saldırıdan saat 
ler sonra enkaza 
geldiğini aktardı. 
Saldırıda hedef 
alınan evde Daya 
ailesinin bir ferdi 
olan Hamas komu
tanlarından Ebu 
Hamza Daya'nın 
oturduğu, ancak 
Hamas komutanının 
İsrail'in 27 Aralık 
2008'de saldırı baş 
tatmasından sonra 
eşi ve çocuklarıyla 
birlikte evden 
ayrıldığı belirtildi.
İsrail'in saldırısında, 
Daya ailesinden 12 
kişinin yanı sıra 
yoldan geçen bir 
kişinin daha öldüğü, 
onlarca komşu evin 
tahrip olduğu 
kaydedildi.
AFP foto muhabiri, 
moloz yığınından 
sadece başı görü
nen küçük bir kızın 
cansız bedenini 
gördüğünü 
aktarırken, Hamas 
televizyonu, yardı
ma gelen komşu
ların elleri ve kazma 
kürekle enkazdan 
cesetleri çıkarma 
çabalarının 
görüntülerini 
yayımladı.
İsrail'in saldırıların
da onlarca sivil 
hayatını kaybetti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce yıkımı 
gerçekleştirilen 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu alanında 
zemine beton basma 

| çalışmasının ardın
dan temel atmak 
için demir bağlama 
işlemi devam ediyor. 
36 derslik olarak 
yapılacak yeni

İlaçta sorun hiiyüyor
Çalışma ve Sosyal 
Ğüvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, "(Ecza 
nelere ilaç sattır
mayacağım) man
tığıyla bir baskı anla 
yışı ortaya çıkarsa 
biz o zaman 22 bin 
500 eczacıyla söz 
leşme imzalama 
konusunda altyapı 
mızı hazırlamış 
bulunuyoruz" dedi. 
Çelik, protokol imza 
töreni dolayısıyla 
geldiği Milli Eğitim 
Bakanlığında gazete 
çilerin sorularını 
yanıtladı. 
Gazetecilerin "Ecza 
cılarla ilgili yaşanan 
sorunlar" konusun
daki soruları üzerine 
Çelik, "Bizim ecza
cılarla ilgili bir soru 
numuz yok. Fakat 
eczacıları temsilen 
birlikte bugüne ka 
dar birçok protokol 
yaptığımız Türk 
Eczacıları Birliği 
(TEB) ile bir sorun 
yaşamaktayız" dedi. 
Kamuoyuna yan- 

okul binasının 
zemininin daha 
güvenli olması 
için özel araçlarla 
çimento ile kum 
karışımı madde 
zeminin altına 
itilerek doldurulmuş
tu. Binanın yapıla
cağı alanın üzerine 
basılan ve toprak 
altındaki batağın 
yok olmasını 
sağlayan özel

sıtılan beş-altı 
konu bulunduğunu 
söyleyen Çelik, 
şöyle konuştu: 
''Özellikle Bakanlı 
ğımı ilgilendiren 
konularla ilgili 
uzlaşılamayacak 
hiçbir konunun 
olmadığını net bir 
şekilde ifade ediyo
rum. Bir şeyi daha 
vurguluyorum: 
Yaşadığımız süreç 
içerisinde olayı 
bir politik arenaya 
çekmeyi kesinlikle 
doğru bulmayız 
ve buna da pabuç 
bırakmayacağımızı 
dün de ifade ettim 
bugün de ifade 
ediyorum. Amaç 

yöntemin 
tamamlanmasının 
ardından temel 
çalışmasına geçilen 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu'nun şartname 
gereği 410 günden 
önce bitirilmesi 
hedefleniyor.
Yapım ihalesini 
alan Yıldırım İnşaat 
Limited Şirketi 
yetkilileri işleri hız
landıracaklarını ve

70 milyon vatan
daşımızın sağlık 
hizmetinden, 
dolayısıyla ilaçtan, 
eczacı hizmetinden 
yararlanması ise 
biz bu konuda atıl
ması gereken adım
ları attık, atılması 
gereken adımlar da 
varsa onları da 
atmaya hazırız. Ama 
toplumu kaosa 
sürükleyecek böyle 
gereksiz, olmayan 
tartışmaları çıkarıp, 
milleti huzursuz 
etmeye, geleceğe 
dönük karamsarlığa 
itmeye de kimsenin 
hakkı yok." 
Gazetecinin, 
"Eczacılar da Türk 

okulun önümüzdeki 
Eylül ayına yetişti 
rileceği müjdesini 
verdiler. 3 milyon 
213 bin YTL'ye 
ihaleye çıkarılan 
ve 2 milyon 218 
bin YTL bedelle .... J 
yapım ihalesi 
gerçekleşen 11 Eylül 
İlköğretim Okulu 
bitirildikten sonra 
ilçenin en büyük 
ikinci okulu olacak.

Eczacıları Birliği ile 
hareket etmekten 
yanalar, 'tek başı 
miza sözleşme imza
lamayız' diyorlar" 
sözleri üzerine, 
Çelik şöyle konuştu: 
"Bunun gerekçesi 
yok. Bunu söyleme 
leriyle ilgili, bunun 
altyapısını doldura
cak hiçbir sorun 
yok çünkü düne 
göre eczacılar 
bu dönemde 
çok daha avantajlı 
bir noktaya 
gelmişlerdir. Bazı 
sıkıntılar var onları 
da biliyoruz onları 
da çözüme kavuş
turmak için gece 
gündüz mücadele 
ediyoruz. Burada 
ne eczacıyı ne TEB'i 
ne kimseyi dışlama 
taraftarıyız. Herkesle 
medeni ölçülerde 
geçmişte saatlerce, 
günlerce tartışıp 
uzlaştığımız gibi 
kapıların açık oldu 
ğunu ifade 
ediyorum."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Işkur’a müracaatlar 
Der gecen gün artıyor

YazıYORUM

Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarılanların sayısı giderek artıyor. 
İşten çıkarılanlar işsizlik maaşı alabilmek için İşkur Şubelerine akın 
etti. İşkur Gemlik Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ana
kadar bin 212 erkek ve 562 bayanın iş müracaatında bulunduğu, son 
5 ayda toplam bin 628 kişiye de işsizlik maaşı bağlandığı bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Seyfettin SEKERSÖZ
Ekonomik krizin 
her geçen gün 
kendini fazlasıyla 
gösterdiği ülkemiz 
de iş için başvuran
ların yanı sıra 
işten çıkarılanların 
işsizlik maaşı 
alabilmek için 
İşkur'a yaptıkları 
başvurularda 
büyük oranda 
artış gözleniyor. 
Sanayisiyle birlikte 
bir çok ilden 
daha büyük 
ekonomiye 
sahip Gemlik ve 
Orhangazi ilçeleri 

bağlı bulunduğu 
Türkiye İş Kurumu 
Gemlik Şube 
Müdürlüğü, 
Türkiye genelinde 
89 il ve 28 ilçede 
bulunan İşkur 
şubeleri arasında 
işsizlik maaşı 
bağlanmasında 
29. sırada 
yer aldı..
Gemlik İşkur Şube 
Müçturlüğü'nün 
açıldığı Temmuz 
ayından sonra 
Ağustos ayı 
itibariyle son 
5 ayda toplam 1628 
kişiye işverenleri 
tarafından işten 
çıkarılmaları sonucu 
işsizlik maaşı 
bağlandığı bildirildi. 
Şu anda Gemlik 
İşkur Şube 
Müdürlüğü'nde 
1212 erkek ve 
562 kadın iş müra
caatı bulunurken, 
özellikle Orhangazi 
bölgesinden 
işverenlerin 
Gemlik yerine 
hala Bursa İşkur 
Müdürlüğü'ne 
gittikleri, bazı 
işten çıkarılanların 
ise Gemlik İşkur 
Müdürlüğü'nün 
yerini bilmemeleri 
nedeniyle 
müracaatlarını 
geç yaptıkları 
belirtiliyor.

Gemlik'te Orhangazi 
Caddesi eski 
Marmarabirlik 
zeytin depolarının 
karşısında bulunan 
İşkur Gemlik 
Şube Müdürlüğü'ne 
yapılan işsizlik maaş 
müracaatlarında 
sürekli artış 
gözlenirken 
esnafın muhasebe 
sini tutan muhase
becilerin çıkarılan 
işçilerin belgelerini 
zamanında İşkur'a 
ulaştırmadıkları 
için cezai işleme 
uğradıkları, bu 
cezaları yememek 
için belgelerini 
zamanında 
İşkur'a vermeleri 

gerektiği bildirilir 
ken 4857 sayılı iş 
kanununun 29 
maddesi uyarınca 
toplu işten 
çıkarmalarda 
işverenin 1 ay önce 
İşkur'a ve sendika 
temsilciliklerine 
yazı ile bildirmeleri 
gerekiyor.
Türkiye İş Kuru 
mu'nun yaptığı 
Kasım ayı istatistik
lerine göre açık 
işlerde yerleştirme 
oranında yüzde 
32 oranında 
azalma olduğu, 
işsizlik başvuru 
larında ise Türkiye 
genelinde artışın 
yüzde 148 arttığı

tespit edildi. 
İşsizlik 
sigortasının 
başladığı Mart 
2002 tarihinden 
30.11.2008 tarihine 
kadar Türkiye 
genelinde 
sisteme 1.395.855 
kişinin başvuruda 
bulunduğu, 
1.240.576 kişinin 
ise işsizlik 
ödeneği almaya 
hak kazandığı 
bildirilirken, Mart 
2002 tarihinden 
Kasım 2008 
tarihine kadar 
toplamda 
1.762.046.890 YTL 
ödemede bulunul
duğu açıklandı.

Ne yaptın be çocuk?...
Utandım çocuk Beni anlatan bir film yap

mışsın.
“Mustafa”...
Kızgınım, utanç içindeyim. Sana değildir 

kızgınlığım.
Filmdeki Mustafa'dan da utanmış değilim.
Demek ki başaramaînişım, bundandır 

utancım.
Komutam altında, bu vatan için kanını 

akıtan Türk askerlerinden utandım. Şehitler 
den utandım..

"Özgürlük" benim karakterimdir demiş
tim...

"Bilim" demiştim, tek yol göstericidir.
Sen, "Karanlıktan korkardı" demişsin 

benim için.
Korkardım evet be çocuk..
Bu ulusu boğmak isteyen karanlıklardan 

çok korktum.
Ama insaf be çocuk, korkup da kaç

madım ya.
Söküp atmadım mı o karanlığı, korkup da 

kaçmadım ya.
Söküp atmadım mı o karanlığı bu ülkenin 

üzerinden?
Diktatör demişsin bir de. Hiç tarih oku

madın mı çocuk?
Nerede benim nesilleri emanet ettiğim 

öğretmenler?
Anlatmadılar mı sana?..
Başkomutan olarak cepheden cepheye 

koşarken, ve bütün kararları tek başıma ala
bilecekken neden bir meclis kurdum ben 
çocuk?

Düşün...
Böyle diktatör olur mu?
Ah be çocuğum.
Söyle neden, nasıl düşman ettiler seni 

bana?
Baktım aşktan, sevgiden, aileden 

bahseden güzel şeyler yazmışsın bugüne 
kadar.

Belli ki, Çalışkansın, zekisin.
Kara cüppeleri ile milletin ümüğüne çök

müş olan yobazları çok iyi anlarım da çocuk, 
seni anlayamıyorum.

Onlar zaten hiç sevmedi beni.
Yüzyıllardır süren iktidarlarını çekip 

almıştım ellerinden.
Sevmeyecekler beni elbette..
Peki sen çocuk, sen neden kol kola girdin 

bu kara kalplilerle?
Dedim ya, sana değil kızgınlığım.
Başaramamışım.
Anlatamamışım demek ki özgürlüğün 

kıymetini, bağımsız bir ulu sun, onurlu özgür 
bireyi olmanın ne büyük bir nimet olduğunu.

Yazık olmuş, onca vatan evladının kanı
na, onca ananın göz yaşına.

Veremem ki şimdi hesabı, ne o gencecik 
bedenlere, ne de gözü yaşlı analara.

Beni zora soktun çocuk..
"Bu muydu uğruna bizi ölüme gön

derdiğin vatan?" derlerse, "bu nesiller miydi, 
ölen evlatlarımızın kanıyla kurduğun ülkeyi 
emanet ettiğin?" diye sorarlarsa söyle ne 
derim ben onlara be çocuk?..

Olmadı be çocuk...
Olmadı.. İnternet alıntısıdır.

BMffl ABONE OLDUNUZ MU?
tsııiriı il« COIIİISİIHİ tÜtTHl ABONE OUIH OKUYUN WUTUN
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Kurşunlu beldesinin ilk ve son belediye başkanı olan Bayram Demir, kendisini eleştiren muhaliflerine karşın suskunluğunu bozdu.

Cemil, ’faılisiııi satanlarılan fleüliın"
Ercüment ESEN
Gemlik'in Kurşunlu 
Beldesi Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, Belediyele 
rinin kapatılması 
nedeniyle Demokrat 
Parti’den Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı olduğunu 
açıklamasıyla, parti 
içinde başlayan 
ve Demokrat 
Parti Gemiik İlçe 
Teşkilatı’nın topluca 
istifasına kadar 
giden tartışmalara 
son noktayı koydu. 
Dönemin Doğru 
Yol Partisi’nden 
1993 yerel seçim
lerinde ilk kez 
belediye olan 
Kurşunlu Beldesi’n 
den Belediye 
Başkanı seçilen ve 
üç dönemdir girdiği 
her yerel seçimde 
DYP'den belediye 
başkanı seçilen 
Bayram Demir, 
Demokrat Partiden 
Gemlik Belediye 
Başkan adaylığını 
açıklamasının ardın
da, DP Gemlik 
teşkilatının istifasına 
neden olan aday 
olarak Gemlik

siyasetinde 
yerini aldı. 
Kurşunlu Beldesi 
belediyesinin 
kapatılmasının 
ardından 29 Mart 
2009 tarihinde 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
Demokrat Parti’den 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı ola
cağını açıklamasıyla 
ilçe teşkilatı ile 
başlayan gerginlik 
sonrası sessizliğini 
bozan Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
ve DP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
muhaliflerine sert 
cevaplar verdi. 
Gazetemize konuşan 
Demir, "Ben 15 yıldır 
Doğru Yol Partisi’ni 
Kurşunlu beldesinde 
başarı ile temsil 
ettim ve etmeye 
de devam edivorum. 
Kanıtı da 3 dönemdir 
yani 15 yıldır aralık
sız olarak Kurşun 
lu'da dönemin Doğru 
Yol Partisi şimdiki 
Demokrat Parti’nin 
adayı olarak yerel 
seçimlerde belediye 
başkanlığını kazan

dim. Kurşunlu Bele 
d iyesi’nin kapatılma 
sı nedeniyle doğal 
hakkımı kullanarak 
yine kendi partimden 
Gemlik Belediye 
başkan adaylığımı 
koydum. Şayet 
Kurşunlu Belediyesi 
kapatılmasaydı 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde yine 
Kurşunlu belediye 
başkanlığına aday 
olurdum." dedi. 
Demir, konuşmasını 
şöyle sürdürdü;

"Demokrat Parti’den 
adaylığımı açıkladı 
ğım ilk günden beri 
aday olmamdan 
rahatsız olanlar orta 
ya çıktı. Geçtiğimiz 
günlerde istifa eden 
DP Gemlik teşkilatı 
adaylık konusunda 
benim önümü 
kapattılar. Beni aday 
olarak istemediler. 
15 yıldır Partimi 
Bursa bölgesinde 
taşıyan tek belediye 
başkanıydım. En 
doğal hakkım olarak 

kendi partimden 
Gemlik belediye 
başkanlığına aday 
olmam idi. CHP 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Anavatan Partisi’n 
den gelen Fatih 
Güler'i kabul edip 
Gemlik'e Belediye 
Başkan adayı olarak 
gösteriyorsa, istifa 
eden yönetim de 
beni Demokrat Partili 
bir aday olarak 
kabul etmeliydi. 
Ben, başka partiden 
istifa ederek 
Demokrat Parti’den 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı ola
madım. Kendi Partim 
den aday oldum. 
Genel başkanımızla 
yaptığım görüşmede 
de, Kurşunlu Beledi 
yesi kapatılırsa, 
Gemlik'ten aday 
olabilirim diye de 
söyledim. Genel 
Başkammış da 
'Kendine güvenen 
aday olsun’ dedi 
ve ben de Kurşunlu 
Belediyesi 
kapa tıldığı için 
Gemlik'ten aday 
oldum. Genel 
Başkanımız bana 
‘Gemlik adayımız

sensin ve hayırlı 
olsun’ dediler. 
‘Önümüzdeki yerel 
seçimlerde tek bir 
oy alsak bile, yine 
adayımız sensin’ 
dediler. Ben partisini 
satıp ta oradan 
buradan aday olup 
koltuk peşinde 
olan biri değilim. 
Geçtiğimiz dönem 
AKP’den bu dönem 
de DSP'den 
Gemlik belediye 
başkan adaylığı 
teklifi de geldi.
Ben, hiçbirini 
kabul etmedim.
15 yıldır Partimi en 
zor günlerinde bile 
satmadım. Kendi 
partimden önümüz 
deki yerel seçimler 
de Gemlik Belediye 
başkan adayıyım. 
İstifaların ardından 
boşalan Demokrat 
Parti Gemlik İlçe 
Tacirliği' *4
Kururunu yemoen 
oluşturma çalışma 
larımızı tamamlamak 
üzereyiz. Önümüzde
ki hafta içerisinde 
düzenleyeceğimiz 
basın toplantısı ile 
yeni yönetimimizi 
açıklayacağız" dedi.

Fatih Mehmet Güler 
secim bürosunu acıyor

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Umurbey Belediye 
Başkanı ve CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Fatih Mehmet Güler, 
Pazar günü seçim 
bürosu açacak. 
29 Mart 2009 yerel 
seçimlerinde aday 
olduğu CHP'den 
çalışmalarını yönet
mek üzere seçim 

bürosu açacak olan 
Fatih Güler, açılışa 
herkesi davet ediyor. 
"Önce insan, önce 
iş, önce ahlak" paro
lasıyla Gemlik'te 
yaklaşık iki aydan 
bu yana çalış
malarını kahvehane 
ve dernek ziyaret
leriyle sürdüren 
Güler, "Gemlik'te 
şimdi değişim 
zamanı, şimdi

CHP zamanı" di 
yerek çalışmalarını 
yürüteceği Çarşı 
Meydanında bulunan 
Batum İş merkezinin 
birinci katında 
seçim bürosu açıyor. 
Pazar günü açılacak 
olan seçim bürosuna 
herkesi davet eden 
Fatih Güler, bundan 
sonra çalışmalarını 
yeni seçim bürosun
dan yönetecek.

Te||a a “suyunu boşa _ felWA a HARCAMA”

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

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com

internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bayram Demir’in açıklaması
Demokrat Parti Gemlik krizi

ni onarmaya çalışıyor.
İlçe örgütü olmadan seçime 

gitmek mümkün değil.
Bunun için İl Yönetimi eski 

ilçe başkanlarından Yavuz 
Alemdar’a yönetimi oluşturma 
görevi verdi.

Alemdar, Belediye Başkan 
adayları Bayram Demir ile yeni yönetimi 
oluşturmaya çalışıyor.

Bu arada parti binasını da Faruk Güzel’e 
ait Asil Handaki eski yerine taşıdılar.

Daha önce İl Yönetimiyle ters düşen 
Faruk Güzel, Bayram Demir’in Belediye 
Başkanlığına sıcak bakıyor ki, boşalttırdığı 
bürosunu yeni yönetime yeniden veriyor.

OKLAR KİME GİDİYOR
Bayram Demir ile Kurşunlu’da konuşan 

Ercüment arkadaşımıza Demir, zehir zem
berek açıklamalar yapmış.

Eski ilçe yöneticilerinin 15 yıl Kurşunlu 
beldesinde DP’nin belediye başkanlığını 
yapan ve partisini en zor günlerde bile terk 
etmeyen birine karşı haksızlık yapmakla 
suçluyor.

ANAP’tan istifa ederek CHP’den aday 
gösterilen Umurbey Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’i belirterek, "Ben partisini 
satıp ta oradan buradan aday olup koltuk 
peşinde olan biri değilim Geçtiğimiz dönem 
AKP’den bu donem de DSP'den Gemlik

belediye başkan adaylığı teklifi de geldi.
Ben, hiçbirini kabul etmedim. ” diyor.

Bu açıklamaya Fatih Mehmet Güler ne der 
bilmem ama, Bayram Demir kendi içlerindeki 
bir anlaşmazlığa Fatih Güler’i ima ederek 
"partisini satmakla’’ suçlaması bence yakı 
şıksız.

Bayram Demir’in sorunu Fatih Mehmet 
Güler ile değil ama demek ki seçim konuş
malarında Bayram Demir, Güler’e buradan

saldıracak.
Bayram Demir açıklamasında 

eski yönetimin kendisinin önünü 
kesmekle suçlarken, DP’yi Bursa da 
temsil eden tek Belediye Başkanı 
olduğunu söylemekten de kaçın
madı.

Anlaşılan o ki; Bayram Demir DP 
Genel Başkanı Süleyman Soylu’dan 

destek görmüş.
Açıklamasına göre, Soylu kendisine, 

"Gemlik’te bir oy alsak bile bizim adayımız 
sensin’’ demiş.

Bayram Demir’in işi zor.
İlçe yönetimi neredeyse 20 gündür açık

lanmadı.
Yavuz Alemdar’ın işi de zor.
Ayağının tozuyla ilçe başkanı olur olmaz 

seçim maratonuna başlayacak.
Yeni bir örgüt ile yola çıkacaklar.
Bir yanda eski küskün yöneticiler, bir 

yanda Faruk Güzel’in partiden uzak 
kalmasının getirdiği küçülme, öte yandan 
genelde DP’nin halkın gönlünde küçülmesi...

Gemlik’te 40 binin üzerinde seçmen var. 
Belediyeciliği bilen, tecrübeli, deneyimli 

bir başkan adayı ama Gemlik Kurşunlu değil.
Çok farklı kesimler bu seçimlerde oy kul

lanacak.
Bunların hepsine yetişip oy isteyecek.
Kendini anlatacak ve tanıtacak.
Allah kolaylık versin

Odun toplarken kalp krizi geçirdi
Bursa Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
yakacak toplamak 
için dere kenarına 
inen vatandaş 
kalp krizi geçirmesi 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Beşik yaparak 
geçimini kazanan 
ve "Beşikçi Kemal" 
diye tanınan 
Kemal Pire (61) 
Mustafakemalpaşa 
deresinde sel 
suları ile gelen 
odunları

Yağışlar hız kesmiuor
Türkiye genelinde 
yağışlar hız kesme
den devam edecek. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
elde edilen bilgilere 
göre, yurdun büyük 
bir bölümünde görü 
lecek olan yağışla 
rın Kuzey ve Kıyı 
Ege (İzmir, Manisa, 
Kütahya, Aydın, 
Muğla), Batı Akde 
niz (Antalya, Ispar 
ta, Burdur), Orta 
Karadeniz (Samsun, 

toplarken geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
kayaların üzerine 
düştü. Çevredeki 
vatandaşların 
kenara çektiği 
Pire, olay yerine 
gelen 112 acil 
ekibinin tüm 
çabalarına rağmen 
kurtarılamadı. 
Dere kenarına 
gelen yakınlarını 
ve oğlu Barış 
Pire'yi vatandaşlar 
teskin etmeye 
çalıştı.

Ordu, Amasya, To 
kat, Çorum), Doğu 
Karadeniz kıyıları 
(Giresun, Trabzon, 
Rize, Artvin) ile Bur 
sa, Balıkesir ve Bile 
cik çevrelerinde kuv 
vetli olması bekleni 
yor. Sabah saatlerin 
de yurdun doğu böl 
gelerinde buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. Hava sıcaklığın 
da ise önemli bir de 
ğişiklik beklenmi 
yor. Marmara: Çok

Mustafakemalpaşa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan 
Pire'nin burada 
öldüğü belirlenerek 
yakınlarına 
teslim edildi.
Bursa Yeşilova 
Mahallesi'nden 
9 yıl önce 
Mustafakemal 
paşa'ya gelerek 
Dere Mahallesi 
Dere Sokak'ta 
yaşamaya başlayan 
Pire, evli ve 
7 çocuk babasıydı.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a 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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri

bulutlu, bölge gene 
li aralıklı yağışlı 
geçecek. Genellikle 
yağmur ve sağanak, 
Edirne, Kırklareli ve 
Bilecik çevrelerinde 
karla karışık yağ
mur ve kar şeklinde 
görülecek olan ya 
ğışların Balıkesir, 
Bursa ve Bilecik 
çevrelerinde kuvvet 
li olması bekleniyor. 
Ege: Çok bulutlu, 
bölge geneli aralıklı 
yağışlı geçecek.

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

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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL 
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trFpTfk^oğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR, 

Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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SP: “Hepimiz Filistinliyiz”
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
bir basın toplantısı 
ile Filistin'de 
yaşanan insanlık 
ayıbına dikkat çekti. 
Saadet Partisi 
seçim irtibat büro
sunda gerçekleşti 
rilen ve çok sayıda 
partilinin katıldığı 
toplantıda basın 
metnini ilçe teşkilat
lanma Başkanı 
Sedat Özmen okudu. 
Özmen konuşmasın
da terörist devlet 
olarak nitelendir 
diği İsrail'in; 
gerçekleştirdiği 
hava saldırılarının 
ardından başlattığı 
kara harekatında 
500'den fazla 
Filistinlinin hayatını 
kaybettiğini bin- 
lercesinin de yara
landığını kayde 
derken; İsrail'in yap
tığı saldırının hiçbir 
geçerli sebebinin 
olmadığını ifade etti. 
İsrail'in çok küçük 
bir yerleşim yeri 
olan Gazze'yi sene leraır amoarğo ve 
izolasyon altında 
tutarak dünya ile 
irtibatı kesilmiş 
bir yerleşim yerine 
çevirdiğini belirten 
Özmen konuşması
na şöyle devam etti;

"Bu bölgede yaşa 
yan yaklaşık 1,5 mil 
yon masum Filistinli 
gıda maddesi ve 
ilaca muhtaç duru
ma düşmüşlerdir. 
İsrail ordusu Gaz 
ze'nin doğal gaz, 
elektrik ve su hatları 
ile birlikte altyapı 
sistemini de bom
balayarak kullanıla
maz duruma getir
miştir. Saldırılarda 
hastaneler ve ambu
lanslar hedef alın
mıştır. İsrail çocuk, 
kadın, hasta, yaşlı 
ve doktor demeden 
vurmaktadır. Üstelik 
bunu geçersiz sebe
plerle yaptığını açık
lamaktadır. Kullanıl 
ması yasak olan 
misket bombaları ve 
kimyasal bombalar 
Filistinliler üzerinde 

denenmektedir. Bu 
acı durum tüm dün 
ya ülkelerinde en 
şiddetli bir biçimde 
dünya halkları tara 
fından şiddetle 
kınanırken, başta 
Amerika Birleşik 
Devletleri, Avrupa 
Birliği ve Avrupa 
ülkeleri tarafından 
desteklenmiştir. 
Müslüman ülkelerin 
yöneticilerinin 
sessizliği ise ibret 
verici bir başka 
utanç vesikasıdır. 
Bu insanlık ayıbının 
vasandıöı saatlerde 
bizler Saadet Partili 
Milli Görüşçüler 
olarak geçtiğimiz 
Pazar günü İstanbul 
Çağlayan Meydam'n 
da, yüz binlerce 
duyarlı insanın 
iştirak ettiği

Filistin'e destek 
Mitingi'ne 
iştirak ederek 
tepkimizi ortaya 
koyduk. Bugün 
burada bir kez daha 
İsrail'in bu insanlık 
dışı devlet terörünü 
şiddetle kınıyor 
ve lanetliyoruz. 
Ancak bu bağlamda 
yönetim mekaniz
masının başında 
bulunanlara da bir 
iki tavsiyemiz ola
caktır. Öncelikle 
İsrail büyükelçimiz 
derhal geri çekil 
melidir. İsaril ve 
Suriye arasındaki 
arabuluculuktan 
vazgeçilmelidir. 
Türk Kızılay'ı 
devreye sokulmalı 
dır. Gazze'de ki 
yaralılar ülkemize 
getirilerek tedavi 
edilmelidir.
Türkiye-lsrail arası 
dostluk gurubu 
hemen feshedilme
zidir. İsrail ile yapılan 
tüm anlaşmalar 
iptal edilmelidir.
İsrail jetlerinin 
Konya'da ki eğitim 
uçuşlarına son 
verilmelidir. Türkiye 
Büyük Ortadoğu 
Projesi'nin eş 
başkanlığından 
derhal istifa 
edilmelidir"

İlK kez Itredi alacak
II V ■■ II ■

öğrencilere oflemfi yarın
Yükseköğrenim 
Kredi ve Yurtlar 
Kurumundan 
(YURTKUR) 
bu yıl ilk kez 
burs veya kredi 
alacak öğrencilere, 
8 Ocakta ödeme 
yapılacak. 
Yurtkur'dan 
yapılan açıklamada, 
kurumdan 2008- 
2009 öğretim 
yılında ilk defa 
burs, öğrenim 
veya katkı kredisi 
almak için belge 
veren öğrencilerin 
tamamına burs, 
öğrenim ve katkı 
kredisi tahsis 
edildiği belirtildi. 
Bu öğrencilerin 
işlemlerinin 
tamamlandığı 
kaydedilen 
açıklamada, 
aylık 180 YTL 
tutarındaki burs 
veya öğrenim 
kredilerinin 
8 Ocaktan 
itibaren Ziraat 
Bankasının 
ilgili şubelerinden 
ödeneceği 
kaydedildi. 
Açıklamada, 
258 bin 575 
öğrenciye burs 
veya öğrenim

kredisi 
tahsis edildiği, 
bunlardan 
senetlerini 
zamanında 
teslim eden 
63 bin 137'sine 
burs, 162 bin 
513'üne öğrenim 
kredisi ödeneceği 
ifade edildi. 
Taahhüt senetlerini 
noterde tanzim 
ve tasdik ettirerek 
zamanında 
YURTKUR’a 
teslim edemeyen 
öğrencilerin 
tahsis işlemlerinin 
sürdüğü belirtilen 
açıklamada 
bu öğrencilere 
de ödeme 
yapılacağı 
kaydedildi.
Açıklamada, 
halen burs veya 
öğrenim kredisi 
almakta olan 
öğrencilerin ise 
her ay olduğu 
gibi bu ayın 
7'sinde paralarını 
çekebilecekleri 
belirtildi.
Açıklamada 
ayrıca, 124 bin 
424 öğrenciye da 
katkı kredisi 
tahsis edildiği 
bildirildi.

Internet Explorer kan kavbeılivor
Microsoft'un pazar 
lideri internet 
tarayıcısı Internet 
Explorer, tarihinin 
en düşük kullanım 
oranına ulaştı. 
Microsoft'un 
pazar lideri işletim 
sistemi Windows 
sürümleri sayesinde 
yenilmez konumda 
olan İnternet 
tarayıcısı Internet 
Explorer'i n 
kullanım oranı, 
bağımsız değer
lendirme kuruluşu 
Net Applications'ın 
sağladığı 
Tarayıcı Pazar Payı 

verilerine göre 
%68.15'e düştü. 
Geçtiğimiz 
Kasım ayında 
ilk defa %20 pazar 
payına ulaşan z 
Firefox, Ocak 
ayının başına 
gelindiğinde 
yükselişini 
devam ettirerek 
%21.34'lük kullanım 
oranına ulaştı.
Apple'm tarayıcısı 
Safari %7,13'ten 
7.93 kullanım 
oranına çıkarken, 
Google'ın büyük 
heyecan yaratan 
tarayıcısı Chrome

%0.83’ten 1.04 
oranına ulaştı. 
Opera %0,71 
pazar payına 
sahipken, 2008'in 
Şubat ayında fişi 
çekilen ve yeni 
sürümü yayınlan
mayacağı 
duyurulan 
Netscape'i n 
payı %0.57.
2008 yılının 
başında pazarın 
%75'ine sahip 
olan Internet 
Explorer'in 
kullanım oranının 
%68.15'e 
düşmesindeki

en büyük etkenin 
düşük konfigü 
rasyonları ve 
fiyatlarıyla Linux 
işletim sistemi 
alternatifleri 
oldukça popüler 
olan Netbook 
tipi ultra 
taşınabilir dizüstü 
bilgisayarlar 
olduğu tahmin 
ediliyor. Bilindiği 
üzere Linux 
dağıtımlarında 
en çok kullanılan 
tarayıcı, bir 
çok dağıtımla 
birlikte sunulan 
Mozilla Firefox.

Tema bosa
O HARCAMA”

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

«Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA

İİSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

DEWREN KİBatlK
GEMLİK’TE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 506 834 66 93 ve 
0 532 410 19 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kananan sirlmi 
samsınfla nallama
2008 yılında özellik
le son çeyrekte 
şiddetlenen küresel 
krizin de etkisiyle 
reel sektördeki 
“yaprak dökümü” 
hızlandı. 2008 yılı 
boyunca kapanan 
veya tasfiyeye 
tabi tutulan şirket, 
kooperatif ve ticari 
işletmelerin toplam 
sayısı, önceki yıla 
göre yüzde 25.6 
artarak 64 bin 
292’ye ulaştı. Özel
likle kapanan ticari 
işletme sayısında 
yıllık artış yüzde 
51.2’yle rekor bir 
düzeye ulaştı. 
Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği 
(TOBB), kurulan 
kapanan şirket ve 
ticari işletmelere 
ilişkin Aralık ayı 
ve 2008’in tümüne 
ilişkin verileri açık
ladı. Buna göre, 
Aralık ayında kuru- 
lan şirket sayısı 
önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 
30.2 azalarak 2 bin 
605, kooperatif 
sayısı yüzde 30.9 
azalarak 67, ticari 
işletme sayısı da 
yüzde 14 gerile 
yerek 2 bin 741 
oldu. Buna karşılık 
tasfiye edilen şirket 
sayısı yüzde 6.1 
artışla bin 303, kap
atılan şirket sayısı 
önceki yılla yaklaşık 
aynı düzeyde olmak 
üzere bin 204, tas- , 
fiye edilen kooper
atif sayısı yüzde 
2.2 azalarak 136, 
kapanan koopera 
tifler yüzde 8.6 
artışla 214 ve

kapanan ticari 
işletme sayısı 
yüzde 7 azalışla 
2 bin 125 olarak 
gerçekleşti.

İŞYERİ 
KAPANIŞLARINDA 
YILLIK ARTIŞ 
YÜZDE 51.2- 
2008 yılının 
tümünde kurulan 
şirket sayısı önceki 
yıla göre yüzde 11.3 
gerileyerek 48 bin 
.1.0, kooperatif sayısı 
yüzde 23.6 azalışla 
bin 312, ticari 
işletme sayısı da 
yüzde 4.3 azalışla 
47 bin 582’ye indi. 
Bir yılda tasfiye 
edilen şirket sayısı 
yüzde 3.9 artışla 
11 bin 658 olurken, 
kapanan şirket 
sayısı 9 bin 927 ile 
önceki yılın yüzde 
1.1 altında gerçek
leşti. Böylece 
kapanan ve tasfiye 
olan toplam şirket 
sayısı yüzde 1.5 
artışla 21 bin 
585’e ulaştı. 
2008 yılının 
tümünde tasfiye 
edilen kooperati
flerin sayısı yüzde 
2.8 azalışla 2 bin 
561, kapatılan koo 
peratifler de yüzde 
6.5 azalışla bin 815 
oldu. Tasfiye edilen 
ve kapatılan toplam 
kooperatif sayısı 
yüzde 4.4 azılışla 
4 bin 376 oldu. 
Geçen yılın 
tümünde kapanan 
gerçek kişi ticari 
işletmelerin sayısı 
ise yüzde 51.2 
artışla 38 bin 331’e 
yükseldi.

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 322 70 73
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FATİH ECZANESİ 

Orhangazi Cad. No: 3 
Tel: 513 91 27 GEMLİK

Gemlik Askeri Veteriner Okulu’ndan aldığım sağlık karnemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. MUSTAFA İNAL

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Anza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
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 Tas. 513 23 94

VAPUR - FERİDOT
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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28 OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULARIM

n METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 61210 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

n DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

D Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mcr.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYED 
F

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

■m 

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

I AKCAN PETROL S13 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3249 

FİYATI: 50 Kr. (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)

ııiıiıııH
VENÜS SİNEMASI

MO
Il.45-I4.l5 

I6.l5-l9.l5-2l.l5
AROG 

ll30.l4.00- 
16.30'19.00-2130 

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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now yürüyüşçüleri hafta sonunu karlı dağlarca geçirfli
Doğa yürüyüş 
çüleri hafta sonunu 
karlı dağlarda 
geçirdi.
Hafta sonlarını 
değişir doğa 
parkurlarında 
geçiren Gemlikli 
21 doğa sever, 
bu kez zorlu 
kış şartlarında 
karlar altında 
yaptıkları 
yürüyüşte 
35 km yürüdüler. 
Geçtiğimiz hafta 
sonu Pazar günü 
Gemlik’ten sabah 
08.00’de Hamidiye 
köyüne gitmek 
için yola çıkan 
ekip Cahit Şentürk, 
Memduh ve 
Ünal Özbostanlar 
önderliğinde 
aralarına yeni katılan 
Marc ve Hatice 
Chrıstmapn çifti 
ile Tolga İlci'den 
oluşan 21 kişilik 
bir ekip ile 
yürümeye başladılar. 
Bu yürüyüşte 

saat 09.00 da 
Umurbey'e varan 
ekip buradan 
Katırlı Köyü’ne 
devam edilen 
yürüyüşte yoğun 
sis ve zaman zaman 
bastıran 
yağmurla ekip 
zorlansa da doğa 
sevgisini ön plana 
çıkarıp yollarına 
devam ettiler. 
Ekip Katırh'ya 
zorlu bir yürüyüşten 
sonra saat 11.00 de 
vardı, burada 
sobanın sıcaklığı 
nefis demli çaylar 
eşliğinde köylülerin 
ikram ettikleri 
yeşil ve siyah 
zeytinlerle öğlen 
yemekleri yendi. 
Daha sonra saat 
12.10 da yola 
koyulan ekip saat 
12.30 Hamidiye 
Köyü’ne vardı, 
burada çaylar 
içilerek, köylülerle 
sıcak sohbet edildi 
Ekip üyeleri artık

dönme zamanı 
geldiğini havanın 
ne yapacağı belli 
olmadığını söyle 
yerek saat 13.00'te 
Hamidiye Köyü’nden 
yola çıkıp karlar 
içinde sisle kaplı 
arazide iniş yoluna 

koyuldular. 
Saat 17.15'te 
Gemlik’e giren 
kafile yorgun ama 
35.km'lik parkuru 
9 saatte bitirmenin 
mutluluğu içersinde 
bir daha ki parkurda 
buluşmak üzere 

ayrıldılar. Yaşam 
Atölyesi yetkilileri 
her geçen gün 
derneklerine 
gösterilen ilgiden 
dolayı mutlu 
olduklarını 
belirterek, derneğe 
ulaşmak isteyenlerin 

http://yasamatolye- 
si.blogspot.com/ 
İnternet adresine 
yada İstiklal Caddesi 
1 No'lu Aralık'ta 
bulunan Kuaför 
Abbas aracılığıyla 
derneğe ulaşabile
cekleri belirttiler.

ts m III matı İibiM
Türkiye Bayanlar 
Basketbol 
Ligi'nin (TBBL) 
11. haftasında, 
Beşiktaş Cola 
Turka ile 
Galatasaray , 
bugün karşı 
karşıya gelecek. 
Akatlar Cola 
Turka Arena'da 
oynanacak derbi 
maç saat 19.00'da 
başlayacak.
Oynadığı 9 maçta 
7 galibiyet, 2 
mağlubiyetle 
16 puan 
toplayan şiyah- 
beyazlılar, puan 
cetvelinde

3. sırada yer 
alıyor.
Yaptığı 9 karşılaş
manın 5'inden

4'ünde mağlup 
olan Galatasaray 
ise ligde 7.
sırada

galibiyetle ayrılan, bulunuyor.

KAŞCDC IKKLM YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset j^ı Caddesj Bora No: JIB GEMLİK
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

“2009 Sezonu ka^ıtlmıda kampan^o” 
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://yasamatolye-si.blogspot.com/
http://www.alporganizasyon.com


IMiııüıliııM
V Demokrat Parti’nin kuruluşunun 63 ncü 

yıldönümü Umurbey’de partinin kurucularından 
3. Cumhurbaşkanı Merhum Celal Bayar’ın Anıt 
Mezarı önünde yapılan törenle kutlandı. Bu yıl ki 
törene DP Genel Merkez ve İl yönetiminden kim
senin katılmaması dikkat çekti. Umurbey’deki 
törene DP ilçe yönetimini kurmakla görevlendi 
rilen Yavuz Alemdar ile DP Belediye Başkan 
adayı ve Kurşunlu Belediye Başkanı ile partili 
ter katıldı. Öte yandan, bugün saat 14.oo’de 
Dilek Aile Çay Bahçesi’nde Bayram Demir 
adaylığını açıklayacak ve Yavuz Alemdar 
başkanlığında oluşturulan DP ilçe yönetimi de 
kamuoyuna tanıtılacak. Haberi sayfa 4’de

DP’nin 63 kuruluşu Celal Bayar Anıtı Meza 
n önünde düzenlenen törende kutlandı

Güne Bakış Celal Bayar Anadolu Lisesi, Semis

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Demokrat Parti
Siyasi yaşamında Demokrat Parti kuruluşu ve iktidara 

gelişi, Türk demokrasinin ivme kazanmasıdır.
Demokrat Parti’nin neden doğduğuna bakıldığında 

ise, OsmanlI Jön Türkler harekatı içinde başlayan İhtı 
yat ve Terakki Parti harekatı ile liberallerin başını çek
tiği Prens Sabahattin harekatının devamı olarak 
görülür.

Bu siyasi mücadale, Kurtuluş Savaşı’nın kazanıl
masından sonra TBMM de devam etmiştir.

! Cumhuriyet ilanından sonra TBMM Mustafa Kemal’in 

etrafında olanlar birinci grup, liberaller ve eski düzenin 
savunuculan ise ikinci grubu oluşturdu. Devamı 5’de

Bursa'nın en haşarılı 
okulları arasında 4. sırada

ÖSYM'nin 2008 ÖSS 
Sonuçlan Kitabı yayın 
landı. Gemlik Celal 
Bayar Anadolu Lisesi 
Bursa'nın en başarılı 
okulları arasında ve 
Bursa'daki 15 Anadolu 
lisesi arasında Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 4.sırada yer al 
dı. Haberi sayfa 2’de

beklerken
kaza

kurşunuyla 
öldü

Bursa'da 'yan bak 
ma' nedeniyle çı 
kan tartışmanın 
kavgaya dönüşme
si sonrasında açı 
lan ateş sonucu, 
servis aracı bekle 
yen bir kişi öldü, 
2 kişi ise yaralandı. 
Haberi sayfa 3’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Fiş alan işçi emeklisi 300 gram 
ekmeği 40 kuruştan alacak

İSÇİ 
emeklisine 
ucuz ekmek

Müdür yardımcılarına
atama yolu göründü

Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi ile 
Hacı Seyitoğlu 
Unlu Mamulleri 
firması arasında 
yapılan anlaşmaya 
göre bundan 
sonra dernek

• iyesi emekti 
I işçiler piyasadan 
i daha ucuz 
ekmek yiyecekler 
Dun, Gemlik 
İşçi Emeklileri 
Derneği'nin Gürle 
İş Merkezi’ndeki 
Bürosu’nda 
Dernek yönetim 
kurulu adına 
Başkan Hüseyin 
Yener ile 
Hacı Seyitoğlu 
Unlu Mamülleri 
Temsilcisi Hamit 
Uğur ile ucuz 
ekmek sözleşmesi 
imzaladılar.
Yapılan anlaşmaya 
göre, Seyitoğlu 
fırınından fiş ile 
alınacak 300 gram 
ekmek için 40 
kuruş ödenecek. 
Fiş almayan işçi 

(IjiDİ VOK
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
vSAATTE 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

emeklileri ise 
Derneğin emekli 
kartını göstererek 
ekmek satın 
alabilecek.
Gemlik’te fırınlarda 
300 gram ekmek 
75 kuruştan 
satılıyor.
Bazı fın.ılar ise 
50 kuruştan 
ekmek satarak 
diğer fırınlara 
rekabet ediyor. 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi 
Başkanı Hüseyin 
Yener, yaptığı 
açıklamada 
2 bin 500 emekli 
işçinin geçim 
derdinde olduğunu 
belirterek, "Ekmek 
bizim halkımızın 
vazgeçilmez temel 
gıdasıdır. Bugün 
evlerde en az 5 i 
le 10 adet ekmek 
tüketilmektedir. 
Bu anlaşmadan 
sonra her 5 ekmek
ten biri emekli 
işçiye bedavaya 
gelecektir.” dedi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geçtiğimiz yıl 
Nisan ayında çıkan 
MEB Yönetici 
Atama Yönetmeliği 
kapsamında, 
uzun zamandır 
beklenen boş 
kadrolar nihayet 
ilan edildi.
İl genelinde 79 
müdür başyardım
cısı ve 515 
müdür yardımcısı 
kadrosuna atama 
yapılacak, müdür 
açıklarının ise 
daha sonra 
duyurulacağı 
bildirildi.
Atamalar 9 
Şubat tan itibaren 
gerçekleşecek.
II Milli Eğitim 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye 
göre, uzun 
zamandır beklenen 
yönetici atamaları 
için ilk adım atıldı.

Celal Bayar Anadolu Lisesi, 
Bursumu en başarılı okulları 

arasında 4. sırada
Seyfettin ŞEKERSÖZ
ÖSYM’nin 2008 
ÖSS Sonuçları 
Kitabı yayınlandı. 
ÖSYM tarafından 
yayınlanan '2008- 
ÖSS Sonuçları 
Kitabı' verilerine 
göre Gemlik Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi Bursa'nın 
en başarılı okulları 
arasında yer aldı. 
Kitapta yer alan 
sayılara göre 
okullar il ve 
Türkiye geneline 
göre ÖSS'de elde 
ettikleri başarıları 
görebiliyorlar. 
2008 ÖSS 
sonuçlarına göre 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu lisesinden 
ÖSS'ye giren 139 
öğrenciden 100'ü 
dört yıllık lisans 
programlarına 
yerleşerek yüzde 
71,94'lük bir 
başarı 
göstermiş oldu. 
Bu başarı ile

Yönetici Atama 
Yönetmeliği 
çerçevesinde 
yapılacak müdür 
yardımcısı atamaları 
için dün boş 
müdür yardımcılığı 
kadroları ilan edildi. 
Müdür açıklarının 
da önümüzdeki 
günlerde ilan 
edileceği belir
tilirken, müdür 
başyardımcısı 
kadrosuna 79, 
müdür yardımcılığı
na ise 515 olmak 
üzere toplam 594 
idareci atanacak. 
22 Ocak a kadar 
sürecek duyurunun 
ardından, 
23 Ocak-1 Şubat 
tarihleri arasında 
başvurular alınacak 
ve 2 Şubat ta da 
başvuru bilgileri 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine 
gönderilecek.
Müdür başyardım
cısı ve müdür

Bursa'daki 15 
Anadolu lisesi 
arasında Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi 4.sırada 
yer aldı.2006 yılı 
sonuçlarına göre 
5; 2007 yılı sonuç 
larına göre 4.sırada 
yer alan Gemlik 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2008 yılında 

yardımcısı kadroları 
için değerlendirme 
ve atama işlemleri 
ise 9 Şubat tan 
itibaren gerçek 
(eştirilecek.
Açıklar, 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
"bursa.meb.gov.tr" 
veya "www.bur- 
sameb.gov.tr" 
adlı internet 
adreslerinden 
görülebilir. 
Ote yandan ilan 
bekleyen boş 
müdür kadrolarının 
ise 200 ün 
üzerinde olduğu 
tahmin ediliyor. 
06.01.2009 tarihi 
itibariyle Gemlik'te 
bulunan açık 
Müdür 
Başyardımcılıkları 
bulunan okullarımız 
Gemlik Anadolu 
Teknik Lise, 
Endüstri Meslek 
Lisesi ve Denizcilik 
Meslek Lisesi.

4.sıradaki yerini 
korumuş oldu. 
Anadolu Liseleri 
türünde lisansa 
yerleştirme oranı 
Türkiye Genelinde 
%56.30, Bursa 
ilinde yüzde 66.90 
olurken Gemlik 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesinin başarı 
yüzdesi yüzde 
71.94'le Bursa ve

Gemlik Anadolu 
Meslek Lisesi ve 
Kız Meslek Lisesi ile 
Gemlik TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
olarak açıklandı. 
06.01.2009 tarihi 
itibariyle açık Müdür 
Yardımcılıkları bulu
nan okullarımız ise; 
Ticaret Meslek 
Lisesi, Umurbey 
Celal Bayar Sağlık 
Meslek Lisesi, 
İmam Hatip Lisesi 
ve Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Gemlik Rehberlik 
ve Araştırma 
Merkezi, Gemlik 
Lisesi, Zübeyde 
Hanım Anaokulu, 
Atatürk İlköğretim 
Okulu, Çınar 
İlköğretim Okulu, 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu ve Namık 
Kemal İlköğretim 
Okulu olarak 
açıklandı.

Türkiye ortala
masının üzerinde 
yer aldı.Öğrenci 
kayıtlarında 
Bursa'da 
12. sıradan 
öğrenci alan 
ilçemiz Anadolu 
Lisesi ÖSS'de 
4.sırada yer alması 
öğrenci velileri 
tarafından 
sevinçle karşılandı.

bursa.meb.gov.tr
http://www.bur-sameb.gov.tr
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M«lilimiMİIllWİ YaztfORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
Bursa'da bir 
kişi, küfür etme 
nedeniyle tartıştığı 
arkadaşını 
boğazından bıçakla
yarak öldürdü.
Alınan bilgiye 
göre, kadın 
arkadaşları G.A. 
ve Ö.K'nın Adalet 
Mahallesi Adalet 
Caddesi'ndeki 
evlerinde eğlenen 
arkadaşlar 
Ali G. (66) ile 
Yusuf Ç. (28) 'küfür 
etme* nedeniyle 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 
büyüyerek 
kavgaya dönüşmesi 
sonucu Yusuf Ç,

Senıis heklerken kaıa kursunuüla iilılii
Bursa'da 'yan bak 
ma' nedeniyle çıkan 
tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonra 

. sında açılan ateş 
sonucu, servis 
aracı bekleyen bir 
kişi öldü, 2 kişi 
ise yaralandı. 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesi 
Mevlana Mahallesi 
Yaka Sokak'ta 'yan 
bakma' nedeniyle 
çıkan tartışmada 
açılan ateş sonucu, 
olayla ilgisi bulun
mayan bir kişi ölür 
ken, 2 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Mevlana Mahal 
leşi Yaka Sokak'ta 
yürümekte olan 
Mikail Atay (28) ile 
yoldan Suat Ö. ara 
sında 'yan bakma' 
nedeniyle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
sonrasında Suat Ö, 
yanında taşıdığı 
tabancayla ateş 
etmeye başladı.

6 Biiııl jilı beBem sılıağa terkettiler
Gaziantep'te 
sokağa terk 
edilen kız 
bebek, oyun 
oynayan çocuklar 
tarafından 
bulundu. 
Soğuktan etkilenen 
ve ağlayan 
bebeğin 6 günlük 
olduğu belirlendi. 
Edinilen bilgiye

arkadaşı Ali G'yi 
boğazını keserek 
ağır 
yaraladı.
Kız arkadaşlarının

haber vermesi 
sonucu olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis ekipleri 
tarafından ilk

Kurşunlar, Mikail 
Atay başta olmak 
üzere Ahmet Urgan 
cı (58) ile yol kenarın 
da servis aracını 
bekleyen güvenlik 
görevlisi Fatih Ka 
ya'ya (32) isabet etti. 
Yüksek İhtisas Eği 
tim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldın 
lan yaralılardan göğ 
süne kurşun isabet 
eden olayla hiçbir 
ilişkisi bulunmayan 
ve sabah saatlerinde 
işine gitmekte olan 
Fatih Kaya, tüm mü 
dahalelere rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. 
Diz ve topuklarından 
bir kaç kurşunla 
yaralanan Mikail 
Atay ile gözünün 
altından yaralanan 
kalp hastası Ahmet 
Urgancı'nın sağlık 
durumunun iyi oldu 
ğu öğrenildi. Yine 
olayla ilişkisi bulun
mayan ve kalp has
tası olduğu için Yük 

göre, Seferpaşa 
Mahallesi Şirvani 
Camisi yanında 
oyun oynayan ço 
cuklar, battaniyeye 
sarih olarak duvar 
kenarına bırakılmış 
bir bebeğin 
ağladığını fark etti. 
Vatandaşlar tarafın
dan durumun bildiril 
mesi üzerine olay 

sek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastane 
si'ne tedavi amaçh 
gitmekte olan emekli 
Ahmet Urgancı, 
olayda seken kur 
şunlara hedef oldu. 
Olayın ardından 
kaçan ve daha önce 
de hırsızlıktan sabı
ka sı bulunduğu 
öğrenilen Suat 
Ö'nün, olayın geçtiği 
çevrede tanındığı ve 
kimlik tespitinin poli 
sin elindeki fotoğraf 
albümünden yapıldı 
ğı kaydedildi. Zanlı 
Suat Ö'nün, aynı za 
manda olayın gere 
yan ettiği sırada 
alkollü olduğu 
belirtildi.
Yıldırım ilçesi 
Mevlana Mahallesi 
Yaka Sokak'ta 'yan 
bakma' nedeniyle 
çıkan silahlı kavga
da yaralanan Mikail 
Atay, 4 çocuğunun 
ortada kaldığını be 
lirterek gözyaşı 
döktü.

yerine gelen 
polis ve 
112 Acil Sağlık 
ekipleri, soğuktan 
etkilenen ve 
ağlayan bebeği 
ambulansla 
Gaziantep 
Çocuk Hastanesine 
götürdü.
Muayenede 
kız bebeğin 

müdahalesi burada 
yapılan yaralı daha 
sonra Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Ali G, 
tüm müdahalelere 
rağmen rağmen 
kurtarılamayarak 
hayatını 
kaybetti.
Olayın ardından 
gözaltına alınan 
Yusuf Ç, sorgula
masının ardından 
adli mercilere 
sevk edildi.
Yusuf Ç,'nin 
adliyeye 
getirilişi sırasında 
sergilediği 
soğukkanlı tutum 
dikkat çekti.

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

İnşaatlarda işçilik 
yaparak geçimini 
sağladığını belirten 
4 çocuk babası 
Mikail Atay. tedavi 
gördügu hastanede 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, "Sabah 
hiçbir neden yokken 
'Bana neden bak
tın?' dedi. Ben de 
'Ben sana bakma 
dim' deyince hiçbir 
sebep yokken ateş 
etmeye başladı.
Bizim hiçbir suç ve 
günahımız yok" di 
yerek, gözyaşlarını 
tutamadı. Kendi 
sinin inşaatlarda 
çalışarak evine bak
tığının altını çizen 
Mikail Atay, "Beni 
hiçbir sebep yokken 
vurdu. Şimdi benim 
4 çocuğum sokakta 
kaldı onlara kim 
bakacak." konuştu. 
Olaydan sonra 
kaçan zanlı Suat 
Ö'nün, arandığı 
olayla ilgili kapsamlı 
soruşturma sürüyor.

6 günlük olduğu 
belirlendi.
Bu arada, polisler, 
sağlık ekipleri ve 
basın mensupları 
kendi aralarında 
yaptıkları oylamada 
bebeğe 'Elif adının 
verilmesini 
kararlaştırdı. 
Soruşturma 
sürdürülüyor.

Fatih Güler...
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye 

Başkan adayı Sayın Fatih Gülerin Ata 
türkçü Düşünce Derneği’nde yapılan, Zi 
raat Odaları ve Üniversiteyi Yaşatma Der 
neği üyelerinin de katıldığı toplantıya 
izledim..

Toplantıya katılanlar bence; siyasi ter
cihlerini bir tarafa bırakarak Gemlik için 
çalışmak isteyen ve Belediye Başkanlığı 
na bu işi en iyi şekilde yapabilecek kişi 
yi arayan, araştıran, soruşturan aydın 
kişilerdi..

Kendimi de bu grubun içinde görme
mi okuyucularımın olgunlukla karşılama 
sini beklerim..

Fatih Güler...
Umurbey Belediye Başkanlığı yap

masını iyi değerlendirmiş.
Anlattığı ve sorulan sorunlara verdiği 

cevaplarda bu konuları iyi bildiğini, içine 
sindirdiğini belli ediyor..

Umurbey Belediye Başkanlığı döne
minde araştırmacı olduğunu, sorunları 
çözümde akılcı davrandığını verdiği ör 
neklerle gösteriyor.

Gemlik Belediye başkanlığı için iyi 
çalıştığını ve projeler ürettiğini, eğer 
seçilirse. Gemliklilerle beraber yepyeni 
projeler üretilebileceğini anlatarak iyi 
puanlar topluyor..

Ben, her zaman, her toplulukta yerel 
seçimleri genel seçimlerden kesinlikle 
ayırmak gerektiğini, Belediye seçimlerin 
de parti farkı gözetmeden bu işi yapabi 
lecek kişinin desteklenmesi gerektiğini 
yazıyorum..

Benim için şu an, Sayın Fatih Güler 
en iyisi..

Evet en iyisi..
Şimdiye kadar her partiden aday 

adaylığını açıklayan kişilere bakıyorum, 
hiç biri gözümü doldurmuyor.

Bu arkadaşlar gücenmesin ama zen 
ginlikleriyle orayı dolduracak kişiler de 
ğiller.

Bu iş o kadar ucuz değil..
Benim oy vereceğim seçilir veya 

seçilmez ama, bu ilçede yaşayan bir kişi 
olarak Gemlik’e yakışacak görünce say 
gı duyacağım bir başkanım olsun iste 
rim..

Yalnız bir nokta var..
Bunu da yazmam gerekiyor...
Gemlik Cumhuriyet Halk Partisi teşki 

latı yeni ve genç arkadaşlardan kurulu..
Çalışıyorlar uğraşıyorlar.
Bu partinin duayenleri, kökleri olan 

eski emektarlarını bir İnan Tamer - Na 
zım Bayrak - Doğan Alkaya - Kadri Gü 
ler - Nezih Dimili, gibi eskileri yok say
ması, onlara gerekli saygı ve vefa göre 
vini ihmal etmesi açıkça yazıyorum iyi 
karşılanmıyor..

Genç partiler bizim ekibimiz var diyor- 
larmış, bence ekipleri onları fazla taşıya
maz, bir noktadan sonra onları ancak 
duayenleri taşır..

Birlikte yapılacak çalışmalardan genç 
ler kazançlı çıkarlar..

Bu da iyi biline..
Benden söylemesi...

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


Sayfa 49 Ocak 2009 Cuma Gemlik Körfez
«IHLİK'İH İLK «OHlOK «İV*»I

DP nin 63. kuruluş yıldönümü kullandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Demokrat Parti'nin 
kuruluşunun 63. 
yıldönümü partinin 
kurucusu olan 3.ncü 
Cumhurbaşkanı 
Merhum Celal Ba 
yar'ın Umurbey'deki 
anıt mezarına 
sunulan çelenkle 
kutlandı.
önceki gün 
düzenlenen törene 
bu yıl DP il yöneti
minden hiç kimsenin 
katılmayışı dikkat 
çekerken, Gemlik 
İlçe Başkanlığı 
görevine atanan 
Yavuz Alemdar ile 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir'in ve partinin 
Umurbey teşkilatı 
katıldı.

| Merhum Celal Ba 
yar'ın anıt mezarına 
çelenk sunan İlçe 
Başkanı Yavuz 
Alemdar ile Kurşun 
lu Belediye Başkanı 
Bayram Demir ile 
partililer saygı duru 
şunda bulundular. 
Partinin kuruluşu
nun 63. yılında par
tinin kurucularından 
olan merhum Celal 
Bayar'm anıt mezarı
na çelenk sunarak 
ona olan minnettar
lıklarını ifade etmeye 
geldiklerini söyleyen 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, "Kurtuluş 
savaşımızın önder
lerinden olan mer
hum Celal Bayar, 
Türkiye'nin çok

63. kuruluş yıldönümü nedeniyle Celal Bayar anıtında saygı duruşunda bulunarak, çelenk sundular

partili döneme geçi 
şinde çok önemli 
sorumluluklar üst 
lenmiştir. Merhum 
Celal Bayar'm bir 
sözü vardır. Bayar, 
'Atatürk'ü sevmek 
bir ibadettir' der. 
Bende DP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı olarak hem 
Atatürk'ü, hem de 
Celal Bayar'ı çok 
seviyorum ve diyo
rum ki, 'Gemlikli 
olmak ve Gemlik'i 
sevmek bir ibadettir' 
Bu nedenle de DP 
Gemlik Belediye Baş 
kan Adayı oldum" 
diye konuştu.
Demokrat Parti Gem 
lik İlçe başkanlığı 
görevine getirilen 
Yavuz Alemdar ise 

partinin kuruluşunun 
63. yılında Umur 
bey'de bir araya 
gelmelerinin kendi
leri için büyük mut
luluk olduğunu be 
lirterek, partinin 
varlığının ve ülkeye 
yaptığı hizmetlerin 
aradan geçen 63 yıla 
rağmen küçümsene
meyecek durumda 
konuşulmakta 
olduğunu belirtti. 
Alemdar, yaptığı açık 
lamada; "Türk siyasi 
hayatının her nok
tasında tazeliğini 
koruyan ve büyük 
misyonların partisi 
hep Demokrat Parti 
olmuştur. Demokrat 
Parti, geleceği mil
letle beraber inşa 
etme konusunda 

büyük imkanların 
ve büyük misyonun 
sahibidir" diyerek, 
başta Celal Bayar 
olmak üzere Adnan 
Menderes, Refik 
Koraltan ve Fuat 
Köprülü gibi partinin 
öncü kadrolarının 
millete, devlete 
ve Türk siyasetine 
büyük hizmetlerin 
sahibi olarak 
tarihe geçtiklerini 
kaydetti.

DEMOKRAT PARTİ 
İLÇE YÖNETİMİ 
BUĞUN 
AÇIKLANIYOR 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
bugün düzenleye-

ceği toplantı ile 
adaylığını resmen 
açıklayacak.
Demir, yaptığı açıkla
mada, bugün saat 
14.oo’de Dilek Aile 
Çay Bahçesi’nde 
yapılacak olan top 
lantıya tüm Gemlik 
halkını davet etti.
Demir, DP ilçe yöne

timinin topluca 
istifa etmesinin 
ardından ilçe yöneti
mi oluşturma 
görevi verilen Yavuz 
Alemdar başkan
lığında oluşturulan 
yönetim kurulunun 
da kamuoyuna 
tanıtılacağını 
belirtti.

Bilir den Mu Hali ne ziyaret ELEMAN

AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
aday adayı Gökay 
Bilir, seçim çalış
malarını sürdürüyor. 
Gemlik'in her kesimi 
ile görüş alışverişi 
yapmak istediğini 
söyleyen Bilir, 
Gemlik Zeytin Hali’ni 
ve Küçük Sanayi 
Sitesi’ndeki esnafı 
ziyaret ederek, 
zeytin üreticilerinin, 
iş yeri sahiplerinin 
ve çalışanların 
dertlerini dinledi. 
22 Kasım günü 
aday adaylığı 
açıklamasını yapan 
Bilir, "Çalışmalarımız 
planlı ve programlı 
bir şekilde, ara ver

meden devam edi 
yor. Genel merkezi 
miz tarafından, bele 
diye başkanlığı 
adaylığı için açıkla
ma yapılacak olan 
son güne kadar da 
devam edecek.
Çünkü asıl olan

Gemlik'tir ve Gemlik 
halkıdır. Biz, ne ka 
dar fazla kişiye, 
kuruma ve kuruluşa 
ulaşırsak, hizmet 
açılımımız o kadar 
yerinde, faydalı 
ve uzun soluklu 
olacaktır.

Gemlik'e hizmet 
etmek için çıktığımız 
bu yarışta son dere 
ce önemli mesafeleri 
katettik. Arkamıza, 
halkımızın ve teşki
latımızın desteğini 
aldık ve ilk günden 
beri adaymışız gibi 
çalıştık. İnşallah 
görev tebliğ edildi 
ğinde bende bunun 
gereği olarak, 
Gemlik için çok 
ve faydalı çalışa
cağım. İlçe mizin 
dört bir tarafına 
adaletli hizmet 
götüreceğim. Şeffaf 
denetlenebilir bir 
yönetim anlayışını 
Gemlik halkına 
sunacağım" dedi.

ELİZE PASTANESİNE 
GIDA TEKNİKERİ 

ARANMAKTADIR

Tel: 513 03 17

GanlikKErfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Demokrat Parti
Mustafa Kemal devrimler! 

oturtmaya çalıştığı bir sırada, 
en yakın silah arkadaşları karşı 
cephede yer aldı.

Terakki Perver Cumhuriyet 
Fıkrası ve Serbest Fıkra olayları 
Jön Türklerin içindeki kavganın 
Cumhuriyet dönemindeki 
devamıdır.

Atatürk’ün ölümünden sonra ise, İsmet 
İnönü’nün 2. Cumhurbaşkanı seçilmesi, kısa 
biri süre sonra İkinci Dünya Savaşı ’nın çık
ması ve yaşanan sıkıntılar içinde TBMM’de 
görüşler Toprak Reformu Yasası’na doğan 
tepkiler, CHP içindeki muhalifleri harekete 
geçirerek Demokrat Parti’nin kurulmasına 
neden oldu.

İsmet İnönü, Atatürk devrimlerini 
savunurken, Atatürk’ün devletçi politikasını 
devam ettiriyordu.

Ancak, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
değişen dünya ekonomisi, kapitalist ve 
emperyalist blokun yeni ön Asya’da yeni 
müttefikler araması ise liberal siyaseti be 
nimseyen partilere ihtiyaç duyuldu.

Demokrat Parti batının ve ABD’nin istediği 
tip bir siyasi partiydi.

Halk ise, 2. Dünya Savaşı içinde çektiği 
yokluğun sorumlusu olarak CHP’yi görüyor
du.

O yıllarda İsmet İnönü’nün ünlü sözü hiç 
unutulmaz.

Mitinglerde “Açız’’ diye bağıran vatan
daşlara seslenen İnönü, “Belki aç kaldınız 
ama ben sizi babasız bırakmadım” der.

Toprak Reformu görüşmeleri ülkedeki 
toprak düzenindeki eşitsizlikleri gidermek 
için hazırlanır.

Ülkede feodal düzen hakimdir. Bu 
değişmedikçe devrimleri oturtmak mümkün 
değildir.

Ama buna şiddetli muhalefet vardır.
Bu muhalefet 1945 hükümet bütçesine red

oyu ile başladı.
Ardından Celal Bayar, Adnan 

Menderes, Refik Koraltan, Fuat 
Köprülü, Emin Sazak Toprak 
Kanununa sert eleştiriler geldi.

Bu kişilerden Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Fuat Köprülü ve Refik 
Koraltan hükümete 4’lü takrir adıyla 
bir önerge sundular.

Daha çok partide ve ülkede daha çok 
demokrasi istediler.

4’lü takrir reddedildi. Ardından, Celal 
Bayar ve arkadaşları İnönü’ye çok sert bir 
muhalefet başlattı. Bunun üzerine Bayar, 
Menderes, Köprülü ve Koraltan CHP’den 
ihraç edildi.

Bu ihraçlar sonrası, Celal Bayar İsmet 
İnönü’den izin alarak 7 Ocak 1946 yılında 
Demokrat Parti kuruldu.

Demokrat Parti 1950’de iktidara geldi 
siyasi yaşamı 17 Mayıs 1960’da bitti.

DP’nin devamı olduğunu söyleyen partiler 
kuruldu. Büyük Türkiye Partisi, DY, DYP, YTP 
gibi partilerde Türk siyasal yaşamında uzun 
ömürlü olmadı.

Bugün AKP bile Demokrat Parti’nin deva 
mı olduğunu söylüyor. Önceki gün Umurbey 
de DP’nin kurucusunun manevi huzurunda 
tabakta kül bırakmayanlardan sadece DP 
Gemlik teşkilatı vardı.

Hepsi, siyasal mefta olmuş bir partiden 
çıkar sağlamak istiyorlar. İşin doğrusu bu.

İnan TAMER

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

Müftülüğe yeni lojman.... Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Türk Diyanet Vakfı, 
müftülük lojmanı 
olarak Gemlik'in en 
mutena yeri Atatürk 
Kordonu’nda 125.000 
TL'ye bir daire satın 
almış.

Söylendiğine göre 
daire, İbrahim Karsak 
Cami'ne ait dükkan
ların biriken paraları 
ile alınmış.

Çok yerinde bir gi 
rişim. Müftülerimiz 
güle güle otursunlar.

Gemlik'in güzellik
lerini doya doya 
seyredip mutlu 
olsunlar!

Müftülük, daire 
olarak, müftülerimiz 
ikametgah olarak az 
çile çekmediler. 
İlçenin varoşlarında 
daracık yapılarda, 
konutlarda, kira 
köşelerinde çalışıp, 
oturdular»

İyi bir yerde lojman 
hakları.

Yalnız İbrahim
Karsak Cami cema 
ati, cami kaloriferli 
olduğu, müftülük 
daire ve lojmanında 
kaloriferler çalıştığı 
halde, camide 

kalorifer yakılmadı.
Yıllarca cemaat buz 

gibi camide ibadete 
mecbur bırakıldı. 
Daha sonra klimalar 
kondu.

Caminin elektrik, 
su, temizlik giderleri 
devamlı cemaatten 
talep edildi.

Cemaatça karşı
landı yıllar boyu.

Oysa, cami altında
ki dükkanlar caminin 
ve personelinin 
sağlıklı bir şekilde 
çalışmaları, vatan
daşların en iyi şart
larda ibadetlerini 
sağlamak için gelir 
getirsin diye yapıldı.

Caminin ilk halinde 
imam için ev de yap
tırmıştı rahmetli 
İbrahim Karsak.

Cami daha sonra 
yıkıldı.

Gemlik halkının 
katkılarıyla yeniden 
yapılarak bugünkü 
halini aldı.

Önündeki yol ve 
cami avlusu ile imam 
evi yapıma ilave 
edildi.

Böylece müftülük 
dairesi ile müftülük 

lojmanı sağlandı.
Şimdi, yeni 

müftülük lojmanı 
alınınca mevcut 
müftülük lojmanı 
boşalacak.

Boşalan lojman ne 
olacak?

Hak, bu caminin 
personelinin.

Personelin eski 
halinde evi vardı. 
İmam, müezzin- 
kayyumlar bugüne 
kadar kira 
köşelerinde 
süründü durdu.

Sayın Müftümüz 
Yusuf Şahin durumu 
değerlendirerek, 
cami personelinden 
en darda olana tah
sisini, hakkın geç te 
olsa teslimini sağla 
yacaktır.

Çünkü; kul hakkının 
önemini en iyi bilen, 
Allah'ın affetmeye
ceği tek günahın kul 
hakkı olduğunu 
topluma söyleyen, bu 
hususta büyük özen 
gösterilmesini 
öğütleyendir Sayın 
Müftümüz.

Bekleyip, göre
ceğiz.

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE BROKGR'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

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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL 
UMURBEY'DE KİRALIK KURŞUNLU'DA İMARLI 1400*M2 KANARYA 

VEYA SATIL'* VLLV', VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
körfezMANZARALI sOpER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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İlliler, Gencalide dert dinleıli
4 yıl önce AKP
hükümeti tarafından 
çıkarılan yasayla 
köy statüsünden 
mahalleye dönüştü 
rülen ve Gemlik’e 
bağlanan Gençali'yi 
ziyaretinde köy 
sakinleri CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Mehmet Güler'e so 
runlarını ve şikayet
lerini anlattılar. 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Fatih Güler, Gença 
li'yi ziyaret ederek 
kahvehane toplantısı 
yaptı. 4 yıl önce 
AKP hükümeti 
tarafından çıkarılan 
yasayla köy statü 
sünden mahalleye 
dönüştürülen ve 
Gemlik'e bağlanan 
Gençali'yi ziyaretin 
de köy sakinleri 
Güler'e sorunlarını 
ve şikayetlerini 
anlattılar. Köy 
statüsünden mahal 
leye dönüşmesiyle 
sorunlar yumağıyla 
boğuştuklarını, su 
yun ve köy dükkan
lar imp Buyukşehir 
ve ilçeleriyle aynı 
kategoride fiyattan 
dırdığını bunun da 
adaletsiz bir uygula
ma olduğunu söyle 
yen köy sakinleri 
1950 yılında yapılan 
köy yolunun artık 
ihtiyaca cevap ver
mez olduğunu ayrı
ca Gençali'ye oto
büs ya da başka bir 
kamu ulaşım aracı 
olmadığı için büyük 
sıkıntılar çektiklerini 
söylediler. Ayrıca bir 
süre önce itfaiye 
yetersizliği nedeniy 
le yanan köy cami
min enkazının bile

Gemlik Belediyesi’n 
ce kaldırılmadığını, 
musluktan akan sula 
rın içmek bir yana 
banyo bile yapıla
mayacak kadar pis 
olduğunu, çöplerinin 
de 25 günde bir top
landığını, etrafın pis
lik götürdüğünü ger 
çi Gemlik'in de çöp 
içinde olduğunu söy 
leyen vatandaşlar bu 
sorunlarını Gemlik 
Belediyesi'ne ilet
melerine ragmen bir 
çozum bulamadık
larını ve 4 yıldır Gem 
lik Belediye Başka 
m'nın bir tek kez bile 
Gençali'ye gelmedi 
ğinden ve sorun
larıyla ilgilenmediğin 
den yakınarak "Gem 
lik kendi sorunlarını 
çözdümü ki Gençali 
Gemlik'e bağlandı” 
dediler.
Güler, "2004 yılında 
çıkarılan Büyükşehir 
yasasıyla Kumla ve 
Kurşunlu gibi 
Umurbey Belediye 
si'nin de kapatıldığı 
nı ve içlerinin sızla

dığını belirterek, 
Gençali'nin köy 
statüsünün kaldın 
larak Gemlik'e ma 
halle olarak bağlan
masının ne kadar 
yanlış bir karar oldu 
ğu geçen 4 yıllık 
sürede iyice anlaşıl 
mıştır. Daha önce 
kendi kaynakları 
ve muhtarlığın 
olanaklarıyla kendi 
kendini daha iyi 
yöneten Gençali 
bugün Gemlik'e 
bağlanarak 
hizmetten yoksun 
bırakılmıştır" dedi. 
Kendisinin bu 
yasayı başından 
beri eleştirdiğini 
ama hem bir vatan
daş hem de sorum
luluk noktasında bir 
yönetici olarak yasa 
lara saygılı olmak 
zorunda olduğunu 
belirten Güler, 
"Gençali Gemlik'e 
bağlandı diye sahip
siz kalması kabul 
edilemez, 30 Mart 
günü göreve 
geldiğimiz andan

itibaren Gençali'nin 
sorunu bizim soru 
numuzdur, her şey
den önce ulaşılabi 
len ve sorunlarınızı 
kendi sorunu bilen 
bir başkan olacağımı 
bilmenizi isterim" 
dedi. Köy meydanı 
mn da yıkık dökük 
ve harabe halinde 
olduğunu söyleyen 
Güler çok küçük 
harcamalarla 
Gençali köy 
meydanı düzenleme
si ve tuvaletlerinin 
yapılabileceğini 
ayrıca köye ait 
binadan da 
nasıl yararlanılabile
ceğini araştıracak
larını söyleyerek, 
"Belediye başkanı 
halkın avukatıdır. 
Sorunları; Gemlik'te 
çözülecekse Gem 
lik'te, Bursa'da 
çözü lecekse 
Bursa'da, Ankara'da 
çözülecek se 
Ankara'da takip 
etmek ve çözmek 
belediye başkanının 
görevidir" dedi.

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Caddesj Bora Sokak No. 3/B gemlik
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

a-i Vestel VS-6000-T JD-000024481 
yazar kasa ruhsatımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÖZLEM İNANCA

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Yaşamdan 
Çizgiler

Özgür KARAKAYA
İletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com

Töre’nin Çıkmazı....
Sözlükteki törenin tanımı şöyledir: Bir 

toplulukta kabul gören görenekler, 
gelenekler adetler...

Neler söylüyor gelenekler, görenekler, 
adetler? Kadın, yalnız ailenin değil ağalığın 
olduğu yerlerde aşiretin, kentlerde mahal
lenin, evlenince de kocanın namusudur...

Namusun anlamı: saygı, şereftir.
Namusda bir cinsiyet tanımlaması yok

tur. Namusun cinsiyetle ilişkilendirilmesi: 
anaerkil dönemde yani sınıflı toplumlara 
geçilmesi sırasında idi.

Ataerkil dönemi ile kadın ikincil duruma 
düşürüldü. Ezen temeline dayalı bu ege
men anlayış; bu anlayışın devamını sağla
mak için örf,adet sosyal kültürle de yetin
meyerek namus koruyuculuğunu da erkek
lere verdi.

Bu anlayışta kadın: “Saçı uzun aklı 
kısa”, “eksik etektir”. Elinin hamuruyla 
erkeğin işine karışmayandır. “Karnından 
sıpa sırtından sopa eksik edilmeyendir**.

“Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek 
köpek ardından gitmez” denilmektedir.

Bu da kadına yöneltilen suçlamayı 
getirmektedir. Kadınla erkeğin yaşadığı 
aşkın adı “erkeğin elinin kiri, kadının yüz 
karasıdır**. Bu da kadının namusunun 
korunması adına erkeğe haklar tanımak
tadır. “İzinsiz sokağa çıkma” Bir daha 

i dışarı çıktığını görürsem, “bacaklarını 
' kırarım, güıme”. “Çarşıdan gelirken sağa 
ı sola bakma". Okula gidip de ne yapacak

sın? Kız kısmı okumaz vb.
Bu anlayış, kız ve erkek çocukların 

yetiştirilmesinde ve toplumsal yaşamda da 
kendini gösterir. Gelenek, görenek adı altın 
da yapılan öldürme eylemi “namusu temi
zleme” olarak karşımıza çıkar. Öldürme 
eylemini yapanlar: Babalar, erkek kardeş 
ler, kocalar, amcalar, dayılar, oğullar.

Karar nasıl alınmakta?
Kadının öldürülmesine ailenin üyeleri 

karar veriyor. Aile toplanıp konuşuyor, tartı 
şıyor ölümüne karar verdikten sonra 
öldürülüş şeklini de adım adım planlamak
tadır.

Namus kurbanları: Anneler ,eşler, kız 
kardeşler, kız yeğenler. Nasıl öldürülüyor
lar? Kurban boğularak nehre atılır, traktör
le ezilir, cadde ortasında döve döve linç 
edilir, bıçaklama, kurşunlama, intihar süsü 
verilerek ilaçla öldürme.

Töre ve namus adı altındaki cinayetlerin 
sebepleri:

Ataerkil toplumsal anlayış, sosyal 
koşulların ve geri kalmışlığın yol açtığı 
olum suzluklarla beraber kızın ailesinin iste 
ği dışındaki birisiyle duygusal ilişki yaşa
ması, evlenmeden hamile kalması, gayri 
meşru çocuk doğurması, kadının kocasını 
terk edip başka biriyle kaçması, kızın 
istemediği kişiyle evlenmeye karşı çıkması 
kadına tecavüzde suçlunun kadın olması. 
Erkeklerin üzerindeki toplumsal baskı.

Töre ve namus cinayetleri bir insanlık 
sorunudur. Bu cinayetlere karşı yapılması 
gerekenler ise:

Dünya insanı olma olgusunu yerleştir
erek; Milli eğitim sistemini toplumsal cin
siyet eşitliğine daha duyarlı bir şekilde 
yeniden yapılandırmak.

Kadınların tahsil seviyesini yükselterek; 
çalışma oranını yükseltmek. Kan kavramı 
adı altında kabul gören intikam,hürmet, 
anlayışını da terketmek. Bu toprakların 
mayasında olan hoşgörü anlayışını da 
yaşama geçirmek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:ozgkara@hotmail.com
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ALTINTAŞ CAMİ YAPMA VE 
KURAN KURSU YAŞATMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN 

kongre Hani
Derneğimizin olağan genel kurul toplan

tısı 25 Ocak 2009 Pazar günü saat 
13.oo’de Altıntaş Cami Lokalinde yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Başkanlık divanı seçimi, saygı 

duruşu ve İstiklal Marşının okunması
3- Yönetim ve denetim kurulları çalışma 

raporlarının okunması
4- Raporların tartışılıp oylanması
5- Yönetim ve denetim kurullarının 

ibrası
6- Yeni yönetim ve denetim kurullarının 

seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

Adres : Hamidiye Mahallesi 
Orhangazi Caddesi No: 165/C GEMLİK

DEVREN KİRALIK
GEMLİK’TE DEVREN 

KİRALIK YUVA
İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 

0 506 834 66 93 ve 
0 532410 19 93 nolu 

telefonlara müracaat etmeleri 
rica olunur

■ . r/NRaraaB abone oldunuz mu?
I ABONE OLUN

GÜNLÜK SİYASİ' GAZETE BH OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez1 internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0.538) 32? 70 73
Gemlik Askeri Veteriner Okulu’ndan aldığım sağlık karnemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. MUSTAFA İNAL

NÖBETÇİ ECZANE

9 Ocak 2009 Cuma 
ÖZLEM ECZANESİ 

Dr. Ziya Kaya Mah. No: 119 
Tel: 512 02 23 GEMLİK

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

R 
E

METRO 613 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 35 71

H HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3250 

FİYATI : 50 Kr. (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 

ŞEYTAHPABUCV 
II.30-14.00- 16.15 

19.00-2I.0Ö
REC(ÖLÜMÇIĞLIĞI) 

I2.00-I4.l5.- 
1630-20.00 
Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seçmen listelerinde
üniversite öğrencisi sorunu
5 Ocak Salı günü 
ikinci kez askıya 
asılan seçmen 
listeleri iktidar ve 
muhalefet partileri 
arasında tartışıl
maya devam 
ederken, üniversite 
öğrencilerinin 
durumlarını 
yerel seçim de 
büyük bir soruna 
sebep olacak. 
22 Temmuz da 
seçimlerinde oy 
verdikleri seçim 
bölgelerinde isim
lerini göremeyen 
yüzlerce öğrenci 
aynı sorunu 
yaşamakta.
22 Temmuz seçim
lerinden sonra 
açıklanan adrese 
dayalı nüfus 
sayımında eğitim 
gördükleri üniver
sitelerin bağlı 
bulunduğu

şehirlerde sayılan 
yüz binlerce 
öğrenci listelerden 
askıdan kaldırıl
madan değiştirme 
yapmamaları 
halinde seçimlerde 
asıl yaşadığı 
bölgelerde oy 
kullanamayacak 

olmanın sıkıntısını 
yaşamakta.
Seçmen listelerinde 
değişiklik yapmak 
üniversite öğren 
çilerinin, bağlı 
bulundukları il, 
ilçe nüfus müdür
lüklerine giderek 
değişiklik yapıldığı 

taktir de, her 
18 yaşını 
geçmiş vatandaş 
demokratik 
hakkını kullanarak, 
esasen bağlı 
bulundukları 
şehirlerde oy 
kullanabilecekleri 
belirtildi.

“Milli Gurur 
Milli forma" 

sergisi açıldı
Türkiye Futbol 
Federasyonu'nun, 
Spordan 
Sorumlu Devlet 
Bakanlığı'nın 
işbirliği ile gerçek
leştirdiği "Milli 
Gurur Milli Forma" 
sergisinin 14'üncü 
ayağı Bursa'da 
dün açıldı.
Korupark Alışveriş 
Merkezi sergi 
salonundaki açılış 
Bursa Valisi 
Şahabettin Harput,

[STO ABONE OLDUNUZ MU?
«tnli'lı İli cicili ilmi cnimi

Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin ve 
Türkiye Futbol 
Federasyonu 
Yönetim Kurulu 
üyesi Levent 
Kızıl'ın katılımıyla 
saat 14.30'da 
başladı. 
11 Ocak Pazar 
akşamına kadar 
ücretsiz olarak 
gezilebilecek 
olan sergi Nisan 
ayına kadar toplam 
30 ili dolaşacak.

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

llluıias'ila kar kalınlığı
3 metrene yaklaştı

Seçim hazırlıkları 
reklam fuarı açıldı

Kayak ve kış 
turizminin önemli 
merkezlerinden 
Bursa Uludağ'da 
kar kalınlığı 3 
metreye yaklaştı. 
Kar kalınlığı 2 metre 
50 santim olarak 
ölçüldü. Yüksek 
yerlerde 3 metreyi 
geçtiği vurgulandı. 
Uludağ Meteoroloji 
İstasyonu yetkilile 
rinden alınan bilgi 
ye göre, 'oteller 
bölgesi'nde hava 
sıcaklığının sıfırın 
altında gece eksi 
8, gündüz ise eksi 
6 derece olarak 
ölçüldüğü, yoğun 
sis nedeniyle görüş 
mesafesinin zaman

K AŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset Caddesi Bora Sokak No, 3/B GEML|K
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: (0.224) 513 35 95

zaman 50 metrenin 
altına düştüğü 
aktarıldı.
Bu gün açık ve 
güneşli bir havanın 
hakim olduğu 
Uludağ'da bugün de 

havanın açık 
geçeceği, ancak 
Cuma gününden 
itibaren yeni 
bir yağışlı havanın 
beklendiği ifade 
edildi.

İstanbul Fuar 
Merkezinde Demos 
Fuarcılık tarafından 
düzenlenen dünya 
nın ilk seçim hazır
lıkları fuarında, 
adayların propagan
da çalışmalarında 
kullanacakları 
seçim otobüslerin 
den, parti logo ve 
aday resimlerinin 
basılabildiği limon 
sıkacağına kadar 
bir çok tanıtım ve 
promosyon maize 
mesi yer alıyor.
Yaklaşık 2-3 milyar 
dolarlık büyüklüğü 
ile ekonomik kriz
den etkilenmeye
ceği düşünülen 
seçim hazırlıklarına 
katkı sağlayacak 
fuarda tamamen 
yerli üretim ve 15 
dakikada tek kişi 
tarafından kurula
bilen, "Mobilled" 
isimli seçim kam 
yonları da yer alı 
yor. Kamera siste
mi, reji odası, jener
atör, uydu, ses düze 
ni, hidrolik açılan 
sah ne ve 20 metre 
karelik bir ekrana 
sahip olan bu araç 
lar günlük olarak 
2 bin 500 avroya

kiralanırken, 
280 bin avroya 
satın alınabiliyor. 
Seçim kamyonları 
nın yanı sıra şehir 
lerarası gezilerde 
kullanılabilecek ve 
adayların tüm ihti 
yaşlarını karşılaya
bileceği seçim 
TIR'ları, minibüsler, 
VIP araçlar ve 
mahalle seçimleri 
için özel olarak 
hazırlanmış seçim 
karavanları da fuar
da sergileniyor. 20 
adet üretilen ve 5 
dakikada kurula
bilen, dar alanda 
özellikle mahalle 
aralarında kullanıla
cak olan seçim 
karavanlarında 2 
LCD ekran televiz 
yon, reklam pano 
su, jeneratör ve reji 
odası bulunuyor. 
Muhtar adayları için 

bir seçenek olan bu 
karavanlar 75 bin 
TL'den satışa sunu 
luyor. Küçük belde 
beledi ye başkan
lar), muhtar adayları 
ve belediye başkan 
adaylarının profes 
yönel tanıtım 
desteği alabileceği 
Seçim Hazırlıkları 
Fuarı'n da, aday 
tanıtımları için WEB 
sitesi tasa rımı, araç 
giydirme hizmetleri, 
parti logosunun 
bulunduğu araç 
tepe lambaları, ve 
parti logo ve aday 
resimlerinin basıla- 
bildiği dart, şapka, 
atkı, termos, dikiş 
seti, bardak, bez 
terlik, limon sıka
cağı, şemsiye, ka 
lem, saat, çakmak, 
bardak ve tişört 
gibi bir çok 
ürün yer alıyor.



Gemlik Belediye Meclisi, Ocak ayı ikinci toplantısında imar konularını görüştü

Bane katliamı Meclis gündeminde
Gemlik Belediye Meclisi dün yapılan Ocak ayı ikinci 
toplantısında, imarla ilgili konuları görüştü. Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut’un mazeret bildirerek katılmadığı top 
lantıyı Dr. Hasan İnce yönetti. Mecliste, EVKO Kooperatifi 
üzerindeki yeni imar planlarında okul yeri olarak ayrılan 
yerdeki yolun üste alınması ve çevrede bulunan arsaların 
da okula katılması kararlaştırılırken, İsrail’in, Gazze’ye 
yaptığı saldırı kınandı, Gemlik’in bir cadde ve sokağına 
Gazze adının verilmesi istendi. Haberi sayfa 2’de

GemlikKHrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Esran ahııa saklayaılaı 
laiaııtlaıtıli

Bursa'da, doğu illerinden getir 
dikleri 21 kilo 654 gram esrarı 
piyasaya sürmek isteyen 4 kişi
yakalandı. Haberi sayfa 3’de

lllltllllllllllll
<^Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe yönetim 
kurulu, 5 Ocak günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında 
Belediye Kültür Mer 
kezinde açılması dü 
şünülen Tıp Merkezi 
konusunda, Başkan 
Mehmet Turgut ile 
çıkan tartışmada, 
Başkanın MHP’li üye 
Osman Doğan’ı mec 
listen atmakla tehdit 
ettiğini belirterek, bu 
davranışı kınadılar.

Haberi sayfa 5’de

Gönüllü doktorlar, 
Filistin’de görev yapmak

İçin dilekçe verdi
BursalI gönüllü doktorlar, Sağlık Bakanlığı adına Fi 
listin'de görev yapmak için II Sağlık Müdürlüğü'ne 
başvuruda bulundu. Bursa İdealist Hekimler Plat 
formu üyesi 51 doktor adına konuşan platformun 
dönem sözcüsü Murat Godel, İsrail'in yaklaşık 10 
gündür Gazze'de insanlık onuruyla bağdaşmaya
cak uygulamalarda bulunduğunu söyledi. Syf 6’da

Memur-Senve Eğitim 
Bir Sen İsrail’i kınadı

Eğitim Bir Sen Gemlik Şube Başkanı ve 
Memur Şen Gemlik Temsilcisi Mehmet Ali 
Yüce, İsrail’in Filistin’de uyguladığı kat 
Hamı ve tecrit politikasını kınadı. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Siyasette hareket dolu günler
Siyasette önemli günlere doğru gidi 

yoruz.
Bugün DP Belediye Başkan adayı açık

lanacak.
Ayrıca yemden oluşturulan ilçe yönetim 

kurulu...
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, 

Bursa’da tüm belediye başkan adaylarını 
basına tanıtacak.

Fatih Mehmet Güler, yarın seçim büro
sunu hizmete açacak..

AKP’nin belediye başkan adayının kim 
olacağı birkaç gün içinde belli olacak. 5’de

Güler in adaylığını 
Baykal açıklayacak 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, 
bugün Bursa’ya geliyor. Baykal, bugün saat 14.oo’de 
Fethiye Kültür Merkezi’nde Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler’in 29 Mart’ta yapılacak yerel seçim
lerde CHP’den Gemlik Belediye Başkan adayı olduğunu 
resmen açıklayarak, kamuoyu ve partililere tanıtacak.
CHP Gemlik İlçe Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Fethiye 
Kültür Merkezi’nde yapılacak törene tüm Gemlik halkı davet 
edildi. Açıklamada, araçların bugün saat 12.30’da CHP İlçe 
Başkanlığı’ndan hareket edeceği bildirildi. Öte yandan, 
CHP Gemlik Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Güler’in 
Batum İş Merkezi’ndeki seçim bürosunun açılışının ise 11 
Ocak 2009 Pazar günü saat 16.oo’da yapılacağı hatırlatıldı.

PFIIitWm 
Mubugiin 
açıklanıyor

Dün açıklanması bekle 
nen DP İlçe Yönetim 
Kurulu, Kurşunlu Bele 
diye Meclis Üyesi Şem 
settin Güneş’in ani ölü 
mü nedeniyle bugüne 
ertelendi. DP’liler bu 
gün saat 14.oo’de 
Dilek Aile Çay Bahçe 
si’nde biraraya gele
cek. Haberi sayfa 4'de

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

Krizzzzzzz!
<_ Ülkemizi teğet geçen kriz can yakmaya, 
can almaya, ocak söndürmeye devam ediyor.

Yüce Başbakanımızın ve kabinesinin gay 
retleri ve hırslı çalışmalarının yüzü suyu hür 
metine Allah'tan teğet geçti..

Direkt girseydi göçmüştük.
Şimdi krizin derinliklerine inip tahlilini 

- -yapa rak canımzı sıkacak değilim.
Bende .dahil hepimizin canı yeterince sıkılı 

var.
;0nun için bugün birkaç kriz fıkrası ve 

anekdotu yazarak içinizi biraz ferahlatmak 
istiyorum..

Olabildiğine^,,..

Buyukbir B.-'-.ı I O'su tek bir cümleyle 
İ krizi özetleme, 'iş; 'This week has

l.been worse t|’.e x :«yorca..^Ilost half my 
I netwirin'âncTj ^Öçnayea.’îyifeV

’Bu hafta bö^a.ît'nadan da beterdi...
Servetjolin yansım kaybettim ve halen bir 

karım var' *********
Amerikajı yatırım uzmanı Dr. Marc Faber 

köşe yazışını şu şekilde bitirmişti:
"FederaFhükümet bize 600 dolar değerin 

de bir ğerı Ödeme yapıyor.
: ; Eğer bunu Wal-Mart'da harcarsak para 

Çin'e gidecek.
Benzin alırsak ise Araplara.
Birjbilgisayar'alırsak Hindistan’a.
Sebze ve meyve alirSak Meksika. ■

! H o ndu ras ve G u ate m a la'y a gidecek 
^Qö^ğup.’,bir:ar,aba-alırşakrAlmahya’ya;'?

I Gereksiz çerçöpe yatırsak Tayvan'a gide- | 
I ce k ve bunla r 1 n hiç b i r i Am eri kan ekonomi- \ 

sine fayda sağlamayacak.
Parayı üikemizÜö)tMrtiümh tdk yolu "hayat ; 

J kadınlarına ve bira'ya harcamak, çunku artık 
■ ABD'deürptilçh tek şey;bunlar.
. .. Ben üzerime düşeni yapıyorum." ******* *^*

lstYaşft bjredam ölüm döşeğinde son saat
lerim beklerken birden yukarı kattaki odasın
da merdiven boşluğundan süzülüp gelen en 

| sevdiği çiko^ataİLbisküvileiin kokuşunu duy
muş.

Kalan bütün gücünü toplayıp yatakta doğ 
j Tülni’üş. duvarlâra tutuna tutuna titreyerek 
| merdivene ulaşmış, zorlukla basama klan, 
İ inmiş, dizleri bükülerek mutfağa yönelmiş, 

birderi cennete girmiş gibi hissetmiş kendisi- 
; ni; Mutfak masasının üstünde sevdiği 
I yüzlerce bisküvi!A r .A.

- Kendine emyakm bisküviye Titreyerek
; uzanmış ve karısının 'Şırrraak..!' diye spatula 

ile eline indirdiği şaplağı ile sarsılmış:
-Uzak dur bisküvilerden, onlar cenazeye 

- gelen dostlarımız için! ■
Bütün dünyada faizlerin son derece düşük 

: öldüğü ve TCMB'deq faiz indiriminin bek- 
; löndiği bu dönemde,;yüksek faizli Türk bono- 
I lan fıkradaki çikolatalı bisküvi tadında...

Kokusu da yavaş yavaş piyasalara yayılı
I y°lll

Gemlik Belediye Meclisi, Ocak ayı ikinci toplantısında imar konularını görüştü

lıııı lıllıı M ıMılı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin dün 
yapılan Ocak 
ayı ikinci toplantı 
sın da, imarla 
ilgili konular . 
görüşüldü.
Filistin’in Gazze’ye 
yaptığı saldırı 
kınandı.
Saat 15.oo’de 
Belediye Meclis 
Salonu’nda toplanan 
Belediye Meclisi'ne 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turqut 
mazeret bildirerek, 
katılmadı.
Başkan vekili 
Dr. Hasan İnce 
başkanlığında 
toplanan Belediye 
Meçlişi’nde İmar 
Komisyonu’na 
havale edilen 
konular ele alındı. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Gölgügezli, 
komisyonda ele 
alınan konular 
ile ilgili Meclise 
bilgi verdi.
Hamidiye Mahalle 
si'nde bulunan ve 
imar planlarında 
eskiden eski 
kanalizasyon 
olarak görülen 
yerde bulunan 
artık parseller 
konusunda 
BUSKİ’den 
bilgi istenmesine 
karar verildi. 
Öte yandan, 
Cumhuriyet 
Mahallesinde 
bulunan EV-KO 
Kooperatifi 
üzerindeki yeni 
imar planlarında 
okul yeri olarak 
ayrılan yerdeki 
yolun üste alınması 
ve çevrede bulunan 
arsaların da 
okula katılması 
kararlaştırıldı.
Mecliste söz alan 
AKP’li üye Selim 
Yavuz, İsrail’in 
Filistin’in Gazze’ye

yaptığı saldırıyı 
kınadı, bununla ilgili 
hazırladığı metni 
okuduktan sonra, 
metinin İngilizce 
çevirisini Birleşmiş 
milletler Genel 
Sekreterine tek tek 
meclis üyeleri 
tarafından gönde 
rilmesini istedi. 
Meclisi yöneten 
Dr. Hasan İnce, 
postaneden tek tek 
gönderilmek yerine 
konunun meclis 
kararı olarak Gazze 
olaylarının Meclisçe 
kınanmasını istedi. - 
Aykut Türe ise, 
Selim Yavuz’un 
duygularına 
katıldığını belirterek, 
Meclis’in de Gazze 
olaylarını kınama 
sini, İsrail’in arka 
sında olan ABD’nin 
bu konuda taraf 
olması nedeniyle

Gemlik’in ABD’deki 
kardeş şehir ile 
olan kardeşlik 
bağının yitirilerek, 
Gazze ile kardeş 
şehir olunmasını 
istedi. Aykut Türe, 
ayrıca Gemlik’in 
bir cadde ve 
sokağına 
Gazze adının 
verilmesini istedi. 
Ayrıca MHP’li 
üye Pşrnan

Doğan da Belediye c 
Meclisi’nin 
kınama konusunda 
tavsiye kararı 
almasına Gazze’dekü 
ailelerine birer 
Meclis oturum 
bedellerinin veril 1 
meşini Önerdi. 
Belediye Meclisi 
gündeminde 
başka bir konu 
olmaması nedeniyle 
toplantı sona erdi.

Adam, patronun,odasına girmiş: 
t Maaşımazam. isliyorum...
Peşimde 3 büyük şirket var.
Patron "Hangi şirketler?" diye sormuş.
- Elektrik İdaresi,
-Sular İdaresi ve 
- Dpğalgaz İdaresi...

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi’nden 
aldığım tâstiknamemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ESRA SERTKAYA
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Manen ocağı patladı: 1 ölü
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YazıYORUM

Balıkesir'in Kepsut 
ilçesinde bir maden 
ocağında meydana 
gelen patlamada 
bir kişi hayatını 
kaybederken, 
6 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Kepsut'a bağlı 
Isaalan köyünde 
bulunan kömür 
madeninde, bu 
sabah saat 09.30 
sıralarında patlama 
oldu. Madende baraj 
patlaması olduğu 
öğrenilirken, 
7 işçi zehirlendi. 
Yetkililer, işçilerin 
grizu patlaması» 
sonucu ortaya 
çıkan metan 
gazından 
zehirlendiklerini 
bildirdi. Olayın 
ardından

İsrail alıırastMnılııı ılı rt
Bursa'cia doğu .s., 
illerinde^ getirdikleri 
21 kilo 654 gram 
esrarı piyasaya sür 
mek isteyen 4 kişi 
yakalandı. Daha 
önce 7 kişiyi de aynı 
operasyonda gözal 
tına alan polis, esrar 
maddesinin bir kıs
mını ise ahırda 
buldu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçı 
lık ve Organize 
Suçlar Şube Amirli 
ği'nden alınan bil
giye, göre, Diyarbakır 
başta olmak üzere

Msıı {■■ı simi ııa ıılı
İsrail, Filistin'e 
yönelik saldırılarını 
harekatın 14. 
gününde arttırdı. 
Gazze Şeridi'nin 
kuzeyine bomba 
yağdıran İsrail 
ordusu saldırılarına 
devam ediyor.
Yoğun bombalama 
hala devam 
ederken son 
saldırıda 
ölen ya da

■arkadaşlarının 
yardımıyla maden 
ocağından çıkarılan 
toplam 7 işçi 
özel araç ve 
ambulanslarla 
Balıkesir Devlet 

doğu illerinden esrar 
getirildiği ihbarını 
alan güvenlik güçleri 
harekete geçti.
"Sarmaşık" 
kod adıyla 5 ay 
sürdürülen operas 
yon kapsamında, 
merkez Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerinde tesbit 
edilen adreslere 6 
ayrı operasyon 
yapıldı. 
Son yapılan 
operasyonda 
Yusuf Ç.(49), Yılmaz 
Ç.(43), Ziyaddin 
Ş.(31) ile Ali 0.(27) 

yaralananların 
sayısı hakkında 
açıklama yapılmadı. 
Bu arada, 
İsrail Başbakanı 
BM'nin ateşkes 
çağrısına rağmen 
Gazze'de 
operasyonların 
süreceğini 
açıkladı. Hamas'ın 
“Saldırıları olduğu 
sürece ateşkes 
işlemez” dedi.

Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Nihat 
Taşkavık, Ramazan 
Köse, Mehmet 
Öztulum, Hakkı 
Yoz, Kerim Yıldırım, 
Bayram Kaya ve 

isimli zanlılar 
gözaltına alındı. 
Ali O. isimli şahsın 
evinde yapılan 
aramalarda bir 
adet ruhsatsız 
tabanca ve bu 
tabancaya ait çok 
sayıda mermi ele 
geçirildi. Ali O.'nun 
ahırında yapılan 
aramada ise ahıra 
gizlenmiş bir miktar 
esrar maddesi 
bulundu.
Zanlıların evlerinde 
bulunan esrar 
maddeleri haricinde, 
yakalanmamak

Yılmaz Çınar isimli 
7 kişi acildeki ilk 
müdahalenin 
ardından tedavi 
altına alındılar. 
İşçilerden 
hastaneye ilk 
önce getirildiği 
öğrenilen Nihat 
Taşkavık'ın yolda 
hayatını kaybettiği 
bildirildi. Ramazan 
Köse ve bir işçinin 
daha durumlarının 
ağır olduğu için 
yoğun bakım 
ünitesine yatırıldık
ları, diğer 
4 işçinin sağlık 
durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. 
Kepsut Cumhuriyet 
Savcıhğı'nın 
olayla ilgili 
soruşturması 
devam ediyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

için evlerin 
bahçesine de 
esrar gömdükleri 
tesbit edildi.
Değişik tarihlerde 
7 kişinin daha 
gözaltına alındığı 
"Sarmaşık" kod 
adlı operasyonunda 
toplam 21 kilo 
654 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Emniyette sorguları 
tamamlanan 
zanlılar, "Uyuşturu 
cu ticareti yapmak" 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

HWTWn ABONE OLDUNUZ MU?
»ıjııımffiwıı.ıınjuınuj» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bunlar kabul edilemez...
Ergenekon denen hukukçuların bile ne 

olduğunu anlamadıkları, sulandırılan, 
hukuktan uzaklaşan davasına, bu manzar
alara bakan kimilerinin yazdıklarını 
okudukça eski bir asker olarak ayıplıyo
rum, onlara hınç duyuyorum..

Diyorlar ki; Ne yani?
Egjenekon izleri kumandanlara gelince 

orada kalacak mı?
Komutanlar dokunulmaz mı ?...
Hatta denilmekte, yazılmakta, yüksek 

sesle dile getirilmekte.
Dahası...
"Genelkurmay'ın ışıklarını yakarak, 

Başbakanla, Cumhurbaşkanı'yla konuşa 
rak, Emniyet Müdürü'ne bir tümgeneral 
göndererek yargıya -örtülü- müdahale" 
iddialarını ortaya atıyorlar..

Bunlar demokrasi ve hukuk teori sinde 
"yanlış olmayan" görüşlerdir.

Bence Hiçbir kurum ve hiç kimse 
dokunulmaz değildir.

Tamam ...
Dokunulmaz olamaz. Ancak...
Bu söylenenler sağlam bir hukuk zemi

nine dayandığında doğrudur.
Oysa... Yapılanları görüyorsunuz...
Gözaltına aylar önce alınan 2 örgene rai 

(Tolon ve Şenuygur Paşalar),için iddi
aname yazılmadı, iddianame ortada yok...

Bu Orgeneraller, uzun süredir hangi 
delillere dayanarak ve neyle suçlandık
larını bilmeden hapisteler.

İkisinin de sağlıkları bozuldu.
İkisi de yıprandı.
Onların şahsında TSK üzerine de göl

geler düştü.
Şimdi 2 Orgeneral (Tuncer Kılıç ve 

Kemal Yavuz paşalar) ve 1 tümgeneral, 
bazı muazzaf subaylar daha gene evleri 
basılarak alındılar ve özgürlüklerinden 
yoksunlar.

TSK'nın halen görevdeki rütbeli subay
ları saygın bir askerlik hayatı sonunda en 
yüksek rütbelerden şerefiyle emekli 
olduğunda, "bir gün evinin ansızın bası 
lacağı, hoyratça evlerinin aranacağını, bir 
polisin el ayasıyla başına basıp emni yet 
otosuna bindireceği" olasılığının 
yaratıldığını düşünecek ve irkilecektir..

Tekrar ediyorum...
Hiç kimse ve hiçbir kurum dokunulmaz 

olmamalı.
Asker de tabidir ki bu genel kuralın 

içindedir.
Ne var ki, Türkiye'nin güvenliği için en 

üst düzeyde yetki ve sorumluluklar ver
ilmiş orgeneraller gibi şimdi başka orgen
erallerin ve generallerin de aylardır iddi- 
anamesiz, delilsiz hapiste tutulacağı 
kuşkuları var..

Bu durum tabiidir ki TSK kurumsal 
kimliğini, kültürünü ve geleneklerini zorla
maktadır.

Türk ordusu ve subayları bunu kabul 
edemez.. TSK'nın "yargıya müdahale" gibi 
bir imaj çizmemesi için Genelkurmay'da 
dikkatli hareket ediyor.

Askerin ötesinde eski YÖK Başkanı 
Kemal Gürüz'den tutunuz da,

Bedrettin Dalan'a kadar uzanan, adlarını 
dahi bilmediğim pek çok sivil de aynı yan
lışlıkları yaşıyorlar..

Deniz fenerin de, Necmettin Erbakan ve 
ortaklarının trilyonları iç etmesin de yavaş 
ve af edici davrananlar, iş orduya gelince 
neden bu kadar celalleniyorlar söyleyin ?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MHP'liler Belediye Başkamın kınadı
Dün, toplu halde 
Belediye Meclis 
toplantısını izleyen 
MHP İlçe yöneticileri 
ve Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Kayaoğlu toplantı 
çıkışında yaptıkları 
basın açıklamasında, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’u 
kınadılar.
Yönetim Kurulu 
adına açıklama 
yapan MHP İlçe 
Başkanı Ercan 
Yavuz, 5 Ocak günü 
yapılan Belediye 
Meclis toplantısında, 
özel bir firmanın 
Gemlik Belediyeşi’ne 
başvurarak, yüzde 
12 lik kar teklifi ile 
Manastır Bölgesi’n 
de bulunan Kültür 
Merkezi’nin üst 
katına Tıp Merkezi 
açmak için talepte 
bulunduğu, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’un Meclisten 
kendisine firma ile 
sözleşme yapmak 
üzere yetki istemiş 
bu yetkinin kendi
sine verildiği

I belirtilerek. MHP’li 
üye Osman 
Doğan’ın görüşlerini 
açıklamak üzere 
söz alması sırasında 
Başkan Turgut’un 

tahammülsüzlük 
göstererek, Osman 
Doğan’ı susturmak 
girişiminde bulun
duğu belirtilerek, 
"Başkan buna 
muvaffak olmayınca, 
bu defa da meclis 
üyemizi meclis 
toplantısından 
atmakla tehdit 
etmiştir" denildi. 
MHP’lilerin basın 
açıklamasında 
şu görüşlere 
yer verildi: "Şurası 
çok iyi bilinmelidir ki 
bu tür basit sindirme 
ve tehdit hareket
lerinin etkili olama 
yscağı tek parti MHP 
ve mensuplarıdır. 
MHP bu gücünü 
yetki aldığı Gemlik 
halkına karşı duy
duğu sorumluluktan 
almaktadır. Başkan 
Turgut, bunu böyle 
bilmelidir. Meclis 
üyemiz Sayın Os 
man Doğan Meclis 
toplantısında 
kendisine bu konuda 
görev veren Gemlik 
halkı adına Mehmet 
Turgut’u ve mensu
bu olduğu AKP’yi 
siyaseten sorgula
maktadır. Milliyetçi 
Hareket Partisi 
meclis üyesi, partisi 
disiplini adı altında

bazı üyeler gibi ken
disini seçen halkına 
rağmen, sormadan 
sorgulamadan el 
kaldırıp indiren mec 
lis üyesi değildir. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ve 
bazı AKP’li meclis 
üyeleri özel tıp 
merkezi ile ilgili 
olarak yapılan 
uygulamayla bilerek 
ve ya bilmeyerek 
görevlerini kötüyle 
kullanmaktadırlar. 
Yapılmakta olan bu 
uygulamanın yasal 
olmaması bir tarafa, 
sonuçları itibariyle

de haksız rekabete 
yol açacaktır.
Gemlik Belediye 
si’nin görevi, kültür 
merkezinin gençlere 
tahsis edilmesi 
gereken bazı 
bölümlerini kültürel 
etkinlikten çıkartıp, 
tıp merkezi açılması 
konusunda bazı 
yandaşlara koltuk 
değneği olmak 
değildir. Hele hele 
rant sağlamak uğru 
na Belediye Kültür 
Merkezi’ni peşkeş 
çekmek hiç değildir. 
Yapılacak olan bu 
uygulama Belediye 

ler Kanunu, İmar 
Kanunu, İhale 
Kanunu, Türk 
Ticaret Kanunu 
vergi ve rekabet 
mevzuatı 
açısından yasalara 
tümüyle aykırıdır. 
Umudumuz o dur 
ki, henüz kesinleş 
memiş olan bu 
peşkeş çekme 
hatasından dönülüp, 
doğru yu görmektir. 
Aksi halde yasal yol
lara başvuracağız." 
Daha sonra söz 
alan MHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu,

29 Mart 2009 
günü belediye 
başkanlığına 
seçildiğinde 
alınacak yanlış 
karardan dönecek
lerini, yapanların 
da hukuku hiçe 
sayıp suça 
iştirak etmekten 
cezalanmaları 
için gerekeni 
yapacaklarını 
söyledi.
Mehmet Kayaoğlu, 
Belediye Kültür 
Merkezi’nden 
birden çok olmadı 
ğını, virane de 
olmadığını belirti.

Eğitim Bir Sen 
Gemlik Şube 
Başkanı ve 
Memur Sen 
Gemlik Temsilcisi 
Mehmet Ali Yüce, 
İsrail’in Filistin’de 
uyguladığı 
katliamı ve tecrit 
politikasını kınadı. 
Eğitim Bir-Sen 
Şube binasında 
öğretmenlerinde 
katıldığı basın 
toplantısında 
açıklama yapan 
Şube Başkanı

Mehmet Ali Yüce, 
yeni yıla girerken, 
bütün dünyanın 
gözleri önünde 
Filistin Halkının 
özgürlük hakkını 
değil,"aynı zamanda 
Ortadoğu ve 
dünya barışını 
yok eden vahşi 
bir soykırımının 
yaşandığına 
dikkat çekilerek, 
“İsrail’in Gazze’de 
okullara ve evlere 
düzenlediği hava 
saldırılarında

600 ün üzerinde 
masum insan 
hayatını kaybetmiş, 
3 bin aşkın kişi 
ise yaralanmıştır. 
Bu bir insanlık 
suçudur. Menfur 
saldırıyla işgalçi 
İsrail, başta İslam 
Alemi olmak üzere 
tüm insanlığın 
nefretini kazanmış, 
dünyanın birçok 
yerinde olduğu 
gibi toplumumuzda 
da infiale neden 
olmuştur" denildi.

Kıışunlş Btlefliıe Meclis âııesi 
IkMSI

Kurşunlu Beldesi 
Belediye Meclis 
Üyesi Şemsettin 
Güneş (57) 
mide kanserinin 
pençesinden 
kurtulamayıp, 
dün sabaha karşı 
05.00 sıralarında 
yaşamını yetirdi. 
Güneş'in ani 
ölümü ise 
Kurşunlu’yu 
yasa boğdu. 
Dönemin Doğru Yol 
Partisi’nden 2004 
yerel seçimlerinde 
aday olup Kurşunlu 
Belediye Meclis 
üyeliğine seçilen 
Demokrat Partili 
Meclis üyesi 
Şemsettin Güneş'in 
yakalandığı mide 
kanseri için yoğun 
tedavi gördüğü 
ve bir yıl öncede 
mide ameliyatı da 
olduğu belirtildi. 
Demokrat Partili 
Meclis üyesinin

Şemsettin Güneş

ani vefatı Demokrat 
partilileri ve belde 
halkını yasa 
boğarken, 
Güneş’in cenazesi 
ikindi namazından 
sonra dün Kurşunlu 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Yakalandığı 
amansız hastalığa 
57 yaşında yenik 
düşen Şemsettin 
Güneş evli ve 2 
çocuk babası idi

DP GEMLjK İLÇE 
YÖNETİMİ BUĞUN 
AÇIKLANACAK 
Ote yandan 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Teşkilatında 
yaşanan topluca 
istifaların ardından 
Yavuz Alemdar 
Başkanlığında oluş
turulan yeni yöne
tim ile Demokrat 
Partili Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
ve Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir'in 
Gemlik kamuoyuna 
tanıtılacağı toplan
tının ise DP'li 
meclis üyesi 
ŞemsettinGüneş'in 
ani vefatı nedeniyle 
dün ertelendiği 
bildirildi. 
Toplantının bugün 
saat 14.oo’de 
Dilek Aile Çay 
Bahçesi’nde 
yapılacak.
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Siyasette hareket dolu günler....

AKP’nin bir sorunu da 
Büyükşehir Belediye 
Başkanının kim olacağıydı.

Şimdiki Başkan Hikmet 
Şahin, nedense Bursa AKP il 
örgütü ve Bakan Faruk Çelik 
ve diğer Bursa milletvekiller
ine kendini pek sevdiremediği 
için eleğin altında kalacaklar
dan.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan partisinin önemli 
büyükşehir belediye başkanlarıyla yeniden 
çalışacakları açıklarken, Bursa’da Hikmet 
Şahin den söz etmedi.

Bu da Şah in’in gözden çıkarılacağının 
ifadesiydi.

Bizim Ercüment, Bursa Avrupa 
Gazetesi’nin Gemlik muhabiri.

Dün, “Ab: yarın Ankaraya ya gidiyorum.
Recep Altepe’nin Bursa Büyükşehir 

Belediye Başkan adaylığını Başbakan açık
layacakmış, ben de Ankara yolcusuyum” 
deyince, “Bu iş bitti, sıra ilçelerde” dedim 
kendi kendime.

Dün yapılan Belediye Meclis toplan- 
tısınında Belediye Başkanı Mehmet Turgut 
yine yoktu.

Ben bir yazımda, “Belediye Başkanı 
Turgut, cuma günleri ortadan kayboluyor”

diye yazınca, geçen cuma beni arayan 
Başkan Turgut, “Bak buradayım. Bir yere 
gitmiyorum. Cuma’yı farklı camilerde kılıy
orum” demişti.

Dün, Meclis toplantısını ben izledim. 
Meclise giderken, başkan ile belediye de 
karşılaştık. Başkanın toplantıya gideceğini 
sanıyordum. Oysa, “Bursa da işim var 
Bursa’ya gidiyorum” dedi.

AKP Gemlik aday adaylarında sıkıntı 
devam ediyor.

Ankara mili açıklayacak?
Başkan Turgut, Line Tv.de geçtiğimiz 

günlerde yaptığı programda kendinin aday 
olacağını yinelemiş.

Bugünler aday adayları için çok önemli.
Ankara’dan çıkacak karara etkili olacak

ları yakın takibe alınmazsa, kaçan fırsat bir 
daha geri gelmez.

Mesele bu.
AKP’deki belirsizlik sürüyor. 
Hem de en önemlisi.
* * *
Bayram Demir, dün adaylığını 

açıklayacaktı.
Yavuz Alemdar başkanlığındaki 

DP ilçe yönetimi de partililere 
tanıtılacaktı.

Ancak, Kurşunlu Belediye 
Meclis üyesi Şemsettin Güneş’in 
ölüm haberi tanıtım toplantısını 

bugüne erteletti.
Demir, bugün adaylığını Dilek Çay Bah 

çesinde saat 14.oo de açıklayacak.
Sonra da sahaya inecek, 
k h h
Siyasette sıcak günler giderek yaklaşıy

or.
DSP’de parti binasını değiştirenler ker

vanına katılmış.
Yeni bina da yeni belediye başkan 

adayını tanıtacaklarını duyuyorum!
DSP’den haber almak oldukça zor.
Seçime katılacaklar mı, katılmayacaklar 

mı bilinmiyor.
ANAP’tan da ses seda çıkmıyor.
Varlar mı, yoklar mı belli değil.
Sahnede olanlar bize yeter.
Ortaya çıkarlarsa yazarız diyorum.

Hazine haftaya Miiklii di$ hire ödevecefc
Hazine, gelecek 
hafta ocak ayının 
en büyük iç 
borç ödemesini 
gerçekleştirecek. 
14 Ocak 
Çarşamba günü, 
Hazine,toplam 
5 milyar 406 
milyon TL 
ödeme yapacak 
14 Ocak Çarşamba

günü, Hazine, 
5 milyar 127 
milyon TL'si 
piyasaya, 279 
milyon TL'de 
kamu kurumlarına 
yapılan satışların 
geri ödemesi 
olmak üzere tamamı 
toplam 5 milyar 
406 milyon TL 
ödem0 yapacak.

Söz konusu 
ödemenin tamamı 
TL cinsinden 
olacak. 
Hâzinenin ocak 
ayında 6 milyar 
303 milyon TL'si 
piyasaya olmak 
üzere toplam 6 
milyar 613 milyon 
TL ödemesi 
bulunuyor.

Ekonomik liriz, vatandaşa altın bozdurdu
İzmir Kuyumcular 
Odası Başkanı 
Mevlüt özer, ekono 
mik krizde mücev 
herin, altının yatırı
ma dönüşmesinin 
azınlıkta olduğunu 
belirterek, kendiler
ine ekonomik katkı «ı 

- sağlasın diye, 
hanımlarının kolun
da birikimleri olan 
insanların, darbo 
ğazdan dolayı altın
larını sattıklarını 
bildirdi.
Ekonomik krizin 
sektöre olan etki
lerini değerlendiren 
özer, İzmir’de 
sektörde faaliyet 
gösteren bin 400 
civarında firma 
sayısının her geçen 
gün azaldığını, 
bugün bu sayısının

bin 170'e gerilediği
ni kaydetti.
Özer, sektörde son 
5 yıldır bir gerileme 
yaşandığını vurgu
layarak, "Kapanan 
firmalar yoğunlukta. 
İmalat atölyeleri 
ock-'^en çoktu, şim 
di azaldı. İlk olarak 
imalat kısmı çok bü 
yük bir kayba uğra 
dı. Şu an İzmir'de 
70-80 civarında 
imalatçı kaldı. Hal 
buki bu sayı 25Ö'nin 
üzerindeydi" dedi. 
2007 yılından beri, 
2008'in çok zorlu 
geçeceği, bu zor
luğun 2009'un orta
larında aşılacağı 
görüşünü dile 
getirdiğini hatırlatan 
Özer, şöyle devam 
etti: "Ama

o zaman ABD 
kaynaklı kriz ortada 
yoktu. Böyle bir 
durum ortaya 
çıkınca, sektörde 
2010'larda bir kıpır
danma olacağını 
ümit ediyorum. 
Avrupa'da ve dün 
yada olumlu geliş 
meler kaydedildikçe 
sektör hareketlene 
çektir. Dubai bile 
durmuş vaziyette. 
ABD'de, Avrupa'da 
sektör durdu. Bütün 
üretici arkadaşları 
mız, ihracatçı arka 
daşlarımız hepsi 
durdu. İthalatı zaten 
hiç bir zaman dü 
şünmedik. İthalat 
bize, tasarımcıla 
rımıza belli bir 
yönde ışık 
tutuyordu."________

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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGAGE RAOKER’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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız? denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
TRIPLEX 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

Tv.de
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Gönüllü doktor lar fllistin'de 
götet yapmak için dilekçe tıerdi

Ölümün çocuklarına....
BursalI gönüllü dok
torlar, Sağlık Bakan 
lığı adına Filistin'de 
görev yapmak için İl 
Sağlık Müdürlüğü'ne 
başvuruda bulundu. 
İl Sağlık Müdür 
Yardımcısı Dr. Yük 
sel Yöndem'e dilek 
çelerini veren Bursa 
İdealist Hekimler 
Platformu üyesi 51 
doktor adına konu 
şan platformun dö 
nem sözcüsü Murat 
Gcdei, İsrail'in yak
laşık 10 gündür 
Gazze'de insanlık 
onuruyla bağdaş
mayacak uygula
malarda bulun
duğunu söyledi. 
Bu durumdan, ço 
cur, kadın ve yaşlı 
lar başta olmak

IsHıııMİin'taMiıllı i ■ ■ ■ < ""
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel Gün 
dem 21 tarafından . 
düzenlenen forum
da, ‘İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi ile 
Ortak İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi 
Yönetmeliği’ konusu 
tartışıldı.
İşyerlerinde yapılan 
İş Sağlığı ve Güvenli 
ği Uygulama ve 
Çalışmalarını İSG 
Mevzuatı çerçeve 
sinde izlemek, iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarının azal 
tılması yönünde 
ortak çalışmalar 
yapmak, İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) 
mevzuatının geliştir
ilmesi yönünde 

KAŞEDE B6KL€M€K 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 kaybettim. 
Hükümsüzdür. NEJDET KARADAL sı Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÖZDEN KÜÇÜK

üzere tüm sivillerin 
zarar gördüğünün 
altını çizen Godel, 
şöyle konuştu: 
"İsrail, Filistin 
halkına karşı katliam 
yapmakta, denk 
olmayan mücade 
lede, kontrolsüz güç 
gösterisinde bulun
maktadır. Hastanele 
ri vurmakta, yaralı 
taşıyan ambulans 
lara saldırmakta, 
Filistin halkının 
sağlık hizmeti atma 
sına dahi katlanama- 
maktadır. Bu tutu
muyla İsrail, kendi 
sinde mevcut bulun
mayan insan yaşa 
mı, onuru ve hakları
na saygı prensibini, 
sayısı belli olmayan 
defadır ihlal etmek

önerilerde bulunmak 
ve kamuoyunu bil
gilendirmek amacıy
la Büyükşehir Beledi 
yesi Yerel Gündem 
21 bünyesinde ‘İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışma Grubu’ 
oluşturuldu.
Topluluk, ilk toplan
tısını Merinos Ata 
türk Kongre ve Kül 
tür Merkezi’nde 
yaptı. Çalışmanın 
sloganı ‘diyalog’ 
Yerel Gündem 21 
İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çalışma 
Grubu üyelerinin 
yanı sıra Uludağ 
Üniversitesi, 
belediyeler, kamu 
kurumlan, meslek 
odaları, memur ve 

tedir. Masum halkı 
katleden, hekimlere, 
sağlık personeline 
ve sağlık kuru
luşlarına saldırılar 
düzenleyerek, 
insanların sağlık 
ve yaşamlarına kast
eden İsrail devletini, 
insanlık onuru 
adına kınıyoruz." 
İl Sağlık Müdür Yar 
dımcısı Dr. Yüksel 
Yöndem de doktor
ların, yoğun iş yükü 
altında çalışmasına 
rağmen Filistin'de 
çalışmak için talepte 
bulunmalarının ken 
dilerini duygulandır
manın yanı sıra 
sevindirdiğine 
dikkati çekti.
Yöndem, gönüllü 
doktorlara göster

işçi sendikaları tem
silci ve çalışanları 
ile iş sağlığı güven
liği konusunda çalış
malar yapan vatan
daşlar da toplantıya 
katıldı. Forumu 
yöneten Bursa İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
Derneği Başkanı 
Mesut Toraman, iş 
sağlığı güvenliği 
konusundaki en 
önemli noktanın 
‘diyalog’ olduğunu 
bildirdi. Toraman, 
“Diyalog, iş güven
liği konusunda 
slogan halini 
almıştır. Sosyal 
şartları dikkate 
aldığımızda diyalog, 
iş sağlığı ve güven
liğinin olumlu hale 

dikleri duyarlılıktan 
ötürü teşekkür 
etti.
Başvuruda bulunan 
doktorlar arasında 
bulunan Filistin 
uyruklu pratisyen 
doktor Mahmut 
Kavdar ise bir 
Türk ile evli 
olduğunu ve 
İnegöl Devlet 
Hastane si'nde 
çalıştığını bildirerek, 
"Türk heyetiyle 
birlikte Gazze'ye 
gitmek istiyorum. 
Bütün yakınlarım 
orada yaşıyor. 
Şu anda tek 
başına bölgeye 
gitme imkanım 
yok, çünkü bütün 
kapılar kapalı." 
şeklinde konuştu.

getirilmesinde 
önemli bir faktördür. 
Çok ortaklı katılımcı 
çalışma biçimini 
benimseyen Yerel 
Gündem 21 çatısı 
altında tüm üyelerle 
diyalog halinde 
bulunmayı ve sorun
ları ortaya çıkarmayı 
hedefledik” dedi. 
Toraman, foruma 
katılanların görüş
lerinden hareketle 
çalışmaya yön veri 
leceğini ve 2 saatlik 
bir sunumun ardın
dan konuyla ilgili 
elde edilen verilerin 
değerlendirileceğini 
ve sonuçların basın 
toplantısıyla 
kamuoyuna duyuru
lacağını kaydetti

Benim adım Filistin. Adı tüm meydan
lara yazılan Filistin. Adı beni saran ve 
kuşatan Filistin. Ruhumun en derinlikler
ine işleyen Filistin. Topraklarının beni, 
benimde onu tanıdığım Filistin. Onu değil, 
beni parçalayın dediğim vatanım...

Küçük kız gözyaşları içinde sürdürüyor 
cümlelerini. Daha yaşı 10 bile değil. Belki 
annesini, babasını veya kardeşini kaybetti. 
İsyanı buna. Hem de suçsuz ve günahsız 
yere. Kadere mahkûm edilen iki göz ve o 
küçük yüreğinden kopan yaşlar.

Filistin çocuklarının korkusuzca uyu
maktan başka ne vardır ki hayattan dile 
dikleri.

Ölüm bahçesinin her köşesinden 
hıçkırıklar, çığlıklar, zaman zaman isyanlar 
yükseliyor. Birileri geç kalmadan hesap 
almak derdinde. En ağır silahlar kullanıl! 
yor masum insanların üzerlerine.

Sebepsiz yere.

Gördünüz mü, bebeğini son kez kucak
layan babanın gözyaşlarını.

| Veya küçük Ali’nin "baba beni bırakma" 
çığlıklarını.

Çaresizlik, yıkılan umutları olmuş hep- 
| sinin.

Dün eski bir dosttan mesaj aldım. Porte 
kiz'e varan bir dostluktu bizim ki belki de. 
2005'te korkunun verdiği telaş ile kaçmıştı. 
Çelimsiz vücudu kaldıramasa da, hamallık 
yapıyor, geçimini sağlıyordu. Tesadüfen 
tanıştık. Yolum Sao Bento'ya düştüğünde, 
yanına uğrar, ayaküstü sohbet ederdim 
zaman zaman. Hamas'a bitmek bilmeyen 
öfkesini kusardı her daim. Bir o kadar da 
İsrail'e. Keşmekeşlikten söz ederdi. 
Türkiye’ye, Türk’ere hayranlığını dile 
getirirdi sürekli. Son gördüğümde, bana 
bu yabancı ülkede yapacak bir şeyi 
kalmadığını, artık dönmek zorunda oldu 
ğunu söyledi ait olduğu, doğduğu toprak
lara, savaşın kalbine Gazze'ye. İçinde bir 
ürperti vardı, o sırada elimi sıkışı, yüzüme 
bakışı, acelesi ve tuhaflığı bir vedâya ben
ziyordu zaten.

Savaş yeniden patladıktan sonra, bir 
daha da haber alamadım Esat'tan. Ta ki 
düne kadar;

"Kardeş, burada durumlar karışık. 
Şükür ki hâlâ hayattayım, ama kendimden 
ümidi kestim. Cenneti her an daha 
yakınımda, ruhumda hissediyorum. Bize 
dua et. Esat"

Esat, gibi yüzlercesi aynı korkuyu 
yaşıyor. Yanlarında patlayan her bomba, 
ölümü hatırlatıyor onlara. Ölüm 
bahçesinde ki hesaplaşmayı mahşere 
bırakmadan birileri katillere dur diyene 
kadar.

Ölüm onlara aldıkları nefes kadar yakın 
artık.

Hem de hiç olmadığı kadar...
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Kriz patlayınca 
tersine göç başladı
Türkiye'de onlarca 
sektörde işten 
Çıkarmalara ve 
durgunluğa yol 
açan küresel 
kriz, ekonomik 
zorluklar nedeniyle 
megakent İstanbul'
dan ‘'tersine göç" 
edenlerin sayısında 
da patlama yarattı. 
Kriz ortamında 
işten çıkarılan ya 
da iflas eden bin- 

‘İerçe.insan, binbir 
L umutla geldiği
İstanbul'dan ayrılıp 

f köyünün yölunu 
tuı'üypr.

j ABD kaynaklı 
mortgage krizinin 
dünyaya yayılarak 
küreşel bir finans 
krizine dönüşmesi, 
tijnVjUİdeleri olduğu

| gibi Türkiye'yi de 
I olumsuz etkiledi, 
i Başta otomotiv ve 
tekstil olmak üzere 

' pek çok sektörde 
' üretime ara verme 
—ve-işten çıkarma 
—gibi "kriz önlemleri" 

uygulanmaya 
başlandı.
12 milyon nüfusa 
sahip olan.

Türkiye sanayi ve 
ticaretinin kalbi 
sayılan İstanbul'da 
ise kriz kendini bir 
başka alanda daha 
gösteriyor. İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi'ne (İBB) 
bağlı Yoksul Sevk 
Zabıta Amirljği'nin 
verilerine göre, 
2008 yılında 
ekonomik gerekçe 
lerle İstanbul'u 
terk edenlerin 
sayısı, 
bir önceki yıla 
göre yüzde 
1CA- jtmış:: 
durumda.
2007'de 558 aile 
geçinemediği 
gerekçesi ile 
İstanbul'u terk 
ederken, aile 
sayısı 2008'de bin 
144'e çıktı. Böylece 
son 1 yılda 6119 
kişi, son 10 yılda 
ise toplam 25 bin 
438 kişi, daha iyi 
yaşamak için 
geldiği İstanbul'u 
"ekonomik olarak 
tutunamadığı" 
için terk etmek 
zorunda kaldı.

BEJLIEN KİRAUK

GEMLİK’TE DEVREN 
KİRALIK YÜVA

İlgilenenlerin 0 506 834 66 95 
0 506 834 66 93 ve 

0 532 410 19 93 nolu 
telefonlara müracaat etmeleri 

rica olunur

Lise Caddesi Gemlik 
Lisesi yanında sahibinden 

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

SATILIK Sahibinden satılık 1998 model LPGII Kartal
OTOMOBİL GSM: (0.532) 468 68 90

NÖBETÇİ ECZANE
10 Ocak 2009 Cumartesi

AHSEN ECZANESİ;^ 
11 Ocak 2009 Pazar

AHSEN ECZANESİ 5130133

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfa.ye - J 110
Polis imdat ' 155
Jçnjdarrna Imçjat 156
Jandarma K .513 10 55
Polis Kar^KçUcı 513 18 79
baVrKİm :' 513 12 Ö6

TEK Ânza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum , . , 514 OO 95
Orm.BöLŞef. • siâ'12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. ' i:;' ’ ^13'10 57
Karayolları “5T3TT31W
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
|lçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa - ^5.6^ 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı •’ (212) 516 Wlâ
Yalova ; %. J , (226) 811 T3<23 
I DO imam Xslati t* 1
Dinlenme Tgs. ;= ^Ş|^3e94

VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova ______ (226) 814 10 20

Kaymakamlık “ 513 10 51
C Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd 513 29 54
EmniyetMüd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm ' 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur i 514 47 71
Karnil Koç 513 35 71

H^UMELER________

Topçular (226) 363 43 19
Eskthlsar ; (Z62J 655 6031

OTORÜS

Şehirlerarası .5' 261 54 00
Otobüs Terminali 1 (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz ! ‘ 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz £? 513 75 58
Ergaz ‘ . 513 88 43
Ipragaz \ V 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz r, 513 65 00
BP Gaz - 514 59 81
Bütünler LikitgaZ 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet HatüntRİ 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oceğt 513 10 58
Tomoksy Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

AKCAN PETROL . 513İ0 79
MAR-PET 813 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN
YİL <36 SAYI: 3251

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi : Kadri 'GULER-g 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü r 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
Matbaâcl ı k-Yay inci 11 k-Reklamcı lıkTesisi. 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VEHUSSMASI 
ŞEHM PABUCU 

ll.30-l4.00-l6.l5
İ9.00-2I.00 

REC(ÖLÜMÇIĞUĞI) 
- 12.00-I4.I5.- 

16.30-20.00
Rezervasyon

(Tel:513 3321)
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Teleierik ücretleri yenilendi Kar, 751 köyün 
ulaşımını engelliyor

Bursa'da 45 yıldır 
faaliyet gösteren ve 
vatandaşları Ulu 
dağ'a kent manza 
rası eşliğinde 
ulaştıran teleferik 
ile telesiyejlerin 
ücretleri yeniden 
belirlendi.
Yerli turistlerin yanı 
sıra yabancı turist
lerin de Uludağ 
ulaşımında yoğun
lukla tercih ettiği 
teleferik ücretleri, 
2008 yılının sona 
ermesiyle birlikte 
yenilendi. 1963 
yılından bu yana 
Jit.dâö'a alternatif* 
ulaşım sağlayan 2 
bin 285 metre uzun
luğu ile Türkiye'nin 
uzun hava hattı ol 
ma özelliğini taşıyan 
teleferik ücret tarife
sine göre, halk günü 
olan çarşamba ve 
cuma günlerinde 
Teferrüç ile Sarıalan 
arası gidiş - dönüş 
tam bilette 6 YTL,

Teferrüç ile 
Kadıyayla arası gidiş 
- dönüş 3 YTL, 
Teferrüç ile Kadıyay 
la gidiş^A.'TL, 
Teferrüç Sarıalan 
gidiş 3 YTL, Sarıalan 
Teferrüç dönüş 3 
YTL olarak belirlen
di. Diğer günler, halk 
günlerinin iki katı 
ücret ödeyerek Ulu 
dağ'a çıkacak olan 
yolcular, Sarıalan ve 
Çobankaya arasında 
gidiş dönüş için ise 
haftanın her günü 6 
YTL ödeyecekler.

Çocuklara 
indirimli tarife 
Teleferikten yarar
lanacak olan 7 ile 12 
yaş arası çocuklar,. 
çccuk biletine tabi 
tutulacak. Halk gün
lerinde çocuklar için 
Teferrüç - Sarıalan 
ile Sarıalan - 
Çobanka ya arası 
gidiş dönüş 3 YTL, 
Teferrüç - Kadıyayla 
gidiş dönüş, 
Teferrüç - Sarıalan 
gidiş ve Sarıalan - 
Teferrüç dönüş için 
1,5 YTL ücret alı

nacak. Diğer gün
lerde yine çocuklar 
için de halk gün
lerinin iki katı ücret 
ödenerek yolculuk 
yapılacak. Eğitim ve 
öğretim döneminde 
hafta içi öğretmen
leriyle birlikte gelen 
ve en az 20 kişiden 
oluşan ilköğretim 
öğrenci grupların
dan Teferrüç- 
Sarıalan arası gidiş 
dönüş ücreti olarak 
2,5 YTL alınacak. 
Halk günlerine rast
layan bayram gün
lerinde halk günü 
indiriminin uygulan
mayacağı belirtilen 
tarifeye göre, 
90 YTL değerindeki 
15 günlük pasolar 
aybaşlarından ayın 
15'ine veya 15'inden 
ay sonlarına kadar; 
180 YTL değerindeki 
1 aylık pasolar ise 
ay başlarından 
itibaren 1 ay boyun
ca kullanılabilecek.

Kar yağışı nedeniy 
le yurdun çeşitli 
yerlerinde 751 köy 
yolunda ulaşım 
sağlanamıyor. Orta 
Karadeniz Bölge 
si'nin yüksek kes
imlerinde etkili olan 
kar yağışı ve rüz
garın biriken kar 
yığınlarını yola taşı
ması nedeniyle ha 
len Samsun'da 81, 
Sinop'ta 134, Or 
du'da 42, Amas 
ya'da 7 olmak üzere 
toplam 264 köy 
yolu ulaşıma 
kapa lı bulunuyor. 
Yetkililer, bölgede 
cenaze vejıasta 
bulunan köylere 
öncelik verilerek 
kapalı köy yolları 
nın ulaşıma açılma 
sı için çalışmaların 
sürdürüldüğünü 
bildirdi. Hava koşul 
larının yol açtığı 
elektrik ve telefon 
arızalan nın gider
ilmesi için çalış
malar sürdürülüyor. 
Sivas'ta kar yağışı 

ve tipi nedeniyle 
kent merkezi ve 
ilçelerine bağlı 
toplam 480 köyün 
yolu ulaşıma kapalı 
bulunuyor. 
Olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
ildeki bazı bağlantı 
yollarının da 
ulaşıma kapalı 
olduğu, 53 yerleşim 
biriminde haber 
leşmenin sağlana
madığı, 24 köye 
elektrik ver
ilemediği bildirildi. 
Zara ilçesinde 
ise 3 köyde taşımalı 
eğitime ara verildi. 
Bu arada,.Koyul 
hisar ilçesinde 
doğal güzellikle 
riyle dikkati çeken 
Eğriçimen Yayla 
sı'nın bazı bölüm
lerinde kar kalınlığı 
1 metreye kadar 
ulaştı. İlçeye yak
laşık 17 kilometre 
uzaklıktaki yaylanın 
kapanan yolu, 
belediye ekip
lerince açıldı.

But «e don kapıda
Yurdun kuzey, iç ve 
doğu bölgelerinde 
hava sıcaklıkları 
azalırken, sabah 
saatlerinde iç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
elde edilen verilere 
göre, Karadeniz, iç 
Anadolu'nun kuzey 
kesimleri (Eskişehir, 
Çankırı, Yozgat, 
Kayseri, Sivas ile 
Ankara'nın kuzey ve 
doğu ilçeleri), Doğu 
Anadolu'nun kuzeyi 
(Erzincan, Erzurum, 
Kars ve Ardahan) 
ile sabah saat
lerinde Marmara'nın 
doğusunda (İstan
bul Anadolu Yakası, 
Kocaeli, Sakarya^ " 
Yalova, Balıkesir, 
Bursa ve Bilecik) 
yağış geçişlerinin 
görüleceği tahmin 
ediliyor. Sabah 
saatlerinde iç ve 
doğu bölgelerde 
buzlanma ve don 
olayı bekleniyor. 
Hava Sıcaklığı ise 
kuzey, iç ve doğu 
bölgelerde 3 ila 5 
derece azalacak, 
diğer yerlerde 
önemli bir değişiklik 
beklenmiyor.

Marmara: Parçalı ve 
çok bulutlu, sabah 
saatlerinde bölge 
nin doğusu (İstan
bul Anadolu Yakası, 
Kocaeli, Sakarya, 
Yalova, Balıkesir, 
Bursa ve Bilecik) 
yağışlı geçecek. 
Yağışlar yağmur ve 
sağanak, İstanbul 
Anadolu Yakası, 
Bursa ve Bilecik 
çevrelerinde kar 
şeklinde olacak. 
Sabah saatlerinde 
Trakya kesimi ile 
doğusunun yüksek
lerinde buzlanma 

ve don olayı görüle
cek. Rüzgar; kuzey 
ve kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
kuvvetlice esecek. 
Ege: Parçalı ve çok 
bulutlu, sabah ilk 
saatlerde Uşak ve 
Kütahya çevreleri 
kar yağışlı geçecek. 
Sabah saatlerinde 
İç Ege'de (Kütahya 
ve Afyon) buzlanma 
ve don olayı görüle
cek. Rüzgar; Kuzey 
Ege Kıyıların da ku 
zey ve kuzeydoğu 
(Poyraz) yönlerden 
kuvvetlice esecek.

Milli W MİM
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyuncu
ları, 'Kuşbakışı' 
adlı çocuk oyunun
da küçük seyircileri
ni de oyuna dahil 
ederek, eğlenceli 
bir gösteriye 
imzasını attı.
Şehir Tiyatrosu 
oyuncularından 
Altuğ Görgü'nün 
yazıp yönettiği 
sevilen oyun 
lardan biri olan 
'Kuşbakışı', 
Çocuk Sanat 
Evi'nde minik 
seyircisiyle 
buluşuyor. 
Müge Açıkdüşü 
nenler, Eren 
Topçak, Nilgün
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Türksever Görgü 
ve Ebru Ergüç'ün 
performansıyla 
sahnelenen oyunda, 
çalıştığı sirkten 
kovulan beceriksiz 
palyaçonun bir 
kuşla kurmaya 
çalıştığı dostluk, 
keyifli bir dille 
ele alınıyor.
Her perşembe günü 
oyunu sergileyen 
Şehir Tiyatrosu, 
bu hafta Emek 
ilköğretim Okulu 
ana sınıfı öğrenci
lerini ağırladı. 
İlgiyle izledikleri 
eğlenceli oyuna 
adeta kendilerini 
kaptıran öğrenciler, 
zaman zaman oyun
culara müdahale

ederek ilginç görün
tüler oluşturdu.
Neşeli müziklerin 
renk kattığı oyunun 
ardından 
'Kuşbakışı'nı çok 
sevdiklerini 
söyleyen çocuklar, 
oyuncuları 
alkışlarıyla ödül
lendirdi.
Gösterimden sonra 
oyuncularda 
öğrencilerle sohbet 
etti. Veliler ve 
öğretmenleri ise 
çocukların kişisel 
gelişimlerine katkı 
sağlayan ve gele
ceğin büyüklerine 
tiyatro sevgisi 
aşılayan Büyükşehir 
Belediyesi'ne 
teşekkür etti.
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AKP’nin adayı fiybey
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Büyükşehir 
Belediyesi Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Mimar Cemal Aydın Ay 
bey, 6 aday adayı arasından ipi göğüsleyerek, aday seçildi. Başbakan ve AKP 
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da Bursa Büyükşehir Be le 
diyesi ile 17 ilçe belediye başkan adaylarını düzenlenen törende duyurdu. 3’de
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GöcsornnunaBıırsa'tla 
cüzüm aranıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 
katkılarıyla hayata geçirilen 'Göç 
Kaynaklı Sosyoekonomik Sorun 
ların Çözümüne Destek Proje 
si'nin paylaşım toplantıları de 
vam ediyor. Haberi sayfa 6’da

CHP Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Gülerin seçim bürosu hizmete görkemli bir törenle açıldı Yerleske’ye bayrak
ne zaman asılacak?

CHP Gemlik Beledi 
ye Başkanı Fatih Meh 
met Gülerin İstiklal Cad 
desi Batum İş Merkezi 
birinci katındaki seçim 
bürosunun açılışı mitin 
ge dönüştü. Güler, yap
tığı konuşmada, “Güler 
yüzlü, iş yapan belediye 
olacağız. Halkın çıkar
larını kişisel çıkarların 
önünde tutma zamanı 
geldi. Tek yumruk, tek 
nefes, tek yürek olma 
zamanı geldi” dedi. 8’de

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşkesi’ 
nde eski bacaya 
140 milyar lira 
harcanarak yapılan 
dev bayrak direğine, 
uzun zamandır bay 
rak aşılmıyor. Yakın 
malara neden olan 
bu durum karşısın
da, açıklama yapan 
Yerleşke yöneticileri, 
bayrağın rüzgarla 
sık yırtıldığını ve 
direğin tepesine 
çıkmanın tehlike 
yarattığını, tırmanma 
merdiveninin yük- . 
seltileceğini söyle 
diler. Haberi syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

GüneBakış

Ankara ‘Aybey’ dedi
Günlerdir, aylardır Gemlik AKP adayının 

kim olacağını herkes merak ediyordu.
Aday adayı 6 kişi olan ilçede başka bir parti 

de yoktu.
Bunca aday adayı arasından hangisi aday 

olacaktı?
Örgüt Enver Şahinin yanındaydı, Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut’un Altan Karapaşa 
oğlu ve Başbakana yakınlığı vardı.

Sabri Yalın, bir bilinmeyendi.
Mimar Cemal Aydın Aybey, her dönem aday 

adayıydı. Gökay Bilir ve Habibe Oral belki \ 
isimlerini duyurmak istiyorlardı. Sayfa 5’de

Bayram Demir görücüye cıkiı
Demokrat Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığını açıklayan 
Bayram Demir'e Genç 
Partiden destek geldi. 
Genç Parti İlçe Baş 
kanı Nizamettin Şanlı, 
Türkiye genelinde 
yerel seçimlerde aday 
çıkarmayacaklarını, 
Gemlik’te de DP 
adayı Bayram Demiri 
destekleyeceklerini 
söyledi. Haberi syf 4’de

wwvv.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İsrail vuruyor.. Küçük bedenler soruyor.
Gazze’de yaşananlar siyasal ve savunsal 

durumun çok ötesine çıkıp “kıyama” 
dönüştü.

Orada Yahudileri de “terörizm ve ulusal 
güvenlik” anlamında tehdit eden unsurlar da 
var olabilir.

Ama onlardan arınmanın yolu çocukları, 
masum insanları öldürmek olmamalı..

Gazze’ye yönelik hava saldırısı, ve ardın
dan kara saldırısı, çocuklara büyük zarar 
veriyor.

İsrail saldırısı sırasında öldürülen 689 Filis 
tinlinin 220 si, yani yaklaşık üçte biri çocuk.

Gözü dönmüş İsrail ordusu, Kızılhaç yar 
dim konvoylarını dahi vuruyor.

' < ze’ye insani yardır, girrcesini engelli 
yor.

Çoc\. klar ne olduğunu neden olduğunu 
bilmeden vuruluyorlar.

Çocuk soruyor;
Bizi kim vurdt« baba?
Annemi, emzikteki kız kardeşimi kim 

vurdu.
Üstümüze o bombaları kim attı baba?
Bombaları tutabilir misin, niye tutmadın 

baba?
Top oynarken tutardın oysa, o kocaman 

ellerinle... Ama yanıt verecek kimseyi bula 
mıyor.

Çıkar bataklığının tam ortasındaki İsrail’de 
I Amerika’dan başlayarak bir çok ülkenin çıkar- 
ı lan yatıyor.

Çocuklara en iyi yanıtı verecek olanlar 
। onlar asımda.

Ama nasıl desinler.hangi yüzle yanıt 
versinler. Ayrıca onlar için bir tek dert var..

Eninde petrol.. Sonunda petrol.. Çocuk 
i sorularının arasına bir şeyler de sıkıştırıyor;

Bizi kim vurdu baba?
Hani Beyrut'tan çıkarsak kurtulacaktık. 
Hani bize kucak açacaktı dindaşlarımız. 
Nerede Birleşmiş Milletler?
Biz öldük kınamadılar bile baba...
Kim hangi kirli oyunu oynuyor baba?
Bu emperyalist dedikleri de ne acaba? 
Amerika'nın gücü bize mi yetti baba? 
Bizi kim vurdu?
V^r çpı? Çocukların sesini duyan.. Birleş 

miş Milletler, Avrupa Güvenlik Konseyi nere- 
deler?

Kulaklarımı tıkalı.. Yoksa para muslukları
na ambargo korkusu mu var?

Çocuk sorularını sürdürüyor ..Çünkü bek
lediği yanıtı hala veren yok..

Topraklarımızı, denizimizi, güneşimizi 
çaldılar.

Evlerimizi yıktılar, oyuncaklarımızı kırdılar. 
Tel örgülere kapatıp umudumuzu çaldılar. 
Dövdüler, sövdüler yetmedi...
Bize niye bunu yaptılar baba? - 
Bizi niye vurdular baba?
Bir adam ağlayarak çıkardı beni enkazdan 
Elleri kocamandı, senin kadardı...
Sen geldin sandım, umutlandım 
Koca elli adam başını göğsüme dayadı 
Sen sarıldın sandım..
O ağladı, ben sustum...
Gazeteler resmimi basmış,
Yüreği atmayan bedenimin resmini... 
Bizi niye vurdular baba?
Herkes niye susuyor baba?
Sesimi duyan var mı?
Annemi, kardeşimi gören var mı?
Uluslar... Yayın organları.. Uluslararası 

kuruluşlar..
Gazze’de yaşanan kıyama dur demek için 

ne kadar çocuğun daha ölmesi gerekiyor?

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik İlçe 
Örgütü, muharrem 
ayı nedeniyle 
İstiklal Caddesi’nde 
vatandaşlara 
aşure dağıttı. 
MHP İlçe Başkanı 
Ercihan Yavuz, 
İstiklal Caddesi’n 
deki Paşa Otel’in 
ön tarafına 
kurdukları 
masa üzerinde 
hazırlattıkları bir 
kazan aşureyi 
yoldan geçen 
vatanCaç^rŞ 
dağıttı.
Yavuz, muharrem 
ayının birlik ve 
beraberliğin, sevgiyi 
temsil ettiğini, 
aşurenin de 
yapımındaki çok

değişik ürünlerin 
biraraya gelerek 
bir tat meydana 
getirmesinin birlik

ve beraberlik 
sembolü 
olduğunu söyledi. 
Yavuz, muharrem

ayının tüm 
müslüman 
alemine kutlu 
olmasını diledi.

WiftliniMiiiiiB
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık 
Yerleşkesı'ne 
eski Rektör 
Mustafa Yurtkuran 
tarafından 
yaptırılan fabrika 
bacasının 
üzerine yapılan 
göndere bir süredir 
bayrak asılmıyor. 
140 milyon liraya 
malolan Gemlik’in 
en büyük bayrak 
direğinde dal
galanan Türk 
Bayrağının olma
ması Gemlikliler 
tarafından 
merak ediliyor. 
Yerleşke 
Yönetiminden 
yapılan açıklamada, 
bayrak direğinin 
büyük olması 
nedeniyle kısa 
sürede parçalandığı 
belirtilirken, 
yeni bayrağı 
gönderin

ucundau i - p 
dikme' fç^unlıKelı 
olduğunu, bayrağı 
dikecek kişinin 
can güvenliğinin 
sağlanamadığı, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörlüğünden 
direğin ucuna çıkan 
merdivenin uzatıl
masını talep 
ettiklerini ancak, 
bugüne kadar 
sorunun 
çözülmediği 
bildirildi.
Bayrak asmamanın 
herhangi bir kastı 
olmadığını belirten 
yöneticiler, bayrağı 
asacak kişinin can 
güvenliğini de 
düşünmek zorunda 
olduklarını da 
belirterek, kısa 
zamanda ek merdi
venin yapılarak, 
bayrağın yeniden 
bacada dal
galanacağını 
söylediler.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, “Partimin tercihine saygılıyım" ded
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvurall 933@hotmait.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı sonunda 
açıklandı.
AKP Merkez Karar 
Yönetim Kurulu’nda 
Gemlik Belediye 
Başkan adayının 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey olduğu 
duyuruldu.
Gemlik’te uzun 
süredir AKP içinde 
kimin belediye 
başkan adayı kimin 
olacağı merakla 
beklenirken, 
gözler dün 
Başbakan 
Tayyip Erdoğan’ın 
Ankara’da yapacağı 
açıklamaya 
odaklandı.

BÜYÜK YARIŞ 
İlçemizdeki 
partilerin büyük 
çoğunluğunda 
29 Mart 2009 
tarihinde yapılacak 
yerel seçimlerde, 
Belediye Başkan 
adayları belli 
olurken, AKP’de 
aday adayı 
bolluğu yaşanmıştı. 
Eski İlçe Başkanı 
Enver Şahin, 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, Elektronik 
Mühendisi Gökay 
Bilir, Büyükşehir 
Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Sabri Yalın, 
Muhasebeci 
Habibe Oral’dan 
sonra Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut’ta aday 
adaylığını parti 
ilçe yönetim 
kuruluna vermiş, 
kimin aday seçile
ceği günlerce 
Gemlik’te konuşul
maya başlanmıştı. 
Geçtiğimiz hafta, 
AKP’nin BUTTİM’de 
yaptırdığı temayül 
yoklamasından 
sonra, gözler 
Ankara’ya çevrildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkam 
ile Bursa ilçelerinin 
ve Türkiye’nin 
değişik yerlerindeki 
büyükşehir ve 
ilçe belediyelerinin 
başkan adaylarının

Başbakan ve 
AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
açıklanması 
bekleniyordu. 
Önceki gün, geç 
saatlerde Gemlik 
Belediye Başkan 
adayının kimliği 
kulislere düştü. 
Kendisinin yeniden 
aday olacağını 
iddialı bir 
şekilde söyleyen 
Belediye Başkam 
Mehmet Turgut’un 
Ankara’dan 
gelen haberlerde 
adının geçmemesi 
şok yarattı. 
Ankara’dan Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Cemal Aydın 
Aybey olduğu 
duyuruldu.
Aybey’in AKP 
Belediye Başkan 
adayı olmasının 
duyulması Gemlik’te 
bir anda günün 
konusu oldu.
Gece telefon 
ağı ile Aybey’in 
aday olduğu 
ilçede yayıldı.

ANKARA’DA 
AÇIKLANDI 
Dün, Ankara’da 
yapılan aday 

açıklaması töreninde 
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayının Recep 
Altepe, Osmangazi 
Belediye Başkan 
adayı Mustafa 
Dündar, Nilüfer’de 
Işıl Zeliha Gençoğlu 
Maydaer, Yıldırım’da 
ise Özgen Keskin’in 
yeniden aday 
olduğunu duyurdu. 
Erdoğan, Gemlik 
Belediye Başkan 
adayının Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
Orhangazi’nin 
şimdiki Başkan 
Yusuf Kaygusuz, , 
Gürsu Orhan 
Öncü, Yenişehir 
Bülent Hamdi 
Çingil, Keleş’te 
Mustafa Bektaş, 
İnegöl’de Alinür 
Aktaş, Kestel’de 
Yener Acar, 
Orhaneli İrfan 
Tatlıoğlu yerlerini 
korurken, 
Harmancık’ta 
Mustafa Çetinkaya 
aday gösterildi. 
Büyükorhan’da 
Selçuk Türkmen, 
Karacabey’de

Ergun Koç, 
Mustafakemal 
paşa’da 
Sadi Kurtalan, 
İznik’te ise 
İsmail Yılmaz’ın 
adaylığını açıkladı.

AYBEY; VAR 
GÜCÜMLE 
ÇALIŞACAĞIM 
AKP’den Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı olan Mimar 
Cemal Aydın Aybey 
ile Ankara’dan 
yaptığımız telefon 
görüşmesinde, 
“Bu bir yarıştı. 
Yarışı bir kişi 
birincilikle bitire 
çekti. Beni aday 
seçtiler. Artık 
partimizde yepyeni 
bir sayfa açıldı. 
Gemlik halki ile 
parti teşkilatımla 
yerel seçimlere 
var gücümle 
hazırlanacağım. 
Herkese esenlikler 
diliyorum ” dedi. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ile yaptığımız 
görüşmede 
ise„ “Partimin 
Genel Merkezi 
arkadaşımızı 
uygun bulmuş. 
Sonucu saygıyla 
karşılıyorum" 
dedi.
Ankara’daki 
törene katılan 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, Büyükşehir 
belediye başkan 
adayı ve 17 ilçe 
belediye başkan 
adayı dün gece 
geç saatlerde 
İnegöl’ün Oylat 
kaplıcalarında 
yorgunluk attılar. 
Bugün, Bursâ’ya 
görkemli bir 
törenle girecek 
olan AKP 
Büyükşehir 
belediye başkan 
adayı ve 17 ilçe 
belediye başkan 
adayı için parti 
örgütünde 
hazırlıklar yapıldı. 
AKP, seçime 
girecek yeni 
belediye başkan 
adayları ile 
Bursa’da gövde 
gösterisi yapacak.

İstanbul Üniversitesi....
Bu hafta içinde İstanbul Üniversitesi’nde, 

Başbakan Erdoğan’ın aile doktoru Prof:Dr. 
Yunus Söylet’in rektörlüğe atanması bence 
hiç de şaşırtıcı olmadı.

Cumhur başkanı Abdullah Gül’den 
demokrasi ve tarafsızlık bekleyenler, bir kez 
daha hayal kırıklığına uğradı.

Abdullah Gül, tercihini sandıktan yana 
değil,.kendisini o koltuğa oturtan iradeden 
yana kullandı.

Öğretim üyelerinin sadece yüzde 20’sinin 
oyu ile İstanbul Üniversitesi rektörlüğü 
koltuğuna oturan Yunus Söylet, daha Önce 
de Tabipler Odası Başkanhğı’na aday olmuş 
ama kazanamamıştı. Hekimler ona oy ver
mediler...

Daha sonra hükümet kontenjanından 
YÖK üyesi oldu.

Bir yıl kadar bu koltukta oturdu.İktidar 
rektörlüğe hazırladı...

Bir ay önce de YÖK üyeliğinden istifa 
edip, rektörlüğe aday oldu.

Seçimlerde ilk 6’ya girmesi halinde rek
törlüğüne kesin gözüyle bakılıyordu.

Ama öylesine bir seçim kaosu yaşandı ki, 
partilerde olduğu gibi ortaya tam 13 aday 
çıktı, oylar parçalandı ve o hiç kimse nin 
ummadığı bir şekilde sandıkta ikinci oldu.

Artık gerisi kolaydı. İktidar işlemi tamam
ladı..

YÖK'de yapılan oylama sonunda,
Çankaya'ya ilk sırada gönderildi ve o 

şimdi İstanbul Üniversiteli rektörü.
Tıpkı İTÜ, Uludağ, Akdeniz, Dicle ve daha 

। pek çok üniversitede olduğu gibi sandığın 
iradesi ile değil, YÖK ve Çankaya’nın derin 
desteği ile Türkiye’nin en büyük üniyer- 

j sitesinin patronu oldu.
1 İstanbul Üniversitesi, nasıl bu noktaya 

geldi diyenler, kabahati hiç başka yerde ara
masın.

Asıl suçlu bu ak saçlı profesörler .öğre
tim üyeleridir..

Onlar asıl tehlikeyi göremezlerse , vatan
daş ne yapsın ?...

Sonuçta genetiği bozulmuş bir İstanbul 
Üniversitesi ortaya çıktı ve seçimlere 13 
aday katıldı.

Buna en çok da Prof. Dr.Yunus Söylet 
sevindi...

Onlar bir birleriyle kapışacak, o da ilk 
6’ya girecekti.

Beklediği gibi de oldu. Hatta daha fazlası.
Rakipleri öylesine parçalandı ki, o ikinci 

sıraya oturdu.
Abdullah Gül de derin bir oh çekti. 

Bundan sonrası artık çok kolaydı.
Üniversite ve kamuoyu üç, beş gün 

bağırır, sonra unutur giderdi. Hemen her 
konuda olduğu gibi!..

İstanbul Üniversitesi, “türbanla 
mücadele“nin kalesiydi.

Şimdi ise “Türbana Özgürlük’’ bildirisine 
imza atan bir rektörü var.

Öğretim üyeleri ve birkaç oy alacağı blji- 
nen rektör adayları, şimdi ne ah vah etsinler 
ne de kimseyi suçlasınlar.

İlle de bir suçlu arıyorlarsa, aynaya bak
sınlar. Suçlu kendileri..^

Şimdi Prof. Dr. Yunus Söylet’in kendisini 
bu noktaya getirenlere karşı da minnet 
borcu vardır... Yakındd bu borcunu ödeye
ceğini bilin..

İstanbul Üniversitesi 1933’teki üniversite 
reformundan sonraki en büyük değişime 
hazır olsun! Yazık ki yazık...

Benim de yıllar önce mezun olduğum 
(1960) bu büyük İstanbul Üniversitesi bir 
kaos dönemine mi girecek yoksa çağı mı 
yakalayacak, hep birlikte göreceğiz...

mailto:933@hotmait.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bayram Demir görücüye çıktı
Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan adaylığını açıklayan Bayram Demir’e Genç Parti’den destek geldi. Genç Parti İlçe Başkanı Nizamettin
Şanlı, Türkiye genelinde yerel seçimlerde aday çıkarmayacaklarını, Gemlik’te de DP adayı Bayram Demir'i destekleyeceklerini söyledi.

İM

29 Mart 2009 günü 
yapılacak olan yerel 
seçimler yaklaştıkça 
adayları belli 
olmayan siyasi parti
lerin adayları da 
bir bir açıklanıyor. 
Demokrak Parti’de 
yaşanan aday krizin
den sonra, parti 
MKYK tarafından 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı olarak 
belirlenen Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
düzenlenen törende 
Gemlik halkına ve 
basına tanıtıldı.
Cumartesi günü saat 
15.oo de Dilek Aile 
Çay Bahçesi’nde 
Yavuz Alemdar 
Başkanhğı’nda 
oluşturulan yeni 
yönetim tarafından 
düzenlenen Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı tanıtım toplan
tısına, Demokrat 
Parti Genel İdare 
Kurulu ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
Harun Akın, DP 
Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar, çevre 
ilçe başkanları, 
il yönetim kurulu 
üyeleri,. DP Gemlik 
Eski İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, partili 
üyeler, Genç Parti 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
Başkanı Nizamettin 

Şanlı, sivil toplum 
örgütlerinin başkan- 
ları ile çok sayıda 
Gemlik halkı katıldı. 
Toplantının açılış 
konuşmasını yapan 
yeni İlçe Başkanı 
Yavuz Alemdar, 
Bayram Demir’i 
"Mert, çalışkan, 
gecesini gündüzüne 
katan başkan" 
olarak tanıttı.
Tanıttın töreninde 
destek yağmuruna 
tutulan Demokrat 
Parti Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Bayram Demir’e, 
Genç Parti Gemlik 
ilçe teşkilatından da 
tam destek verilmesi 
partililerce memnuni 
yetle karşılandı. 
Toplantıda söz alan 
Genç Parti Gemlik 
ilçe Başkanı Nizamet 
tin Şanlı, Genç Parti 
Genel Başkanı ve 
ailesine AKP iktidarı 
tarafından büyük 
zulüm uygulatıldığı 
nı, Gemlik’te 4 binin 
üzerinde oy alan 
Genç Parti’nin ilçede 
yüzde 18 oyu bulun
duğuna dikkat çeke 
rek, "Partimiz yetkili 
kurulları 29 Mart 
yerel seçimlerinde 
Türkiye genelinde 
Demokrat Parti’yİ 
destekleme kararı 
aldık. Aday göster

DP Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir, Dilek Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen törende 
kamuoyuna tanıtıldı. Fotoğrafta Yavuz Alemdar, Harun Âkın, Bayram Demir ve Füsun Yaşar görülüyor

meyeceğiz. Bu 
seçimlerde parti 
örgütü olarak 
Bayram Demir’e 
destek vereceğiz. 
Demir, dürüst, 
tecrübeli, çalışkan, 
namuslu bir kişidir. 
Desteğimiz 
Demir’e dir.” dedi. 
DP İl Başkanı Füsun 
Yaşar ise yaptığı ko 
nuşmada, kıratı şah 
landırak, Gemlik Be 
lediyesi’nin burçları
na DP bayrağını dike 
çeklerini söyledi. 
Yaşar, DP’nin 22 
Temmuz 2007 seçim
lerinde hak etmediği 
bir durumla karşılaş 
tığını belirterek, 
"Moralsiz teşkilatı 
mızın moralini düzel
terek, kadrosunu 
yeniden biraraya 
getirdik. Hedefimiz 

önce belediyeleri 
almak. Yolsuzluğa 
bulanmış, zamlarla 
halkı ezmiş AKP ikti
darına önce sarı kart 
göstermek, ardından 
da genel seçimlerde 
kırmızı kart göster
mek istiyoruz.” dedi.
DP Genel Başkan 
Yardımcısı Harun 
Akın ise, DP’nin Men 
deres, Bayar, Fatin 
Rüştü Zorluların 
başlattığı demokrasi 
mücadelesinde ül
keye büyük hizmet 
ler verdiğini söyledi. 
Akın, "DP ne zaman 
TBMM’nde bulun
mamış, ne zaman 
milletin başı dertten 
kurtulmamıştır.
DP’nin mecliste bu 
lunmaması, halkımı. 
zın ağır bedel öde 
meşine neden olmuş 

tur. Bu seçimler 
Cumhuriyet tarihi 
mizin en önemli 
seçimlerinden biri 
olacaktır. Bayram 
Demir, partimizin 
Gemlik Belediye 
Başkan adayıdır. 
Bizden biridir. O 
bir yiğit, babayiğit, 
bir adamdır. 
Gemliklinin Demir’e 
sahip çıkacağını . 
inanıyorum.” dedi.

DEMİR KONUŞUYOR 
DP Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir ise 
konuşmasında, 
başkan seçilirse 
şunu yapacağım, 
bunu yapacağım 
diye vaadlerde 
bulunmayacağını, 
Gemlik’in ihtiyacı 
olan herşeyi 

yapacağını söyledi. 
Gemlik’te yapılacak 
çok iş olduğunu 
söyleyen Demir, 
15 yıllık tecrübesi 
ile Gemlik’in her 
konuda eksiğini 
gidereceğini belir 
terek, AKP iktidarı 
nın ülkeyi borç ba 
tağına soktuğunu, 
Cumhuriyet değer
leriyle oynadığını 
söyleyerek, "Ben bir 
Atatürk milliyetçisi 
yim. Misaki milli 
sınırları içinde ülke 
bir bütündür. Bu ikti
dar ABD’nin güdümü 
ne girmiştir. Ülkeyi 
bu iktidardan kurtar
manın yolu yerel 
seçimlerden geçer. ” 
dedi. Demir, 
ayrıca gençleri de 
Cumhuriyete sahip 
çıkmaya çağırdı.
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Ankara ‘Aybey’ dedi

Bu adaylar içinde en çok 
kendine güvenen tabiiki 
Belediye Başkanı Mehmet 
Güler di.

Güler en son Line TV.de yap
tığı programda da bunu hisset
tirdi.

Gemlik Belediyesi’nin borçlu 
bir belediyeden 40 trilyon liralık 
yatırım yapan borçsuz belediye 
olması onun en büyük referansıydı.

Ama Başkan Turgut eksiklerini göremedi.
Hep seylenen neydi:
Örgütle ilişki zayıflığı, takım çalışmasının 

olmayışı, halkın içinde olamama, güler yüzlü 
bir belediye yaratma, tek adam olma istemi, 
örgütü küçümseme, vatandaştan, esnaftan 
hatta yakın arkadaşlarından uzaklaşma...

Buna bir de rakiplerini küçümseme eklen
meli..

Gemlik’te AKP içindeki adaylık yarışında 
genel beklenti Mehmet Turgut ve Enver 
Şahin arasında bir tercih olarak düşünülü 
yordu.

s Sonuç düşünüldüğü gibi çıkmadı.
Mimar Cemal Aydın Aybey’ih aday seçil 

meşinde bence en büyük etken, Aybey’in 
Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olması, 
İmar Komisyonu’na başkanlık etmesi, 
mesleği ve yumuşak bir karaktere sahip 
olması olabilir.

Bursa da il örgütüne kendini yakından 
tanıtan Aybey, Ankara’nın tercihi oldu.

A ybey’in gazetemize verdiği ilanlarda slo

ganı şuydu:
“Gemlik’e imar gerek, imara mimar 

gerek.”
Belediye Başkanlığı yarışında öne çıkan 

bir isim oldu.

Muhtemelen buradaki çekişme 
AKP, CHP çekişmesi olacak.

AKP içinde aday olamayan 5 kişi 
nasıl davranacak. Bu önemli.

Gokay Bilir, Sabri Yalın ve Habibe 
Oral’ın bence örgütte tabanı yok.

Mehmet Turgut ve Enver Şahin 
tabanı olan kişilerdi.

Bunlar şimdi Cemal Aydın 
Aybey’e destek verecekler mi?

Vereceklerse gönülden verebilecekler mi?
Yoksa kehren mi destek verecekler?
Bu önemli.
AKP’de bir ayrılık yaşanacak mı?
Bu arada AKP ilçe başkanı Oktay

Kahveci’nin işi zorlaşacak gibi görülüyor.
Sonunda AKP’de de aday belirlendi.
Geriye ANAP ve DSP kaldı.
Onların bence önemi yok.
Yarış artık tüm hızıyla yol alacak.

* * *

DP belediye başkan adayını açıkladı.
Bayram Demir, de kalabalık bir DP’linin 

katılımıyla partililere tanıtıldı.
Genç Parti ilçe başkanı Nizamettin 

Şanlı Bayram Demir’i destekleyecekleri açık
ladı.

Gemlik’te milletvekili seçimlerinde yüzde 
18 oylarının olduğunu, bunun küçümsen
memesi gerektiğini söyledi.

DP’liler bu oy oranına güvenirlerse yanılır
lar.

O, o günkü ortamda alınan oydu.
Çoktan başka yerlere gitti o oylar.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a elde 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

MORTGflG€ 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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GencalLKumsaz’da dublex villa 65.000,YTL_ _ _ _ _ _ _ r— 
Hisartepe Mah. 3+1~ 165i 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,MG- 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______________________ 4M

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, pıasrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL 
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
VEYA SATILIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 

SÜPER “NİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

TV.de
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W, Wi telan atehi açıilalı
CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, 
Bursa'da 'Ergene 
kon'un avukatı' 
eleştirilerine cevap 
verdi. Baykal, 
"Türkiye'nin gün
deminin saptırılması
na, Türkiye'nin bir 
korku imparatorlu 
ğuna teslim edilme
sine, Türkiyemizdeki 
dürüst, namuslu, 
aydın düşünceli, 
Cumhuriyetçi insan- 
larınınn baskı altına 
alınmasına, bu mem
leketin ahlaklı evlat
larının en haksız 
suçlamalarla mağdur 
edilmesine karşı 
elbette mücadele 
edeceğiz." dedi. 
Baykal, partisinin 
Bursa II Örgütü 
tarafından Fethiye 
Kültür Merkezi'nde 
’Partiye Katılım Töre 
nj ve Aday Açıkla 
ması' programında 
gündeme ilişkin 
değerlendirme
lerde bulundu. 
Türkiye'nin seçim 
gündemine girdiğini 
hatırlatan Baykal, 
bu seçime 6 yıllık 
dönemin ortaya 
koyduğu gerçekleri 
değerlendirerek 
gireceğini, gerçek 
gündemin saptırıl-

! maya çalışıldığını 
iddia etti.
Türkiye'nin temel 
gündeminin 'açık' 
olduğunu iddia eden 
Baykal, "Bu gerçek 
gündemin yapay bir 
takım saptırmalara 
teslim edilmemesi

tereddüdü olmamış 
tır, olmayacaktır. 
Devletimizin,

için en büyük duyar 
lılığı gösterme göre
vi nin de kendi omuz 
larında olduğunu 
kaydetti. Baykal, 
"Türkiye’nin gün
deminin saptırılması
na, Türkiye'nin bir 
kcrku imparator
luğuna teslim edilme 
sine. Türkiyemizdeki 
aurust, namuslu, 
aydın düşünceli, 
Cumhuriyetçi insan- 
larınınn baskı altına 
alınmasına, bu mem
leketin ahlaklı evlat
larının en haksız 
suçlamalarla mağdur 
edilmesine karşı 
elbette mücadele 
edeceğiz. Ama halkı 
mızın gerçek gün
deminin saptırılması
na da izin vermeye
ceğiz." dedi. 
Türkiye'nin yeni bir 
noktaya geldiğini ve 
yıllarca CHP'ye oy 
vermemiş, merkez 

sağda sorumluluk 
üstlenmiş insanların 
CHP'ye katıldığını 
savunan Baykal, 
eski siyâsi çekiş 
melerin kenarda 
kaldığını kaydetti. 
Baykal, "Şimdi gün 
Türkiye’ye sahip 
çıkma günüdür. Artık 
önümüzdeki görev, 
l urKiyemız ın anaya 
sal düzenine, laik 
demokratik cumhuri 
yetine, ulusal bütün
lüğümüze, Mustafa 
Kemal Atatürk'e 
sahip çıkma günü 
dür." diye konuştu. 
Her yerde bir ulusal 
silkiniş ruhunu 
gördüklerini aktaran 
Baykal, 'Türkiye 
durumun ciddiyetini 
anladığını, tehlikeyi 
gördüğünü ve kendi
sine düşen görevi 
yapmak için hareke 
te geçtiğini ileri 
sürdü. Baykal, 

şöyle devam etti: 
"Kimsenin Türkiye'yi 
temelde bölmesine 
izin vermeyeceğiz. 
Hepimiz hep berabe 
riz, hep birlikteyiz. 
Bizim Cumhuriyeti 
mizin temelinde 
insanları diniyle 
messebiyle, etnik 
köküyle ayırmak 
yoktur, bundan 
sonra da olma 
yacaktır. Hepimiz 
inancımız, messe- 
bimiz, etnik kökeni
miz ne olursa olsun, 
hepimiz Türk mil
letinin bir parçasıyız. 
Bunu kimsenin 
unutturmasına 
izin vermeyeceğiz. 
Kimsenin kimliği ve 
inancı bir suçlama 
konusu olamaz. 
Herkesin inancıda 
kemliği de onun 
şerefidir. Herkes 
kendi kimliğini kendi 
şerefiyle yaşamak

hakkına sahiptir. Bu haramzade yolsuz

Baykal, Yurtkuran’a CHP rozetini taktı

konuda kimsenin bir luğu olmaktan çıktı.

Atatürk'ün kurduğu 
laik demokratik cum 
huriyet olarak deva 
mim sağlamak hepi 
mizin en öncelikle 
temel görevi. Türki 
ye'yi bir ortadoğu 
ülkesi haline dönüş 
türenlere geçit yok. 
İzin vermeyeceğiz. 
Hepimiz inancımızı 
özgürce yaşayaca 
ğız. Hepimiz dinimi
zle iftihar edeceğiz. 
Ama laik demokratik
Türkiye Cumhuri 
yeti'nde, Atatürk 
Cumhuriyeti'nde 
yaşamaya devam 
edeceğiz." 
Ekonominin kötü 
yönetildiğini iddia 
eden Baykal, 
özellikle yolsuzluklar 
konusunda hüküme 
tin yeterli tedbir al 
madiğini ileri sürdü. 
Baykal, "Türkiye'de 
yolsuzluk artık kişi 
sel, sütü bozuk,

Artık yapısal, kurum 
sal, toplumsal bir 
nitelik kazandı. Yol 
suzluğu yapan artık 
tek kişi değil, kollek 
tif yolsuzluk var. Bu 
da olabilir. Çetedir. 
Bununla da müca 
dele edilir. Bunların 
hepsi masumane 
yolsuzluk haline 
geldi. Ama Türki 
ye'de yolsuzluk için 
dernek kuruyor, 
şirket kuruyor, . 
bir araya geliyor." 
eleş tirisinde 
bulundu.
Baykal, daha sonra 
Bursa, Çanakkale, 
Kütahya gibi 
illerin ve ilçelerinin 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adaylarını 
açıkladı ve partiye 
katılan vatandaşlara 
rozet taktı. Baykahn 
rozet taktığı insanlar 
arasında Uludağ 
Üniversitesi eski 
Röktürü Mustafa 
Yurtkuran da 
yer aldı.

Güç soiönıma Bursa'fla çözüm aranıyor
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
katkılarıyla hayata 
geçirilen 'Göç 
Kaynaklı Sosyoeko 
nomik Sorunların 
Çözümüne Destek 
Projesi'nin 
paylaşım toplantıları 
devam ediyor. 
Kurumsal kapasite 
geliştirmek amacıyla 
görevlendirilen 
Avrupa Birliği uz 
mantarından oluşan 
konsorsiyum temsil
cileri, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi 
Genel Sekreteri 
Hüseyin Konçak 
ile Genel Sekreter 

Yardımcısı Muam 
mer Subaşı ve üst 
düzey bürokratlarla 
bir araya gelerek 
projenin genel 
hedefleri ve yapıla
cak çalışmalar 
konusunda görüş 
alışverişinde 
bulundu.
Genel Sekreter 
Hüseyin Konçak, 
2005 yılından bu 
yana hazırlık çalış
maları devam eden 
projenin uygulama 
aşamasına 
gelindiğini belirtti. 
Göçün Bursa için 
çok önemli bir sorun 
teşkil ettiğine deği

nen Konçak, bu 
sorunların çözümü 
için proje kapsamın
da her türlü 
kaynağın seferber 
edileceğine 
dikkat çekti. 
Toplantıya ayrıca 
Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı Merkezi 
Finans ve İhale 
Birimi'nden de bir 
temsilci katıldı. 
Toplantının ardın
dan, yapılacak çalış
malar kapsamında 
kurumsal kapasiteyi 
arttırmak, sosyal ve 
ekonomik ente
grasyonu sağlamak 
amacıyla 2010 ile

2020 yılları arasını 
kapsayan strateji 
planı tüm pay
daşların katılımıyla 
hazırlanacağını ve 
stratejik plan 
çalışmalarında 
Bursa Valiliği, 
ilgili sivil toplum 
kuruluşları^ meslek 
odaları, kamu' 
kurum ve kuru
luşlarının temsilci
lerinden oluşan 
çalışma gruplarının 
göçten kaynaklanan 
sosyal ve ekonomik 
problemlerin 
çözümüne yönelik 
stratejiler üreteceği 
belirtildi.

KftŞM B€KL€M€K YOK
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

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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öoğalgazda indirim 
bahara kaldı

Enerji ve Tabii Kay 
naklar Bakanı Hilmi 
Güler, doğal gaz 
Sıkıntısı konusunda 
Türkiye’yi sorunsuz 
yönettiklerini belirt
ti. Güler, ay sonuna 
doğru indirim he 
saplamalarını yapa 
caklarını söyledi. 
Güler, Sakarya 
Valiliğini ziyaretinde 
gazetecilerin soru
ları üzerine, Rus 
ya'dan gelen doğal 
gazdaki kesinti 
nedeniyle Avru 
pa'da çok büyük bir 
enerji krizi olduğu 
nu, bunu Türkiye'de 
hissettirmediklerini 
söyledi. Yapılan 
yatırımlar sayesin 
de, doğal gaz krizin 
de aynı zamanda 
tesislerin de testten 
geçirilmiş olduğunu 
ifade eden Güler, 
enerji krizinin iyi 
yönetildiğini ve 
bunun çok önemli 
olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

IP‘Şu anda gazımızın 
î üçte biri gelmiyor, 
j Gelmediği halde 

;iu yönetebilmek 
yaptığımız 
isabetli yatırımların 
aynı zaman da 
ispatı oluyor. 
Bazı ülkelerde 
gaz kesintisinden 
dolayı milli 
güvenlik kurulları 
toplanıyor.
Olağanüstü hal ilan 
edilen ülkeler de 
var. Ama biz

Türkiye'yi çok 
şükür sorunsuz 
yönetiyoruz. Elekt 
rik üretimimizde en 
ufak bir sorun yok. 
Bazı basın organ
larında elektrikle 
ilgili birtakım şeyler 
çıktı. Öyle bir şey 
söz konusu değil. 
Yani bizim sistemi 
miz çok şükür do 
ğal gazda da elek
trikte de sorunsuz 
bir şekilde, altını 
çizerek söylüyorum. 
Sorunsuz bir şek
ilde sürüyor. Bu da 
bizim yaptığımız 
yatırımların isabet 
liliğini ve yerinde 
liğini göstermiş 
oluyor." 
Güler, bir gazete 
cinin, "Batı hattın
dan ne zaman 
doğal gaz verile
cek?" sorusuna 
da şu yanıtı verdi: 
"O noktada biz 
de çok yoğun 
girişimlerde 
bulunuyoruz.
Hem Rus enerji 
batanıyla hem 
Uk.ayna enerji 
bakanıyla görüşme 
halindeyiz.
Biz de ara bulucu 
gibi yardımcı 
oluyoruz. Dün de 
AB yetkilileriyle 
görüşmelerimiz 
oldu. Büyük bir ihti
malle önümüzdeki 
bir kaç gün içinde 
olumlu sonuçlar 
çıkacağını 
umuyoruz."

Sahibinden satılık
amimrİi 1998 model LPGli Kartal 
fflBİGSM:(0.532)4686890

e, 
E 
M

I 
K 
R 
E 
H

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. - 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513.12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51.
C.Savcılığı 5.13 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72

" Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil. Kq$ 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 543 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. 51,3 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUB - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 3G3 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 55 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 3033
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

;R^ 
E;

Devlet Hastanesi, 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 £0
Zabıta 513 24 32
Otobüs İşlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 2'5
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Arıza Yalnız 185.

IS
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemîİk'Yaksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94
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CHP Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in seçim bürosu hizmete görkemli bir törenle açıldı

Güler miting gibi açılış yaptı

Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler’in 
seçim bürosunun 
açılışı mitinge 
dönüştü.
Dün, saat 16.oo da 
İstiklal Caddesi’nde 
bulunan BatUm 
İş Hahı’nın birinci 
katının Seçim 
Bürosu olarak açılışı 
için düzenlenen 
törene havanın 
soğuk olmasına 
karşın kalabalık 
bir partili ve . 
davetli katıldı. 
CHP MKYK Üyesi 
Ali Nihat Irkörücü, 
Bursa milletvekilleri 
Kemal Demirel, 
Abdullah Özer, 
İl Başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı 
Sena Kaleli, Nilüfer 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozoey, 
il yöneticileri, 
Akçalar Belediye 
Başkanı ve çok sayı
da vatandaş katıldı. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, açılışta 
yaptığı konuşmada, 
bir yıllık çalışma

sonucu Gemlik yerel 
seçimlerine hazır
landıklarını, Gem 
lik’te birşeyierin sü 
rekli bozuk gittiğini, 
bütün Gemliklilerin 
bunu gördüğünü, 
yerel seçimler 
için adaylarının da 
Gemlik’te ilgi 
gördüğünü söyledi. 
Törende konuşan 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan işe 
Gemlik’te belediye 
başkan adayını 
belirledikten sonra, 
Fatih Mehmet Güler 
ile bir yıla yakın 
zaman içinde çeşitli 
toplantılar yaparak, 
Gemlik’e nelerin 
yapılabileceğini 
görüştüklerini 

söyledi. Akdoğan, 
“Umurbey’de başarılı 
hizmetlere imzasını 
atan Güler’i alarak, 
daha büyük bir yere 
Gemlik’e hizmet ver
mesi için belediye 
Başkanı adayı yap
tık.” dedi. Akdoğan, 
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
Gemlik’i iyi yönete 
mediği için Belediye 
Başkanını değiştir 
diği söyledi. Daha 
sonra söz alan CHP 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kaleli, Türkiye’de ve 
kentler de zihinsek 
dönüşüm gereketiği- 
ni belirterek, “Kentle 
ri ortak akılla yönet-

mek zorundayız. 
Zihinsel yönetimi 
kentsel yönetime de 
dönüştürebilirsek, 
kentler değişir. Bu 
nedenle Bursa’da 
birçok kanaat lider
lerinin görüşlerini 
aldık. Gemlik Bursa 
demektir. Bursa 
Gemlik. İlçenizin 
sorunlarını öğrendik, 
ulaşım, su, derelerin 
ıslağı, zeytin üretici 
sinin sorunları... 
İşimize, aşımıza, 
onurumuza sahip 
çıkacağız. Zamam 
değişim zamanı, 
zaman CHP’nin ikti
darı zamanı” dedi. 
Daha sonra söz 
alan CHP Gemlik 
Belediye Başkan 

adayı Fatih Mehmet 
Güler, “Gemlik’i 
inceliyoruz.
Gemlik’te en büyük 
eksiklik, birlikte 
hareket etmemesidir. 
Gemlik’te birkaç kişi 
biraraya gelip bir iş 
yapmayı beceremi ■ 
yor. Biz başarmak 
zorundayız. İnsanına 
değer veren, önem 
veren bir belediyeci
lik anlayışı sergileye
ceğiz. 1200 kişi ile 
anket düzenledik. 
Gerrilik’in sorunlarını 
tespit ettik. 70 kişilik 
kanaat önderleri 
ile görüştük. Biz, 
göreve geldiğimizde 
belediye ile halk 
arasındaki kalın 
duvarları yıkacağız.

Önce insan ilişki 
siyle hareket ede
ceğiz. Güler yüzlü, iş 
yapan belediye ola
cağız. Halkın çıkarla 
rını kişisel çıkarların 
önünde tutma zama 
nı geldi. Tek yumruk, 
tek nefes, tek yürek 
olma zamanı geldi. 
Biz, başarmak 
zorundayız. Başarıyı 
29 Mart akşamı yaka 
layıp, 30 Mart’ta kol 
tuğa oturmak olarak 
görmeyin. Bizim için 
başarı 5 yıl sonra 
halkımızın gönül 
tahtında oturmasıdır. 
El birliğiyle, gönül 
birliğiyle Gemlik’i 
güzel günlere taşıya
cağız inancındayım" 
dedi. Daha sonra, 
seçim bürosunun 
kurdelesi, CHP 
Bursa Milletvekilleri, 
İl Başkanı, Nilüer 
Belediye Başkam 
tarafından 
kesilmesiyle açıldı. 
Kurdelenin kesilme 
sinden sonra, Batum 
İş Hanı binasının 
elektrik sigortaları 
atınca, seçim 
bürosuna 
karanlıkta girildi. 
Fatih Mehmet 
Güler’in Umurbey 
Belediyesi’nde 
yaptığı çalışmaların 
fotoğrafları ile 
bezenen büroda, 
ayrıca Güler’in 
belediye başkanı 
olduğunda gerçek
leştireceği projeler 
de sergilendi.
Elektriklerin gelme 
sinden sonra ortalık 
aydınlanırken, salo 
na saz ekibi girerek, 
Fatih Mehmet Gü 
ler’in adaylığını 
özgün müzikler 
ile kutladılar.



Enver Şahin, "Bu adayla Gemlik'te seçim kazanılmaz"

ftKP fle sular bulandı
AKP’nin Gemlik Belediye Başkan adayının belirlenmesi üzerine, sonucu haksızlık olarak 
niteleyen aday adaylarından eski İlçe Başkanı Enver Şahin, pazar günü Başbakan Erdoğan’ı 
arayarak, “Bu adayla Gemlik’te seçim kazanılmaz” dediği öğrenildi. Şahin, temayül yokla
malarında, anketlerde kendisinin birinci çıkmasına karşın parti prensiplerinin hiçe sayıldığını ve 
bu karar karşısında ne yapacağını bir iki güne kadar açıklayacağını söyledi. Haberi sayfa 3’de

GemlikKHrfez
________ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Genelkurmay, Ergenekon soruş
turmasının emekli ve muvazzaf 
subaylara uzanmasından sonra 
Mayıs 2008'de başlattığı soruş 
turmayı derinleştirdi. Sayfa 6’da

Milil Milli
v Başbakan ve AKP Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tara 
fından Ankara’ya çağrılarak Gemlik 
Belediye Başkanı adaylığı Türki 
ye’ye duyurulan Mimar Cemal Aydın 
Ay bey, dün Bursa’ya dönerek İl’de 
yapılan toplantılara katıldı. Bugün 
Gemlik’e gelecek olan Cemal Aydın 
Aybey, saat 14.oo’de AKP İlçe Bina 
sında partililerce karşılanacak. Ay 
bey’in kamuoyuna ilk açıklamasını 
yapacağı bildirildi.

Ticaret Odası te Borsa'da
seçimiaWmibellioldu

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Gemlik 
Ticaret Borsası’nda yapılacak seçimler için 
takvim belli oldu. TSO’da Kemal Akıt yeni 
den aday olacağı sinyallerini verirken, Bor 
sa’da üç kişinin adı geçiyor. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış iılıı lıışıı rtijiW İlil
Enver Şahin’in tepkisi

AKP’de aday belirlenmesi sancılı geçiyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da 

Bursa’nın 17 ilçesi ile birlikte Gemlik Belediye Başkan 
adayını da açıklaması bu işin sona erdiğini gösteriyordu.

Ama örgütte sancı yeni başladı.
Bursa BUTTİM’de yapılan temayül yoklamasında, oyla

mada en çok oyu Enver Şahin’in aldığını duymuştuk.
Dün öğrendik ki, Şahin’in adı açıklandıktan 20 dakika 

sonra, yoklama sonucu değiştirilmiş.
Cemal Aydın Aybey’in yoklama galibi olduğu açıklan

mış..
Buna kızan Şahin, Başbakanı arayarak üzüntüsünü 

dile getirmiş. Devamı sayfa 5'de

Aniteks Gemlik 
Mağazasında etike 
tin yarısı indirimi 
dün vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü. 
Dün başlayan indi 
rim günleri, Aniteks 
Gemlik Mağazasının 
5. kuruluş yıldönü 
mü nedeniyle dü 
zenlendiği açık
landı. İndirim gün
leri 5 yıl sürecek. 
Haberi sayfa 2de

CemlikOzel 
Çocuklar

SuorKulühü 
kuruldu

Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim Merke 
zi Müdürü Tamer 
Sivri, bir ilke daha 
imzasını atarak, 
Gemlik’te ilk kez 
Özel Çocuklar 
Spor Kulübü’nü 
kurdu. Kulüp, 
haftada bir gün 
eğitim verecek.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Krize karşın ucuzluğa büyük ilgi
Aniteks Gemlik Mağazası’nm açılışının 5. yılı nedeniyle fiyatları 
5 günlüğüne etiketin yarısına indirmesi vatandaştan ilgi gördü.
Aniteks Gemlik 
Mağazasında 
etiketin yarısı 
indirimi dün 
vatandaşlardan 
büyük ilgi gördü. 
Gemlik Mağazasının 
açılışının 5. yılı 
nedeniyle düzenle
nen yüzde 50 
indirim kampanyası 
nedeniyle müşteri 
çekmek için pal- 
yançolu animasyon 
düzenleyen Aniteks 
mağazası, kısa 
sürede beklenen 
ilgiyi gördü. 
Mağaza krize 
karşın, yüzde 50 
indirim nedeniyle 
adeta dolup taştı. 
Aniteks Gemlik 
Mağazası ilgilileri, 
kampanyayı

5 günle sınırlı 
tuttuklarını, 
indirimin yüzde 
20 yapıldığını, 
yüzde 50 indirimin 
indirimsiz fiyatlar 
Üzerinden Gemliklile 
re sunulduğunu 
söylediler.
Mağazalarından

alışveriş yapan 
müşterilerine 
cep telefonlarından 
mesaj ile duyuru 
yaptıklarını da 
söyleyen ilgililer, 
ilk günkü durumdan 
çok memnun 
olduklarını 
dile getirdiler.

Ticaret OUası re Borsa’ıla seçim lakMimi helli oldu
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda 
yapılacak seçimler 
için takvim 
belli oldu.
Gemlik İlçe Seçimi 
Kurulu tarafından 
yapılacak olan 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Ticaret 
Borsası Meslek 
Komite seçimleri 
2 Şubat 2009 
Pazartesi günü 
saat O9.oo ile 
17.oo arasında 
gerçekleştirilecek. 
Meslek Komite- ' 
lerine asil ve 
yedek üye seçimi 
yapılacak.

7 Şubat 2009 
tarihinde ise Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı asil ve 
yedek üyelerinin, 
disiplin kurulu 
üyelerinin ve 
yedekleri ile 
Birlik Genel Kurulu 
asil ve yedek 
üyeleri için 
saat 14.oo ile 
17.00 arasında 
ayrı ayrı sandıklar 
kullanılarak 
seçim yapılacak. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
seçimleri 
Oda binasında, 
Ticaret Borsası 
seçimleri ise 
çevre yolundaki

Ticaret Borsası 
binasında 
yapılacak.

AKIT YENİDEN
ADAY
7 Şubat 2009 günü 
yapılacak olan

Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlık 
seçimlerine 
bugünkü Başkan 
Kemal Akıt yeniden 
aday olduğunu 
geçtiğimiz ay 
yapılan Oda meclis 
toplantısında 
meclis üyelerine 
“Ben sizinle ye
niden çalışmaya 
hazırım” diyerek, 
seçimlerde 
aday olacağının 
sinyalini vermişti. 
Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkanlık seçim
lerinde ikinci bir 
adayın çıkması 
beklenmezken, 
meslek komitelerinin

bazılarında çekiş 
melerin yaşanacağı 
belirtiliyor.
Şimdiden Oda 
seçimleri için 
kulis çalışmalarına 
başlandı.
Ticaret Borsası 
Başkanlığı için 
üç kişinin adı 
geçiyor.
Nazım Bayrak, 
Mehmet Dillioğlu 
ve İlhan Acar’ın 
listelerini hazırla
maya başladığı, 
bu seçimlerde de 
Ticaret Borsası’nın 
geçtiğimiz seçim
lerde olduğunu 
gibi kritik bir 
seçim yaşanacağı 
belirtiliyor.

MEB’den 
okullara 
Filistin 
genelgesi

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, hayatını 
kaybeden Filistinliler 
için bugün okullarda 
1 dakikalık saygı duruşun
da bulunulmasını istedi. 
Çelik, genelgede, 
şunları kaydetti: Çelik, 
konuya ilişkin yayımladığı 
genelgede, İsrail'in 17 
gündür süren saldırıları 
nedeniyle hayatını 
kaybeden yüzlerce 
Filistinli, özelikle de 
çocuklar ve öğrenciler 
için bir dakikalık saygı 
duruşunda bulunulması 
talimatını verdi.

Çelik, genelgede, 
şunları kaydetti: 
"İlk ve ortaöğretim 
kuramlarında 13 Ocak 
2009 Salı günü saat 
11.00'de tüm sınıflarda 
veya toptu olarak 
gerçekleştirilecek saygı 
duruşu ile Filistin'de 
yaşanan zulüm telin 
edilirken Filistin halkı 
ile de dayanışma 
sergilenecektir. Ayrıca 
ilk ve ortaöğretim kuram
larında 'Filistin'de insanlık 
dramı" konulu bir resim ve 
kompozisyon yarışması 
düzenlenecek, dereceye

girenler ülkemizde ve yurt 
dışında çeşitli platformlar
da sergilenerek

kamuoyunda gerekli 
duyarlılığın sağlanmasına 
katkıda bulunulacaktır."
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Enver Şahin, "Bu adayla Gemlik'te seçim kazanılmaz"

n abı Mili
YazıYORUM

AKP aday adayların
dan Enver Şahin, 
temayül yoklamasın
da kendisinin en 
çok oy almasına 
karşın Cemal Aydın 
Ay bey'in aday 
gösterilmesini 
içine sindiremediğini 
söyledi.
Şahin, Başbakan 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı arayarak, 
durumu kendisine 
anlattığını, 
Başbakanın da 
yanıltıldığını 
öğrendiğini söyledi. 
Enver Şahin, 
arkadaşlarıyla 
durum değer
lendirmesi yaptık
larını, kendisinin de 
seçilme gücünün 
olduğunu, kararı 
birkaç gün içinde 
verecekleri bildirdi. 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel 
Başkanı ve 
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 
Ankara'da 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayları 
ile Bursa’nın 17 
ilçesinin belediye 
başkan adayını 
açıklamasından 
sonra, Gemlik 
adayının Mimar 
Cemal Aydın Ay bey 
olduğunun .öğre
nilmesi Gemlik 
AKP'de suları 
bulandırdı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı ve diğer 
adaylar önceki 
gece Bursa'ya 
döndüler.
AKP'li belediye 
başkan adayları 
dün Bursa'ya 
davullu, zurnalı 
ekip ve partililerce 
sevgi gösterileriyle 
karşılandılar.

İLDE TOPLANTI 
YAPILDI 
Adayların Ankara 
dan Bursa'ya 
dönmesinden sonra,

İl başkanlığında 
ilçe ve il örgütünün 
de katıldığı bir 
toplantı düzenlendi. 
Parti içinde aday 
seçilemeyenlerin 
tepkili olacağı 
dikkate alınarak, 
parti içinde birlik 
ve beraberliğin 
bozulmaması 
istendi.
İlçe Balkanlarından 
bunun önleminin 
alınması istendi. 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci de dün 
bu toplantıya 
katılanlar 
arasındaydı.

ENVER ŞAHİN 
BEKLEMEDE 
Olay Gazetesi 
Köşe Yazan Yusuf 
Kayışoğlu'na 
yaptığı açıklamalarla 
ilgili olarak dün 
Gemlik gündeminde 
en çok konuşulan 
kişi AKP eski 
İlçe Başkanı 
Enver Şahin oldu. 
Şahin, Gemlik 
adayının belli 
olmasından sonra 

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ı 
arayarak, sonucun 
Gemlik'te 
hayal kırıklığına 
neden olduğunu 
söylediğini ve 
üzüntüleri ilettiğini 
belirtiyor.
Köşe yazısını 
doğrulayan Şahin, 
Başbakan'a parti 
içi seçim kriterlerini 
hatırlattığını, 
temayül yoklamasın
da kendisinin en çok 
oy alan kişi olması
na karşın, bunun 
20 dakika sonra 
değiştirildiğini 
belirterek, 
Başbakanla 
aralarında şöyle 
bir konuşma 
geçtiğini söyledi: 
"Başbakanımıza 
gösterilen adayın 
belirtilen kriterleri 
geçemediğini 
söyledim. Bana 
"Kamuoyu ve 
temayüllerden 
çıkmış" dedi.
Ben de bunun 
doğru olmadığını 
kendisine ilettim. 
Önce benim adımın 

açıklandığını, 
20 dakika sonra 
değiştirildiğini 
söyledim. Bunu 
nereden duyduğumu 
sordu. İl Başkanının 
söylediğini 
bildirdim. Başbaka 
na bu adayla 
Gemlik'te seçim 
kazanılmasının zor 
olduğunu belirttim, 
adayı kimsenin içine 
sindiremediğini dile 
getirdim. Bana, siz 
yardımcı oy yokla
masına uyulacağı 
sözü verilmesine 
karşın buna uyulma
masının etik 
olmadığını ve değer
lendirme sonuçları
na kırgınlık duy
duğumu söyledim. 
Önceki gece, 
sonuçların Gemlik'te 
duyulması üzerine 
Şahin'i destekleyen
ler Enver Şahin 
ile bir araya gelerek 
durum değer
lendirmesi yaptılar. 
Enver Şahin, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
"Ben, üzüm hoşafı 
içenlerin, büftek 
yiyenlere Gemlik 
halkının gerekli 
dersi vereceğine 
inanıyorum." dedi. 
Başbakanın* 
bazı kişilerce 
yanıltıldığını da 
söyleyen Enver 
Şahin, "Şimdi 
beni sevenlerle 
durumu istişare 
ediyoruz. Kendimize 
bir yol haritası 
çizeceğiz. Biri iki 
gün içinde bir 
karar vereceğiz. 
Bu durumu içimize 
sindiremiyoruz.
Ben sevilen ve 
tabanı olan bir 
insanım. Bana 
güvenen insanların 
güveni sarsıldı. 
Ben güçlüyüm, 
bu gücümü 
gerekirse 
göstereceğim." 
dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Böyle aday olunmaz!....
Cumartesi gecesi bir arkadaşım telefon

da “Aday Cemal Aydın Aybey “ oldu dediği 
zaman bir yanlışlık olmasın dedim.. Sonra 
İnternete girerek bu haberin doğru olduğu 
nu öğrendim... Doğru idi...

Ey AKP’liler, teşkilat, verdiğiniz temayül 
oyları gördünüz boşuna.

Sîzleri adam yerine dahi koymadılar..
Eğer genel merkezde adamın varsa, eğer 

onlara uygun bir kişi isen, merkezin 
yalakası, onların emirlerini yerine getirecek 
bir piyon isen sana mührü verirler..

Bu sözlerim önce sana; Sayın Enver 
Şahin...

Teşkilatını canlandırdın, iyi işler yapmaya 
çalıştın ama gördün bir kalemde seni sildi 
ler...

Yazık oldu..
Demek ki çalışmak, bu işlere gönül ver

mek boşuna.
Gemlik Körfez gazetesinin yaptığı 

ankette, binlerce oy aldın, ben bunların bir 
kısmının adamlarının yaptığını biliyorum 
ama yine de benin tahmine göre 2000 -3000 
oyun var iken 116 oy alan “Aybey” seni 
harcadı, adeta merkezin yardımıyla yedi, 
bitirdi..

Bak arkadaşım benim yaşım senden 
ileride (75), bunları bildiğim için yıllarca 
siyasete girmedim..

Zamanında Anavatan partisinin hızlı gün
lerinde, rahmetli Adnan Kahveci Gemlik 
Belediye başkanlığını teklif ettiği zaman ben 
bunu reddettim...

Benim para da pulda işim yoktu (şimdi de 
yok), iş yapmaya gelecektim ama siyaset 
benim anladığım gibi yürümüyor..

Ayaklar baş oluyor..
Bir sözüm de Sayın Mehmet Turgut’a...
Başkan sana da yazık oldu.. Üzüldüm...
Yanlışlarınla, doğrularınla bu ilçeye bir 

şeyler vermeye çalıştın, birikimler yaptın, 
Tam meyvelerini olgunlaştırdın, genel 
merkez seni de yedi..

Nerede Altan Karapaşaoğlu...?
Şunu da sayın okurlarım yazmak boynu

mun borcu, Mehmet Turgut Belediyeciliği 
iyi öğrenmişti...

Benimde arkadaşım Rahmetli vali Ahmet 
Başsoy’un desteği ile bu işin uzmanı 
olmuştu..

Çalmadı, çaldırmadı sözleri çıktı..
Doğruydu..
Geçen seçimde oyumu ona vermiştim..
Şimdi AKP’ye vermeyeceğim..
Ben particilik yapan, yukardan zorla getiri 

len, daha önce de seçime katılıp, kaybeden 
bir adaya oy vermem.

Oyumu açıkça söylüyorum.
Bu yerel bir şeçimdir, bu işe layık, bu işi 

yapabileceğine inandığım aday hangi par
tide olursa olsun, aklımın gereği ben onu 
desteklerim.

O da bu seçimlerde Fatih Güler..
Yerel seçimlerde parti tutulmaz, belediye 

nin iyi çalışmasından hepimiz yararlanaca 
ğız.

Bu da biline..

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

"reM A ▲ “SUYUNU BOŞA 
I M HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama" - * 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de kafalın MM

»Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Özel Çocuklar
Spor Kulübü kuruldu
Gemlik Özel Türe 
Özel Eğitim Merkezi 
Müdürü Tamer 
Sivri, bir ilke daha 
imzasını atarak, 
Gemlik’te ilk kez 
Özel Çocuklar Spor 
Kulübü’nü kurdu. 
Yönetim Kurulu’nun 
çoğunluğu Beden 
Eğitimi öğretmen
lerinden oluşan 
Gemlik Özel 
Çocuklar Spor 
Kulübü, lisanslı 
sporcular yetiştirip, 
Engelli Çocuklar 
Federasyon u’nun 
düzenlediği atletizm, 
jimnastik, yüzme, 
bowling, kayak 
dallarında yarış
malara katılacaklar. 
Gazetemize açıkla
ma yapan Gemlik 
Özel Çocuklar Spor 
Kulübü Başkanı 
Tamer Sivri, haftada 
bir gün gönüllü 
Beden Eğitimi öğret
menlerinin eşliğinde 
özürlü çocuklar

Spor karşılaşmaları
na hazırlanacak. 
Gemlik Atatürk 
Kapalı Spor Salo 
nu’nda Engelli 
Çocuklar Federas 
yonu’nun 
düzenleyeceği 
yarışmalara burada 
hazırlanacak olan 
engelli sporcuların 
başarılı olması 
halinde Uluslararası 
karşılaşmalara da

katılacağını söyledi. 
Özel Çocuklar 
Spor Kulübü 
Yönetim Kurulu 
şu kişilerden oluştu. 
Tamer Sivri, Bülent 
Aktaş, Ali Görücü, 
Cihan Uğur, 
Ali Bilgin, 
Üye-Beden Eğitimi 
Öğretmenleri 
Ali Doler Bursaspor 
Altyapı Antrenörü 
ve Zeki Zeybekçi

GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU 
BAŞKANLIĞINDAN

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
ORGAN SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ 

DUYURU
2 Şubat 2009 Pazartesi günü saat 09.00 ile 17.00 

saatleri arasında Meslek Komitesi Asil ve Yedek Üye 
Seçimi ile Meclis Asil ve Yedek üye seçimi,

07 Şubat 2009 tarihinde ise Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri, 
Disiplin Kurulu Asil ve yedek üyeleri ile Birlik Genel 
Kurulu Asil ve Yedek üyeleri seçimi 14.00 ile 17.00 saat
leri arasında ayrı, ayrı sandıklarda aynı sandık kurulunca 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası binasında yapılacaktır.

Seçime katılacak Meslek grupları sandık seçmen 
listeleri 15-16-19 Ocak 2009 tarihinde Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ilan yerinde askıya çıkacaktır.

hanen duyurulur.
Dilek TOSUN-36811 

Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanı

HMM
Türk Telekom 
kurumunun İskele 
Caddesi’nde bulu
nan binası baştan 
sona yenileniyor. 
Yaklaşık bir yıl 
önce Türk Telekom 
Gemlik İşletme 
binasında başlayan 
güçlendirme ve 
yenileme çalış
maları son 
aşamasına geldi. 
Kolonlarda ve 
duvarlarda yapılan 
beton perde çalış
malarından sonra 
Türk Telekomun 
Belediye Parkı 
girişinde olan girişi 
de değiştirilerek, 
İş Bankası’nın yan 
sokağına alındı. 
Önceki gün, 
çalışanlar tarafından 
Türk Telekom’un 
yeni tabelası giriş 
kapısının üzerine 
monte edildi.
Mermer ve boya 
çalışmalarından 
sonra, Türk Telekom 
hizmet binasının 
yeni yüzüyle

Gemliklilere hizmet 
verilmeye başlaya
cağı açıklandı.
Türk Telekom geçici

olarak Gazhane 
Caddesi’nde 
abonelere 
hizmet Veriyor.

ipıaHMimıiıitai
Diyanet İşleri Baş 
kanlığı tarafından 
yurt dışına gönderil 
mek için açılan sına 
vı kazanan 109 kişi, 
Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve Fle 
menkçe dillerini 
öğrenecek.
Bursa'da Nilüfer 
Diyanet Eğitim Mer 
kezi'nde düzenlenen 
dil kursunun açılışı
na Bursa Valisi

Şahabettin Harput, 
Nilüfer İlçe Kayma 
kamı Ekrem Çalık, 
İl Müftüsü Mahmut 
Gündüz ve , 
kursiyerler katıldı. 
Türkiye genelinde 
imam hatip mezun
ları, Kur'an kursu 
hocası ve müftülerin 
katıldığı eleme 
sınavını kazanan 
109 kursiyer, 
yazılı sınav

sonucu Bakanlık 
lararası Kültür 
Komisyonu'nda 
mülakattan geçirildi. 
Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve 
Flemenkçe 
dersleri almaya 
başlayan kursiyer
ler, 6 aylık kurs 
bitimi sonunda 
değişik ülkelerde 
4 yıl boyunca 
görevlendirilecek.

BURSA 9. NOTERLİĞİ NE
Gemlik Ticaret Sicili Memurluğu’nun Gemlik 
Z3682 sayısında kayıtlı Demirsubaşı Mah.
Ahmet Dural Meydanı No: 2/1 Gemlik / BURSA 
mahalde faaliyette bulunan ÖZLEM ASLAN ile 
aramızda akdedilen acentelik sözleşmemizi, 
sözleşmedeki yetkiye dayanarak tek taraflı 
olarak feshettik. Sözleşmeye müsteniden 
Bursa 9. Noterliğince 15.09.2004 tarih ve 
40099 yevmiye numarası ile onaylı acentelik 
mukavelemiz ve Bursa 9. Noterliğince 
15.09.2004 tarihi 40100 yevmiye numarası ile 
ohaylı acentelik vekaletnamemiz ile verilen 
yetkiler kaldırılmış ve acente ÖZLEM ASLAN 
yetkilerinden azil edilmiştir.

AKSÎGORTA A.$.
Şemsettin Murat ÖZEK Ata Özenç AKTUNA 

Bölge Mdr. Bölge Mdr. Yrd.

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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



13 Ocak 2009 Salı Gemlik KBrffez Sayfa 5

Enver Şahin’in tepkisi....

Dünkü Olay Gazetesi’nde 
Yusuf Kayışoğlu ile konuşan 
Enver Şahin içini dökmüş.

Dün, ben de kendisini 
arayıp, bu sözlerin kendisine mi 
ait olduğunu sorduğumda, 
“evet” cevabını aldım.

Şahin, Kayışoğlu’na anlattık
larını bana da anlattı.

Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı pazar günü aradığını 
ve bizim haberimizde de geçen konuşmaları 
yaptığını söyledi.

Doğrusu cesaret işi.
Başbakan ve Parti GenelBaşkam’na, “bu 

adayla Gemlik’i kaybedersiniz” demek, her 
babayiğidin işi değil.

Cesöret gerektirir, herşeyi göze almak 
demektir.

Şahin, Bursa’daki temayül yoklamasında 
kendisinin en çok oyu aldığını, il başkanın- 
dan bunu duyduğunu Başbakan’a söylemiş.

Başbakanın birileri tarafından yanıltıldığı
na inanıyor.

Partisinden aday gösterilen Mimar Cemal 
Aydın Aybey’in başarılı olamayacağını 
açıkça ilan ediyor.

Bu, Cemal Aydın Aybey’e “destek olmaya
cağım” demektir.

Enver Şahin, parti içinde beklenen kriter
lere uyutmamasından da yakınıyor.

Aybey’in parti örgütünde hiç desteği 
olmadığını söylüyor.

Buna karşın, aday yapılmasını “kendine

Güıie Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_güler@hotmail.cqm

rine karşı, örgüte karşı haksızlık bu” diyor.
Temayül, kamu oyu yoklamaları, sivil 

toplum örgütleriyle ilişkilerde Aybey’in 
kriterleri aşamadığını Başbakan’a söylediğini

belirtiyor.
Kısacası, Enver Şahin kendisine 

haksızlık yapıldığına inanıyor.
Ama, buna karşın Başbakanın 

Aybey’e yardımcı olmasını, birlikte 
çalışmalarını istediğini söylüyor.

Bu durumdan sonra bence bu 
biraz zor.

Enver Şahin, kendine destek 
veren, muhtarlar, yerel dernek tem
silcileri ve partililerle görüşmelerini 

sürdürüyor.
Dün kendisiyle yaptığım konuşmadan 

sonra izlenimim Şahin’in durulması biraz zor.
Çünkü, Enver Şahin, kendisini güçlü 

görüyor. t
Arkasında bir kitlenin kendisini destek

lediğini, kendisi neredeyse onların da orada 
olacağına inanıyor.

Şahin, bir arayış içinde.
Belki de kendisine başka partilerden “gel 

bizim adayımız ol” diyen var.
, Belki de “Ben bağımsız aday olarak 

çıkarsam yine seçilirim” düşüncesini taşıyor. 
Görüşmemde bunları hissettim.
Ama siyaset bu, şimdi sular bulandı, bir 

süre sonra sinirler yatışır, sular da durulur.
Birileri gelir, yatıştırır Şahini..
Bekleyip göreceğiz.
Mehmet Turgut kırgın değil mi?
Bence kırgın.
Ama, Şahin gibi tepkisini dışa vurmuyor. 
Daha olgun bir siyasetçi gibi davranıyor. 
Mutlaka bir bildiği vardır.

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

GÜLERYÜZLÜ 
HİZMET

UYGUN
FİYAT

İTİNALI 
SERVİS -a

✓ Sıcak , Soğuk Mezeler
9 Izgara Çeşitleri 

Balık Çeşitleri 
k Yerli Yabancı İçki

(0.224) 513 49 24-514 36 00
| İstiklal Cad. Gürle İş Mrk. Üstü ■ GEMLİK

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGflGC BROKÇAİ

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 120 m23t 1 tabi, pimapen, laminant parke SUM- 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. 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 
^KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:ler@hotmail.cqm
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ISK'ıla troeneton önlemleri
Genelkurmay, 
Ergenekon soruş
turmasının emekli 
ve muvazzaf 
subaylara uzan
masından sonra 
Mayıs 2008'de 
başlattığı soruş 
turmayı 
derinleştirdi. 
Kuvvet komutan
larını toplayan 
Genelkurmay 
Başkanı 
Orgeneral İlker 
Başbuğ'un 
bir dizi yeni 
emir verdiği 
öğrenildi. 
Edinilen göre 
orgeneral Başbuğ 
başkanlığında 
7 Ocak 2009'de 
Ge nelkurmay 
Karar gâhı'nda 
kuvvet komutanları 
ile yapılan toplantı
da alınan önemli 
emirler ve alınan 
önlemler:

DOSYALAR 
İNCELENSİN 
EMİR: 
Gözaltına alınan 
ve tutuklanan 
görevdeki subay/ 
astsubayların , 
dosyaları ince
lensin. Askeri 
personelin iddia 
edilen terör 
eylemine nasıl 
karıştıkları da 
değerlendirilecek.

ÖNLEM:
TSK'nın yıpratıl- 
masına yol açan,

hukuki meşruiyeti 
olmayan, askeri 
personelin görev 
tanımı dışına taşan 
faaliyetleri yaptırıma 
konu edilecek.

BELGELERE 
GÜVENLİK EMİR: 
Medyaya yansıyan 
askeri belgelerin 
gerçek olup 
olmadığı ve kaynağı 
araştırılsın. Gerçek 
olan belgelerin nasıl 
sızdığı, olmayan
larınsa nasıi hazır
landığı incelensin.

ÖNLEM:
Yüksek güvenlikli 
"e-yazışma" 
yöntemi geliştirile
cek. Kırtasiye 
kullanımı asgariye 
indirilecek.
Telefon dinlemeye 
karşı daha güvenli 
hale getirilecek. 
Kriptolama 

sistemleri, 
dijital kodlar 
sürekli 
güncellenecek.

MÜHİMMATA 
SIKI TAKİP EMİR: 
Ele geçirilen 
silah ve 
mühimmatların 
TSK envanterine 
kayıtlı olup olma 
dığına bakılsın.

ÖNLEM:
Askeri silah ve 
mühimmatiarı 
için "alternatifli 
takip" sistemi 
kurulacak.
Silah ve 
mühimmatların 
amaç dışı 
kullanıma izin 
verilmeyecek. 
Askeri tesislerin 
giriş ve çıkışlarına 
hassas teknik 
donanımlar 
kurulacak.

Devlet memurları 15 
Ocak'ta zamlı maaş 
alacak, 14 günlük 
zam farkları da 
hesaplara yatacak. 
Belediyelerde 
sözleşmeli çalıştın 
lan personelin ücret 
tavanları da belirlen
di. İşte maaşlar: 
Maliye Bakanı Ke 
mal Unakıtan imzalı 
genelgeye göre, 
devlet memurları 15 
Ocak'ta zamlı maaş 
alacak, 14 günlük 
zam farkları da he 
saplamaların hemen 
ardından hesaplara 
yatacak.
Belediyelerde söz 
leşmeli olarak çalış 
tınlan personelin 
ücret tavanları da 
belirlendi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bakanlar 
Kurulunun maaşlara 
ilişkin kararının 
ardından, "Özlük 
Hakları ve Diğer 
Ödemeler Genelge 
si" de kamu kuru
luşlarına gönderildi. 
Maliye Bakanı Ke 
mal Unakıtan imzalı 
genelgeye göre, 
yılın ilk 6 aylık 
döneminde memur 
maaş katsayısı 
(0,053505), taban 
aylık katsayısı 
(0,7084), yan ödeme 
katsayısı da 
(0,016965) olarak 
uygulanacak.
Sözleşmeli.ücret- 
lerinin de, memur 
maaşlarına paralel 
yüzde 4 oranında 
zamlanacaği yılın ilk 

yarısında, sözleşme 
lilerin ücret tavanı 
da 2 bin 491 TL 
olacak.
Genelgede özlük 
hakları ve 
ödemelere ilişkin 
diğer esaslar da 
şu şekilde sıralandı: 
-2009 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Kanunu uyarınca 
kapsama dahil per
sonele 5 TL olarak 
ödenmekte olan 
sendika ödeneği, 
15 Ocak 2009 tari
hinden itibaren 
toplu görüşme 
primi adı altında 10 
TL olarak ödenecek. 
-2009 yılında devlet 
memurlarına verile
cek zam ve tazmi
natların belirlenme
sine ilişkin olarak 
kontrol işlemlerinin 
tamamlanmasına 
kadar kapsama 
giren kurumlardan 
aylık alan person
elin zam ve tazmi
natları, 2008 yılı 
kontrol edilmiş 
cetvellere göre 
ödenecek.
-2009 yılında asgari 
geçim indiriminin 
hesaplanmasında 
esas alınacak brüt 
asgari ücret tutarı 
666 TL olacak.

-ER VE ERBAŞLAR
IN EK TAZMİNATI- 
-Ek tazminatın aylık 
tutarı, er ve erbaş 
için 1 Ocak-30 
Haziran 2009 tarih
leri arasında 137 
TL'yi geçmeyecek.

-Aylık ve ücretlerin 
hesaplanması, 
açıklamalar dikkate 
alınmak suretiyle 
gerçekleştirilecek 
olup 1 Ocak-14 
Ocak tarihleri 
arasındaki fark 
tutarları, 
hesaplamalarını 
müteakiben 
ödenecek.
-1 Ocak 2009 tari
hinden itibaren 
işçilere ödenecek 
kıdem tazminatının 
yıllık tavanı 
2 bin 260,05 TL 
olarak uygulanacak. 
-Kamu idareleri, 
2008 yılında vizesi 
yapılan geçici 
işçilerinin 2009 
yılına ilişkin vize 
taleplerini ocak 
ayı sonuna kadar 
Maliye Bakanlığına 
gönderecek.
2008 yılında yapılan 
vize işleminden 
sonra Sosyal 
Güvenlik 
Kurumundan 
yaşlılık veya 
emeklilik aylığı 
bağlanmasına 
hak kazanacaktan 
tarihte iş sözleşme 
leri tüm yasal 
hakları ödenmek 
suretiyle sona 
erdirilmesi 
gerekenler ile 
geçici iş 
pozisyonlarıyla 
herhangi bir 
nedenle ilişiği 
kesilmiş olan 
geçici işçiler, bu 
formlara dahil 
edilmeyecek.

2B büyüklüğü 473 hin hektar np HIM M
Hükümetin 29 Mart 
yerel seçimlerinden 
önce yasa çıkarmayı 
planladığı 2-B’ler 
(orman dışına 
çıkarılmış araziler) 
Türkiye’de 473 bin 
419 hektarlık bir 
alanı kaplıyor.
İstanbul, İzmir gibi ' 
illerdeki 2-B’lerin 
üzerinde de genellik
le toplu yerleşim 
alanları ve sanayi

KAYIP Açık İlköğretim diplomamı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

BERAN ÖZKAN

I a <4 “SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” B 

kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın 

tesisleri bulunuyor. 
Hazırlanan yasa 
taslağıyla hak sahip
lerine rayiç değerler 
üzerinden satılması, 
TOKİ’ye emlak vergi
sine tabi değerler 
üzerinden devri 
planlanan 2-B’lerin 
toplam büyüklüğü 
473 bin 419 hektarı 
buluyor. Kadastro 
çalışmaları tamam
landığında bu

rakamın 600 bin 
hektara ulaşacağı 
tahmin ediliyor. 
Mevcut rakamlara 
göre en fazla 2-B 
alanı, 45 bin 548 
hektar ile Antalya’da 
bulunuyor. Bunu 9 
bin 287 hektar ile 
Mersin, 34 bin 887 
hektar ile Balıkesir, 
29 bin 632 hektar ile 
Sakarya, 29 bin 138 
hektar ile de Muğla 

izliyor. 2-B’lerin 
oluşturduğu alan 
İstanbul’da 18 bin 
233 hektara, İzmir’de 
14 bin 772 hektara, 
Bursa’da 14 bin 534 
hektara ulaşıyor.
Hakkari, Van, Şırnak, 
Mardin, Batman, 
Erzurum, Erzincan, 
Ağrı, Kars, Ardahan 
ve İğdır illerinde ise 
hiç 2-B arazisi 
görünmüyor.

KALİTELİ KAŞELER
UYGUN FİYATLARLA 

0 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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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21 hin 193 yeni 
memur alınacak
Bu yıl çeşitli bakan
lıklarda istihdam 
edilmek üzere 
sözleşme süresi 
2009 yılı olarak 
belirlenen 21 
bin 193 geçici 
personel alınacak. 
Bakanlar 
Kurulu'nun 
"Kamu Kürüm 
ve Kuruluşlarındaki 
Geçici Mahiyetteki 
İşleri Yürütmek 
Üzere Geçici 
Personel İstihdamı 
ve Bu Personele 
Ödenecek 
Ücretler Hakkında 
Karar’’ı Resmî 
Gazete'de yayım
landı. Karara göre 
alınacak personel 
kuramların taşra 
teşkilatlarında 
görev yapacak. 
Sadece Yargıtay 
Başkanlığı'na 
alınan 115, 
Danıştay 
Başkanlığı'na 
alınan 50 ve 
Devlet Personel 
Başkanlığı'na 
alınan 30 geçici 
personel merkezde 
istihdam 
edilecek. İstihdam 
edilecek geçici 
personele, tahsil 
dereceleri dikkate 
alınmak suretiyle 
belirlenen brüt 
aylık ücretler 
ödenecek. Ücret 
ödemeleri, görevin 
yapılmasını 
müteakiben 
her ayın 14. 
günü yapılacak. 
Hizmet 
sözleşmesinin 
sona erdirilmesi 
halinde kist 
olarak hesaplanan 
ücret, ayrılma 
tarihini takip

eden ayın 
başında ödenecek. 
1 Ocak 2009 
tarihinden geçerli 
olmak üzere 
yürürlüğe giren 
karar uyarınca 
geçici personel, 
istihdam edildiği 
sürece dışarıda 
kazanç getirici 
başka bir iş yapa
mayacak. Geçici 
personelin hizmet 
sözleşmesinin 
feshinde, ihbar, 
kıdem veya sair 
adlar altında 
herhangi bir 
tazminat 
ödenmeyecek. 
Geçici personel, 
sosyal güvenlik 
mevzuatı 
yönünden 
5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu 
hükümlerine 
tabi olacak.

EN FAZLA 
PERSONELİ 
MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI 
ALACAK 
Adalet Bakanlığı 
2.640 
İçişleri Bakanlığı 
3.500 
Milli Eğitim 
Bakanlığı 10.338 
Sağlık Bakanlığı 
1.750 
Tarım Bakanlığı 
650 
Çalışma 
Bakanlığı 200 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 300 
Tapu ve Kadastro 
800 
Sosyal Hizmetler 
500 
Orman Genel 
Müdürlüğü 300

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 322 70 73

n Sahibinden satılık
......u, 1998 model LPG li Kartal
OTOMOBİL GSM:(0.532)468 68 90

13 Ocak 2009 Salı 
ELİF ECZANESİ

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye' -,1°
Polis İmdat 1.55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

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

ULARIM
METRO 613 12 12 1
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm . 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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 3 7 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
Yanikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. . 513 23 94

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

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

BELEDİYE

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

OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR ~

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

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3253 

FİYATI: 50 Kr. (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)

IIIİHHİ
WS SİMASI 

ŞEHANINPABUCU 
ll.30-ll00-l6.l5

I9.00-2l.00 
REC(ÖLÜMÇIĞLIĞI) 

’ 12.00-I4.15.-
16,30-20.00
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Seyfettin SEKERSÖZ
Amatör A gurubu 
nun ikinci yarısına 
Karacabey gali
biyetiyle başlayan 
Gemlikspor, paüzar 
günü Akçalar 
sahasında 
Akçalarspor'la 
yaptığı mücadeleyi 
de 3-2 kazanarak 
tırmanışa geçti. 
Zeminin çamür 
olması nedeniyle 
futbolcuların top 
kontrolünü iyi 
yapamadığı 
maçta Akçalarspor, 
4. ncü dakikada 
Mustafa'nın serbest 
vuruştan attığı , 
golle 1-0 öne geçti. 
Golden sonra 
Akçalar kalesine 
gelen Gemlikspor, 
37. Dakikada 
kazanıan penaltıyı 
gole çeviren 
Hakan'la eşitliği 
sağladı ve ilk yarı

bu skorla bitti.
İkinci yarıda oyun 
üstünlüğünü ele 
geçiren Gemlikspor, 
52. Dakikada murat 
Mercan'ın attığı kafa 

golüyle durumu 2-1 
yaptı. 78'de Ali ile 
skoru eşitleyen 
Akçalarspor, gelişen 
Gemlikspor atak
larını önlemekte 

zorluk çekince 85. 
Dakikada maçın 
yıldızı Murat Mercan 
Gemlikspor'u 3-2 
öne geçiren golü 
attı. Maçın kalan

dakilarında başka 
gol olmayınca 
Gemlikspor iki 
haftada aldığı puan
larla puanını 8'e 
yükseltti ve tır

manışa geçti.
SAHA : Akçalar 
HAKEMLER:
Erkan Konak, 
Mustafa Ertemur, 
Y. Emre Akalın,

AKÇALARSPÖR : 
Güngör, Mustafa, 
Ali; Erdoğan, Çihat, 
Oğuz, Kemal, .
Ümit, Selim, 
Feyyaz, (Berkay) 
Özcan, (Serhat)

GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir, 
Şerkan, Mehmet 
Özel, İsmail, kadir, 
Hasan, Murat Tali, 
(Fatih) Hakan, Murat 
Mercan, Hamdi, Arif,

GOLLER : Dk. 4 
Mustafa, Dk. 78 
Ali (Akçalarspor) 
Dk. 37. Pen.
Hakan, Dk. 52-85 
Murat Mercan, 
(Gemlikspor)

KAŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Marmarahirlik’ten erken ödeme
Marmara Zeytin 
Tarım Satış Koopera 
tifleri Birliği, 2008- 
2009 ürünü sofralık 
zeytin bedellerinden 
geriye kalan yüzde 
40'lık bölümünün 
yarısını 9 Şubat 2009 
Pazartesi günü ödeye 
cek. Daha önce ürün 
bedellerinin yüzde 
60'ını peşin ödeyen

Marmarabirlik, geriye 
kalan yüz de 4O'ı ise 
ikiye bölerek Nisan 
ve Temmuz aylarında 
ödeyeceğini duyur
muştu. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Baş 
kanı Refi Taviloğlu, 
yaptığı açıklamayla, 
ekonomik kriz nede 
niyle zor günler geçi 
ren zeytin üreticisine

müjde verdi. Taviloğ 
lu, zeytin üreticisinin 
ekonomik sıkıntıları 
nın arttığını, bankala 
ra olan borçlarının 
vadelerinin yaklaştı 
ğını söyledi. Taviloğ 
lu şunları söyledi: 
"Birlik yönetim kuru
lumuz üretici ortakla 
rımızın bu durumunu 
hassasiyetle takip

ediyor. Özellikle Ka 
sım-Aralık 2008 ayları 
ve mevcut satışların 
da memnuniyet verici 
düzeyde gerçekleşme 
si karşısında kaynak 
larımızı azami düzey 
de ortaklarımızın 
lehine değerlendire 
rek, Nisan 2009'da 
yapılması planlanmış 
bulunan ödemenin

erkene alınmasını 
kararlaştırdık. Ödeme 
9 Şu bat 2009 Pazarte 
si günü başlayacak. 
500 liraya kadar ala
cağı olan üreticilere 
tamamı; diğer ortak
lara ise 500 liradan 
az olmamak kaydıyla 
toplam alacaklarının 
yarısı ödenecek." 
Marmarabirlik bu yıl

yaklaşık 29 bin 
ortağından 37 bin 
ton zeytin aldı.
4 Kasım-31 Aralık 
2008 tarihleri arasın
da gerçekleşen alım 
kampanyasında 
yaklaşık 97 milyon 
liralık ürün alındı, 
bunun 50 milyon 
lirası peşin olarak 
ödendi.
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Bursa da bir kişi 
donarak öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçe 
sinde sokakta yaşayan ve sığın
ma evine gitmeyi reddeden bir 54 
yaşındaki Engin Deyim adlı vatan 
daş soğuktan donarak hayatını 
kaybetti. Haberi sayfa 3’de

lw 1 na sm u > win
Ankara dönüşü ayağının tozuyla dün Gemlik’e gelen AKP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mimar Cemal Aydın Aybey, Gemlik'in yeni bir yöne
time, vatandaşların da güzel hizmetlere tanık olacağını vurgularken, Başkan Mehmet Turgut'a da yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

AKP’nin Gemlik 
Belediye Başkan adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey olarak açıklan
masından sonra, Ay
bey dün ilk kez basın 
karşısına çıktı. AKP 
İlçe Başkanı Oktay Kah 
veci ve meclis üyeleri 
ile birlikte açıklama 
yapan Aybey, “Heye 
canımızı 5 yıl daha sür 
dürerek, Gemlik’e daha 
iyi hizmetler vermek 
istiyorum” dedi. 2’de

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Beyaz sayfa..
AKP’nin adayı Mimar Cemal Aydın Aybey, dün İlçe 

Başkanı ile birlikte basının ve partililerinin karşısına çıktı.
Aybey’in yanında AKP’li aday adaylarından kimse 

yoktu.
İlçe Başkanı Oktay Kahveci, ilçe yönetim kurulu üyeleri 

ve birkaç Belediye Meclis üyesi vardı toplantıda..
Bu görüntü hoş değildi.
Seçimi kaybedenler anlaşılıyor ki kırgınlar..
Toplantıya çağrılıp çağrılmadıklarını bilmiyorum.
Çağnlmamışlarsa o da ayıp.
Bulanan sulann daha da bulanmasını getirir bu durum.
'Devamı sayfa 5’de

IİIIIIİM Mft ■ a SeiıitEtem’de 
Akıllı Tahta

Gemlik Ticaret Mes KFT 
lek Lisesi öğrenci
leri, 2008 ÖSS 
sınavlarında Türki 
ye genelinde sayı 
sal dalında birinci 
oldu. Ayrıca, başarı 
h öğrenciler, Fizik, 
Kimya, Biyoloji sı. 
navlarında da Tür 
kiye birincisi olur
ken, Matematikte 
de Türkiye İkincisi 
oldular. Sayfa 4’de

Simli'
oluşturuldu

Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu’n 
da öğrencilerin 
daha iyi öğrenim 
görebilmelerine 
olarak sağlayacak 
"Akıllı Tahta 
Sınıfı" oluşturuldu. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ftybey; “Beyaz sayla ile geliyorum
Ankara dönüşü ayağının tozuyla dün Gemlik’e gelen AKP Gemlik Belediye Başkan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, Gemlik'in yeni bir yönetime, vatandaşların da güzel hizmetlere tanık olacağını 
vurgularken, Başkan Mehmet Turgut'a da yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.
Seyfettin SEKERSÖZ
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey, dün 
ilk kez yaptığı basın 
açıklamasında partili 
ve Gemlik halkına 
mesajlar verdi. 
Kalabalık bir 
partilinin karşıladığı 
Cemal Aydın Aybey, 
parti merkezinde 
yaptığı açıklamada, 
özellikle Gemlik'te 
spora bakış 
açısının tamamen 
değişeceğini 
ve Gemlikspor'un 
layık olduğu yere 
getirilmesi için elin
den geleni yapacağı
na söz verdi. 
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci ile 
bazı belediye meclis 
üyelerinin de hazır 
bulunduğu tanışma 
ve basın açıkla
masında konuşan 
Kahveci, AKP 
olarak 10 Kasım 
2008'de başlayan 
aday adaylığı 
müracaatlarının 
31 Aralık 2008'de 
sona erdiğini ve 
bu süreçte aday 
adaylarının başlattık
ları çalışmaların 
güzel sinyaller 
verdiğini belirterek, 
"İlkeli bir yarışma 
içinde aday aday
larımız kendilerini 
tanıttılar. Hepsine 
seviyeli çalışmaları 
nedeniyle teşekkür 
ediyorum. Bizim 
açımızdan gayet 

olumlu bir yarış 
yaşandı. Cemal 
Aybey partimizin 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı olarak 
açıklandı, AKP 
için hayırlı olsun. 
Teşkilat olarak 
Gemlik'te belediyeyi 
yeniden inşa ede
ceğiz. Biz, AKP 
teşkilatı olarak 
en iyisini yeniden 
yapacağımızdan 
kimsenin kuşkusu 
olmasın. Diğer parti 
adaylarımızla birlikte 
Gemlik'e yakışır bir 
yarış olmasını diliyo
rum. Bizim isteğimiz 
Gemlik Belediyesini 
yeniden almaktır. 
Şimdiki Belediye 
Başkanımız Mehmet 
Turgut'a teşkilat ve 
Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum. 
Gemlik'e çok iyi 
ve güzel hizmetler 
yaptı, bu bir nöbet 
değişimidir. Bundan 
sonra adayımız 
Cemal Aybey'in 
arkasındayız, 
halkımızdan daha 
önceki gibi 5 yıl 
daha güven istiyo 
ruz. Teşkilat olarak 
da bu yarışı 
kazanacağımızdan 
hiç kuşkumuz yok
tur" diye konuştu.

AYBEY'DEN 
MESAJLAR 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı olarak seçim
lere girecek olan 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, teşkilatına

yaptığı ilk açıklama
da mesajlar verdi. 
Aybey, uzun süredir 
zaten Gemlik'e 
hizmet verenlerden 
olduğunu belirten 
konuşmasında bu 
görev önümüzdeki 
seçimlerde kendi
sine nasip olduğunu 
ve bu emaneti teşki
latıyla birlikte en üst 
seviyeye ve layık 
olduğu yere taşıya
caklarını söyledi. 
Kendisinin çok 
heyecanlı olduğunu 
da söyleyen Aybey, 
"Bu heyecanımızı 
5 yıl daha sürdüre 
rek Gemlik'e daha 
iyi hizmet vermek 
istiyorum. Sayın 
Başbakanımıza 
seçimlerde Gemlik'i 
kazandık müjdesini 
vererek şükran
larımızı iletmek isti 

yorum. Bu bir nöbet 
değişimidir, zamanı 
gelince ben de bu 
nöbeti devrede
ceğim. Gemlik'i Sivil 
Toplum Örgütleriyle 
birlikte çalışarak 
ve üreteceğimiz 
projeleri birlikte 
tartışarak daha 
iyi yönetmek için 
sizlere taahhütte 
bulunuyorum.
Ben aday adayı 
olduğumda aday 
kim olursa olsun 
kendisine tam 
destek olacağımı 
söylemiştim. Bu 
benim taahhüdüm 
idi. Şimdi Gemlik'te 
yeni bir sayfa 
açıcağız ve sizlerle 
birlikte en iyi 
şekilde çalışmak 
için bugünden 
seçim startını 
veriyoruz" dedi.

SPORA TAM 
DESTEK
Ote yandan, Gem 
lik'te spor kulüple 
rinin ve destek alın
mamasına da deği
nen Aybey, özellikle 
Gemlikspor'a tam 
destek verecek
lerinin altını çizdi. 
Gemlik'teki tüm spor 
kulüplerine her türlü 
maddi ve manevi 
desteğin verilmesi 
herkesin önünde 
söz veren Aybey, 
"Gemlik'in sporda 
adını duyurmak ve 
gençlerin spor yapa
bilmeleri için her 
türlü destek verile
cektir. Ben buradan 
bu taahhüdü 
veriyorum. Öncelikle 
Gemlikspor'un 
başarısı ve layık 
olduğu yere 
gelebilmesi için

çalışma yapacağım" 
şeklinde konuştu.

ŞAHİN 
ARKADAŞIMIZ 
Diğer başkan 
aday adaylarından 
olan eski İlçe 
Başkanı Enver 
Şahin'in, bir 
gazetelerde 
yayınlanan açıkla
malarına da yanıt 
veren Aybey, "Enver 
Şahin bizim çok 
sevdiğimiz bir 
arkadaşımız, 
biz hep birlikte uzun 
yıllardan bu yana 
çalıştık. Kendisinin 
yanımızda ve kalbi 
mizde her zaman 
yeri vardır. Şahin 
ile birlikte Gemlik'te 
daha çok güzel 
hizmetler 
yapacağımızdan 
kuşkum yok" dedi.

Hükümetin esnafı rahatlatma adımı
Hükümetten krizinin 
vurduğu esnafı 
rahatlatacak karar. 
Esnaf ve sanatkar
ların kefalet koope 
ratifleri aracılığıyla 
kullanacağı kredi 
faizinin yüzde 50'sini 
devlet karşılayacak. 
Yola çıkarken, "AKP 
Hükümeti, imtiyaz 
değil, adalet ürete
cek, tüm sosyal ke 
simlerin hükümeti 
olacak. Ne statüko
nun esiri olacağız, 

ne de popülizm 
yapacağız" dedikleri
ni anlatan Başbakan 
Erdoğan, yol boyun
ca başları dik olarak, 
bu tutumu sürdür 
düklerini bildirdi. 
AKP Meclis Grup 
toplantısında 
konuşan Erdoğan, 
işçi, işveren, memur, 
çitçi, üretici ve tüke 
ticiye eşit mesafede 
olduklarını vurgula
yarak, imkanlar çer 
çevesinde tüm sos 

yal kesimlerin dert
lerine çare ar• k 
larını, çözüm , * tan 
geliştirdiklerini vakti 
zamanı geldiğinde 
de gerekli kaynakları 
ve imkanları milletin 
menfaatleri doğrul
tusunda kullandık
larını söyledi.
Türkiye'de 2002 yılın 
da esnafa toplam 
152 milyon Türk 
lirası kredi kullandı 
rıldığını, geçen yıl 
ise bu rakamın 21 

kat artarak 3.3 milyar 
Türk liraya ulaştırdık 
larını ifade eden 
Erdoğan, "Esnafın 
yanında, bu krediyi 
imkanı sağlayan 
hükümet değil de 
kim? Kredi kullan
abilen esnaf sanat 
kar sayısı 2002'de 50 
bin 435'ti. Şimdi 15 
kat artarak, 765 bin 
esnafa kredi kullan 
dırdık. Bu da ortada 
dır, kim esnafın ya 
nında? AKP iktida 

rıdır" diye konuştu. 
Kredi faizlerindeki 
düşüşe de işaret 
eden Erdoğan, küre
sel finans krizinin 
etkilerini de göz 
önünde bulun
durarak, esnafı 
rahatlatacak bir 
karar daha aldıklarını 
bildirdi. Erdoğan, 
esnaf ve sanatkar
ların kefalet koope 
ratifleri aracılığıyla 
kullanacağı kredi 
faizinin yüzde

50'sini devletin 
karşılayacağını 
belirterek, "Bir 
başka deşişle, 
bugün yüzde 15,6 
olarak uygulanan 
faiz oranı, korniş 
yonu vesairesiyle 
yüzde 12'ye düşmüş 
olacak. Karar 
10 Ocakta Bakanlar 
Kurulunda imzalandı 
ve yürürlüğe 
girdi. Esnaf ve 
sanatkarlara hayırlı 
olsun” dedi.
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Bursa’fla bir kişi ılonarak öldü YaiffORUM
Bursa'da sığınma 
evine gitmeği 
reddeden bir kişi 
soğuktan donarak 
hayatını kaybetti. 
Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
sokakta yaşayan 
bir kişi gece 
soğuktan donarak 
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye 
göre; sığınma evine 
gitmeyi reddeden 
Engin Deyim (54) 
Şehreküstü Mahal 
leşi Sarıcasungur 
Sokak'ta bulunan 
Demirciler otopar 
kında esnafın yar 
dimi ile kendisine 
yapılan kulübede 
yaşamaya devam 
etti. Yurdu etkisi altı
na alan aşırı soğuk
lara rağmen küçük 
kulübesinden ayrıl
mayı reddeden 
Deyim'in cenazesi

Bursa, İnegöl, 
İstanbul, Ankara 
ve Eskişehir'de 
düzenlenen eşza
manlı operasyon 
larda 23 kişi 
gözaltına alındı. 
Zanlıların, 
Ergenekon terör 
örgütü ile ilişki
lerinin bulunup

İçki alemi fcanlı bitti
Bursa’nın merkez 
Yıldırım İlçesi’nde 
Feruzan E. (53), 
evinde beraber 
içki içtiği arkadaşı 
Ercan Gölbalkan’ı 
küfür ettiği 
gerekçesiyle 

dün sabah saat
lerinde otoparka ge 
len görevliler tarafın
dan bulundu.
Bursa'yı da etkisi 
altına alan ve gecele 
ri sıfırın altına düşen 
hava sıcaklığına 
aldırmadan kulübe 
sinde yaşamakta 
ısrar eden Deyim, so 
nunda hüzünlü bir 
şekilde hayata veda 
etti. Her sabah 
olduğu gibi kulübe 
sinden çıkmayan 
Engin Deyim'i merak 
eden otopark 
görevlileri, kulübe 
nin kapısını açtık
larında Deyim’in 
soğuktan kaskatı 
kesilmiş bedeniyle 
karşılaştı. Olay 
yerine gelen 112 acil 
servis ekipleri ise 
Deyim'in hayatını 
kaybettiğini 
tespit etti.

bulunmadığı 
araştırılıyor. 
Alman bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak ve 
Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü ile 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü ekip
lerinin iki silahlı 
gruba yönelik 

karnından bıçakladı. 
Feruzan E., 
daha sonra 
yanındaki 3 
arkadaşıyla beraber 
Gölbalkan’ı yaralı 
halde apartmanın 
önüne bıraktı.

Aynı bölgede yak
laşık 30 yıldır bü 
şekilde yaşadığı be 
lirtilen ve çevre es 
nafı tarafından bakı 
lan Deyim'in uzun 
süredir otoparkta 
yapılan kulübede 
yaşadığı öğrenildi. 
Gece yaşanan so 
ğuk havadan dolayı 
donarak öldüğü be 
lirtilen Deyim'in kü 
çük kulübesinde sa 
bah saatlerinde ses
sizlik ve hüzün 
vardı. Esnaf tarafın
dan kendisine yapı 
lan küçük dünyasın
da uzun süredir 
yaşamını sürdüren 
Engin Deyim'in 
yakınlarının olması
na rağmen kimsenin 
sahip çıkmadığı 
belirtildi.
Olay yerine gelen 
yetkililer önce Engin 
Deyim'in cenazesini 

düzenlediği 
’Tırpan' adı 
verilen operasyonda 
23 kişi gözaltına 
alındı.
Zanlıların ev ve 
işyerlerinde yapılan 
aramalarda 3'ü 
Glok olmak üzere 
13 tabanca, 5 
pompalı silah,

Feruzan E., yarım 
saat sonra pişman 
olup, 112 Acil 
Servis’i aradı.
Verilen adrese 
gelen sağlık 
ekipleri, Gölbalkan’ı 
karnında bıçakla 

daracık kulübesin
den çıkardılar. 
Ardından vücudunu 
inceleyen yetkililer, 
soğuktan oluşan 
morluklar karşısında 
şaşkınlık ve üzüntü
lerini gizleyemedi.
Yapılan incelemenin 
ardından Engin De 
yim'in cenazesi Bur 
sa Adli Tıp Kurumu 
Morgu'na kaldırıldı.
Bursa Meteoroloji 
yetkililerinden alınan 
bilgiye göre; gece 
toprak üstü eksi 2 
derece olan hava 
sıcaklığı, gündüz ise 
12 derece civarında 
seyrediyor;
Bursa'da şuan 
açık bir hava 
hakim olurken, 
cuma ve cumar 
tesinden itibaren ye 
ni bir yağışlı hava 
mn etkili olacağı 
aktarıldı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Yazık oldu Enver Şahin’e!...

1 Kalaşnikof marka 
silah ile 2 kilo > 
esrar ele geçirildi. 
Zahlar, sağlık 
kontrolünden 
geçirildikten sonra 
sorgulanmak 
üzere Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirildi.

hastaneye kaldırdı. 
Gölbalkan, 
doktorların yaptığı 
tüm müdahaleye 
rağmen kurtarıla
madı. Feruzan 
E. ve 3 arkadaşı 
suçu itiraf etti.

Sahte ehliyet şebekesi çökertildi

Şahin’den Başbakan’a sitem...
AKP’nin açıklanan adayları içinde en 

büyük şaşkınlığı Cemal Aydın Aybey yarat
tı.

Gemlik’te Mehmet Turgut veya Enver 
Şahin beklentisi vardı.

Hatta... Ben Enver Şahin diyordum..
Şahin’in ağırlık kazandığı bilgisi daha 

çok öne çıkıyordu.
Cemal Aydın Aybey’in açıklanmasıyla 

birlikte Gemlik’te tam bir hayal kırıklığının 
yaşandığını dile getirmek gerekiyor.

Aday adaylarındah’Enver Şahin, Başba 
• kan Erdoğan’la telefonda görüştüğünü 

belirtiyor. Ve diyor ki ;
“Başbakan’a üzüntülerimi ilettim.
Gemlik adayı, yanlış aday dedim.
AKP bu yanlışları yapıyorsa neden 

kuruldu dedim.
Kriterleri hatırlattım.
Temayül, kamuoyu yoklamaları sivil 

toplum örgütleriyle iyi ilişkiler.
Gösterdikleri adayın bu kriterlerden 

geçemediğini söyledim.
Bana, ‘Kamuoyu ve temayülden çıkmış’ 

dedi.
Ben de bunun doğru olmadığını ilettim.
Önce benim adimin açıklandığını 20 

dakika sonra deaiştirildiâini söyledim.
I Bunu nereden duyduğumu sordu.

Ben de Bursa il başkanı söyledi dedim.
Bu adayla Gemlik’te seçimin alın

masının zor olduğunu belirttim.
Adayın kimsenin içine sinmediğini dile 

getirdim.
Bana ‘Siz yardımcı olun, birlikte çalışın’ 

dedi...
Bunun zor olduğunu ifade ettim.
Sorirasında Başbakan, ‘Seni hatırlamı 

yorum ama Cemal’in yüzünü hatırlıyorum’ 
dedi.

Ben de bunun üzerine ; “Sayın 
Başbakan, Siz Cemal’in yüzünü hatırlıyor
sunuz ama Gemlik halkı hatırlamıyor 
Cemal’in yüzünü’ diye karşılık verdim”' 
sözleriyle, Başbakan Erdoğan’la yaptıkları 
telefon görüşmesinin içeriğini aktarıyordu, 
Enver Şahin...

Peki ne yapacaklar.
Bu sorunun yanıtı bugün -yarın ortaya 

çıkacak.
Dün akşam saatlerinde muhtarlar ve 

kendisine destek verenlerle bir araya gele
ceklerinin altını çiziyordu, Enver Şahin.

Ancak, öyle görünüyor ki...
AKP ile yolları ayrılıyor.
Muhtemelen bir başka partinin adayı 

olarak AKP’nin karşısına çıkabilir, Enver 
Şahin...

Konya polisi 
tarafından 4 ilde 
düzenlenen 
operasyonda 
yaklaşık bin 
500 kişiye sahte 
ehliyet verdiği 
iddia edilen 15 kişi 
gözaltına alırdı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Konya Em 
niyet Müdürlüğü 

' Kaçakçılık ve
Organize Suçlarla

Mücadele (KOM) 
Şube Müdürlüğü'ne 
bağlı ekiplerin 
yaklaşık 6 aydır 
sürdürdüğü 
çalışmada Kon 
ya'nın Doğanhisar 
ilçesinde bir sürücü 
kursunun sahte 
ehliyet verdiği belir
lendi. Tüm delilleri 
ele geçiren polis, 
bugün sabah erken 
saatlerde operas 

yonu başlattı. 
Operasyonda 
Konya'nın Doğan 
hisar ve Akşehir 
ilçelerinden 8 kişi, 
Denizli, İstanbul ve 
Bursa'da ise 7 kişi 
gözaltına alındı. 
Toplam 15 kişinin 
gözaltına alındığı 
operasyonda, sahte 
ehliyet yapımında 
kullanılan çok sayı
da evrak ve bilgilere

el kondu. 
Şebekenin şuana 
kadar yaklaşık bin 
500 kişiye sahte 
ehliyet vererek 
haksız kazanç 
sağladığı belir
lenirken, şüpheliler 
Konya Numune 
Hastanesi'nde 
sağlık kontrolünden 
geçirilerek KOM 
Şube Müdürlüğü'ne 
götürüldü.

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

— UYGUN FİYATLARLA 
SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ticaret lisesi Cemli t in sururu »Hu
Gemlik Ticaret Meslek Lisesi 2008 ÖSS sınavlarında Türkiye genelinde sayısal dalında Türkiye birincisi oldu
Ercüment ESEN
Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi’nin 
2008 ÖSS sınav 
larında Türkiye 
genelinde sayısal 
dalında birinci 
olması Gemlik'te 
sevinçle karşılandı. 
Ticaret Meslek 
Lisesi Okulu 
Müdürü Nazım 
Özer, okulunun 
Türkiye genelinde 
ÖSS sınavlarında 
sayısal dalda 
birinci olmasını 
sevinçle karşıla 
dığını ve öğrenci
leriyle de gurur 
duyduğunu 
söyledi.
Okulun başarıdaki 
sırrının disiplin 
v&'öğrencilerinin

derslerine verdiği 
önem olduğunu 
hatırlatan Özer, 
“Türkiye genelinde 
mevcut 900 Ticaret 
Lisesi arasında 
Gemlik Ticaret 
Lisesi’nin birinci 
gelmesi gurur 
verici. Sınavlara

girenll öğrencimiz
den 4 öğrenci 
2 yıllık mesleki 
yüksek okullara 
yerleştirildi. Ayrıca, 
2008 ÖSS sınavları 
çerçevesin de okulu
muz öğrencileri 
Fizik, Kimya, Biyoloji 
sınavlarında da

Türkiye birinci olur Türkiye ikinciliğini timize başarılar
ken, Matematikte de elde etti.Öğrencile diliyoruz” dedi.

Semt Elem de 'Mallı tahta simli' oluşturuldu

Seyfettin SEKERSÖZ
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’nda 
öğrencilerin 
daha iyi öğrenim 
görebilmelerine 
olarak sağlayacak 
"Akıllı Tahta 
Sınıfı" oluşturuldu. 
Öğrenci velilerinin 
de maddi katkılarıyla 
oluşturulan 
bilgisayarlı eğitim 
verilecek olan 
sınıfın açılışını 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile sınıf

annesi Fikriye 
Yılmaz birlikte 
yaptılar.
Şube Müdürü 
Akif Alanlar ile okul 
müdürlerinin de 
katıldığı açılışta 
konuşan Okul 
Müdürü Kamil 
Beki, örnek sınıf 
olarak oluşturulan 
ve bilgisayarlı, 
projeksiyonlu, 
akıllı tahta tabir 
edilen göstergeli 
sınıfta öğrencilerin 
tek kişilik sıralarda 
öğrenim gördüklerini 
ve çantasız, 
ayakkabısız eğitim

verildiğini söyledi. 
Tüm sınıfların 
internet bağlantılı 
olarak donandığını

da bildiren Kamil 
Beki, 28 sınıftan 
oluşan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim

Okulu’nda 
şu an 18 sınıfta 
bilgisayarlı 
internete dayalı 
öğrenim verilmeye 
başlandığını 
açıkladı. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ercümen'de 
açılışta yaptığı 
konuşmada, her 
yapılanın mutlaka 
bir daha iyisi 
olduğunu belirterek, 
"Burada yapılanda 
daha iyinin ekstrası 
olmuştur. Sınıfın 
oluşturulmasında 
emeği geçen 
öğrenci 

velilerini tebrik 
ediyorum" dedi. 
Sınıf öğretmeni 
Mehmet Atalay'da 
oluşturulan akıllı 
tahta sınıfının 
verdiği öğrenim 
konusunda 
bilgiler vererek 
misafirleri 
aydınlattı.
Açılışın ardından 
okul bahçesinde 
Milli Eğitim 
Bakanlığının 
talimatıyla Filistin'e 
destek için bir 
dakikalık saygı 
duruşunda

. bulunuldu.
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Beyaz sayfa...
Cemal Aydın Aybey, kendi 

ifadesiyle 4 dönemdir belediye 
başkanlığı için aday adayı 
olmuş.

Sonunda arpacına ulaşarak 
aday olarak halkın karşısına 
çıkacak.

Hem de iktidar partisinin 
adayı olarak..

10 yıl iktidar partisinin yönet 
tiği bir belediyeyi yönetme yarı 
şına katılacak.

NÖBET DEĞİŞİMİ
Dünkü toplantıda konuşan AKP’nin yeni 

İlçe Başkanı Oktay Kahveci, amaçlarının 
Gemlik Belediyesi’ni yeniden kazanmak 
olduğunu söyledi.

Kahveci, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un Gemlik’e güzel hizmetler yaptığına 
değinerek, “Bu bir nöbet değişimidir” dedi.

Gemlik Halkından Cemal Aydın Aybey için 
5 yıl güven vermelerini istedi.

Kahveci, “Teşkilatımızla bu seçimi de 
kazanacağız” dedi.

Güven duygusu önemlidir.
Kazanma duygusu olmadan, istek 

olmadan bir iş başarılmaz.
AKP’nin Gemlik’teki gücü bilinmektedir.
Bu güç kırgınlıklarla dağılırsa, beraberlik 

bozulursa, Gemlik’te seçim dengeleri çok 
karışır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP, CHP, 
MHP, SP bence favori partiler olarak giriyor.

Adaylarını açıklayan partiler çoktan halk

ile buluştu.
Projelerini kahvehane kahvehane gezerek 

anlatıyorlar.
AKP bu işe geç başlayanlardan oldu.
Cemal Aydın Aybey, eski bir siyasetçi ve 

uzun zamandır Belediye Meclis üyesi.
Aynı zamanda, Bursa Büyükşehir

Belediyesi İmar Komisyonu 
Başkanı.

Yani Belediyeciliğin içinde olan 
bir kişi..

Yabancılık çekeceğini sanmıyo
rum.

Aybey, parti içindeki kırgınlıklar 
gidermek için “Beyaz sayfa” ile işe 
başlıyor.

Acabit, gerçekten AKP içinde 
sular durulacak mı?

Kırgınlıklar giderilecek mi?
Seçime tek yürek halinde katılabilecekler 

mi? ,
Aybey’in Gemlik için ne gibi projeleri var 

önümüzdeki günlerde göreceğiz.
“Gemlik’e imar gerek, imara da mimar 

gerek” diyen Aybey, seçim yarışına başladı.
Bu yarış çetin geçecek.
Yarışın sonunda bir galip olacak.
Bu galip kim olursa olsun, Mehmet 

Turgut’un kasasını doldurduğu belediyeden 
kendine para kalacağını ummasın.

Başkan Turgut’un 29 Mart’a kadar 
kasasındaki tüm paraları giderayak harcaya
cağını sanıyorum.

Kafasında yapmak isteyip de yapamadığı 
projelere her an adım atabilir.

Herkes hesabına buna göre yapmalı. 
Kasada para var diye bekleyenler hüsrana 
uğrarlar.

Bugüne kadar giden, gelene birşey bırak
madı.

Mehmet Turgut, hiç olmazsa para değil 
ama borç bırakmıyor gerisinde...

GÜLERYÜZLÜ -'^aloriferii

HİZMET

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

MORTGAGE BROKER!

n*Televizyonlu

UYGUN 
FİYAT

İTİNALI
SERVİS

>/ Sıcak , Soğuk Mezeler
v Izgara Çeşitleri

** Balık Çeşitleri
* Yerli Yabancı İçki

fiT1: (0.224) 513 49 24 ■ 514 36~0Ö
İstiklal Cad. Gürle İş Mrk. Üstü - GEMLİK

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-t1 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. 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 m2wmasrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK 
VEYA SATILIK VİLLA 

TRIPLEX 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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ft Bursa'yı İm ırt I

TOFAŞ, OYAK 
Renault ve Bosch 
gibi önemli otomo
tiv fabrikalarının 
üretim yaptığı 
Bursa'da, 2008 
yılında 56 bin 
700 kişinin işini 
kaybettiği bildirildi. 
Türk-İş 8. Bölge 
Temsilcisi Mehmet 
Kanca, küresel 
ölçekte faaliyet 
gösteren, üretim
lerinin yüzde 
80'inden fazlasını 
ihraç eden otomotiv 
şirketlerine ev 
sahipliği yapan 
Bursa'da, geçen 
yıl yaşanan işten 
çıkarmaların endişe 
verici boyutlara 
ulaştığını söyledi. 
Kanca, iç ve dış 
pazarlardaki daral
manın, doğrudan 
istihdama yansıdığı
na işaret ederek, 
2008 yılında 
yaşanan işten çıkar
malara dikkati çekti. 
Ocak 2008'de 6 bin 
247 kişinin İşten 
çıkarıldığını anımsa
tan Kanca, bu 
aydan itibaren 
şubatta 3 bin 779, 
martta 2 bin 968, 
nisanda 2 bin 656, 
mayısta 3 bin 259, 
haziranda 3 bin 156, 
temmuzda 3 bin 
329, ağustosta 3 
bin 567 ve eylülde

3 bin 376 kişinin 
iş akitlerinin 
feshedildiğini 
vurguladı.

“ÜÇ AYDA 24 BİN 
363 KIŞI ISSIZ 
KALDI’’
Kanca, ocak ayı 
dışındaki aylarda 
birbirine yakın sayı
da işçi çıkışlarının 
meydana geldiğine 
dikkati çekerek, 
2008'in son 
çeyreğinde İse 
işten çıkarmaların 
sayısında gözle 
görülür bir artışın 
olduğunu vurguladı. 
Kanca, şunları 
kaydetti: 
“Tahminleri mizi 
aşan rakamlarla 
karşı karşıyayız. 
Krizin yıkıcı etki

lerinin görüldüğü 
2008'in özellikle 
son çeyreğinde 
istihdamdaki 
erime çarpıcı 
boyutlarda. Ekimde 
5 bin 683, kaşımda 
9 bin 283, aralıkta 9 
bin 397 kişi işten 
çıkarıldı. Yani 3 
ayda 24 bin 363 kişi 
işsiz kaldı. 2008 
yılının tamamında 
ise işini kaybeden
lerin sayısı 
§6 bin 7ÖÖ’u 
buldu. Bir başka 
deyişle kentte, 
2008'de her ay 
ortalama 4 bin 
725 kişi işsizler 
ordusuna katıldı. 
Bu son derece 
düşündürücü ve 
kaygı verici bir 
tablodur.”

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
31 Ekim 2008 tari
hinde yayınladığı 
genelge gereği, 
iller yönetici atama 
işlemlerine başladı. 
Yöneticilikleri 
boş. bulunan 
okul ve kurumlarda 
boş kadrolar açık
lanmaya başlarken, 
şu ana kadar işlem 
başlatılan il sayısı 
ise ancak 34 oldu. 
Binlerce eğitim 
çalışanı tarafından 
yıllardır beklenen 
ve Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın uygu
lamaları nedeniyle 
sürekli yargıdan 
döneni yönetici 
atamaları işlemleri 
sonunda başlıyor. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik'in 
31 Ekim 2008 tari
hinde yayınladığı 
yönetici atama

Yunanistan’da 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuzey Yunanistan 
da merkez üssü 
Halkidiki yarıma 
dası açıkları olan, 
Richter ölçeğine 
göre 4,2 büyük
lüğünde bir yer 
sarsıntısı meydana 
geldiği bildirildi. 
Atina Yer Bilimleri 
Enstitüsü, dün saat 
13.57’de yarımada 

genelgesi gereği, 
iller yönetici atama 
işlemlerine 
başlarken şu ana 
kadar duyuruya 
çıkan il sayısı 
sadece 34 oldu. 
Bakan Çelik, söz 
konusu genelgede 
yönetici atama 
işlemlerinin "biran 
önce” bitirilmesini 
emretmesine karşın 
illerin boş bulunan 
yönetici kadrolarını 
açıklamaması ise > 
eğitim çalışanları 
arasında huzursu
zluğa neden oldu. 
Bakan Çelik'in söz 
konusu genelgesi 
gereği boş bulunan 
tüm kurum ve okul 
yöneticiliklerin 
duyuruya çıkarılıp 
atamaların "biran 
önce" gerçek
leştirmesi gerekiyor. 
Şu ana kadar boş 
bulunan yönetici 

nın Kassandra 
sahil kentinin 
güneyinde denizde 
meydana gelen 
sarsıntının 
can ve mal kaybına 
yol açmadığını ‘ 
duyurdu. Girit adası 
açıklarında da dün 
saat 08.1y3’de 5,3 
büyüklüğünde bir 
sarsıntı meydana 

kadroları açıklanan 
iller ise şöyle: 
Sivas, Erzurum, 
Bayburt, Rize, 
Bingöl, Aydın, 
Adana, K.Maraş, 
Muğla, Manisa, Muş, 
Bolu, İstanbul, 
Gümüşhane, Edirne, 
Mersin, Hakkari, 
Yalova, KIrklareli, 
Gaziantep, Elazığ, 
Ağrı, Sakarya, 
Balıkesir, Ankara, 
Erzincan, İzmir, 
Konya, Aksaray, 
Kayseri, Kocaeli, 
Bursa, Bitlis, 
Denizli.
Bilecik Milli Eğitim 
Müdürlüğü ise daha 
önce boş bulunan 
kadroları açıkla
masına karşın, daha 
sonra atamaları iptal 
etmişti. Müdürlük, 
atamaları daha son
raki bir tarihte yap
mayı düşündüğünü 
bildirmişti.

gelmişti. Gün 
içinde hafif şiddette 
sarsıntılar kaydedil 
diğini belirten basın, 
saat 07.00'de Sisam 
(Samos) adasının 
güneydoğu açık
larında Richter 
ölçeğine göre 3 
büyüklüğünde 
bir deprem olduğu 
nu duyurmuştu.

hailıiıııiııııiiiiıııııııM
Meteorolojiden 
edinilen bilgilere 
göre, yurtta yağış 
beklenmiyor. Sabah 
saatlerinde yurdun 
iç ve doğu böl
gelerinde kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Hava sıcaklığı ise 
yurt genelinde 2 ile 
4 derece artacak.

Marmara: Az bulutlu 
ve açık, sabah 
saatlerinden sonra 
batısı ile zamanla 
bölge geneli parçalı 
çok bulutlu geçecek. 
Sabah saatlerinde 
Trakya (Edirne 
ve Kırklareli) ile 
bölgenin güney
doğusunda (Bursa, 
Balıkesir ve Bilecik) 
buzlanma ve don 

olayı görülecek. 
Ege: Az bulutlu ve 
açık, sabah saat
lerinden sonra Kıyı 
Ege ile zamanla 
bölge geneli parçalı 
çok bulutlu geçecek. 
Sabah saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde (Afyon, 
Uşak ve Kütahya) 
buzlanma ve don 
olayı görülecek.

Akdeniz: Az bulutlu 
ve açık, öğle saat
lerinden sonra göller 
yöresi parçalı 
bulutlu geçecek. 
Sabah saatlerinde 
bölgenin iç kesim
lerinde (İsparta, 
Burdur, Osmaniye 
ve Kahramanmaraş) 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
İç Anadolu: Az 
bulutlu ve açık 
geçecek. Sabah 
saatlerinde kuzey
doğusunda (Yozgat, 
Kayseri ve Sivas) 
kuvvetli olmak 
üzere, bölge genelin 

de buzlanma ve 
don olayı görülecek. 
Batı Karadeniz: 
Az bulutlu ve açık 
geçecek. Sabah 
saatlerinde iç 
kesimlerinde 
(Bolu, Karabük ve 
Kastamonu) kuvvetli 
olmak üzere, 
bölge genelinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Orta Doğu 
Karadeniz: Parçalı 
ve az bulutlu geçe
cek. Sabah saat
lerinde bölgenin 
iç kesimlerinde 
(Amasya, Tokat,

Çorum, 
Gümüşhane ve 
Bayburt) kuvvetli 
buzlanma ve don 
olayı görülecek. 
Doğu Anadolu: 
Parçalı ve az 
bulutlu geçecek. 
Bölge genelinde 
kuvvetli buzlanma 
ve don olayı 
görülecek. 
Güneydoğu 
Anadolu: Az 
bulutlu ve açık 
geçecek. Sabah 
saatlerinde 
bölge genelinde 
buzlanma ve don 
olayı görülecek.

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi 787 002 1856 sicil numarasına kayıtlı bulunan 

Yusuf Süren ve ortağına ait Beko marka Teknik 108 SR 01202517 sicil nolu 
yazar kasanın ruhtası kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KAYIP
İ.D.M.M.A. Vatan Müh. Yük. Ok. gece Elektrik Müh. bölümünden 

1976-1977 öğretim yılında aldığım 2460 nolu diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. 
AZİZ CEM ERBAKAN

T MA 4 “SUYUNU BOŞA 
IjJwfla harcama”

TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama’ 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Bankalara hatılı krediler 
için 'can simidi' Beliyor
BDDK, batık kredi 
lere dönük "karşılık 
yönetmeliği"ni kriz 
ortamı nedeniyle 
yumuşatıyor. Ocak 
sonunda yayınlan
ması beklenen yö 
netmeliğe göre, "ba 
tık kredi" sınıflama 
sı için süreler uza
tılıyor. Kredilerin 
yeniden yapılan 
dırılması için kolay 
hklar getiriliyor. 
Bankacılık Düzen 
leme ve Denetleme 
Kurumu’nun 
(BDDK) hazırladığı, 
bankalar ve reel 
sektörün umutla 
beklediği "karşılık 
yönetmeliği"nin 
ayrıntıları netleşti. 
Ocak sonunda 
yayımı beklenen 
yönetmelikte yeni 
ödeme planı imkanı, 
süre uzatımı öngö 
rülüyor. Bir BDDK 
yetkilisi, "Bir kre
dinin donuk alacak 
olarak sınıflandırıl 
diktan sonra tedbir 
geliştirmek yerine o 
süreci dizayn etm
eye çalıştık. Trafik 

> kazası olduktan
I sonra kazanın 
sonuçları ile uğraş- 

’ mak yerine kaza 
oluşma sürecini 
gözden geçirmeye 
çalıştık" dedi. 
İZLEMEDEKİ KREDİ 
BDDK yetkilisi, şu 
değerlendirmeyi 
yaptı: "Mevcut 
yönetmelikte bir 
kredinin ana para 
ya da faiz içeren 
herhangi bir taksi- 
dinin bir gün dahi 
gecikmesi halinde 
bunun yakın 
izlemedeki krediler 
içinde sınıflandırıl
ması yorumu çıkı 
yor. Değişiklik ile 
bu sürenin 30-90 
gün arasına 
çekilmesini ve

bu kapsamdaki 
kredilerin de en 
fazla iki defa 
yeniden yapı- 
landırılabilmesi 
imkanının verilme 
sini öngörüyoruz. 
Diyelim ki, bir kre
dide 30 gündür tah
silat yapılamıyor. 
Yakın izlemedeki 
krediler arasında 
sınıflandırıldıktan 
sonra banka 
örneğin 60’ıncı 
günde ilgili tarafla 
vade uzatımına 
ilişkin veya yeni 
kredi kullandırmak 
suretiyle bir yeni 
bir sözleşmeye 
gidebilir. Bu kredi 
eğer tekrar sıkıntı 
yaşarsa, donuk 
alacak sınıflandırıl
ması için öngörülen 
90 günlük sürenin 
içinde banka ile 
uzlaşılması halinde 
yeniden sözleşme 
yapılabilmesini 
öngörüyoruz." 
Mevcut uygulamada 
"donuk alacak" 
kapsamındaki 
kredilerin yeni 
sözleşmeye bağlan
masının iki defayla 1 
sınırlı olduğunu 
hatırlatan BDDK 
yetkilisi, şu 
ipuçlarını verdi: 
"Bunun üçe çıkartıl
masını öngörüy
oruz. Donuk alacak 
kapsamındaki kre
dinin yeni sözleşme 
koşullarına bağlan
ması durumunda 
ise en az yüzde 
15’inin ödenmesi 
koşuluyla, donuk 
alacak sınıflandırıl
masından çıkarılıp 
ikinci grup krediler 
arasında sınıflandı 
rılması uygulaması 
varken şimdi bu 
tutarın ve sürenin 
de değiştirilmesini 
öngörüyoruz.”

SÂTÎLİK DÂİRE NÖBETÇİECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GŞM((^538) 322 70 73

■ Sahibinden satılık 
.1773. 1998 model LPG li Kartal
OTOMOBİL GSM: (0.532) 468 68 90
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İstiklal Caddesi 
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ABONE OLDUNUZ MU?
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
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'R 
M 
L

,K 
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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. 5-13 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

BELEDİYE

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

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

_______ HASTANELER_______
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağ. 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

DAĞITICILAR

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

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

■r-Tİ TAKSİLER

H Körfez Taksi 513 18 21
I Çınar Taksi 513 24 67
j Güven Taksi 513 32 40
I 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
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Öğrencilere sınav taktikleri anlatını
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
bünyesinde çalış
malarını sürdüren 
Gençlik Konseyi’nin 
düzenlediği ‘Sınav 
Kaygısının Önlen
mesi’ konulu semi
ner, öğrencilere 
pratik bilgiler 
kazandırdı.
Gençlerin yaşadık
ları kentle ilgili bil
inçlenmeleri ve kent 
sorunlarıyla sosyal 
problemlere çözüm 
önerileri geliştire
bilmeleri amacıyla 
oluşturulan Bursa 
Gençlik Konseyi, 
geleceğe yatırım

yapıyor. Şehrin 
kültürel mirası ve 
sosyo-ekonomik 
yaşantısı ile bütün
leşecek stratejilerin 
belirlenmesi hede
fiyle de faaliyetlerine 

devam eden 
konsey üyeleri 
öncülüğünde 
Bursa Tarım Meslek 
Lisesi’nde ‘Sınav 
Kaygısının Önlen
mesi’ konulu bir 

seminer düzenlendi. 
Rehber öğretmen 
Nilay Seyhan’ın 
yaptığı sunumu, 
öğrenciler de 
büyük ilgiyle 
izledi.

“Kaygılanmayın, 
heyecanı yaşayın” 
Gençlerin sınav 
kaygısını değil, sınav 
heyecanını yaşaması 
gerektiğini belirten 
Nilay Seyhan, heye
canın kişileri olumlu 
yönde teşvik ede
bileceğini belirtti. 
Seyhan, “Sınavlar 
konusunda endişe 
etmemeli, olumsuz 
düşüncelere kapıl
mamalısınız.
Kendinizle ilgili 
genellemeler yap
madan çalış
malısınız. Bir önceki 
sınavda başarılı ola
mayan bir insan 
diğer sınavlarında da 

başarısız olacak 
diye bir durum 
yoktur” dedi, öğren
cilerin, karşılaştıkları 
sorunlarla sakince 
“Ben bu işin 
üstesinden gelirim” 
mantığıyla baş 
edebileceklerini 
savunan Seyhan, 
gençlere 
hayalci olmadan, 
kendilerini tanıyarak 
adım atmaları 
gerektiğini söyledi. 
Semineri dikkatle 
izleyen gençler 
de etkinliği 
düzenleyen 
Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler.

Mstin'e ııanlııı loılanBiı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Saadet 
Partisi İlçe 
Hanım Kolları 
ile Bursa 
İnsani Yardım 
Vakfı işbirliğinde 
İsrail'in saldırılarına 
maruz kalan 
Filistin halkı için 
yardım kampanyası 
düzenlendi.
Kampanya içinde 
dün bir araya gelen 
Saadet Partisi 
İlçe Hanım Kolları 
teşkilatı, Asilhan 
İş Merkezinin 
altında evlerinde 
yaptıkları gıda 
ürünlerini 
pazarladılar.
Bursa İnsani 
Yardım Derneği 
Vakfı Hanım Kolları 
Başkanı Ahsen 
Tozman ile SP 
Gemlik Belediye

Başkan adayı 
Recep Aygün'ün de 
katılarak destek 
verdiği 
kampanyada 
hanımlar bütçele 
rinden ayırdıkları 
paralarla alış veriş 
yaparak katkı 

sağladılar. 
Kampanyada 
elde edilecek 
maddi gelirin 
yine Bursa İnsani 
Yardım Vakfı 
tarafından Filistin'e 
ulaştırılacağı 
bildirildi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, 
Fransız yazar 
Moliere'in 1673 
yılında yazdığı 
'Hastalık Hastası' 
adlı oyunu, şubat 
ayında sanatsever
lerle buluşturacak. 
'Deli İbrahim', 
'Fay Hattı', 'Çocu 
ğum', 'Şahmeran', 
'Kuşba kışı* ve 
'Sevdalı Bulut' 
gibi oyunlarıyla 
gönülleri fethe 
den Büyükşehir 
Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, 
şu bat ayında 
izleyicisini 
yepyeni bir oyunla 
buluşturacak.
Şehir Tiyatrosu 
oyuncuları, dünyaca 
ünlü Fransız yazar 
Moliere'in karakter 
komedilerinden 
biri olan 'Hastalık 
Hastası' oyununun 

provalarına başladı. 
Ankara Üniversitesi 
Dil Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi 
Tiyatro Bölümü 
Öğretim Görevlisi 
Dr Levent Suner'in 
yönettiği oyunda, 
E. Ertan Akman, 
Altuğ Görgü, Ebru 
Ergüç, Didem 
Hun Liman, Müge 
Açıkdüşünenler, 
Murat Liman, M. 
Eren Topçak, Nilgün 
Türksever Görgü, 
Günay Y. Güney, 
Bülent Uçar, 
Kazım Güçlü, 
Uğur Serener, 
Esra Yaşar 
rol alıyor.
Oyunda; yaşlı, 
huysuz, çıkarcı, 
zengin, karısına 
düşkün ancak 
hastalık hastalığı 
nedeniyle ilaç 
kullanan asosyal 
bir adam olan 
Argan ile paraya 

tutkun ikiyüzlü 
karısı Beline, 
müzik eğitimi alan 
kızı Angelique, 
Argan'a hatalarını 
göstermeye 
çabalayan iyi 
niyetli kardeşi 
Beralde, 
Angelique'e aşık, 
eğitimli ve zengin 
Cleante ile genç 
ve dürüst hizmetçi 
Toinette arasında 
gelişen ilişkiler 
mizahi bir dille 
ele alınıyor. 
Dekorunu Levent 
Suner'in hazırladığı 
oyunun kostümleri, 
Funda Çebi, 
müziği Dilan 
Öztoprak ve dans 
tasarımı da Ferdi 
Yıldız imzasını 
taşıyor.
'Hastalık Hastası*, 
şubat ayından 
itibaren Tayyare 
Kültür Merkezi'nde 
izlenebilecek.

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
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Baz istasyonu paneli ilgi çekti
Önceki gece, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koope 
ratifi Toplantı Salonu’nda yapılan baz istasyonları konulu 
panel ilgi gördü. Baz istasyonlarının ve insanlar üzerinde 
yaptığı olumsuz etkilerin anlatıldığı panelde, baz istasyon
ları ve elektromanyetik alanlar konusunda da bilgiler veril 
di. Panelde, baz istasyonlarının canlı sağlığı üzerindeki 
olumsuz etkileri nedeniyle özellikle yoğun yerleşim yer
lerindeki vatandaşların bunların yaşam alanları içinde yer 
almaması gerektiği hatırlatıldı. Haberi sayfa 2’de

GemlikKHrfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Zeytinde kara koşnil 
hastalığı ile 

mücadele haşladı
Bursa Tarım İl Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, zeytin bahçe 
lerinde görülen 'zeytin kara koş 
nili' hastalığına karşı mücade
lenin başladığı bildirildi. Syfö’da

Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan sitem dolu açıklama

'HılıırtBifııııliMaisıtf

“Beni çok arayacaksınız”
Yukarıdaki sözü Belediye Başkanımız Mehmet 

Turgut dün Manastır Bölgesi’nde oturan site 
yöneticilerine söylemiş.

Site yöneticileriyle toplantı yapmak isteyen 
Başkan Turgut, giderayak Manastır’ın yeşillen
mesi atağını başlatmış.

Bu geç kalınmakla birlikte güzel bir olay.
Yeşillendirme seferberliği, Başkanın göreve 

geldiği yıllarda başlamış olsaydı, Manastır şimdi 
yemyeşil bir bölge olurdu.

6 ay önce dikilen ağaçlar ve çiçekler bile Ma 
nastır’uı çehresini değiştirmeye başladı. 5’de

Manastır bölgesin
deki site yöneticileriyle 
Manastır’ın yeşillenmesi 
konusunda toplantı yapan 
Beledi ye Başkanı Mehmet 
Turgut, AKP’nin adayının 
belirlenmesinden sonra 
sessizliğini bozarak, site 
dolu bir konuşma yaptı. 
Turgut, konuşmasında 
“Gemlik Mehmet Turgut’u 
çok arayacak, yaptığım 
hizmetleri çok arayacak” 
dedi. Haberi sayfa 3’de

İnşaatta iskeleden düşüp öldü
Bursa'da bir inşaatta çalıştığı sırada iskeleden düşen işçi öldü. 
Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 
Mustafa Sokak üzerinde inşaat çatısında boru tamiratı yapan Hüseyin 
K.(50), bir anlık dikkatsizlik sonucu iskeleden düştü. Ambulansa has
taneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola 
götürülen inşaat sahiplerinden birinin yolda kaçtığı öğrenildi.

Pemir.'Kapiac olanları azalJı"
Bursa Emniyet Mü dürü Tahsin Demir, olayları daha gerçekleşmeden 
önlemeye çalıştıklarını belirterek, kentte kapkaç olaylarının geçmiş 
yıllara göre neredeyse bitirildiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

MIHI 

ttii
Eczacılarla Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
arasındaki kriz tatlı 
ya bağlandı. Edini 
len bilgiye göre 
eczacılar ile SGK 
anlaşmaya vardı. 
Haberi sayfa 4’de
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Baz istasyonu paneli ilgi çekti

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te ilk kez 
düzenlenen Baz 
İstasyonları ve 
insanlar üzerinde 
yaptığı olumsuz 
etkilerin anlatıldığı 
panel vatandaşlar 
tarafından ilgiyle 
izlendi.
Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Toplantı 
Salonu’nda Gemlik 
Yaşam Derneği, 
Ziraat Odası ve 
Sivil İnisiyatifi 
tarafından düzenle
nen Baz İstasyonu 
paneline Doğader 
den Caner Gökbay 
rak, U.Ü. Tıp 
Fakültesi Halk 
Sağlığı bölümünden 
Dr. Alpaslan Türkan, 
Bursa Barosu çevre 
komisyonu üyesi 
Avukat Cankat 
Taşkın ile Dr. Ziya 
Kaya Mahallesi

Muhtarı Enver 
Çelik konuşmacı 
olarak katıldılar. 
Gemlik Sivil İnsiyati 
fi'nin toplumsal 
sorumluluğunun 
bir gereği olarak, 
sağlıklı bir yaşam, 
sağlıklı bir çevre ve 
doğanın korunması 
için doğa, çevre 
ve ekolojiye tehdit 
oluşturan hassas 

ve güncel konuları 
toplumun önünde, 
konunun uzman
larıyla beraber 
tartışmak ve sorun
lara somut öneri 
ve çözümler 
getirmek için bu 
gibi etkinliklerin 
düzenlendiğinin 
belirtildiği Baz İstas 
yonu panelinde; 
Son birkaç yıldır 

kamu oyu gündemi
ni yoğun olarak 
işgal eden Baz ista
syonları ve onların 
yaydığı elektroman 
yetik dalgalar konu 
sunda çok şeyler 
yazıldı ve çizildi. 
Baz istasyonlarının 
canlı sağlığı 
üzerindeki olumsuz 
etkileri nedeniyle 
özellikle yoğun yer

leşim yerlerindeki 
vatandaşların 
bunların yaşam 
alanları içinde yer 
almaması gerektiği 
öne sürülerek 
kurulmalarına 
karşı çıkılması, 
kurutanların ise 
sökülmesi 
için de mücadele 
etmeye devam 
edecekleri 
vurgulandı. 
Panelde; Doğa ve 
Çevreyi Koruma 
Derneği yönetim 
kurulu üyesi 
Caner Gökbayrak, 
"Baz İstasyonları 
ve Elektromanyetik 
Alanlar" konusunda 
bilgi verirken 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı 
Ana Bilim Dalı, '•>< 
Halk Sağlığı 
Uzmanı Doktor 
Alparslan Türkan, 

"Baz istasyonları 
ve Elekromanyetik 
alanların sağlık 
riskleri" Bursa 
Barosu Çevre 
Komisyonu 
Başkanı Avukat 
Cankat Taşkın 
ise "Baz istasyon
larının hukuki 
prosedürleri ve 
bunlarla ilgili 
olarak neler 
yapabilirler" 
konusunda panele 
katılanlara aydın
latıcı bilgiler verdiler. 
Panelin son konuş
macısı otan Dr. 
Ziya Kaya Mahallesi 
Muhtarı Enver 
Çelik'te geçtiğimiz 
yıllarda bu mahalle 
de kurutan baz ista
syonlarına karşı 
verilen mücadelede 
halkın temsilcisi 
olarak nelerin yapıldı 
ğı konusunda 
bilgiler verdi.

Öğrencilere Kentlilik Bilinci semineri
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yerel 
Gündem 21 
koordinasyonunda 
hayata geçirilen 
‘Kentimiz 
Geleceğimiz - 
Bursa Kent Kültürü 
ve Kentlilik Bilinci 
Projesi*, Cumhuriyet 
Lisesi’nde düzenle
nen seminerle 
öğrencilere tanıtıldı. 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbir- 
liğiyle düzenlenen 
seminerde, gönüllü 
olarak projeye 
destek veren 
Çukurca İlköğretim 
Okulu Müdürü İrfan 
Arslan projenin

detaylarını öğren
cilere aktardı. Öğren 
çilerin yoğun ilgi 
gösterdiği semi

nerde, Bursa ile 
ilgili tarihi, sosyal 
ve kültürel konular 
ile kentli davranış

biçimi hakkında 
bilgiler veren Arslan, 
projenin kentin 
sağlıklı gelişmesi,

yatırımların korun
ması, kentte toplu 
huzurun sağlanması 
hedefiyle sürdürül 
düğünü söyledi. 
Öğrenciler ve 
öğretmenler de 
yaşadıkları kente 
olan sos yal bağların 
güçlen dirilmesini 
sağlayacak çalış
mayı ger çekleştiren 
Büyükşehir 
Beledi yesi’ne 
teşekkür ettiler. 
Üç yılda 12 bin 
öğrenci bilgilen 
dirildi. Bursa’da 
yaşayan insanların 
kentin farkına 
varmalarını 
sağlamak, vatana

daşlara bu şehrin 
bir parçası olduk
larını hissettirmek 
ve kentin her türlü 
değerine bu bilinçle 
sahip çıkmalarını 
sağlamak amaç 
larıyla devam eden 
‘Kentimiz Geleceği 
m iz’ projesi, öğret
menlerin de araların
da bulunduğu çeşitli 
kurum temsilcilerin 
den oluşan gönül
lülerle birlikte yürü 
tülüyor. 2006 yılın- . 
dan bu yana okullar
da verilen kent 
kültü rü seminerleri, 
bugüne kadar 
110 okul ve 12 bin 
öğrenciye ulaştı,
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut’tan sitem dolu açıklama

Ifcl W I CThlWtf
YazıYORUM
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Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Ercüment ESEN 
AKP Parti Genel 
Başkanı ve Başba 
kan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın geçtiği 
miz Pazar günü. 
Ankara'da açıkladığı 
Bursa ve ilçe bele 
diye başkan adayları 
arasında yer bulama 
yan Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, sessizliğini 
bozarak sitem 
dolu açıklamalarda 
bulundu.
Manastır Bölgesi site 
yöneticileri ile yaptığı 
toplantı sonrası 
duygu ve sitem dolu 
bir konuşma yapan 
Turgut, adeta veda 
edercesine konuştu. 
"Gemlik Mehmet 
Turgut'u çok araya
cak. Yaptığım hizmet 
leri çok arayacak" 
diyen Turgut, konuş 
masına başlarken, 
sözlerine sitem dolu 
kelimeleri de ekle
meyi ihmal etmedi. 
Başkan Turgut, yap
tığı buruk konuş
masında şu sözlere 
yer verdi; "Benim 
dönemimde yani 
"Gemlik Belediyesi

Tumut; “Gelin birlikte yeşillendirelim”
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Manastırdaki site yöneticileri ile biraraya geldi.
Gemlik Belediye Baş 
kanı Mehmet Turgut, 
Manastır bölgesin
deki boş alanlar ile 
sitelere ait bahçele 
rin yeniden yeşil- 
lendirilmesi amacıy
la dün Manastır’da 
bulunan site yöneti
cileri ile makamında 
bir araya geldi. 
Toplantıda site yöne 
ticilerinin sorunlarını 
ve isteklerini teker 
teker dinleyen Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, zaman 
aman telefonla ken
disine bağlı birim 
müdürlerini ara
yarak, vatandaşlar
dan gelen isteklerin 
yerine getirilmesini 
istedi. Kaldırım taşı, 
yol, bank, tretuvar, 
istinat duvarı, çiçek 
ve ağaç gibi istek
lerde bulunan Ma 
nastır bölgesi site 
yöneticilerini dinle 
yen Turgut, toplantı
da kendisine gelen 
istekleri yerine 
getireceğini söyledi. 
Başkan Turgut,

Otobüsleri" yazdığı 
günlerde bilet ücret
lerine 3-5 kuruş zam 
yaptığımızda vatan
daşlar bana alenen 
küfür ediyordu. Yapı 
lan zamlara herkes 
karşı çıkıyordu. 
Benim dönemim de 
400 lira olan Bursa 
Gemlik arası yolcu 
taşıma ücreti, Gemlik 
Büyükşehir'e bağ
landıktan sonra oto
büslerinde buraya 
devri sonucu yolcu 
biletleri o dönem de 
1300 liraya çıktığında 
bana küfür edenler ve 
kızanlar nerede idi. 
Neden zamları kimse

"Manastır bölgesini 
daha güzel nasıl gü 
zelleştirebiliriz diye 
düşünüyorum. Ma 
nastır'da belediyeye 
ait boş alanlar olma 
dığı için sitelere ait 
yerleri yeşil alana 
çevirmek ve değer
lendirmek istiyorum. 
Gelin birlikte bu alan 
lan yeşillendirip 
ağaçlandıralım. Bele 
diye olarak sizlere 
ücretsiz olarak ağaç 
fideler! vereceğim. 
Geçtiğimiz yıl da bu 
alanlara 3 bin adet 
ağaç dikmiştim. Siz 
lerden isteğim diki 

eleştirmedi. 440 liraya 
kullanılan suyun 
Büyükşehir tarafın
dan 1200 liraya yük
seltildiğinde hiç 
kimse itiraz etmedi. 
Ben, Mehmet Tur 
gut'um. Ben, hizmet 
ya parım. Hizmet yap
maya da devam ede
ceğim. Beni seçmez 
lerse seçmesinler. 
Kimse beni hırsız, 
menfaatçi, yeşil alan 
lan kurduğu şirket 
lere bedavadan alıp 
daha sonra iskana 
açıp daha sonra 
trilyonla kazandırdı 
deyip seçmezlerse, 
seçmesinler. Bende

İmiş ve dikelecek 
olan ağaçları koruya 
hm, ara sıra bir iki 
şişede olsa su dö 
küp bakımını yapa 
hm. Gemlik'te yeşil
lendirdiğim ve ağaç
landırdığım alanlar
dan biri de kordon 
boyları oldu. Özellik
le yeşil alanların 
üzerinden geçerek 
o güzelliği bozdular. 
Yazıktır, günahtır.
Yeşil alanların 
üzerinden geçenler, 
buralan bozanlar 
Allah'ınız dan 
korkun.Yeşil alan
larımıza sahip 

yürek var. Bana ister 
oy versinler ister 
vermesinler. Benim 
alnım açık ve paktır. 
Ben ne çaldım ne de 
para yedim. Benim 
yaptığım hizmetleri 
yapacak bir babayi 
ğit var mı?
Ben, teşkilat 
anlamam. Partim 
beni sevmeyebilir. 
Beni yeniden aday 
göstermeyebilir. , 
Benim işim bitti. 
Gemlik kendisine 
hizmet edeni de 
talan edeni de seçim 
lerde ayıracak.
Ben, hakkımı Gemlik 
halkına helal ediyo
rum. Gemlik’e yap
tığım işler benim 
görevim idi. Yaptıkla 
rımdan dolayı ne piş
manlık duydum ne de 
üzüntü. Manastır’da 
sulu alanlara inşaat 
ruhsatı verenlerin 
yaptıkları eşkiyalıktır. 
Bu insanlar zamanın 
da belediye yönetim
lerinde görev alarak 
eşkiyalığa ortak 
olmuşlardır." derken, 
kendisine verilen 
oyların da helal 
edilmesini istedi.

çıkalım” dedi. 
Amacının site 
bahçelerini ve yeşil 
alanları çiçektendir 
mek yerine ağaç
landırmak olduğunu 
söyleyen Başkan 
Turgut, site yönetici
lerine; akasya, 
iğde, limon, mavi 
çam tipi ağaçlar, 
mavi ardıç, çınar ve 
leylandi isimli 
boyları yaklaşık 
2 metreye uzanan 
hazır fidanların 
istek doğrultu 
sunda ihale ile 
alınarak dağıtıla
cağını açıkladı.

Ergenekon oyunu!...
Sayın okurlarım; Ergenekon adlı darbeci

lerin suçlarını basından öğrendikçe hay 
retler içinde kalıyor, bu kadar uyumsuz, biri 
birine uymayan, iddiaları işittikçe şaş kinlik 
İçindeyim..

Bizde askerlik yaptık, silah tuttuk...
Şimdi durun..
İbrahim Şahin daha önceleri tutuklan

mış...
Hüküm giymiş, 6 yıl yemiş, hapiste yat

mış...
Susurluk’tan aranmış, Ergenekon’da adı 

geçmiş...
Böyle bir adam, cin gibi bir polis şefi 

nasıl olmaktadır da bir cephaneliğin krokisi 
ni evinde saklamaktadır?

Çocuk yapmaz bunu, bu adam akılsız mı?
Kazılan çukurlardan çıkan gazeteler 

2004’ü göstermekteler...
Bunların orada gömülü olduğu 5 yıldır bi 

linmiyordu da önceki gün İbrahim Şahin’in 
evi basılıp kroki ortaya çıkınca mı meydana 
çıktı her şey?..

Toprakta saklanacak silah gazeteye sarıl
maz, yağlanır plastik -naylon su geçirmeyen 
şeye sarılır.

Madem Sabih Kanadoğlu ve İbrahim 
Şahin, aynı terör örgütü Ergehekon'un aynı 
dalgada yakalanan üyeleridir...

Pekiii.,.
cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanatoglu, 

özel timin başı olan İbrahim Şahin'ı niye 
hapse Sokmak için çabalamaktadır?..

Yargıtay da dava İbrahim Şahin lehine 
bozulmuş iken...

0 zaman ki Cumhuriyet Başsavcısı Sabih 
Kanatoğlu bu karara itiraz ederek 6 yıl hapse 
mahkum ettirmiştir...

Çetenin başındaki her kimse, yani “1” 
numara,

Hey Sabih, İbrahim’de bizden, vakit bulup 
sana bunu bildiremedik, bırak gitsin deme
di..

Bu terör örgütü nasıl bir şeydir?..
Hepten zavallı imişler..
Bunlar birbirlerini tanıyorlar mı?.
Yoksa tanımadan, bir sürüsü kafasına 

göre mi takılıyor?..
Hadi bunlara cevap verin ey sevinçten 

göbek atanlar..
Tekrar soruyorum; Bu terör örgütünün bir 

manifestosu, bir bildirgesi, işleyiş kuralları, 
şifresi, parolası yok mu ?

Yoksa ben kendi adıma söyleyeyim, bu 
örgüt filan değil, çocuk oyunu...

Düzmece bir oyun..
Demek ki koca koca adamlar canları 

sıkılmış, şeker -tansiyonlarını ayarlayıp ordu 
komutanı iken yapamadık, şimdi mi yapalım 
dediler ?..

Sayın okurların inanın kafamı yiyeceğim, 
Cumhuriyet tarihinde örgütler, çeteler 
okuduk, duyduk, gördük..

İnanın 75 senelik hayatımda böyle dan dik 
örgüt görmedim, duymadım...

Dünya bize gülüyor..
Hey koca orgeneraller, YÖK profersörleri, 

ey Bedrettin Dalan orduları, üniversiteleri 
idare ediyorsunuz da bdhce bu çete işini 
becerememişsiniz..

Bunları hep düşünüyor, bir türlü cevabını 
bulamıyor, sonra da buna inanan koca koca 
adamlara bakıp, arkadaşlarımla gülüyoruz.. 
Bunlar evcilik oynamışlar diyorum..

Lütfen bilen birisi varsa bana söylesin...
Bizlere ve ülkeme yazık olmuyor mü ?...

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

Yerel seçimlerin 
yaklaşmasıyla birlik
te partilerde yaşa 
nan aday bolluğu
nun yanı sıra 
Mahalle Muhtarlık 
larında yeni 
adaylar çıkmıyor. 
Gemlik'te 
önce Hamidiye 
Mahallesinde, 
sonrasında ise 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi’nde 
3 dönem muhtarlık 
yapan Enver Çelik,

İBlllllllitlIlMllBlilİiillilli
Eczacılarla 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasındaki 
kriz tatlıya 
bağlandı.
Edinilen bilgiye 
göre eczacılar 
ileSGK 
anlaşmaya vardı... 
önceki akşamdan 
beri Türkiye 
Eczacılar Birliği ve 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu arasında 
yoğun bir görüşme 
trafiği yaşandı. 
Eczaneler ve 
SGK arasında, 
yaşanan krizin 
sona ermesi ile 
vatandaşlar 
rahat bir nefes 
alacak...
Sigortalı hastaların 
2 Şubat kabusu 
bitti... Sosyal 
Güvenlik Kurumu 
(SGK), Türk 
Eczacıları Birliği’nin 
(TEB) restini 
gördü.

Gemlik Kurfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yeni dönemde 
yeniden aday 
olduğunu açıkladı. 
Adaylığını erken 
açıklayan diğer 
muhtar ise 
2 dönemini tamam
layan Hamidiye 
Mahallesi Muhtarı 
Necmi Ünlü oldu. 
Tecrübeli muhtarlar 
Çelik ve Ünlü 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde mahal
lelerinden yeniden 
vatandaşa hizmet 
için aday olacak
larını duyuran muh

TEB; 2 Şubat 
tarihine kadar 
SGK ile anlaşmâya 
varamamaları 
halinde sigortalı 
hastalara ilacı 
parayla satacakları 
restini çekmişti. 
Bugün bir araya 
gelen taraflar 
kavgayı bitirdi, 
anlaşma sağladı, 
milyonlarca sigor
talının gergin 
bekleyişi sona erdi. 
Yeni anlaşmaya 
göre SGK, 
eczanelerin ıskonto 
oranlarında 
eczaneler lehine 
bir iyileştirme 
yapmayı kabul etti. 
Ayrıca poliklinik 
muayene ücretini 
tahsil etmek 
istemeyen 
eczanelere orta 
yol bulundu. 
Özel hastanelerin 
10 TL’lik muayene 
ücretini eczaneler 

tadarımızdan oldu
lar. Her iki muhtar 
da 29 Mart 2009 
tarihinde yapılacak 
yerel seçimlerde 
mahallelerinden 
aday olacaklarını 
açıkladılar.
Yeni çıkarılan 
yasa lada yetkileri 
adeta kuşa 
çevrilen mahalle 
muhtarlıklarına 
bu dönemde fazla 
rağbet olmamasına 
karşılık mevcut 
muhtarların aday 
olmaları bekleniyor.

değil, direkt has
taneler hastadan 
tahsil edecek. 
Eczaneler sadece 
devlet ve üniversite 
hastanelerinin 
sırasıyla 3 ve 6 
TL’lik muayene 
ücretlerini 
hastadan alacak. 
Uzlaşma 
çerçevesinde 
önümüzdeki 
günlerde SGK ile 
TEB arasında 
ilaç alımına ilişkin 
yeni bir protokol 
imzalanacak.
Türkiye genelindeki 
22 bin 500 eczacı 
bu protokole 
dahil olacak.
Eczaneler, protokol 
karşılığında 
TEB’e 500’er TL 
para ödeyecek. 
Sigortalılar da 
anlaşma sayesinde 
istedikleri eczane
den ilaçlarını 
alabilecekler.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanlığı 
nı Genç Parti İl, 
İlçe ve II Yönetim 
Kurulundan partili 
ler ziyaret etti.
Ziyarete, Genç Parti 
İl Başkanı Ceyhun 
Ertürk, Yıldırım 
İlçe Başkanı Vijdan 
Mutlu, Nilüfer İlçe 
Başkanı Kemal 
Pehlivan, İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Tunçer 
Mutlu, İbrahim 

ı Akdemir. Ali Osman
Yavuz İştirak ettt 
29 Mart günü yapla- 
jtak olan »»çimlerde 
Demokrat Partiye 
destek verecekleri 
ni belirten Genç 
Parti.İI Başkanı 
Ceyhun Ertürk; "Biz 
Genç Parti Bursa 
il Başkanlığı olarak 
Demokrat Partiyi 29 
Mart Yerel seçimle

flKP’li hanımlar aşure dağıttı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Muharrem ayının 
girmesiyle cadde 
lerde aşure 
dağıtımları sürüyor. 
AKP İlçe Teşkilatı 
önderliğinde Kadın 

rinde 17 ilçe ve il 
bazında destekleme 
kararı aldık. Gün bir
lik olma günüdür. 
Bu hükümet her yer 
de kadrolaşmaya 
devam ediyor. Bu 
zamana kadar bir 
çok parti hükümet 
oldu bu kadar kad 
rolaşma olmadı.” 
diye konuştu.
Demokrat Parti 
Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar; Genç 
Parti’nin ziyaretin 
den çok memnun 
oldukları, Demokrat 
Parti Genel Başkanı 
ve Genç Parti Genel 
Başkanın bayramda 
bir görüşme yaptık
larını belirtti.
Demokrat Parti’nin 
Türk Siyasi 
hayatında 63 yıllık 
bir mazisi olduğuna 
dikkat çeken Demok 
rat Parti İl Başkanı 
Füsun Yaşar; "Biz

Kolları ve Gençlik 
Kolları üyeleri 
hazırladıkları Aşure 
kaselerini yoldan 
geçenlere ve 
çevrede bulunan 
esnafa dağıttılar. 
Her yıl yapılan etkin

köklü olan bir par
tiyiz. Bizim inanmış, 
iddialı bir tabanımız 
var. 7 Ocak günü 
DP'nin 63 yılını kut
ladık. DP bir kitle 
partisidir. DP Mer 
kez sağın tek adre
sidir. " dedi.
Ayrıca; geçtiğimiz 
günlerde Demokrat 
Parti Gemlik Bele 
diye Başkan 
Adayı Bayram 
Demir'in tanıtım 
toplantısına 
Genç Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı 
katıldı. Toplantıda 
bir konuşma yapan 
Genç Parti Gemlik 
İlçe Başkanı Nizam 
Şanlı; Demokrat 
Parti'nin Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Bayram 
Demir'in yanında 
olacaklarını 
vurgulamıştı.

likleri sürdüren 
AKP Kadın 
Kolları ile Gençlik 
Kolları üyeleri 
hazırladıkları 
Aşureleri dün 
Asil Han İş Merkezi 
girişinde dağıttılar
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“Beni çok arayacaksınız”
Mehmet Turgut, AKP Gemlik 

belediye başkan adaylığına 
seçilmemesinden sonra ilk kez 
basın ile karşı karşıya geldi.

Site yöneticilerine karşı yap
tığı konuşmanın aslında bir 
sitem konuşması olduğu belli 
oluyor.

Mehmet Turgut, otobüs 
işletmesinin Gemlik 
Belediyesinde olduğu zaman 
yapılan 3-5 kuruşluk zamma büyük tepkilerin 
doğduğuna ama Otobüs işletmesinin 
Büyükşehir Belediyesine geçtikten sonra 
otobüs ve suya yapılan yüksek zamma kim 
sehin karşı çıkmamasını yadırgıyor.

“Gemlik beni çok arayacak” diyor ve 
ardından “ben”ile başlayıp, “Ben” ile biten 
konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Ben, Mehmet Turgut'um. Ben, hizmet ya 
parım. Hizmet yapmaya da devam edeceğim. 
Beni seçmezlerse seçmesinler. Kimse beni 
hırsız, menfaatçi, yeşil alanları ‘kurduğu şir
ketlere bedavadan alıp, daha sonra iskana 
açıp daha sonra trilyonla kazandırdı deyip 
seçmezlerse, seçmesinler. Bende yürek var. 
Bana ister oy versinler ister vermesinler. 
Benim alnım açık ve paktır. Ben ne çaldım ne 
de para yedim. Benim yaptığım hizmetleri 
yapacak bir babayiğit var mı ?

Ben, teşkilat anlamam. Partim beni 
sevmeyebilir.

Beni yeniden aday göstermeyebilir.

Benim işim bitti. Gemlik kendisine hizmet 
edeni de talan edeni de seçimlerde ayıracak.

Ben, hakkımı Gemlik halkına helal ediyo
rum.”

Bu sözleri dikkatle okursanız kafanızdan 
sorular sormak geçmez mi?

Kimdir bu bedavadan arazi alıp, sonra

iskana açıp trilyonlar kazanan?
Varsayım mı bu söz?
Ben, Mehmet Turgut’um diyor 

başkan. Ne çaldım ne de para 
yedim. Benim yapacağım hizmetleri 
yapan var mı? diyor.

Bu bir meydan okumadır.
Bunun Cevabını bence eski 

belediye başkanlar! vermeli.
Bugüne kadar Mehmet Turgut’un 

bu iddialarına eski hiçbir başkan 
muhatap alıp yanıt vermedi.

Ama, Başkan Turgut gider ayak yine 
eskilere gönderme yaparak, onların para 
yediğini veya yedirdiğini ima ediyor!

Başkan Turgut, konuşmasında “Ben teşki
lat anlamam. Partim beni sevmeyebilir. Beni 
aday göstermeyebilir, benim işim bitti" diyor.

Ve de vedalaşıyor adeta..
“Ben, Gemlik halkına hakkımı helal ediyo

rum. ” diyor.
Bunlar buruk sözler.
“Ben teşkilat anlamam” mantığı yanlış.
Bu düşünce, Başkan Turgut’un aday 

olmasını engelledi.
En çok da, “Ben” “Ben”leri sonunu hazır

ladı..
Oysa bir gün bile halkın karşısına çıkıp, 

“Biz” diyemedi. Benim takımım. Biz bu işleri 
birlikte yaptık” diyemedi.

Dünkü konuşmasındaki gibi, “Beni çok 
arayacaksınız” dedi.

Siz, hiç aranan eski bir belediye başkanı 
hatırlıyor musunuz?

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

GÜLERYÜZLÜ ‘Kaloriferli

HİZMET

UYGUN 
FİYAT

İTİNALI 
SERVİS

j|24 saat sıcak
ÎTelevizyonlu

✓ Sıcak , Soğuk Mezeler
</ Izgara Çeşitleri 
I Balık Çeşitleri

** Yerli Yabancı İçki

: (0.224) 51349 24 -514 3600 J
İstiklal Cad. Gürle İş Mrk. Üstü • GEMLİK

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE 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 
_ _ _ _ _ _   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 12} m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65,Mi- 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 

TRIPLEX 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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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Siyasette vefasızlık....
29 Mart’ta yerel 

yönetim seçimi 
yapılacak.

Geçen aylarda kim
lerin Belediye 
Başkan adayı ola
cağı merakla bek
leniyordu.

Adaylığını ilk açık
layan Umurbey 
Belediye Başkanı 
Sayın Mehmet Fatih 
Güler oldu.

CHP'ye kaydolarak 
CHP'nin Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı öldüğü CHP 
Genel Başkanı Sayın 
Deniz Baykal'ın Bur 
sa'ya gelişlerinde 
partiye katılım 
toplantısında kamu 
oyuna duyuruldu. 
Sayın Mehmet Fatih 
Güler aday olacağın
dan öyle emindi ki; 
aylar Önce kendini 
tanıtma ve yapacağı 
işlerin neler olacağı 
m anlatmak ■ 
Sivil Toplum" Örgüt

lerini, dernekleri 
ziyaret etti.
Kahvehanelerde 
toplantılar düzenle
di.

Çalışmaları halen 
hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Sayın 
Güler'in adaylığı 
kamuoyunca da 
olumlu karşılanmış 
olacak ki düzenle
nen toplantılar 
büyük ilgi görüyor.

Diğer partiler 
geçen hafta sonun
da adaylarını belir
leyip, ilan ettiler.

AKP'de eski İlçe 
Başkanı Sayın Enver 
Şahin, Sayın Cemal 
Aydın Aybey, Sayın 
Hayri Bilir, Sayin 
Yalın, Sayın Oral, 
Sayın Mehmet Tur 
gut Belediye Baş 
kanlığı için adaylık 
başvurusu yap
mıştılar.
2Kimin AKP'nin 
Belediye Başkan 

adayı olacağı 
kamuoyunca merak
la beklendi. ÂKP 
birkaç kez anketler 
düzenledi, temayül 
yoklamaları yapıldı.

Sayın Mehmet 
Turgut verdiği 
hizmetler ile kendini 
şanslı görüyor, Line 
TV’ nin bir progra 
mında hizmetlerini 
sayıyor, saydıkça 
coşup heyecanlanı 
yor, makam mevki 
sahibi olmak için 
değil hizmet için 
varolduğunu, 
hizmeti bir ibadet 
olarak yaptığını 
söylüyordu. 
Kendinden başka 
rakip tanımıyor, ra 
kibinin âncak ken
disi olduğunu 
söylüyordu.

Program yöneticisi, 
partinin adayı 
olmuşsunuz gibi 
kendinizi görüyor- 
sunuz, bir bildiğiniz 

mi var? sorusuna 
hizmetlerinin ken
disini şanslı kılabile
ceğine inandığını 
belirtiyordu.

Ama Sayın Mehmet 
Turgut' un umudu x 
gerçekleşmedi.

Cumartesi günü 
geç saatlerde 
Belediye Başkanlığı' 
na AKP adayı olarak 
Sayın Cemal Aydın 
Aybey'in belirlendiği 
açıklandı.

Sayın Cemal Aydın 
Aybey, yıllarca 
Belediye Başkanlığı 
görevine talip oldu, 
muradına bu kez 
ulaştı. Hayırlı Olsun.

AKP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı olarak Osman 
gazi Belediye Başka 
nı Sayın Recep 
Altepe'yi uygun 
gördü. Şimdiki 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın 
Hikmet Şahin 

pazartesi günü 
düzenlediği basın 
toplantısında 
hizmetlerini anlattı. 
Kırgınlığını açıkça 
ifade etti. Bundan 
sonra nasıl hareket 
edeceğini akraba 
larına, bazı dost ve 
arkadaşlarına danışa 
rak kararlaştırıla
cağını söyledi.

Öyle anlaşılıyor ki 
AKP de kalıcı değil 
gibi. Kesinlikle AKP' 
de kalacağımdan 
şüpheniz mi var 
demedi.

AKP'nin Sayın 
Mehmet Turgut'u 
tekrar aday göster
memesi, Sayın 
Enver Şahin'ih 
arkasındaki büyük 
hemşeri desteğinin 
dikkate alınmayışı 
CHP adayının şan
sının artmasına katkı 
sağlayacağı genel 
kanı.

Siyasette vefa yok
tur! Hizmetmiş, 
çalışma imiş unutu
lur gider.

Bu işlere karar 
verme gücünü elde 
tutanlar, hizmetleri 
ile temayüz edecek
ler, beni olduğum 
makam ve mevkiden 
uzaklaştırır anlayışı 
ile başarılarının 

önlerini keserler. 
Kanaatimce Sayın 
Mehmet Turgut'un 
ve Sayın Hikmet 
Şahin'in tasfiyesi bu 
anlayışın birteza- 
hürüdür bence.

Seçime katılacak 
DP'nin Belediye 
Başkan adayı da 
geçen hafta içinde 
açıklandı. Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir. Genç 
Parti seçime katıl
mayıp Bayram 
Demir'i destekleye
ceğini açıkladı.

Saadet Partîsi'nin 
bu kez de adayı 
Sayın Recep Aygün. 
ANAP ve DsP aday 
belirtip ilân etmiş 
değil. Büyüle,ihti
malle seçimlere 
katılmayacaklar.

Yerel seçimlerin bu 
kez daha heyecanlı 
ve olgunluk içinde 
geçeceğine inanıyo
rum. Gemlik 
siyasetçileri ayrı 
partilerde olsalar da, 
birbirleri ile dost
turlar, arkadaştırlar. 
Birbirlerine seygi ve 
saygıları sonsuzdur. 
Adayların bütün 
amacı hemşerilerine 
hizmet verebilmektir.

Tüm adaylara 
başarılar dilerim.

İl Mill Ilı IDMI
II

Bursa'da zeytin 
bahçelerinde 
görülen 'zeytin 
kara koşnili' hasta 
lığına karşı mücade 
le başlatıldığı 
belirtildi.
Yazılı bir açıklama 
yapan Tarım 
II Müdür Vekili 
Mehmet Ali 
Koçkaya, Bursa

genelinde
9 milyon zeytin 
ağacı bulunduğunu 
söyledi.
Ekiplerin yaptıkları 
araştırmada, zeytin 
bahçelerinde 
yoğun olarak 
'zeytin kara koşnili' 
hastalığına rast
landığım belirten 
Koçkaya, şunları 

kaydetti: "Zararlının 
bulaştığı bah 
çelerde, mücadele 
kapsamında 
ruhsatlı yazlık 
mineral yağlar 
veya 'İmidaeloprid 
Mineral' etken 
maddeli ilaçlardan 
birisinin kullanılması 
gerekir. Bu tarımsal 
ilaçların ilimizdeki

kullanım dozu, 
1 ton suya 15 
litredir. Bulaşık 
olmayan 
bahçelerde ise 
ilaç kullanılma
malıdır. Çevre sağlı 
ğı açışından ilaçların 
uygun zamanda ve 
belirtilen dozda 
kullanılması 
gerekmektedir." >

KAYIP Antakya Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. AYTURK AKSAKAL ELEMAN ARANIYOR

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. MELEK ÇORLU

KAYIP Gemlik Askeri Veteriner Okulu Eğitim Merkez Komutanlığından aldığım 
askeri kimliğimi ve Çarşı Kağıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ABDULKADİRAYDOĞAN

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

KAYIP 178780 seri holü gemi adamı cüzdanımı ve 5 adet STCW belgelerimi kaybettim. 
ZXM Hükümsüzdür. HÜSEYİN BACAKLI ‘Gemlik Körfez'internette mgemlikkorfezgazCtesixoni
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Alkollü içkilerde 
ÖT V uygulamasına 

yeni düzenleme
Türkiye, Avrupa 
Birliği (AB) ile 
müzakerelerde 
sorun olan alkollü 
içkilerdeki Özel 
Tüketim Vergisi 
(ÖTV) uygulamasını 
yeniden düzenle 
meye hazırlanıyor. 
Tam üyelik müzake 
relerinde vergi 
faslının açılması 
için AB'nin 
Türkiye'nin önüne 
koyduğu "alkollü 
ürünlerden alkol 
derecesine göre 
vergi alınması ve 
Tütün Fonunun 
kaldırılması” koşu
luyla ilgili çalış
malar yeniden 
başlatıldı, 
Bu kapsamda alkol
lü ürünlerdeki 
ÖTV'ye ilişkin bir 
taslak hazırlandı. 
Konuyla ilgili 
kurumların görüş
leri alınarak hazır
lanan taslakla 
AB'ye uyum 
çerçevesinde distile 
içkilerdeki nispi 
vergilemeye son 
veriliyor. Bu ürün
lerden sadece 
maktu ÖTV alınması 
öngörülüyor.
Taslakta, alkol dere
cesine göre vergile
menin ilk adımı 
olarak ÖTV tutarları 
arasındaki marj da 
daraltılıyor. Bu 
çerçevede alkol 
derecesi yüksek 
olan viskideki 
asgari maktu Özel 
Tüketim Vergisi 
miktarı içerdiği 
alkolün her bir litre
si için 70,92 TL'den 
60 TL'ye düşürülü 
yor. Alkol derecesi 
daha düşük olan

cin ve votkada ha 
len içerdiği alkolün 
her bir litresi için 
41,42 TL olan asgari 
maktu Özel Tüketim 
Vergisi ise 45 TL'ye 
çıkarılıyor. Taslakta 
şarabın vergi tuta 
rıyla ilgili herhangi 
bir değişikliğe 
gidilmiyor.
Yeni düzenleme 
sırasında AB ile 
Türkiye arasındaki 
müzakerelerde en 
fâzlp anlaşmazlık 
konusu olan ve 
AB'nin "vergilerle 
korunuyor" suçla
masında bulunduğu 
rakının vergi tuta 
rında ise görüşme 
lerin seyrine göre 
hareket edeceği 
belirtiliyor. 
Hazırlanan taslakta 
rakı üzerindeki 
asgari maktu ÖTV 
tutarı şimdi olduğu 
gibi içerdiği alkolün 
her bir litresi için 
35,84 TL'de bırakılı 
yor. Türkiye yeni 
vergi rejiminde 
rakının, Yunanların 
milli içkisi uzoda 
olduğu gibi özel 
statüye tabi tutul
masını istiyor. Bu 
şekilde rakı ile yük
sek alkol derece
sine sahip diğer 
ürünler arasındaki 
ÖTV uygulamasın
daki 1'e 2 den
gesinin korun
masını talep 
ediyor.
AB'nin vergileme 
faslının açılması 
için bir diğer 
şartı olan Tütün 
Fonunun kaldırıl
masına ise Türkiye 
şu anda sıcak 
bakmıyor

SATILIK DÂİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 322 70 73

■Ilı
Sahibinden satılık 

1998 model LPGII Kartal 
GSM: (0.532) 468 68 90

15 Ocak 2009 Perşembe 
MANASTIR ECZANESİ 

Kültür Merkezi altı 
Manastır GEMLİK

GEMLİK

MM GÜNLÜK SİYASİ GAZETE MM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
METRO 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 71J

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

TAKSİLER

517 34 OO
513 23 29
513 10 68
513 65 29
513 60 40

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİRELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm.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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yanikapı (242) 516 12 12
Yalova (226) 811 43 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94 

" VAPUR-FERİBOT

OTORÜS

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

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
Akça gaz 514 88 70
Total gaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3255 
FİYATI: 50 Kr. (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)

MlllllllHİİ
VEHÖSSİimSl 

ŞEYTANIN PABUCU 
1I.30-I4.00-16.15 

19.00-21.00
REC(ÖIÛM ÇIĞLIĞI) 

12.00 -14.15.- 
16.30-20.00 
Rezervasyon

(Tel: 5133321)
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Belediyeler Matla gençleri i$ sahihi yapıyor
Belediyeler tarafın
dan açılan ücretsiz 
kurslar vasıfsız genç 
leri meslek sahibi 
yapıyor. Farklı alan
larda açılan kurslar 
özellikle gençlerin 
ilgisini çekiyor. 
Herhangi bir işte 
uzman olmayanlar 
için büyük bir fırsat 
olan kurslarda stilist 
lik, resim, erkek ber 
berliği, hasta ve yaş 
lı bakımı, aşçılık, 
giyim, eğitici anne 
lik, fotoğrafçılık, tıp 
sekreterliği, kuaför
lük, ahşap boyama, 
mozaik, makine nakı 
şı, grafikerlik, yöneti
ci sekreterlik, dış 
ticaret, ev mefruşatı, 
web tasarımı, Arapça 
ve İngilizce ilk kade 
me ve takı tasarımı 
gibi birçok alanda 
eğitim veriyor. 
Kurslardan altın bile 
ziği alarak ayrılan 
gençler, eğitim 
gördükleri alanlarda 

iş sahibi oluyor. 
Kurs yetkilileri ise 
kursiyerlerine iş 
sözünden çok mes 
lek sözü veriyor. 
Gaziantep Büyükşe 
hir Belediyesi Mes 
lek Edindirme Kurs 
lan (GAMEK), 2008 
yılında toplam 10 bin 
789 kişiyi meslek 
sahibi yaptı. Konya 
Büyükşehir Belediye 
si Meslek Edindirme 
Kursları (KOMEK) 
ise 17 kurs merkezin 
de 105 branşta nite
likli 50 öğretmeniyle, 
yılda binlerce kur
siyere eğitim veriyor 
KOMEK'e 16-50 yaş 
arası her vatandaş 
kayıt yaptırabiliyor. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kurs 
lan (BUSMEK) ise 
18 kurs merkezinde 
74 branşta eğitim 
veriyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı

Hikmet Şahin, 
BUSMEK'in halk 
üniversitesi haline 
geldiğini söyledi. 
Merkez, bir yandan 
halkın kişisel 
gelişimine katkı 
sağlarken, diğer yan
dan kentteki istih
damı da artırdığını 
ve kentin vizyonunu 
geliştirmeye devam 
ettiğini belirten 
Şahin, "Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
üreten, çalışan 
Bursa'nın gerçek

potansiyelini 
harekete geçirmek 
amacıyla BUSMEK 
projesini başlattık. 
Üç yıl önce hayata 
geçirdiğimiz Sanat 
ve Meslek Eğitimi 
Kursları (BUSMEK), 
her geçen yıl kendini 
yenileyerek, büyü 
yerek ve gelişerek 
Bursa'ya ve halka 
eğitim hizmeti verm
eye devam ediyor. 
Her yıl binlerce 
vatandaşımız eğitim 
almak için kurslara 
başvuruda bulunu 

yor. Yoğun talebi 
karşılamak ve daha 
çok hemşehrimize 
eğitim vermek 
için her yıl yeni 
kurs merkezleri 
açmakta ve geniş 
branş yelpazesi ile 
halkımıza hizmet 
vermekteyiz." 
diye konuştu. 
Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek de 
bir halk üniversitesi 
olarak gördüğü 
KOMEK'i sadece 
bir Konya markası 
değil; yurtdışı 
şubeleri ile bir 
dünya markası 
olduğunu söyledi. 
KOMEK'in 
Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
onaylı sertifikalarla 
mezun ettiği 
kursiyerlerin üretici 
konuma gelerek 
Konya'nın gururu 
olduğunu vurgu
layan Başkan

Akyürek, 
"Şu anda 105 
olan branş sayısı 
yakın zamanda 
daha da artacak. 
Memleketimizde 
önemli bir boşluğu 
dolduran kurslarımız 
Türkiye'ye örnek 
olmaya devam 
edecek. Konya, 
her konuda artık 
kendisiyle yarışıyor." 
ifadesini kullandı. 
Konya'da 17 
merkezde 105 
branşta verilen 
eğitimlerin yanı 
sıra yurt dışında 
Bosna Hersek'te 
1, Makedonya'da 
3 şube ile dünyaya 
açıldıklarını 
kaydeden Akyürek, 
Konya'da bir 
aile olmayı 
başaran KOMEK'in, 
kursiyerlerine 
hem maddi, 
hem de manevi 
kazanç sağladığını 
ifade etti.

lııım Win tatısi'm silim
Bursa'da, yerel 
yayın yapan bir 
gazeteye baskın 
düzenleyen 
yaklaşık 12 kişi 
çalışanları darp 
etti.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Os 
mangazi ilçesinde 
yayımlanan Bursa 
Gündem 
Gazetesi'ne gece 
geç saatlerde yak

laşık 10-12 kişilik 
bir grup saldırdı. 
Ellerinde satır ve 
sopalar bulunan 
grup, gazetenin 
Genel Yayın 
Yönetmeni Şükrü 
Öner (52) ve köşe 
yazarı Orhan 
Kaplan (55) ile 
gazete sahibi Neşet 
Oner'i (50) darp etti. 
Yaralanan gazete 
çiler 112 Acil Servis

ambulansı ile 
Muradiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Gazetecilerin 
durumlarının iyi 
olduğu bildirildi. 
Olaydan sonra 
kaçan zanlıların, 
alacak verecek 
meselesi 
yüzünden saldırıyı 
gerçekleştirdikleri 
öğrenildi.

Oemir, “Kapkaç olayları azaldı

“2009 Sezonu l^ülgnn^ 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 BÎR TELEFON KADAR YAKINIZ.

Bursa Emniyet Mü 
dürü Tahsin Demir, 
olayları daha ger 
çekleşmeden önle
meye çalıştıklarını 
belirterek, kentte 
kapkaç olaylarının 
geçmiş yıllara 
göre neredeyse 
bitirildiğini 
söyledi.
Bursa Emniyet Mü 
dürlüğü Asayiş 
Ekipler Amirliği'nin 
polis muhabirlerine 
verdiği yemekte 
konuşan Emniyet 
Müdürü Tahsin De 
mir, şehrin her ge 
çen yıl biraz daha 
huzura kavuş
tuğunu kaydetti. 
2008 yılınının önce

ki yıllara göre daha 
huzurlu ve olaysız 
geçtiğini vurgu
layan Demir, 2009 
yılının da aynı 
şekilde huzur 
içinde geçmesi için 
gayret ettiklerini 
dile getirdi. 
Demir, şöyle 
konuştu: "En alt 
birimden en üst 
birime kadar 
arkadaşlarımız gay 
retli çalışmalar orta 
ya koyuyarlar. Gece 
gündüz, halkımızın 
huzuru için çalışı 
yorlar. Olayları daha 
olmadan önlemeye 
çalışıyoruz. Bur 
sa'da kapkaç 
olayları eskiye

nazaran artık hiç 
olmuyor. Hırsızlık 
olayları bir önceki 
yıla göre yüzde 
15 azaldı.
Cinayet olayları 
biraz daha düştü. 
Arkadaşlarımız 
gayet titiz çalış
malar yapıyorlar. 
Tüm ekibimiz 
büyük bir heyecan 
ve özveriyle 
olaylara anında 
müdahale ediyor. 
Kendi arzularıyla, 
büyük bir istekle 
çalışmaları yürütü 
yorlar. Arkadaş 
larımı kutluyorum. 
Başarılarının 
devamını 
diliyorum."

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 
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AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey'e Başkan Turgut'tan beyaz sayfa polemiği Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut DP'den Gemlik Belediye Başkan adayı olacağı şeklindeki iddialan yalanladı.

'İK!?ıİİII'İIHIİ^Iİİin8IIİİB8Iİ8MİI.WIIİIll'
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bugün yaptığı ba 
sın toplantısında, "Gemlik’e beyaz sayfa ile geliyo
rum" diye açıklama yapan AKP Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal Aydın Aybey’i sert bir dille eleş 
tirdi. Başkan Turgut, kendisinin ve Gemlik Bele 
diyesi’nin pırıl pırıl bembeyaz olduğunu belirterek, 
bunu Mehmet Turgut’u sevenlerinde sevmeyenlerin 
de bildiğini söyledi. Turgut, konuşmasında "Cemal 
Aydın Aybey’in Gemlik Belediyesi’ne beyaz bir 
sayfa ile gelmesine gerek yok. Gemlik Belediyesi 
beyazdır. Olsa olsa bu beyaz sayfa bir gün kendisi 
için lazım olacaktır” dedi. Haberi sayfa 2’de

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, son günlerde 
kendi hakkında ortaya atılan söylentileri sert bir dille 
yalanladı. Demokrat Parti il yönetimi ile birlikte ye 
mek yediği iddialarını yalanlayan Başkan Turgut, kim 
se ile yemek yemediğini belirterek, AKP’nin üyesi ol 
duğunu, Demokrat Parti’den belediye başkan adaylı 
ğının söz konusu bile olamayacağını söyledi. Hünkar 
Hacı Bektaşi Veli Derneği'nce düzenlenen aşure 
gününe katılan Başkan Turgut, söylentiler üzerine 
gazetemize yaptığı açıklamada, bu tür söylentileri 
çıkaranların kasıtlı hareket ettiğini bildirdi. Sayfa 2’de
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Siyasi parti il başkanlan, Filistin 
halkına yönelik katliamları nede 
niyle İsrail'i kınayan ortak bir mi 
ting düzenleme kararı aldı. 3’de

AKP Gemlik Be 
tediye Başkan adayı 
olarak Mimar Cemal 
Aydın Aybey’in belir
lenmesinden sonra, 
sonucu kabulleneme 
yerek, “Bu adayla 
Gemlik’te seçim ka 
zanılmaz” diyen En 
ver Şahin’in arasının 
Bursa İl Başkanlığt’n 
da yapılan toplantıda 
düzeldiği öğrenildi. 
Şahin’in yerel seçim
lerde Aybey’e destek 
vereceği sözünü 
verdiği belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yalanlama
MMWI w Milii

Yerel seçimler yaklaştıkça, adaylar da belir
lendikçe, ortalık toz duman gidiyor.

Hergün ortaya bir söylenti yayılıyor.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un AKP’den 

adaylığı onaylanmayınca, son bir iki gündür 
çeşitli partilerden aday olacağı yayıldı ortalığa..

Aynı durum Enver Şahin için de söylendi.
Kimi bağımsız aday olacağını söyledi, kimi 

MHP’den aday olacağını..
Bugün aldığım bilgilere göre, Şahin’in sakin

leştiği ve Cemal Aydın Aybey’i destekleyeceğini 
açıkladığını öğrendim. Devamı sayfa 5’de

14-16 yaş ligi 10. 
grupta dün İznik 
sahasında birincilik 
maçına çıkan İznik 
spor ile Gemlikspor 
arasındaki maç İ-2 
sona erince kırmızı 
beyazlı Gemlikspor 
36 puanla yenilgisiz 
birincilik ipini 
oöaüsledı.
Haberi sayfa 6’da
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AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey'e Başkan Turgut'tan beyaz sayfa polemiği

İm Mili iiı ilin mu imin ıMilif
Ercüment ESEN
Geçtiğimiz günlerde 
Ankara dönüşü 
ayağının tozuyla 
Gemlik halkı ve 
AKP Gemlik İlçe 
teşkilatında buluşan 
ve burada yaptığı 
basın açıklamasında 
"Gemlik'e beyaz 
sayfa ile geliyorum" 
şeklinde açıklamada 
bulunan AKP 
Belediye başkan 
adayı Cemal Aydın 
Aybey'e Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'tan sert 
eleştiri geldi.
Başkanlık makamın
da akşam üstü 
alelacele basın 
toplantısı düzenle 
yen Başkan Turgut, 
partisinin Belediye 
Başkan adayı Mimar 
Cemal Aydın

Aybey'i sert dille 
eleştirirken, "Gün 
gelir söylemiş 
olduğu beyaz 
sayfa ona lazım 
olacaktır" dedi. 
Başkan Turgut, 
"Cemal Aybey, 
yaptığı basın 
toplantısında yeni 
yönetimle Gemlik’e 
beyaz sayfa ile 
geleceğini Gemlik 
halkına duyurmuş. 
Gemlik halkı 
10 yıldır belediye 
başkanı görevi 
yapan Mehmet 
Turgut ve Gemlik 
Belediyesi’ni 
çok iyi tanımaktadır. 
Mehmet Turgut ve 
Gemlik Belediyesi 
pırıl pırıl ve bem
beyaz anamızın ak 
sütü kadar tertemiz 
bırakın siyahlığı 
kirliliği, yapılan

hizmetlerde tek Mehmet Turgut'u
toz tanesi bile sevenler değil,
yoktur. Bunu sadece sevmeyenler de

net olarak 
aynı şeyleri 
söylemektedir.

Dolayısıyla, 
Cemal Aydın 
Aybey'in Gemlik 
Belediyesi’ne 
beyaz sayfa 
ile gelmesine 
gerek yoktur. 
Gemlik Belediyesi 
beyazdır. 
Olsa olsa bu 
beyaz say fa bir 
gün kendisi için 
lazım olacaktır. 
Bana 10 sene 
hizmet imkanı 
veren Gemlik 
halkına minnet ve 
şükranlarımı sunu 
yorum. Belediye 
Başkanlığı döne
mimde siyaset 
yapma imkanı 
bulamıyordum. 
Bundan böyle 
çok rahat siyaset 
yapma imkanı da 
bulacağım” 
şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Turgut DP'den Gemlik Belediye Başkan adayı olacağı şeklindeki iddiaları yalanladı.

"Ben kimse ile yemek yemedim
Gemlik'te ve 
Bursa basınında 
birkaç gündür 
konuşulan ve 
bazı köşe yazarları 
tarafından dile 
getirilen Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Demokrat Parti’den 
adaylığını koyacak 
ve Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir'in 
de Başkan yardım
cılığına getirileceği 
şeklindeki haberlere 
Başkan Turgut son 
noktayı koydu. 
Hünkar Hacı Bek 
taş-ı Veli Yardımlaş 
ma ve Dayanışma 
Derneği’nin 
düzenlediği aşure 
etkinliği çıkışı, 
gazetemize özel 
açıklamada bulunan 
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, kendisi 
hakkında son

günlerde yapılan 
iddiaları sert dille 
yalanladı.
Başkan Turgut, 
önceki gün akşam 
Demokrat Parti 
İl yönetimi ile 
birlikte yemek yediği 
iddialarına yanıt 
verirken, bu süre 
içinde herhangi 
bir kimse ile 
birlikte yemek 
yemediğini dünden 
bugüne ilk yemeğini 
de dernekte yediğini 
ifade etti.
Şu an mensubu 
olduğu AKP 
olduğunu hatırlatan 
Başkan Turgut, 
Demokrat Partimden 
Gemlik Belediye 
Başkan adaylığının 
söz konusu bile 
olamayacağını 
belirterek, 
"Demokrat Parti’ye 
geçtiğim yok. Ben, 
Gemlik Belediye 
Başkanıyım ve 
mensubu olduğum 

partinin de üyesiyim. 
İddia edildiği gibi 
ne Demokrat Parti’ye 
gittim, ne yemek 
yedim, ne de kim
seyi tanıyorum." 
diye konuşarak, 
hakkında yapılan 
söylentilere açıklık 
getirdi.

BAYRAM DEMİR DE 
YALANLADI 
Geçtiğimiz hafta 
Gemlik'te düzenle
nen ve Demokrat 
Parti Genel İdare 
Kurulu ve Genel 
Başkan Yardımcısı 
Harun Akın, DP 
Bursa İl Başkanı 
Füsun Yaşar, çevre 
ilçe başkanları, 
il yönetim kurulu 
üyeleri, DP Gemlik 
eski İlçe Başkanı 
Faruk Güzel ve 
partili üyelerin de 
katıldığı görkemli 
tanıtım toplantısında 
Demokrat Parti’nin 
Gemlik Belediye

Başkan adayının 
Bayram Demir 
olduğunun açıklan
masının ardından, 
bir süredir siyasi 
arenada çalkalanan 
AKP Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un, Başba 
kan Tayyip Erdoğan 
tarafından yeniden 
aday gösterilme 
meşinin ardından 
Demokrat Parti’den 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
olacağı şeklindeki 
haberlere bir 
tepkide Bayram 
Demir'den geldi. 
Doğru Yol Partisin 
den 15 yıl 3 dönem 
Belediye Başkanlığı 
görevini yapan ve 
29 Mart yerel seçim
lerinde de Kurşunlu 
beldesinin kapatıl
ması nedeniyle 
DP’den Gemlik 
Belediye Başkanı 
adayı olan Bayram 
Demir, bu tür söy

lentilerin çirkin 
bir yakıştırma 
olduğunu belirterek, 
tepkisini şöyle 
dile getirdi:
"Son günlerde üzün
tü ile karşıladığım 
haberler, benim de 
kulağıma geldi. 
Demokrat Parti 
Genel Kurulu’nun, 
İl Teşkilatı’mın ve 
partili üyelerimin 
onayını aldıktan 
sonra Demokrat 
Parti’den Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığımı açık
ladım. AKP Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
Gemlik'ten benim 
yerime Belediye 
Başkanı adayı 
gösterilmesi söz 
konusu bile değildir. 
Partimce de böyle 
bir girişim olmamış 
tır. Böyle yersiz ve 
asılsız bir iddiayı 
nasıl dikkate 
aldılar anlamıyorum.

Sayın Turgut'un 
yerel seçimlerle 
ilgili düşünce nedir 
bilemem ama, 
kendisinin benim 
yerime Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı olması ve 
benimde onun 
yardımcısı olmam 
mümkün değil ve 
böyle bir şeyi de 
asla kabul etmem. 
Demokrat Parti’den 
Gemlik Belediye 
Başkan adaylığımın 
açıklandığı andan 
itibaren seçim 
çalışmalarımıza 
başladık ve 
kazanmak içinde 
yola çıktık. 
Bunlar beni ve 
partimi çekemeyen
lerin yaptığı 
bir gerçek dışı 
iddialardır. Ben ve 
partimin yönetim 
kurulu üyeleri 
olarak gerçekdışı 
iddiaları yalanıyo
rum"

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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YazıYORUM

Siyasi partilerin 
Bursa'daki il başkan* 
lan, Türkiye'ye örnek 
olacak bir mitinge 
imza atmaya hazır
lanıyor. Siyasi parti 
başkanları, Filistin 
halkına yönelik 
katliamları nedeniyle 
İsrail'i kınayan 
ortak bir miting 
düzenleme 
kararı aldı.
Almira Otel'de düzen 
lenen basın toplan
tısında biraraya 
gelen AKP İl Başkanı 
Sedat Yalçın, CHP İl 
Başkanı Gürhan Ak 
doğan, MHP İl Baş 
kanı Arif Demirören, 
Anavatan Partisi 
Ahmet Kömbe, SHP 
İl Başkanı Deniz 
İçel, DSP İl Başkanı 
Hüseyin Kul ve SP İl 
Başkan Yardımcısı 
Mehmet Kadri Ağa 
rail İsrail'in işlediği 
insanlık suçuna

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde hastaneye 
giden yaşlı 
adam, kendisini 
tehdit ederek 
para isteyen 
kimliği belirsiz kişi 
tarafından bıçak
landı. Hastaneye 
kaldırılan yaşlı

5 Avro için babasını 100 defa bıcafcladı
Almanya'da geçen 
yıl Ağustos ayında 
babası Yusuf S'yi 
(72) yaklaşık 
100 kez bıçakla 
yarak öldürmekten 
yargılanan

Turistleri taşıyan taksi lakla ani: 3 ölü
Ataköy sahil yolun
da meydana gelen 
trafik kazasında için 
de turistlerin bulun
duğu ticari taksi aşı 
rı hız nedeniyle şofö 
rünün direksiyon 
hakimiyetini kaybet 
mesi sonucu takla 
attı. Kazada araç için 
de sıkışan 2 turist ile 
aracın takla atması 
sonucu yola fırlayan 

karşın ortak hareket 
etme kararı oldık- 
larını söyledi. 
AKP İl Başkanı Se 
dat Yalçın, Ortadoğu 
da yıllardır kanaya 
yan yaranın yeniden 
gündeme geldiğini 
belirterek, "İsrail, 
Gazzedeki sivil halka 
karış ölçüsüz güç 
kullanarak tam bir 
insanlık dıramına 
sebep oluyor. 
Kadınlara çocuklara 
büyük bir soykırım 
uygulanıyor.
Okulları, mezarlıkları 
dahi bombalıyor 
İsrail. Tüm dünyayı 
bu zulme dur de 
meye çağırıyoruz. 
Bu zulmün en kısa 
zanamda durdurul
ması, insanı yırdım- 
lara fırsat verilmesi 
ve uluslararası güç
lerin orada sorumlu
luğu ele almasını, 
gelişmiş batı ülkeleri 

adamın sağlık duru
munun iyi olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Devlet 
Hastanesi'ne gitmek 
isteyen Arslan Ö. 
(70), Tophane 
Gezi Yolu'ndaki 
banka dinlenmek 
için oturdu. Yaşlı

Bünyamin S. (30), 
babasını kendisine 
5 avro vermediği 
için öldürdüğünü 
söyledi.Hakim 
karşısına çıkan 
ve olaydan 

taksi şoförü hayatını 
kaybetti. Yola fırla 
yan 2 turist ise ağır 
yaralı olarak hasta 
neye kaldırıldı. 
Edinilen bilgilere gö 
re olay dün saat 
16.15 sıralarında sa 
hil yolu Ataköy mev 
kiinde meydana gel 
di. Atatürk Havalima 
nı'ndan turistleri 
alan 34 TFM 81 

ni bu konuda atkif 
rol almaya davet 
ediyoruz." dedi.
Yalçın, siyasi parti
lerin kimliklerini bir 
kenara bırakıp İsrail 
için ortak hareket 
etme kararı aldık
larını belirterek, 
bu amaçla bir miting 
düzenleneceğini 
dile getirdi.
CHP II Başkanı 
Gürhan Akdoğan ise 
Bursa'da il başkan
lar! olarak Türkiye'ye 
örnek olacak bir 
çalışma başlattık
larını belirterek, 
şunları söyledi: 
"İsrail'de yaşanan 
olaylar bir insanlık 
dıramıdır, bir katliam 
dır, bir soykırımdır. 
İsrail'i nefretle kını 
yoruz. Bir Siyonist 
yaklaşım içinde, 
emperyalizmin bir 
oyununun sonucu 
olarak Irak'ta nasıl 

adamın yanına 
gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 
'Para vermezsen, 
oturduğun yerden 
kalkamazsın' 
diyerek yaşlı 
adamı tehdit etti. 
Ayağa kalkmak 
isteyen yaşlı adamı 
bacaklarından 

pişmanlık duy
madığını açıklayan 
Bünyamin S, 
babasını suçlayarak, 
"Esrar için 5 avro 
istedim ancak 
vermedi.

plakalı ticari taksinin 
sürücüsü Sirkeci 
istikametine doğru 
yola çıktı. Ataköy 
mevkiine gelindiği 
sırada aşırı hız nede 
niyle sürücünün 
direksiyon hakimiye 
tini kaybettiği araç 
kaldırıma çarptı.
Daha sonra orta re 
füjdeki ağaca çarpan 
araç takla attı. Taksi 

insanları birbirine 
kırdırıyorsa, burada 
da Filistin halkına 
fosfor bombaları 
yağdırarak insanları 
yok ediyor." 
MHP İl Başkanı 
Arif Demirören de, 
"Dünyada dine 
dayalı tek devlet 
kuruluşu olan ve 
Hz Musa'nın 
evlatları olduğunu 
iddia eden bir 
İsrail’in tanklarla 
bebek öldürdüğüne 
tanık oluyoruz.
5,5 milyon İsrail'in, 
bebekleri öldürmek 
için tanklarla, 
tüfeklerle, uçaklarla 
gittiğine şahit olu 
yoruz. Bu durum 
karşısında 
herşeyi bir kenara 
bırakıp elimizden 
geleni yapmamız 
gerekiyordu ve 
yapacağız" 
şeklinde konuştu.

bıçaklayan şüpheli 
kaçmayı başardı. 
Yaralanan yaşlı 
adam Bursa 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak 
tedavi altına alındı. 
Polis, zanlının 
yakalanması için 
geniş çaplı soruştur
ma başlattı.

Annemin kalp 
rahatsızlığından 
ölmesinden de 
o sorumluydu.

Anneme her 
zaman eziyet 
ediyordu" dedi.

şoförü ve 2 turist 
aracın takla atması 
sonucu araçtan 
fırlarken, diğer 
2 turist araç içinde 
sıkıştı. Olay sağlık 
ekipleri ve itfaiye 
geldi. Sağlık ekipleri 
yola fırlayan taksi 
şoförü ile araç 
içinde sıkışan 2 
turistin öldüğünü 
belirledi.

W.r. ■
W k .. Diş Hekimi

Özcan VURAL
BHİffllJ' ozcanvural1933@hotmail.com
BİBİ ,,v iMMMW www.milliyet/blog/özcan vural

Bir fiyasko!....
Aslında iyi niyetli bir girişim olabilirdi..
Ama sonunda ortaya çıkan fotoğraf iç 

açıcı olmadı..
Türkiye’yi ikinci ligde gösterdi..
Zarar verdi! O fotoğraflara bakın...
Türkiye Başbakan’ nın refikaları Emine 

hanımın yanında Katar, Ürdün, Libya, Suriye, 
Lübnan, Pakistan ülkelerinin refikaları (first 
lady) var..

Emine Hanım’ın davetine pek kulak asan 
olmadı..

Batı, hatta Başbakan’ın yakın arkadaşım, 
aile dostum dediği isimler bile sırtlarını 
döndü.

Mesela İtalya Başbakanı Berlusconi..
Can ciğer, kuzu sarması arkadaşım diyor

du..
Yunanistan Başbakanı Karamanlis..
İkisi de Erdoğanlar’ın düğünü için koşa 

koşa İstanbul’a gelmişti..
Biliyorsunuz Nikâh şahidi bile olmuşlar 

dı..
Şimdi eşleri ortada yok..
Peki İspanya Başbakanı eşine ne 

demeli!..
‘Medeniyetler İttifakı’nda Erdoğan ile eş 

başkanlık yapan kişinin eşi..
O da yok! 4
Arnavutluk ‘first lady’s! bile son anda 

vazgeçmiş..
Yani batı ülkeleri Emine Hanım’ın 

çağrısını tınmadı bile..
Avrupa ülkelerinden bir hanım yok...
Koskoca Türkiye’yi dikkate alan olmadı..
Avrupa’nın şehir devletlerinden bir hanım 

dahi gelmedi..
Biz ne yaptık?
Bazı Olla Doğu ülkelerinin ‘first lady’leri 

ile işi idare ettik..
Sayın okurlarım; biliyorsunuz,
Bu ülkelerin Filistin konusunda esamesi 

okunmuyor..
Hiçbir ülke dönüp de Suriye ne diyor, 

Libya ne yapacak, Katar ne der diye merak 
etmiyor.. Bunlar fasa fiso..

Devletin sırtından uçaklarına binip gezi 
yorlar,

Evcilik oynuyorlar..
Masrafları da fakir halk ödüyor...
Bu ülkeleri Avrupa adam yerine koymu 

yor...
Biz ise, gariban, ne kadar ülke varsa 

toplayıp fotoğraf çektirdik..
Yanlış olan bu..
Bu toplantıya ait resimleri gördünüz..
Libya, Pakistan, Suriye, Katar, Lübnan, 

Azerbaycan lady’dilerinin başı açık..
Hepsi modern kıyafetli..
Hele peygamber sülalesinden geldiğini 

söyleyen Ürdün Kraliçesi kuaförde özel 
yapılmış saçlarıyla orada..

Tek sıkma baş Emine hanım..
Ey Müslümanlar buna ne diyeceksiniz ?
Yahu bu dünyada bizden başka

Müslüman yok mu ?..
Bence bir diplomatik skandal..
Yazmayı unuttum...
Gazze’de ateşkes için etkin rol oynayan, 

öne çıkan, Batı’nın muhatap aldığı Mısır da 
yüz vermedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Mübarek eşini gön
dermedi..

Türkiye Cumhuriyeti ‘first lady’si bile 
Ankara’dan gelmedi...

Bırakın katılmayı, mesaj bile yollamadı..
Evcilik oynandı dedim ya!....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Şahin ile aııhe» arasındaki buzlar çözüldü
Ercüment ESEN
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey 
ile Enver Şahin'i 
bir araya getiren 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın tarafların 
arasını buldu, 
AKP Genel Başkanı 
ve Başbakan 
Tayyip Erdoğan'ın 
geçtiğimiz hafta 
Gemlik Beledi ye 
Başkanı adayının 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey olarak açıkla
masının ardından 
AKP’li diğer 
adaylarından 
Enver Şahin zehir 
zemberek açıkla
malarda bulunarak,

kendisinin Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı seçilmeme 
sine sert tepki 
göstermişti.

önceki akşam 
AKP Gemlik İlçe 
Teşkilatında sürpriz 
bir şekilde bir araya 
gelen AKP İl Başka

m Sedat Yalçın, 
Belediye Başkan 
Adayı 
Cemal Aydın 
Aybey ile ilçe

teşkilatı üyeleri 
AKP Gemlik 
Belediye başkan 
aday adayları 
arasında olup ta 
Gemlik'ten aday 
gösterilmeyen 
Enver Şahin'le 
yaptıkları toplantı 
sonunda birlik ve 
beraberlik mesajı 
verdikleri öğrenildi. 
Yapılan toplantı 
hakkında edinilen 
bilgiye göre Gemlik 
adayının belirlen
mesinin ardından 
Enver Şahin'in bir 
anlık kızgınlığı sonu 
cu yaptığı açıkla
maların yanlış 
anlaşıldığı belirtildi. 
AKP İl Başkanı

Sedat Yalçın tarafın
dan düzenlenen top 
lantıda partisinden 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
gösterilmeyen 
Enver Şahin ile 
Partinin Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey'in 
bir araya getirildiği 
toplantıda taraflar 
arasındaki kırgınlık
ların ve dargınlık
ların sona erdirildiği 
söylenirken, 
29 Mart'ta yapılacak 
olan yerel seçimlere 
birlik ve beraberlik 
içersinde yola 
birlikte devam etme 
kararının çıktığı 
ifade edildi.

fiybey’den Kaymakam Baımül'e ziyaret
Ercüment ESEN
AKP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
ilk olarak dün İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül’ü ziyaret etti. 
Aybey, Kaymakam 
Baygül’e yapılan 
çalışmalarla ilgili 
bilgiler verdi.
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci'nin yanı 
sıra meclis üyelerinin 
de katıldığı ziyarette

Aybey, 'AKP'nin 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı olarak 
seçim çalışmaları 
için düğmeye bastık. 
Toplumun bütün 
kesimiyle diyalog 
halindeyiz. Belediye 
yönetimine talip olan 
kişi olarak, bölgenin 
sorunlarını, vatan
daşın ihtiyaç ve talep
lerini bilmenin yanı 
sıra, şehrin imkan ve 
kaynaklarını da bilme
si buna göre çözüm

üretmesi 
gerekiyor." dedi. 
Gemlik'in mevcut 
yapısının ve sorun
larının görüşüldüğü 
ziyarette Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
adayı Cemal Aydın 
Aybey'e “Gemlik 
halkı ile şehrimizin 
sorun ve problem
lerini çözmek adına 
çıkmış olduğunuz 
bu yolda başarılar 
dilerim' dedi.

EMİ 4362 okul arasından Türkiye dereceleri alılr
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 2008 
ÖSS'de ders bazında 
4362 okul arasında 
Türkiye dereceleri 
kazandı.
ÖSYM'nin yayın
lamış olduğu ÖSS 
2008 kitabında yer 
alan bilgilere göre 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
4362 okul arasında 
Türkiye genelinde 
bazı derslerde büyük 
başarılar elde etti. 
Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, 
Türkiye genelinde 
4362 okul arasında 
ÖSS II puanına göre 
Mantık dersinde 5; 
Tarih dersinde 6;

Ülkeler Coğrafya 
sında 15; Sosyoloji 
dersinde 30; Türk 
Dili ve Edebiyatı der
sinde 83.sırada yer 
aldı. Bursa ilindeki 
15 Anadolu Liseleri 
arasında ÖSS 
II puanına göre 
Mantık, Sosyoloji, 
Ülkeler Coğrafyası 
ve Tarih derslerinde 
1.sırada yer alan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi Psikoloji 
ve Türk Dili-Edb. 
derslerinde 4;
Fizik dersinde 5; 
Matematik ve 
Coğrafya 
derslerinde 6. oldu. 
ÖSS I puanına göre 
ise 4362 okul arasın 
da Türkçede 207, 
Felsefede 255,

Biyolojide 325, 
Kimya'da 333.oldu. 
Bursa ilinde 15 Ana 
dolu Liseleri arasın
da ÖSS I puanına 
göre Türkçe'de 2; 
Felsefe'de 3; Coğraf 
ya dersinde 4.oldu 
Türkiye genelinde 
4362 okulun girdiği 
ÖSS'de Gemlik Ce 
lal Bayar Anadolu 
Lisesi bütün ders 
lerde en düşük sıra 
laması 425.sıra oldu. 
ÖSS I puanını göre 
4362 okul arasında 
Türkçede 207, Felse 
fede 255, Biyolojide 
325, Kimya'da 333, 
olurken sayısal I 
puan türünde 332, 
Sözel I Puan türün 
de 259 ve Eşit Ağır 
lık I puan türünde

3O7.sırada yer aldı. 
Sayısal II puan 
türünde 291, Sözel 
II puan türünde 
198 ve Eşit Ağırlık 
puan türünde 
293.sırada yer aldı. 
443 Anadolu lisesi 
arasında ÖSS I pua 
nına göre Felsefe'de 

53,Türkçe'de 64. 
sırada ÖSS II puanı
na göre 443 Anado 
lu Lisesi arasında 
Mantık dersinde 
2,Tarih dersinde, 
Ülkeler Coğrafyasın 
da 7 ve sosyolojide 
10.sırada yer 
aldı. Gemlik

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
2008 ÖSS'de 4 yıllık 
yüksek okullara 
öğrenci yerleştir 
mede de yüzde 
71.94 oranıyla Bur 
sa'daki 15 Anadolu 
Lisesi arasında 
4.sırada yer almıştı.
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Yalanlama...
Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut, kendisi hakkında 
çıkarılan, DP İl Yöneticileriyle 
önceki akşam birlikte yemek 
yediği ve DP’den Gemlik 
Belediye Başkanlığına aday 
olacağı sözlerinin gerçek 
olmadığını açıkladı.

Bu tür söylentileri çıkaranları 
da kınadı.

Aynı şeyler Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin için de söyleniyor.

Şahin’in Demokrat Parti’den Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı 
belirtiliyor.

Hikmet Şahin yapacağı açıklamayla bu 
iddiaların doğru olup olmadığını ortaya koya
cak.

Mehmet Turgut, “yok böyle birşey” diyor.

*** *** **★ ***
Enver Şahin için de birçok söylenti çıktı 

birkaç gün içinde ama Şahin’in, 
İl Başkanlığında yaptığı açıkla
mada, Cemal Aydın Aybey’i 
destekleyeceğini söylediği öğre
nildi.

Bu da bir yalanlamadır bana 
göre.

Bugünlerde her duyduğunu 
za inanmayın.

Gemlik’te fısıltı gazetesi iyi 
işler.

Bu her seçim döneminde 
yapılır.

Bir yerde ortaya atılan bir yalan haberi, 
kısa bir süre sonra yayan da inanmaya 
başlar.

Fısıltı gazetesi, yazılı basından daha hızlı 
haber yayar. Bire bin katarak.

Tüm bunlar olurken, dün akşam saat
lerinde Belediye Başkanı Mehmet Turgut’un 
belediye de basın açıklaması yapacağı 
haberi geldi büromuza.

Ercümet arkadaşımız gitti habere.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, AKP

Belediye Başkan adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey’in ilçe binasında, ilçe 
başkanı ve meclis üyelerinin de 
katıldığı toplantıda yaptığı konuşma
da, Gemlik’te beyaz bir sayfa aça
cağız sözünü kendisi için söylenmiş 
bir söz olarak algılayarak, Aybey’e 
sert çıkmış.

AKP içinde karşılıklı atışmalar 
son günlerde moda oldu.

Bence o sözler, Belediye ve Belediye 
Başkanı için söylenmiş sözler değildi.

Gazetemizdeki habere göre, Cemal Aydın 
Aybey şunları söylemiş:

“Şimdi Gemlik’te yeni bir sayfa açacağız, 
ve sizlerle birlikte en iyi şekilde çalışmak için 
seçim startını veriyoruz.”

Başkan Turgut sanırım biraz alınganlık 
yapmış,

Aybey, ‘Gemlik Belediyesi’nde beyaz 
sayfa açacağım’ demiyor.

Gemlik Belediyesi kirli de demiyor.
Gemlikli Mehmet Turgut’un ne 

kadar sıkı bir belediye başkanı 
olduğunu gördü.

“Cemal Aydın Aybey’in Gemlik 
Belediyesi’ne beyaz bir sayfa ile 
gelmesine gerek yoktur. Olsa olsa 
bu beyaz sayfa bir gün kendisine 
lazım olacaktır.” sözleri ise ne ifade 
ediyor bilemiyorum.

Bu tür atışmalar AKP içinde bir 
süre daha devam edeceğe benziyor.

Sular durulasıya kadar.

LIBERTY (ŞEKER) 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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 

MORTGAGE BROKER ! 
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR 

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır 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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 

nTÂL^ıVnLA^ ı VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
körfez manzİrS SÜPER deNİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Gemlikspor 14-16’fla grup hirincisi oldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ
14-16 yaş ligi 10. 
grupta birincilik 
maçına çıkan İznik 
spor ile Gemlikspor 
arasındaki maç 2-2 
sona erince kırmızı 
beyazlı Gemlikspor 
36 puanla yenilgisiz 
birincilik ipini 
göğüsledi.
İznik sahasında 
oynanan ve İznik 
spor'un 2 puan önün 
de lider durumda 
olan Gemlikspor, iki 
kez geriye düştüğü 
maçı son dakika 
golüyle 2-2 berabere 
bitirerek İzniks 
por'un hayallerini 
bitirdi.
Maça ruzganaa 
arkasına alarak baş 

। layan ev sahibi
İznikspor, 37. daki 
kada günün golcüsü 
Samet'in kalecinin 
üzerinden aşırtma 
vuruşuyla 1-0 öne 
geçti. Golden sonra 
rakip ceza sahasın
da yakaladığı pozis 
yonu iyi değerlendi 
ren Alican Gemlik 
spor'un beraberlik 
golünü atınca ilk 
yarı 1-1 sona erdi. 
İkinci yarıda rüzgarı- 
da arkasına alan 
Gemlikspor karşısın
da İznikspor daha 
iyi oynamaya ve 

pozisyon yaratmaya 
başladı. Dakikalar 
58'i gösterirken ilk 
goldü atan Samet 
takımının ikinci 
golünü atarak duru
mu 2-1 yaptı. 
Grup birinciliği için 
mutlaka puana ihti 
yacı olan Gemlik 
spor, geliştirdiği 
ataklarda aradığı 
bir türlü bulamadı. 
Maçın bu skorla 
bitmesi ve İzniks 
por'un 3 puanı 
alarak grup birincisi 
olması beklenirken 
Gemlikspor defan
sının da rakip kaleye 
yüklendiği anda 
Mehmet Göz 80. 
dakikada attığı golle 
durumu Z-Z yaptı. 
Kalan uzatma 
dakikalarında başka 
gol olmayınca maç
tan yenilmeden ayrı 
lan Gemlikspor gü 
len taraf olurken 
İznikspor'lu futbol
cular son dakikada 
kaçırdıkları gali
biyetle birlikte grup 
birincisi olamamanın 
da üzüntüsünü 
yaşadılar.
SAHA : İznik 
HAKEMLER: 
Bora Aladağ, 
Cihan Doğanay, 
Mehmet Bulut, 
İZNİKSPOR :

...
Güleç. Selim, Yusuf. 
(Bilal) Samet, İlkay, 
(Mustafa) Ersoy, 
Baki, (Oral) Mesut, 
Erdoğan, Samet, 
Hasan, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, oğuzhan, İsma 
il, Mehmet Göz, 
Hasan, Adnan, Eren, 
Veda, (selim) Alican, 
Berkan, Ömer, 
GOLLER : Dk. 37-58 
Samet (İznikspor) 
Dk. 40 Alican, Dk. 
80 Mehmet Göz 
(Gemlikspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 80+2 Erdoğan 
(İznikspor)

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

O SAATTE TESLİM EDİLİR
İOZ C^TSOT 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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Yurtiçi mevduat 
Bir yılda 84.1 

milyar Tt arttı
Yurt içi yerleşiklerin 
toplam mevduat 
hacmi 2 Ocak 
itibariyle geçen yılın 
aynı dönemine göre 
84 milyar 154 mil 
yon TL artarak 396 
milyar 819.7 milyon 
TL’ye yükseldi. 
Merkez Bankası 
verilerine göre, 
anılan dönemde 
yurt içi yerleşiklerin 
TL mevduatları 58 
milyar 420 milyon 
TL artarak 266 mil
yar 885.6 milyon TL 
seviyesine yükseldi. 
Bu kapsamda 
vadeli tasarruf 
mevduatı 40 milyar 
371.7 milyon TL 
artışla 185 milyar 
317.4 milyon TL’ye 
çıkarken, vadesiz 
tasarruf mevduatı 
da 2 milyar 106.5 
milyon TL artışla 
15 milyar 259 
milyon TL’ye ulaştı. 
Ticari kuruluşlar 
mevduatı 12 milyar 
539.8 milyon TL 
artarak 50 milyar 
403 milyon TL 
olurken, resmi 
kuruluşlar mevduatı 
da 3 milyar 401.8 
milyon TL artışla 15 
milyar 905.6 milyon 
TL’ye ulaştı. Yurt 
içi yerleşiklerin 
yabancı para mev 
duatlarının Türk 
parası cinsinden 
tutarı 25 milyar 734 
milyon TL artarak 
129 milyar 934 mil 
yon TL’ye çıktı.
Yurt içi mevduatın 
148 milyar 468 mil 
yon TL’sinin kamu, 
195 milyar 761 mil 
yon TL’sinin özel, 
52 milyar 590 mil 
yon TL’sinin de

yabancı mevduat 
bankalarında 
bulunduğu belirlen
di. Anılan 
dönemde yurt dışı 
yerleşiklerin, Türk 
bankacılık siste
mindeki mevduat 
hacmi 3 milyar 844 
milyon TL artarak 9 
milyar 47 milyon TL 
oldu. Bankalardaki 
toplam mevduat da 
87 milyar 999 mil 
yon TL artarak 
405 milyar 867.6 
milyon TL seviye
sine ulaştı. Aynı 
dönemde 1 milyar 
89.4 milyon TL aza
lışla 6 milyar 164.6 
milyon TL’ye ger
ileyen bankalararası 
mevduat da dahil 
edildiğinde en 
geniş tanımlı 
mevduat hacmi 86 
milyar 909 milyon 
TL’lik artışla 412 
milyar 32.2 
milyon TL oldu. 
26 Aralık-2 Ocak 
haftasında ise yur
tiçi yerleşiklerin 
toplam mevduat 
hacmi 194.6 milyon 
TL artarken, yurt içi 
yerleşiklerin TL 
mevduatları ise 1 
milyar 916 milyon 
TL azaldığı belirlen
di. Yurt içi yerleşik
lerin yabancı para 
mevduatlarının Türk 
parası cinsinden 
tutarı 2 milyar 111 
milyon TL yük
selirken, bankalar
daki toplam 
mevduat da 268 
milyon TL artış 
gösterdi. En 
geniş tanımlı 
mevduat hacmi ise 
1 milyar 375 
milyon TL arttı.

SATILIK DÂİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GŞM: (0.538) 322 70 73

■ Sahibinden satılık
i, 1998 model LPGli Kartal

MS GSM: (0.532) 468 68 90
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NEŞE ECZANESİ

Gemlik Kaymakamlığından aldığım 
yeşil kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. TEVFİDE YAVUZ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. AYLA ARSLAN

Fİ 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. 5*13 23 94

'E
M■VI 
L 
I

VAPUR - FERİROT
KAYMAKAMLIK

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

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

özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
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
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILARu

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
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sebil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocsğı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

RELEDİYE

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

m

TAKSİLER

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

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

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3256 

FİYATI : 50 Kr. (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)

IIlHlHİİİ
VMS SİMASI

ISSIZ ADAN 
ll.30-l4.00 
I6.30-19.00

21.15 
ŞEHffl PABUCU 
Ill5-I6.l5-I9.l5

Rezervasyon 
(Tel: 513332İ)
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Hünkar Hacı Bektaşi Veli Derneği nde aşure gunu

Ercüment ESEN

Gemlik Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli Yar 
dımlaşma ve Daya 
nışma Derneği'nin 
düzenlediği Kurban 
ve Aşure Günü 
etkinliği dernek 
merkezinde yapıldı. 
Dernek merkezi 
yemek salonunda 
yapılan programa 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Gemlik Bele 
diye Başkanı Meh 
met Turgut, AKP 
İlçe Başkanı Öktay

Kahveci, AKP Gem 
lik Belediye Başkanı 
Cemal Aydın Aybey, 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Fatih Güler, CHP İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Talan, Gem 
lik Ticaret Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin, Ticaret 
Borsası Başkanı 
Mehmet Dillioğlu, 
Mimarlar Odası

Gemlik Temsilcisi 
Osman Turan ile 
çok sayıda dernek

üyesi katıldı.
Tüm katılımcılara tek 
tek teşekkür eden

Dernek Başkanı 
Kazım Bulut, aşure 
geleneğinin 14 asır
lık bir gelenek oldu 
ğunu hatırlatarak, 
bu günü içinde 
barındıran Muharrem 
ayında gerçekleştir 
dikleri ekinlikleri 
anlattı. Muharrem 
ayının hicri takvimin 
ilk ayı olduğunu 
belirten Bulut, alevi 
inancının şekilciliğe 
takılıp kalmayı değil 
özü benimsemeyi 
seçtiğini kaydetti. 
Bulut, Aleviliğin 

aklın ve ilmin yolun
dan ayrılmadan zali 
me karşı çıkıp maz 
lumdan yana olduğu 
nu ifade ederken, 
Hazret! Ali'nin 
evlatları anısına her 
sene Muharrem 
ayında 12 imamların 
hürmetine 12 gün 
matem orucu 
tuttuklarını kaydetti. 
Konuşmaların ardın
dan edilen duayı mü 
teakiben programda 
davetlilere kurban 
eti, pilav, ayran ve 
aşure ikram edildi.

Sevgiyle uzanan eller,
Nokia 1208 Ceo Telefonu

KOHYHUbîH BİZDEN Çay Fifix 172

jDURUj

IlWHWa Harta 72'1» ESRAO<ak(taütat Makinesi DURU İli Btanrii kg TftitiLİA Peçete iooiü

«i

LEKE ÇIKARia

löke Çıkarıcı + 
ARIEL 2.5 kg Deterjan Hediye

cebinize uyar!
Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır! Acele edin:)

Yoksul vatandaşlarımızın güvenli, 
daha onurlu sıcak bir (atı altında 
korunmasını sağlayacak bu sosyal projeye 
gelin hep birlikte destek verelim...

VALİLİK HESAP NUMARALARI
Vakrfbank Bursa Şb. 
İş Bankası Bursa Şb. " . ___________
Ziraat Bankası Bursa Şb.. „' 50361882-5001
Halkbank Bursa Şb. :0278-07000010
Türkiye Finans Katılım Bankası: >02727-1'

W WBlSO
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n' A I lif ' • ' ■ 1 f ■ Sıi'333S3' ' ■ 

iliteflOWWW!
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Bursa Vallllği’nin
“SEVGİYLE UZANAN ELLER PROJESİ"nl destekliyor.
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ooooo 00000
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BURSA VALİLİĞİ

bonus card
WORLD
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00000
www.saypa.com.tr

hem cana yakın, hem cebe yakın!

http://www.saypa.com.tr


İskelenin akıbeti ne olacak?
Uzun bir süredir hiç bir geminin yanaşmadığı Gemlik Belediye 
İskelesi’nin durumu içler acısı. Gümrüklü alan kapsamına 
alındıktan sonra, giriş ve çıkışları yasaklanan Belediye İskele
sinde güvenlik önlemlerinin bulunmadığı gerekçesiyle yükleme 
boşaltma işlerine bir süre ara verilmişti. Daha önce de Belediye 
tarifelerinin yüksek olması nedeniyle de birçok yük boşaltacak 
gemi Mudanya ve ilçemizdeki diğer iskelelerden yüklerini 
boşaltıyorlardı. İskelenin Gümrüklü alandan çıkartılarak, turizm 
amaçlı kullanılır hale getirilmesi isteniyor. Haberi sayfa 2’de

I Kuruluş:! 9731

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

umartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info(2?gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MttrtSİMlIlIl
Pendik Tersanesi'de askeriye 
nin kontrolündeki bölümde şid
detli patlama meydana geldi 
Görgü tanıklarının ifadelerine 
göre patlama tüplerden kay
naklandı. Çok sayıda ambulan
sın sevk edildiği olay yerinde 
yaralıların olduğu belirtiliyor.

Sahil dolgusunda 
sona yaklaşılıyor

Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, AKP 
den istifa ederek, DP 
den Büyükşehir Bele 
diye Başkan adayı ol 
du. DP Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, dün 
Bursa’ya gelerek Şa 
hin’ip adaylığını açık
ladı. Şahin, yaptığı 
konuşmasında, “Bu 

î yabancısı değiliz, 
t salıların yeniden 

Hizmetinde olmak 
istiyorum” dedi. 4’de

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Tur 
gut'un seçim vaatleri arasında bulunan Ma 
nastır Kayıkhane arası sahil dolgu çalışma 
lan son aşamaya geldi. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_gufer@hotmail.com 

İlelebet başkanlık
Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, 

'» belediye başkanı adayı olamayınca dün anlı 
şanlı bir törenle Demokrat Parti’nin Büyükşehir 

, Belediye Başkan adayı oldu.
Şahin, iki dönem yani 10 yıl İnegöl Belediye 

Başkanlığı yaptıktan sonra Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanhğı’na getirildi.

Beş yıl ds Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak hizmet yaptı.

Bence Bursa’ya güzel şeyler de kazandırdı.
[  Devamı sayfa 5’de

İİİMİlmİlHiSIIHMIII
Kurşunlu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Gemlik 
Belediye Başkan adayı Bayram Demir, Gemlik'te faaliyet 
gösteren yerel basına özel gece düzenledi. Başkan Demir 
tarafından Kurşunlu Kios Resturant'ta bu akşam düzenle
nen yemeğe Gemlik'te yayınlanan yerel gazeteler ile ulusal 
ve bölgesel yayın organlarının temsilcileri davet edildi. 
Basın mensuplarıyla bu akşam yemekte bir araya gplecek 
olan ve medyanın yeri ve önemini her fırsatta dile getiren 
Kurşunlu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Gemlik 
Belediye Başkan Adayı Bayram Demir yemekte, partisin
den aday olduğu Gemlik Belediyesi Başkanlığı hakkında 
ve yerel seçimler öncesi yapacağı çalışmalar ile 3 dönem 
dir Belediye Başkanlığını yaptığı Kurşunlu beldesinde yap 
tığı hizmetleri değerlendirmesi bekleniyor.

Haydi 
Gemliksnor 

seriyi 
bozmayalım 
Süper amatör kü 
menin ikinci yarı 
sına fırtına gibi 
başlayarak iki 
maçta 6 puan 
alan Gemlikspor, 
bugün saat 
11.oo’de oynaya 
ca ğı Boschspor 
karşısına yine 
3 puan için çıka
cak. Sayfa B’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
likkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_gufer@hotmail.com
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İskelenin akıbeti ne olacak?
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Uzun bir süredir 
hiçbir geminin 
yükleme boşaltma 
yapmadığı 
Gemlik Belediye 
İskelesi’nin 
görünümü 
insanların kafasını 
karıştırmaya 
başladı.
Yaklaşık 2.5 yıl 
önce Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
karar gereği yaz 
döneminde 
3 aylığına 
kapatılması 
kararlaştırılan 
İskelede tahmil 
tahliye işlemleri 
gece belirli 
saatler arasında 
yapılmıştı. 
Bir süredir 
hiçbir acentenin 
bağlı bulunduğu 
gemisini Belediye 
Iskelesi'ne 
yanaştırmaması 
dikkat çekerken 
bunun iskelenin 
belediye tarafıhdan 
ücretlerinin yüksek 
olarak tutulması 
gösterilmişti.
Hiçbir işe

yaramayan 
görüntüsüyle 
adeta hayalet 
bir İskeleye 
dönüşen 
Gemlik Belediye 
iskelesine 
sadece diğer 
limanlarda 
bulunan acentelerin 
motorları yanaşıyor. 
Bir zamanlar 
insanların 
gezinti yaptıkları, 
kenarlarından 
balık yakaladıkları 
yer olan iskelenin 
bu görüntüsünün 
eski haline 
getirilmesi 
isteniyor.
Gemlik Belediyesi 
tarafından tahsis 
edildikten sonra 
gümrüklü saha 
olarak içeri 
girişlerin 
yasaklandığı 
Iskele’nin yaz 
turizmine 
kazandırılması 
için adım atılması 
bekleniyor.
Nüfusu kapatılan 
beldelerle birlikte 
120 bine çıkan ve 
Bursa'nın en 
büyük sahiline

Man sıaii seliillenmeye Mail
Ahmet Dural Meydanı’nda yapılan saatli kule çalışmaları tam gaz ilerliyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Ahmet Dural 
Meydanı’nda 
yapımına 
başlanan 
saatli kule 
şekillenmeye 
başladı.
Üstünde Gemlik 
ile ilgili çeşitli 
figürlerin

bulunduğu 
kulenin en 
üstüne ise denizi 
ve gemileri 
simgeleyen 
büyük bir gemi 
Çıpa'sı konuldu. 
Saatli kulede 
ayrıca Gemlik'in 
simgelerinden 
olan zeytin dalı

ve zeytinyağının 
yanı sıra denizi 
simgeleyen 
yunus balıkları da 
yer alacak.
Yunus balıklarının 
ağızlarından 
kulenin havuzuna 
suların akacağı 
meydan kulesinin 
önümüzdeki

günlerde 
tamamlanması 
hedefleniyor. - 
Işıklandırılma 
sından sonra 
açılışı yapılacak 
olan saatli meydan 
kulesinin Ahmet 
Dural meydanına 
ayrı bir hava 
vermesi bekleniyor.

Metruk binalar nolis tarafından kontrol altına alımlı
Bursa'da, havaların 
soğumasıyla beraber 
sokakta kalanlar ve 
tinercilerin kullandığı 
metruk binalar ile 
park ve bahçeler 
polis tarafından 
kontrol altına alındı. 
Yıldırım İlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafın
dan başlatılan

"metruk binalar 
kontrol programı" 
çerçevesinde devri 
ye gezen polis ekip
leri, Yıldırım ilçesin
deki çok sayıda ma 
hailede kullanılma 
yan ve terk edilmiş 
binaların içerisine 
gece yarısı girip 
kontrollerde bulun

du. Ayrıca balici ve 
tinerciler tarafından 
mesken edinilen bir 
çok park ve bahçede 
de uygulama yapan 
polis çok sayıda 
şahsın kimlik sorgu
lamasını yaptı. 
Yıldırım ilçesi muh 
farlarıyla biraraya 
gelen İlçe Emniyet

Müdürü Arif 
Bozdemir, mahalle 
lerde bulunan met 
ruk binaların listesi 
nin çıkarıldığını 
söyledi. Bozdemir, 
"Ekiplerimiz böl
gelerinde bulunan 
metruk binaları tek 
tek tespit ederek 
buralarda potansiyel 

suçlu konumundaki 
kişilerin barınmasına 
müsaade etmiyor. 
Metruk binalar; so 
kaklarda kalanların, 
alkol alanların, uyuş
turucu ve uyarıcı 
madde kullananların 
barındıkları yerler
dendir. ilçemizin bel 
li bir kısmı eski yer

leşim bölgesi olması 
nedeni ile metruk 
bina sayımız çoktur. 
Bu metruk binaların 
aynı zamanda tarihi 
olması nedeni ile de 
yıkılması ve temi
zlenmesi konuların
da da sıkıntılar 
yaşanıyor." şeklinde 
konuştu.
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Battaldan laıilıi eserler Mı YazıYORUM

Bursa'nın 
Karacabey ilçesinde 
jandarma ekipleri 
tarafından yapılan 
operasyönda bir 
bakkal dükkanında 
çok sayıda tarihi 
eser ve tarihi eser 
aramada kullanılan 
metal dedektörü 
ele geçirildi. 
Olayla ilgili 
gözaltına alınan

Alkollü şahıslar birbirini yaraladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde alkol 
alan şahıslar 
arasında çıkan 
kavgada 3 kişi 
yaralandı.

Çete üyelerinden 10’u tutuklandı
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nce 
İnegöl ilçesinde 2 
ayrı gruba yönelik 
düzenlenen 
operasyonda adliy- 
eye sevk edilen 13 
zanlıdan 10'u tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi. Zanlıların 
İnegöl'ü sahiplen
me' birbirlerini 

’ etmeye çalıştığı 
laya çıktı.

ursa polisi, İnel- 
göl'de son 2 yılda 
cinayet, işyeri 
kurşunlama,

Bursa’da 2008’de 34 bin olay oldu
Bursa'da, polis 
sorumluluk böl
gesinde geçtiğimiz 
yıl toplam 34 bin 764 
olay meydana geldi 
ği, bu olaylarda göz 
altına alınan 31 bin 
997 kişinin adli 
makamlara şevke 
dildiği bildirildi.
Bursa Emniyet Müdü 
rü Tahsin Demir, 
"2008 yılından itiba 
ren yaralamalı trafki 
kazalarrda asayiş 
olayı olarak kayıtlara 
geçtiği için suç oranı 
geçen yıla göre 
yüzde 11 oranında 

1 kişinin 
sorgulanmasına 
devam ediliyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Karacabey 
ilçesine bağlı 
Doğla köyünde 
bakkal dükkanı 
çalıştıran A.T.'nin 
elinde eski eser 
olduğu ve şatmak 
için müşteri aradığı 
ihbarı üzerine

Edinilen bilgiye 
göre, Küplüpınar 
Mahallesi
Yalova Yolu 
Caddesi'nde 
meydana gelen 
olayda birlikte 

adam öldürmeye 
teşebbüs gibi 
olayları inceleyerek 
silahlı iki grup 
tespit etti.
Altı ay süren taki
batın ardından 
iki grubun İnegöl 
ilçesinde güç pay
laşımı nedeniyle sık 
sık karşı karşıya 
geldikleri, örgüt 
liderleri Erdoğan C. 
ile Süleyman A.'nın 
ortadan kaldırılması 
için mücadele ettik
leri tespit edildi.
Sinan G. isimli 
şahsın, 2 ay 
önce örgüt lideri 
Süleyman A.'nın 
kardeşi Kamil A.'yı 

artış gösterdi." dedi. 
Emniyet Müdürlüğü 
birifing salonunda 
düzenlediği basın 
bilgilendirme 
toplantısında 
konuşan Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, 2007 ve

/ 2008'de meydana 
ı gelen asayiş olay
larını değerlendirdi. 
^2007'de meydana

gelen 48 adam öldür 
me olayının tama
men aydınlandığına 
dikkat çeken Demir, 
2008'de 50 adam 
öldürme olayının

jandarma 
harekete geçti. 
Jandarma ekipleri 
alınan arama 
kararıyla birlikte 
A.T.'nin bakkal 
dükkânına baskın 
yaptı. Aramada toz 
şeker, pirinç çuval
ları ile peynir ve 
yağ tenekelerinin 
arasına gizlenmiş 
129 adet sikke, 8 

alkol alan gençler 
arasında tartışma 
çıktı. Çıkan 
kavgada A.D. (31), 
M.N.'yi (26) bıçakla 
yaralarken H.Y. (21) 
ve A.D. de darp 

vurduğu, Kamil 
A.'nın ölmemesi 
üzerine Bursa'ya 
götürülmesi halinde 
ambulansı basarak 
öldürücekleri 
tehdidinde bulun
duğu öğrenildi. 
Bunun üzerine 
operasyonu 
erkene alan 
polis, Kaçakçılık 
Daire Başkanlığı 
koordinatörlüğünde 
Eskişehir, Ankara, 
İstanbul ve 
İnegöl'de eş 
zamanlı başlatılan 
operasyonda iki 
ayrı grup üyesi 
toplam 25 kişiyi 
gözaltına aldı.

sadece 1'inin aydın
latılmadığını 
söyledi. Demir, 
"Şehrimizde 2008'de 
toplam 34 bin 764 
olay meydana geldi. 
2007'de bu rakam 
31 bin 353 olay 
meydana geldi.
Önceki yıla göre 
suç oranlarında 
yüzde 11'lik artış 
meydana geldi, 
bu da; yaralamalı 
trafik kazalarının 
kayıtlara suç 
olarak geçmesidir. 
Kapkaç, yankesicilik 
gibi olaylarda 

adet kolye ucu, 2 
adet topraktan yapıl
ma testi parçası, 3 
adet yüzük, 1 adet 
minyatür çan, 1 adet 
mühür, 2 adet kırık 
yüzük parçası, 
42 adet eski tarihi 
esere el konuldu. 
Bakkal sahibi 
A.T., gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

sonucu yaralandı. 
Hastaneye kaldırılan 
yaralıların sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olayla ilgili soruş 
turma başlatıldı.

Sorgulaması tamam
lanan zanlılardan 
13'ü sabah saat
lerinde adliyeye 
sevk edildi.
Zanlılardan Erdoğan 
C., Sinan E., Nadir 
G., Emre Uğur S., 
Onur Ü., Cemal C., 
Özgür K., Gürsel F., 
Mithat E. ve Şafii E., 
çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuk
landı. Güray E., 
Hüseyin B. ve Ersin 
Ç. serbest bırakıldı. 
Gözaitındaki 
diğer zanlıların da 
sorgulamalarının 
tamamlanmasıyla 
adliyeye sevk edile
cekleri belirtildi.

düşme meydana 
gelmiştir. Halkımız 
her türlü olumsu
zluğu '155 Polis 
İmdat Hattı'nı 
arasın." diye 
konuştu. Emniyet 
Müdürü Tahsin 
Demir, 2007 yılında 
meydana gelen 31 
bin 353 olayda 
toplam 30 bin 290 
kişinin gözaltına ah 
narak adli makam
lara sevkedildiğini, 
bunlardan 1784'ü 
nün tutuklanarak 
cezaevine gönde 
rildiğini açıkladı.

Rüzgarı esiyor!....
Okurlarım; yerel seçimler yaklaşıyor...
Seçimler de biliyorsunuz aday isimleri 

önemlidir, ama o partinin başında ki lid
erin estirdiği fırtınada o kadar önemlidir.

Bunu unutmayın..
Seneler önce Bülent Ecevit “Karaoğ 

lan” efsanesi, iki kişilik kadrosuyla İstan
bul, Ankara, İzmir dahil bir çok yeri sildi 
süpürdü.

Seçimleri kazandı...
Gelelim Turgut Özal’a ..
O da rüzgarını estirdi..
Büyük şehirlerin Belediyelerini aldı 

götürdü..
Pekiii..
Sayın okurlarım nasıl bunlar oluyor ?..
Halk aynı halk, şehirler aynı şehirler..
Bu şehirlerde ki oylar, sağ’dan, sola 

tekrar sağa gidiveriyor..
Bir bakıyorsunuz, sol kazanıyor, sonra 

sağ...
Tam yolunu buluyor derken;
SHP Erdal İnönü rüzgarı İstanbul’da 

Bed rettin Dalan gibi bir belediyeciyi bile 
devirdi..

Şimdi de Ülke de Recep Tayyip 
Erdoğan rüzgarı esiyor..

Belediyeci değil, öyle ahım şahım öğre
timi de yok...

Bu defa kentlerin ortasında değil, 
varoşlarında kömür kokusuyla, yağ -pir
inç kokusuyla oldukça kuvvetli esiyor.

Yazımı dikkatle okuyorsanız hemen 
fark ettiniz, bu liderlerin içinde Deniz 
Baykal yok...

Yirmi senedir seçimlerde kendisi var, 
ama rüzgarı yok...

Genel ve Yerel bir çok seçim geçirmiş..
Hiç birinde Deniz Baykal rüzgarı 

esmemiş...
Esintisi bile yok...
O halde 29 Mart 2009‘da rüzgar niye 

essin?..
Şurayı dikkatinize sunuyorum..
CHP bir çok yerde bu seçimde şanslıdır 

ama lider avantajından yoksundur..
Kısaca diğer liderler gibi; eserebileceği 

kişisel bir rüzgar yok..
Öyleyse çök iyi adaylar göstermek 

zorundadır..
Gemlik’te olduğu gibi...
Eğer CHP, Gemlik’te başarı kazanırsa 

bunu Fatih Güler’in iyi bir Belediyeci 
olmasına borçlu olacaktır..

Yıllardır iyi bir Belediye Başkanına kavu 
şup üstünde ki garibanhğı atmasını iste
diğim ilçem Gemlik, rüzgarsız başkanı ile 
kendine gelmesini istiyor ve bekliyorum...

KRŞ€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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan


17 Ocak 2009 Cumartesi GemlikKörfez Sayfa 4

Sahil dolgusunda sona yaklaşılıyor

Ercüment ESEN

Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'un seçim 
vaatleri arasında 
bulunan Manastır 
Kayıkhane arası 
sahil dolgu 
çalışmaları son 
aşamaya geldi. 
Yaklaşık bir yıl 
önce başlanan 
Manastır Kayıkhane 
arasındaki 1500 

metrelik kıyı şeridi 
doldurulma çalışma 
larında nihai sonuca 
gelinirken çevre 
düzenleme 
aşamasına geçildi. 
Basın mensupları 
ile dolgu çalışmala 
rının tamamlandığı 
Manastır - Kayıkha 
ne arasındaki 
yeni kordon boyun
da incelemelerde 
bulunan Gemlik 
Belediye Başkam

Mehmet Turgut, 
ilk günden bugüne 
kadar yapılan çalış
malar hakkında bilgi 
verdi. Belediyenin 
kendi imkânlarıyla 
Zeki Kaptan firması
na yaptırılan dolgu 
işleminin yaklaşık 
1 yıl önce başladı 
ğım bildiren Başkan 
Turgut, "Manastır ile 
Kayıkhane arasında 
gezinti yolu yapaca 
ğım dedim ve 

sözümü tuttuğum 
için de sevinç 
tiyim" dedi.
Sahilden denize 
doğru yaklaşık 12 
metre genişliğinde 
başlatılan dolgu 
çalışmasının Kayık 
hane Yelken Kulübü 
Tesisleri önüne 
kadar geleceğini 
söyleyen Başkan 
Turgut, sahil 
boyunca 1500 
metreye yakın 

dolgu yaptıklarını 
hatırlattı.
Başkan Turgut, 
sahil boyunca 
kamelyaların 
konulmakta 
olduğunu, vatan
daşların buralarda 
muhteşem görüntülü 
Gemlik Körfezi 
manzarası karşısın
da dinlenme ve 
piknik yapma 
zevkini yaşayacak
larını söyledi.

Yaz aylarında 
Manastır bölgesinde 
oturan vatandaşların 
ilçe içine bu 
yoldan gelerek 
gezinti yapacaklarını 
da söyleyen 
Başkan Turgut, 
yapılacak çevre 
düzenlemesi ile 
Gemlik'in Bursa 
ilçeleri arasında 
en güzel gezinti 
yerleri ne sahip 
ilçe söyledi.

Hikmet Şahin, DP’den aday oldu BBFılen Savsailılar Derneği'ne ziyaret
DP Genel Başkanı 
Süleyman Soylu, 
Bursa Altınceylan 
Tesisleri'nde 
düzenlenen 
törende, partisinin 
belediye başkan 
adaylarını açıkladı. 
Soylu, yaptığı 
konuşmada, 
"Bursa'ya zaferi 
hep birlikte getire
ceğiz. Bugün bir 
milattır. Bugün Bur 
sa'da bir başlangıç 
tır. Bugün Bursa 
da OsmanlI'nın 
diriliş günü gibi, 
DP'nin diriliş günü 
dür. Sayın Başkanı 
mız, aslında Bur 
sa'yı yeni bir ufka, 
yeni bir vizyona, 
yeni bir geleceğe 
taşımak adına, 
Türkiye'ye yeni 
bir kapı açmak
tadır. Kendisine 
şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. 
Hikmet Şahin ise,

"Siyasetçiler 
olarak yegane 
amacımız hizmettir. 
Koltuk belediyeciği 
değil, hizmetkarlık 
yaptım ve hizmet 
karlığıma devam 
etmek istiyorum.
20 yıldır başkanlık 
yapıyorum. İnsan 
hayatta iz bırak
malıdır. Bursalıla 
nn yeniden hizme 
tinde olmak istiyo

rum. Bursa'da her 
kes, 'Şahin başarılı 
işler yapmış' 
diyorsa, bu bizim 
başarımızı gösterir. 
Bizâday gösterilme 
mişsek başarının 
mükafatı bu olma
malıydı. Kalbim 
kırık. Ama Allah'a 
şükürler olsun ki 
vicdanım rahat. 
Tarafsız olmak 
benim hayat ilkem

dir. Bu evin yaban 
cısı da değiliz. 
Burası baba oca 
ğım, babam zama 
nında AP'nin mec 
lis üyeliğini yaptı. 
Projelerim hazır. 
Nasıl 5 yıl Bursa 
sınıf atladıysa, 
daha modern 
dünya kenti ola
cağız. Artık yeni 
şeyler söylemek 
lazım' dedi.

Büyük Birlik Partisi 
Gemlik Belediye Başka 
m adayı Burhanettin 
Nuhoğlu ve İlçe Başka 
m Cemil Baş ve parti 
yöneticileri, Şavşatlılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği’ni ziyaret 
ettiler.
Nuhoğlu, burada yap
tığı konuşmada, Beledi 
ye Başkanı seçildiği 
takdirde yapacağı çalış
malar hakkında dinle 
yenlere bilgiler verdi. 
Öncelikle imar ve su 
sorununu ele alacağını 
söyleyen Nuhoğlu,

"imar bir şehrin cadde
siyle, sokağıyla, park 
alan ları, çocuk alanları, 
iskan alanları, sosyal 
hizmet alanları ile 
alt yapıyı oluşturur. 
Bu hizmetler nüfus 
artışları gözönüne alı
narak hazırlanır” 
dedi.
Nuhoğlu, "10 yıldır 
belediye başkanlığı 
yapmış olan Mehmet 
Turgut Gemlik halkına 
bugüne kadar bir şey 
verememişse, bundan 
sonra da veremez" 
dedi.

.4> i. ' ,*'• li’- - ü- ■ • V ‘ ■ f-'
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İlelebet başkanlık...
• Siyasette ahde vefa yoktur.
Yıllarını verdiğin, paranı, 

zamanını, işini gücünü verdiğin 
partin seni bir günde harcar.

Bunu her siyasi partide 
görebilirsiniz.

Ancak, siyasette belli bir 
yere geldiğinizde o yeri kendi 
malı gibi gören siyasetçiler de 
oldukça çoktur.

Hikmet Şahin, iki dönem
İnegöl’de, bir dönem de Bursa da başkanlık 
yaptı.

Bıraksanız ölesiye kadar belediye başkan
lığını yapmak ister.

Bunu yalnız belediye başkanlığı olarak 
görmeyin.

Bakın çevrenize, dernek başkanlarına, oda 
başkanlarına, siyasi parti başkanlarına, 
kooperatif başkanlarına, hatta sitenizdeki 
site yöneticilerine..

Başkanlığı bırakmak isterler mi?
Hikmet Şahin’in bu davranışını hiç hoş 

karşılamadım.
Başbakanın Osmangazi Belediye Başkanı 

29 Mart seçimlerinde Bursa’nın Büyükşehir 
Belediye başkanı adayı olarak açıklamasın
dan daha kaç gün geçti.

Şahin, partisine ihanet ederek, saf 
değiştirdi.

Bursa halkı.şimdi Hikmet Şahin’in mi 
peşinden gidecek.

Şahin’e bunları söylerken, Demokrat 
Partililere ne demeli.

Yok olmanın eşiğinde olan bir parti, kurtu
luşunu AKP’nin beğenip seçmediği bir kişide

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

arıyorsa o partiye yazıklar olsun.
Göreceksiniz, Bursa halkı bu davranışa 

yeşil ışık yakmayacaktır.
Aynı şeyler Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut için de söylendi.
Ama Turgut, bunu önceki gün yalanladı.
Ama olmaz mi?
Olur.
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, daha 

önce iki dönem DYP’den aday olmamış 
mıydı?

Sonra ne oldu?

DYP’de aday olmayacağı belli olun
ca gelen teklifler üzerine Refah 
Partisi’ne geçerek, belediye başkan 
adayı oldu.

Refah Partisi kapatılınca Tayyip 
Erdoğan ekibi içinde yer alarak, yeni 
kurulan AKP saflarına geçti.

. Sanki belediye başkanlığı pro- 
feşyonellik işi.

Bir kez başkan olan, ilelebet 
başkan olacak.

Hikmet Şahin’in DP den adaylığı DP’yi 
Bursa’da eski günlerine götürebilecek mi?

Menderes ve Bayarlar kökeninden gelen
ler, umutlarını milli görüş kökeninden gelen 
birine bağlıyor.

Yazık.
Adalet Partisi, Doğru Yol Partişl ve 

bugünkü adıyla Demokrat Parti; üzün yıllar 
Bursa’yı yönetti.

Her taşında damgalan vardı.
Kendi kadrolarından aday yapacakları biri

ni bulamadılar mı?
Hikmet Şahin, AKP’den bazı oyları götüre

bilir.
Ama bu seçim kazanmasına bu dönemde 

yeteceğini sanmıyorum.
Kaderin şu çilvesine bakın, DYP’nin İçiş

leri Bakanı yaptığı Mehmet Gazioğlu’da 
Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı adayı oldu.

Kendi ilkeleri olmayanların vatandaşa 
birşey veremeyeceğine inanıyorum.

Koltuk, sen nelere kadirsin.
Koltuğu bırakmamak için herşeyin mübah 

olduğu bir ülkede yaşıyoruz.

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

MORTGAG€ BROKGR'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 65.000- 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 m? 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 
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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BiiWir Meclisi nden İsrail'e legBi

İsrail'in Gazze'de 
gerçekleştirdiği 
insanlık dramına bir 
tepki de Bursa'dan 
geldi. Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
toplantısında, İsrail 
ile 1997 yılında 
imzalanan kardeşlik 
anlaşması oy 
birliği ile iptal edildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi Meclis 
Başkanvekili 
Fahreddin Yıldırım, 

İsrail'in Gazze 
katliamı ile tüm 
dünyanın nefretini 
kazandığına işaret 
etti. Birleşmiş millet
lerin girişimleri, 
kınamaların İsrail'in 
bu vahşeti durdur
masında etkilh 
olmadığını işaret 
eden Yıldırım, 
"Medeniyetler şehri 
Bursa, bu vahşetin 
sahibi bir ülkenin 
şehri ile kardeş şehir 

olamaz. Gazze'ye 
yardımın bile önünü 
kesen İsrail'e 
olan tepkimizi dile 
getirmek amacıyla 
1997 yılında kardeş 
şehir anlaşması 
imzaladığımız 
İsrail'in Herzliya 
şehri ile yaptığımız 
protokolün iptalini 
uygun gördük.
Gazze'de televizyon 
ekranlarından 
gördüklerimizin 

ötesinde bir vahşet 
yaşandığını hissede
biliyoruz. Onların 
acısı bizim acımız. 
Bizler de aziz mil
letimizin dualarıyla 
ve yardımlarıyla 
onların yanında 
olmaya çalışıyoruz." 
dedi.
Konuşmaların ardın
dan İsrail'in Herzliya 
kentinin Bursa ile 
kardeşlik anlaşması 
oy birliği ile iptal

edildi.
Öte yandan meclis 
toplantısında 
Büyükşehir 
Belediyesi
Denetim Komisyonu 
da kapalı oylama 
ile belirlendi.
Yapılan oylama 
sonucunda Recai > 
Ekmekçi, Celal 
Demir, Mustafa 
Boz, Hüseyin 
Türker ve Beşli 
Yaman Çinçeoğlu 

denetim 
komisyonunu 
oluşturdu.
Ayrıca meclisten 
Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
ulaşım şirketi 
BURULAŞ'in 
yatırım geri 
ödemelerinde 
kullanması için yurt 
içi finans kurum- 
larından 20 milyon 
TL kredi alması için 
de yetki alındı.

Sim wialM için hinin laftı tarlan w
YÖK Yürütme 
Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Durmuş Günay, 
sınavsız geçişin bu 
sene kaldırılmasına 
ilişkin kanun taslağı 
hazırladıklarını 
belirterek, "Bu yıl 
için bir geçici madde 
konulacak ve bu 
maddenin kabul 
edilmesi halinde 
geçen yıllarda sınav 
sız olarak girebilen 
adaylar sınava (ÖSS) 
alınacak. ÖSS'ye 
girmeyi mecbur 
tutacağız" dedi. 
Günay, "Meslek 
liselerinden gelen 
öğrencileri, bir 
meslek yüksekokul 
programını tercih 
ettiklerinde taban 

puanı aramaksızın 
yerleştireceğiz1' 
dedi. MYO ile 
ilgili öngördükleri 
düzenlemede 
Yükseköğretim 
Kurulu (YÖK) 
bünyesinde "Mesleki 
ve Teknik Eğitim 
Koordinasyon 
Merkezi" adıyla 
bir merkez kuracak
larını belirten Günay, 
bu merkezin bütün 
MYO'nun, önlisansın 
problemleriyle ilgile 
neceğini söyledi. 
MYO'daki program
ların bazılarının 
meslek niteliği 
taşımadığını ve 
yeterli özen göste 
rilmeden açıldığını 
ifade eden Günay,

"Örneğin, 'medya 
ve iletişim', 'radyo 
ve televizyonculuk, 
'televizyon ve 
iletişim' deniliyor. 
Çok çeşitli adlar var, 
fakat bütün bu pro
gramların amacı 
aynı. Bu eğitim alan
larını, uluslararası 
möslek standartları
na göre adlandıralım 
istiyoruz" dedi. 
MYO'larında bir 
yılda 2 sömestir 
olduğunu, bunun 
3 sömestire çıkarıla
cağını belirten 
Günay, eğitimin 
yine 2 yıl olacağını 
vurguladı. MYO'larda 
550 bin öğrenci 
olduğunu belirten 
Günay, "Her yıl yak

laşık 260 bin öğrenci 
alınıyor. Biz bu 
öğrencilere işyeri 
eğitim imkanı bul
mak zorundayız. 
Bu kapasiteyi sağ 
layabilir miyiz aca 
ba? Tereddüt ettik, 
en büyük handı 
kabımız bu" dedi. 
Mesleki eğitim ile iş 
dünyası arasındaki 
ilişkiyi sağlamlaştır
mak ve geliştirmek 
üzere, her bir üniver
site bünyesinde, 
üniversite bünyesin
deki MYO'ların tümü 
için bir "Danışma 
Kurulu" kurulacağını 
da belirten Günay, 
ayrıca MYO'lardaki 
her bir program için 
bir "Danışma

Komitesi"nin de 
kurulacağını söyledi. 
"Dikey geçiş" 
konusuna da dçği- 
nen Günay, mevcut 
durumda MYO’ya 
sınavsız girerek 
mezun olanların 
yüzde 10'unun dikey, 
geçiş yoluyla dört 
yıllık lisans öğre
timine kabul edildiği
ni hatırlattı.
Öngörülen düzenle-^ 
meyle, MYO'lardan 
lisans öğretimine, 
lisan giriş konten
janlarının yüzde 10'u 
kadar dikey geçiş 
yoluyla öğrenci 
kabul edileceğini . 
ifade eden Günay, 
"Bp düzenlemeye 
göre, MYO'dan 

lisans eğitimine 
dikey geçiş konten
janlarında çok önem
li artışlar söz konusu 
olacaktır. Hangi MYO 
programlarından, 
hangi lisans pro
gramlarına dikey 
geçiş yoluyla 
öğrenci alınacağı 
YÖK tarafından, 
belirlenecektir" 
diye konuştu.
Durmuş Günay, 
sınavsız geçiş uygu
lamasının, bütün 
paydaşları tarafın
dan eleştirildiğini 
belirterek, "Sınavsız 
geçiş uygulaması 
MYO'lara ve mesleki 
eğitime itibar kay- \ 
bettirmektedir" 
dedi.

KAŞ€D€ BCKLGMCK 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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Şirket birleşmelerine 
vergi muafiyeti geliyor
Belli bir süre içinde 
birleşecek olan 
küçük ve orta boy 
şirketler ile lisanslı 
depoculuk işlet
melerine vergi 
muafiyeti getiriliyor. 
Dahilde işleme 
rejimi kapsamında 
ihraç edilecek mal-, 
laria ilgili KDV istis
nası 2 yıl daha uza
tılırken, uluslararası 
fonların yönetim şir
ketlerini Türkiye’de 
kurmalarının da önü 
açılıyor. Ödenme 
yen çekler için de 
yeni düzenleme 
geliyor.
Küresel krizin Türk 
ekonomisindeki 
olumsuz etkilerinin 
azaltılmasına dönük 
önlemler çerçevesin 
de zor durumdaki 
şirketlerin birleşme 
lerine dönük teşvik 
mekanizmaları dev 
reye sokuluyor.
Buna göre küçük ve 
orta boy şirketlere 
birleşmeleri için 
belirli bir süre ve 
rilecek. Bu süre 
içinde birleşen şir
ketlerin gelirleri, 1 
ya da 2 yıl süreyle 
vergiden muaf 
olacak. Vergi 
Konseyi, şirket 
birleşmelerindeki 
vergi muafiyetinden 
büyük şirketlerin 
de yararlandırıl
masını istiyor. 
Dahilde işleme 
Rejimi kapsamında 
ihraç edilecek mal
ların üretiminde 
kullanılacak mad- 
dele rin teslim
lerindeki KDV 
istisnası da 
? yıl uzatılıyor. 
Otomotiv, otomotiv 
yan sanayi, demir 
çelik ve tekstil sek
törlerinde uygu

lanan ve süresi 31 
Aralık 2008 tarihin 
de sona eren 
KDV'de tecil ve 
terkinin, bu 4 sek
törün durumu da 
dikkate alınarak 2 
yıl daha uygulan
masına ilişkin dü 
zenleme de, Torba 
Yasa Taslağında 
bulunacak.
Uygulama ile Dahil 
de İşleme Rejimi 
kapsamında yurt 
dışından bir mal 
getiren işletmeler, 
bunun ihracına 
dönük imalat işlemi 
sırasında kullandık
ları yerli maddeler 
için KDV ödemiyor. 
KDV yükümlülüğü 
tecil ediliyor, ihra
catın gerçekleşme
siyle söz konusu 
KDV terkin ediliyor, 
yani siliniyor.
Yeni düzenlemeler 
sırasında ulus
lararası fonların 
yönetim şirketlerini 
Türkiye'de 
kurmalarını sağla 
yacak vergisel I 
teşvikler de geliyor. I 
Kurumlar Vergisi 
Kanunu'na eklene 
cek bir madde ise 
ülkemizde Sermaye ' 
Piyasası Kurulunun , 
(SPK) izniyle kuru
lacak uluslararası 
portföy yönetim 
şirketleri, "tam 
mükellef değil, 
uluslararası fonların 
Türkiye'deki 
daimi temsilcileri 
olarak değerlendi 
rilecek.
Bu. şekilde 
diğer ülkelerde 
yönettikleri fon 
kazançlarının 
Türkiye’de de 
vergilendirilmesi 
uygulaması 
son bulacak.

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 322 70 73
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TUĞBA ECZANESİ

■ 
OTOMOBİL

Sahibinden satılık 
1998 model LPGli Kartal 

GSM.‘(0.532) 468 68 90

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

r
M

İtfaiye - 110
Polis İmdat I55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Koni. 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 -|-| 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■VI 

i 
I 
K

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 513 12 12
Aydın Turizm ' 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 61447 71
Kamil Koç 513 36 71

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hasteneel 517 34 00
Sebil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Oceğı 513 10 68
Torn ok ay 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

E
TAKSİLER

R 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 OAZ 513 14 25

Gemlik K”rfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3257 

FİYATI: 50 Kr. (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)

MMIİİ
VENÜS SİNEMASI

ISSIZ ADAM 
ll.30-l4.00
I6.30-19.00

21.15
ŞEYTANİN PABUCU
I4.l5-I6.l5-I9.l5

Rezervasyon 
- (Tel: 513 33 21)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper amatör 
kümenin ikinci 
yarısına fırtına 
gibi başlayarak 
iki maçta 6 puan 
alan Gemlikspor, 
bugün oynayacağı 
Boschspor 
karşısına yine 3 
puan için çıkacak. 
Saat 11.00 de 
İlçe Atatürk stadında 
oynanacak olan 
maça çok sayıda 
taraftarın tribünleri 
doldurarak 
destek vermesi 
bekleniyor.
Süper Amatör 
küme A gurubunda 
bir yenilgiyle 
32 puan toplayıp 
lider durumda 
olan Boschspor

karşısında ikinci 
yarıya fırtına gibi 
giren ve iki maçta 
6 puan alarak 
puanını 8'e çıkartan 
Gemlikspor 
taraftarlarının 
desteğiyle sahaya 
yine galibiyet 
için çıkacak. 
Liderden puan 
alması durumunda 
gösterdiği perfor
mansın geçici olma 
dığını da gösterecek 
olan kırmızı beyaz 
lılarda sakat ve ceza
lı futbolcu bulun
muyor. İr klasman 
hakemlerinden 
Mehmet Efe ile 
yardımcıları Özgün 
Sezgin ve Alp Eren 
Giray'ın yönetecek
leri maç saat 11.00 
de başlayacak.

“Cocmub” ctt aiildüretel

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun 
sevilen oyunu 
‘Çocuğum’, 
sanatseverlere 
eğlenceli anlar 
yaşatacak.
Şehir Tiyatrosu, 
ünlü Amerikan 
Vodvil Yazarı 
Margareth 
Mayo’nun 
evlilik ilişkisi ve 
kıskançlık üzerine 
yazdığı en iyi 
oyunlardan biri 
olarak anılan 
komedisi 
‘Çocuğum’u

Bursah sanat 
severlerin 
beğenisine 
sunuyor.
Mustafa Kurt tarafın 
dan sahnelenen 
oyunda eşinin 
kıskançlık' 
krizlerinden 
kurtulmak için 
sürekli yalan' 
söyleyen ve her 
yalanını başka 
bir yalanla sakla
maya çalışan bir 
kadının neden 
olduğu olaylar 
komik bir biçimde 
sergileniyor 
E. Ertan Akman,

Nihal Türksever, 
Müge 
Açıkdüşünen ler, 
Altuğ Görgü, 
Bülent Uçar, 
Nilgün Türksever 
Görgü, Esra.
Yaşar, Ebru Ergüç 
ve Eren Topçak’m 
rol aldığı kahkaha 
garantili oyun, 
20 Ocak Salı ve 
23 Ocak Cuma 
günleri saat 
20.30’da, 
24 Ocak Cumartesi 
günü ise saat 
14.00’da Tayyare 
Kültür Merkezi’nde 
izlenebilecek.

Sık Haâaası açılısınla ilgi ytitu
Daha önce eski 
Pazar Caddesi'nde 
ilk alışveriş 
mağazasını açan 
ŞOK mağazalar 
grubu ikinci 
şubesini 
Tibel Oteli 
karşısında açtı. 
Büyük Mağazalara 
zincirlerinden olan 
ŞOK Alışveriş 
Merkezi Gemlik’te 
2. Şubesi dün 
sabahtan itibâren 
müşterilerine hizmet 
vermeye başladı. 
MİGROS A.Ş. 
tarafından Türkiye 
genelinde açılan 
ŞOK mağazaları 
ilçemizde ilk önce 
Küçük Kumla'da 
açıldı. Kumla da 
iki şubesi bulunan 
ŞOK, ardından 
Gemlik’te Pazar 
Caddesi ve şimdi 
de Kumsal Sokak 
Tibel Oteli karşısın
da açılması : işyerleri ve , ihtiyaçlarını
çevrede bulunan evlerin günlük^) karşılayabilecek.

T MA A “SUYUNÜBOŞA
.g* o HARCAMA”

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

demlik Körfez’ internette www.gemiikkorfezgazetesi.com

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
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Yavuz Alemdar başkanlığında oluşturu
lan Demokrat Parti İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri belli oldu, önceki akşam Kur 
şunlu’da verilen yemekte basına açıkla 
nan yönetim kurulu şu isimlerden oluş
tu. Yavuz Alemdar, Peyami Çağlar, Ha 
san Mutman, Latif Çakan, Safiye Çevik, 
Gülsen Canlı, Süheyla Koç aş, Nezih Kar 
bay, Yusuf Yumru, Eftal Ergene, Cemal 
Çağlayan, Hasan Malatya, Hulusi Yurda 
kul, Zafer Işık, Nevzat Elikesik, Davut 
Bilgiç, Metin Aslan, Murat Güzel. 4’de

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik ilçe yönetiminde 
düzenlenen dayanışma 
yemeğinde coşkulu anlar 
yaşandı. 800 kişinin katıl 
dığı “Gemlik’in Yüzü Gü 
lecek” Dayanışma Gece 
sinde partiye hizmet ve 
renlere plaket verildi. 
CHP’liler yemekte doya 
siya eğlendi.
Haberi sayfa 2’de

GemlikKSrfez
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fiasaveciısciiacizzanlısı 
CewttMhlaiiili

Bursa'da, bıçak zoruyla taciz etti 
ği çocuğun parasını gasp eden 
zanlı, Gemlik’te kardeşinin evin
de kalırken yakalandı. Recep E. 
adlı şahıs, tutuklanarak ceza
evine gönderildi. Haberi syf3’de

Enver Şahin tabanınbaskısı üzerine yapılan sakinleştirme toplantısında tepki yağdı.

flKP’de sular durulmamış
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan aday 
lığının açıklanma 
sının ardından 
taraflar arasında 
baş gösteren 
siyasi çekişmede 
sular bir türlü 
durulmuyor. 
AKP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
olarak Mimar 
Cemal Aydın Ay 
bey’ir? adının açık- 
’ w muinin ardın 

gelişen olay- 
’a, partisinin 

i ve Genel Merke 
zi’ne karşı kırgın 
olan eski ilçe Baş 
kanı ve belediye 

başkan aday adayı 
Enver Şahin'i 
ikna etme turlarına 
devam ediliyor. 
İL KOORDİ
NATÖRLÜK 
GÖREVİ VERİLMİŞ 
Enver Şahin’in, İl 
Başkanı ve Bursa 
miletvekilleri tara 
fından söz verilen 
İl Koordinatörlüğü 
görevi ile Belediye 
Başkan Yardımcilı 
ğı görevlerini ka 
bul ettiği öğrenildi. 
Ancak, Şahin’in bu 
görevi tabanına da 
kabul ettirmesi 
gerektiğini bildir 
diği belirtildi.

Tabanın ikna edil 
mesi için Cumar 
tesi akşamı Bütün 
ter Düğün Salo 
nu’nda AKP parti 
içi toplantısı yapıl 
dı. Bu toplantıya 
AKP İl Başkanı 
Sedat Yaşar ile 
milletvekilleri 
Mehmet Tunçak 
ve Ali Koyuncuda 
katıldı. Toplantıda 
tepkili olduğu 
belirtilen Enver 
Şahin destekçileri, 
II başkanı ve mil
letvekillerine yöne
lik sert tepki gös
terildiği öğrenildi. 
Bu durumun, AKP

Gemlik örgütünde
ki parti içinde aday 
belirleme kızgınlık
ların devam ettiği 
yönünde değerlen 
diriliyor. Bazı 
partililerin Enver 
Şahin’in Belediye 
Başkan adayı ola
mamasına kızdık
ları ve il başkanı 
ile milletvekillerine 
sürekli temayül 
yoklamalarını iste 
meleri ile başlayan 
ve masalara yum
ruklar vurularak 
devam eden tepki 
ler, sonucu il 
başkanı He mil
letvekilleri bir

süre bazı partililer 
tarafından yuha
landığı öğrenildi.
ŞAHIN 
SAKİNLEŞTİRMEK 
İSTEDİ
Enver Şahin’in de 
katıldığı Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
yapılan toplantıda, 
tepkilerin sürekli 
devam etmesi 
üzerine Şahin’in 
mikrofonla insan
ları sakinleştirmek 
istediği ancak, ken 
dişinin de yuhalan 
dığı sızan bilgiler 
arasında.
AKP ilçe toplan
tısında il başkanı 

ile milletvekilleri 
nin yuhalanmaları 
ve "Bizi sattınız, 
yazıklar olsun 
size” diyerek 
masaların yumruk
lanması parti için 
de sıkıntıların de
vam ettiği şeklinde 
yorumlanırken, 
suların durulmadı 
ğını gösteriyor. 
AKP teşkilatının 
parti içi toplan
tısına katılanların 
gösterdikleri 
tepkilerin daha 
sonra sakinleştiği 
ve toplantıya 
devam edildiği 
öğrenildi.

Ayttev, “Açıklamam yanlış anlaşılmış”
AKP’de sular durulmamış

AKP’de önceki akşam yaşananlar kolay kolay 
unutulacak gibi değil.

Siyasi literatürde buna ne denir bilmem.
Konu şu: AKP’de altı belediye başkan aday 

adayı arasında, eski ilçe başkanı Enver Şahin’in, 
temayül yoklaması ve anketlerde birinci çık
masına karşın, Mimar Cemal Aydın Aybey’in 
Başbakan tarafından aday ilan edilmesine, 
Şahin taraftarları tepki gösteriyor.

Bu tepkiler önceki gece en üst düzeye çıktı.
Milletvekilleri, il başkam yuhalandı. Dev.ö’de

AKP Gemlik Belediye Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey, gazetemizde • 
“Beyaz sayfa açıyorum” başlığıyla 
çıkan haberin yanlış anlamalara he 
den olduğunu söyledi. Aybey, adaylı 
ğı konusunda kendini kutlayanlara 
teşekkür ettikten sonra şunları 
söyledi: "Aday olduktan sonra yap
tığım ilk açıklamamda yeni bir sayfa 
ile geliyorum” sözüm "Beyaz bir 
sayfa şeklinde basın organlarında 
çıkmıştır. İfademde teşkilat içi çalış 
malarımızda pazar akşamına kadar 
yapılan tüm çalışmaların doğru oldu 
ğunu belirtip, aday seçildikten sonra 
herşeyin geride kaldığını Yeni Bir 
Sayfa ile tüm adaylarımız ile birlik 
beraberlik içinde el ele çalışmaları 
mızı yürütüp Gemlik Belediyesini 
tekrar AKP yönetimi ile yönete- 
ceğimizi belirtmiş idik. 

Ancak bu arada Sayın belediye baş 
kanımız Mehmet Turgut'un açıkla
masındaki 'Benim her sayfam beyaz 
dır hizmetlerimde bir toz dahi yok
tur' ifadesine yürekten katıldığımı 
belirtmek istiyorum. Ayrıca, ben de 
Gemlik Belediye Medisi’n de 10 yıl
dan beri sayın baş kanımızla birlikte 
görev yaptığımdan dolayı, bu şerefli 
ve hizmet dolu sürece katkı sağladı 
ğımı düşünüyorum. Halkının oyla 
rıyla belediye başkanı olarak iki 
dönem hizmet veren, yıllardır ilçe 
mizde siyasi hayatın içinde olan, 
sivil toplum kuruluşlarında yaptığı 
çalışmalarla, dürüstlüğüyle, yardım
severliğiyle hemşerilerimizin gön
lünde taht kurmuş Sayın Mehmet 
Turgut’un şehrimize kazandırdık
larını hiç kimse inkâr edemez 
ve görmezlikten gelemez.

AKP Belediye Başkan Adayı olarak 
gayretimiz 29 Mart tan sonra da 
Belediye Başkanlığını alarak, 
Gemlik’te Belediye Başkanı Sayın 
Mehmet Turgut'un projelerinin bitir
ilmesini ve Gemlik halkına hizmetin 
devam etmesini sağlamaktır. Ak 
sayfalarla bugüne kadar geldiğimiz 
gibi, bu ak sayfala ra yeni ak say
falar ekleyerek hizmeti sürdürmektir. 
Bizim geleneğimizde ailenin büyük
leri bilgi ve tecrübelerini kendilerin 
den küçüklerine aktarırlar, yol 
gösterirler. Bu bağlamda sayın 
belediye başkanımız Gemlikte bilgi 
ve tecrübesinden yararlanmayı 
düşündüğümüz insanların başında 
gelmektedir. Çünkü insanlık tarihi 
boyunca yönetim için geliştirilen "is 
tişare, danışma, ortak akıl" gibi kav 
ramlar bizim vazgeçilmezlerimizdir.”

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


19 Ocak 2009 Pazartesi Gemlik K Sayfa 2

CHP'liler dayanışma »emeğimle buluştu
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimince düzen
lenen “Gemlik’in 
Yüzü Gülecek” 
Dayanışma Gecesi 
coşkulu geçti. 
Umurbey Belediyesi 
Çok Amaçlı Salonu’n 
da önceki gece 
düzenlenen gecenin 
açılış konuşmasını 
CHP Gemlik İlçe Baş 
kanı Cem Güler 
yaptı. Güler, bir yıl 
önce yapılan ilçe 
kongresinden itiba 
ren Gemlik'te birşey- 
lerin değişmeye baş 
ladığım, CHP'nin 
herkes tarafından 
dikkatle izlendiğini, 
binlerinin yönünü 
CHP 'ye göre belirle 
diğini, binlerinin de 
adaylarını CHP'ye 
göre belirlemek zo 
runda kaldıklarını 
söyleyerek başladığı 
konuşmasında göre 
ve geldikleri günden 
bu güne kadar geç 
mişte başka partiler 
de yer almış ya da 
siyasete mesafeli 
durmuş 500 civarın
da yeni üyeyi, partiye 
kazandırdıklarını bu 
katılımlarla da şu an 
da Gemlik 'te 29 
Mart 2009 yerel se 
çimlerinin en güçlü 
partisinin CHP, en 
güçlü adayının da 
Fatih Mehmet Güler 
olduğunu söyledi. 
Binlerinin sürekli 
1980 öncesine kadar

Kadınlardan tam destek
CHP Gemlik Kadın 
Kolu’nun Milton’da 
düzenlediği toplantı
da yaklaşık 1500 
kadın, CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler ile 
kucaklaştı. Salonu 
hınca hınç dolduran 
kadınların yoğun ilgi 
gösterdiği toplantıyı 
açan CHP Gemlik 
Kadın Kolu Başkanı 
Gülseren Güler, yo 
ğun katılım için ka 
dınlara teşekkür etti 
ve salondaki kadın
lara Gemlik'i hep 
birlikte değiştirmeye 
davet etti.
CHP Gemlik İlçe Baş 
kanı Cem Güler de 
yaptığı konuşmada 
kadınların el atmadı 
ğı hiçbir sorunun 
düzelemeyeceğini, 
CHP'nin kadına "saçı 
uzun aklı kısa" dü 
şüncesiyle değil, on 
ların sosyal ve siya 
sal yaşama aktif ola 
rak katılımını özendi 
ren bir parti oldu 
ğunu, büyük önder

if ■

□

Fotoğraflar : Seyfettin Şekersöz - Ercüment ESEN
F.Me

sosyal demokrât 
olduğuyla anıldığı 
ama ne hikmetse 
1980 sonrası sürekli 
CHP'nin karşısında 
sağda siyaset yap
makla övündüğü bir 
ortamda, geçmişte 
başka partilerde yer 
alıp da bugün Türki 
ye'nin böylesine 
kuşatılmışlığını gör
erek CHP'ye katman
ların utanılacak de 
ğil, alkışlanacak ve 
takdir edilecek bir 
davranış sergilediği 
ne değindi. Başka 
partilerin para vere 
rek adam tuttuğu ve 
ekonomik kriz yü 
zünden insanların 
bir çay parasını, bir 
ekmek parasını dü 
şündüğü bir dönem 
de, böylesine geniş 
katılımlı bir geceye 
emek veren tüm 
CHP örgütüne ve 
davetlilere teşekkür 
etti. Ardından söz 
alan CHP Bursa İl

Mustafa Kemal Ata 
türk'ün de kadınlara 
seçme ve seçilme 
hakkını pek çok 
Avrupa ülkesinden 
önce verdiğine işaret 
ederek, kadınların 
sosyal ve siyasal 
yaşamda daha fazla 
sorumluluk almaya 
davet etti.
CHP'nin kadınlara 
verdiği değerin bir 
göstergesi olarak 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayının bir bayan 
olan Sena Kaleli 
olduğunu söyleyen 
Cem Güler, kendisi 
nin sahibi olduğu 
otobüs firmasını 
başarıyla yöneterek 
bugün sektöründe 
lider hale getirdiğini 
söyledi. Daha sonra 
mikrofona gelen 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Fatih Güler de Mus 
tafa Kemal Ata 
türk'ün 1934 yılında 
kadınlara seçilme 
hakkını verdiğini,

Başkanı Gürhan 
Akdoğan da yaptığı 
konuşmada, son bir 
yılda Bursa'da CHP 
'yi yeniden yapılan 
dırdıklarını, bir yan
dan partide birlik ve 
bütünlüğü sağlama 
ya diğer taraftan da 
partiyi yeni, dürüst, 
çalışkan, Atatürkçü 
siyasetçilere açtık- r 
larını ve bu kapsam
da daha önce Umur 
bey'de başarılı hiz 
metler yaptığını bil 
dikleri Fatih Mehmet 
Güler'i Gemlik'e Bele 
diye Başkan adayı 
olarak gösterdikleri
ni ve bu kararla ne 
kadar doğru bir iş 
yaptıklarını şimdi 
daha iyi anladıklarını 
söyledi.
İNSANA DAYALI 
SİYASET YAPTIK 
Daha sonra söz alan 
CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı Fa 
tih Güler ise Umur 
bey'de 10 yıldır

Avrupa’nın en uygar 
ülkesi olarak bilinen 
ülkelerinden örneğin 
İsviçre'nin bile kadın 

. lara bu hakkı ancak 
1975 yılında verdiği
ni, büyük önderin ne 
derece ileri görüşlü 
ve kadına değer ver 
diğinin açık olduğu 
nu belirterek, toplu 
mun aynasının kadın 
lar olduğunu, işsiz
likten en çok etkile
nenlerin, sosyal 
olanakları en kısıtlı 
olan kesimlerin de 
kadınlar olduğuna 
değinerek, umurbey 
'de on yıldır uygula
maya koyacakları 
sosyal yaşam pro
jeleriyle kadını daha 
fazla toplumsal yaşa 
ma katacaklarını 
söyledi. CHP Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kaleli’de yaptığı 
konuşmada 
siyasette kadınların 
daha fazla sorumlu
luk alma zamanının 
geldiğini hissettiği

insana dayalı siyaset 
yaptıklarını, Gem 

, lik'te de aday olma 
ya soyunduğunda 
hiç kimseden icazet 
almadan, kimsenin 
adamı olmadan sade 
ce halka güvenerek, 
vatandaşın karşısına 
en iyi ekiple ve en 
güçlü seçenek.ola 
rak çıkmak gerektiği- 

* ni bildiğini bu yüz
den CHP 'yi seçtiği
ni, bu tercihle de ne 
kadar doğru bir ka 
rar verdiğini bugün

için siyasete katıl 
dığını ve en büyük 
destekçisinin de ka 
dınlar olacağına inan 
dığını belirterek, sa 
tondaki coşkunun da 
gerek Fatih Güler’e 
gerekse kendisine 
gösterilen ilginin, 
CHP'nin bu seçimle 
rin en iddialı partisi 
olduğunun gösterge
si olduğunu belirtti. 
Konuşmasını, "Çün 
kü biz Gemlik'iz, biz 
Bursa'yız, biz kaza 
nacağız" diye bitiren 
Sena Kaleirnin ardm 
dan Sena Kaleli, 
Fatih Güler ve Cem 
Güler ile salonu 
ağzına kadar doldu- 
ran yaklaşık 1500 

daha iyi anladığını 
belirterek, geceye 
katılımı için da 
vetl ilere 
teşekkür etti. 
EĞLENDİLER 
Ardından sahne alan 
Cihan Yıldız eşliğin 
de eğlence doruğa 
çıktı. CHP Gemlik'e 
emeği geçmiş eski 
partililere de plaket 
verildiği gecede 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler, kendisine gös 
terilen ilgi ve coşku

kadın hep birlikte 
Onuncu Yıl 
Marşını söylediler. 
Toplantıya CHP 
Bursa İl Kadın 
Kolları Başkanı 
Fatma Altay da 
katıldı. CHP’li kadın
lar çayda bol bol 
eğlenirlerken, 

nedeniyle mutlu ol 
du büyük moral 
topladı. Geceye CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer, 
CHP Bursa İl 
Başkanı Gürhan 
Akdoğan, CHP 
Bursa Büyük şehir 
Belediye. Başkan 
Adayı Sena Kaleli, f 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey ile çok 
sayıda CHP’li ilçe 
başkanı ile il ve ilçe 
yöneticileri katıldı.

yapılan çekilişte de 
altın, cep telefonu, 
havlu takımları gibi 
değerli armağanlar 
kazandılar.
CHP’li kadınlardan 
Belediye Başkan 
adayı Fatih 
Mehmet Güler’e 
destek sözü geldi.
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Bursa'da, bıçak zoruyla taciz ettiği çocuğun parasını gasp 
eden zanlı, Gemlik’te kardeşinin evinde kalırken yakalandı. 

Recep E. adlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL
ozcanvuraH 933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vural

Bursa'da, bıçak 
zoruyla taciz ettiği 
çocuğun parasını 
gasp eden zanlı 
2 yıl sonra tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. 
16 yaşındaki 
çocuğa bıçak 
zoruyla cinsel 
tacizde bulunduğu 
ve 5 lira parasını 
gasp ettiği iddiasıyla 
hakkında gıyabi 
tutuklama kararı 
çıkan işportacı, 
saklandığı öğretmen 
kardeşinin 
evinde yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, yaklaşık 
2 yıl önce merkez 
Osmangazi ilçesi

ftğrı kesiciden zehirlendi
Bursa'nın 
merkez Nilüfer 

: ilçesinde, baş 
ağırısını 
dindirmek için 
ağrı kesici ilaç 
içen bir bayan 
zehirlenerek 
hastaneye 
kaldırıldı.
Edinilen bilgiye

.aftınuB asker eilencesinde öldü
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde 
oğlunun askere 
uğurlanması 
sebebiyle 
düzenlenen asker 
eğlencesinde 
rahatsızlanarak 
hastaneye

Yolda yürürken bıçaklandı
Bursa'da, ycJda 
yürüyen vatandaşın 
önünü kesen bir 
kişi, 50 lirayı gas- 
pederek kaçtı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez

Maksem Mahallesi 
Mumcubali 
Sokak'ta meydana 
gelen olayda 
işportacılık yapan 
Recep E., parkta 
oturan yaşı küçük 
H.A.'nın yanına 
giderek çok alkollü 
olduğunu söyleyip 
evinin kapısını 
açması için 
kendisine yardım 
etmesini istedi. 
H.A.'nın kapıyı 
açmak istediği 
sırada arkasından 
bıçak çeken 
işportacı, H.A.'yı 
içeri doğru itti. 
Daha sonra yaşı 
küçük çocuğa 
cinsel tacizde 

göre, Beşevler 
Mahallesi Aday 
Sokak'ta ikamet 
eden Seda A. (26), 
baş ağırısını gider
mek amacıyla ağrı 
kesici ilaç içti. 
Bir süre sonra 
rahatsızlanan Seda 
A., olay yerine gelen 
112 Acil Servis 

kaldırılan kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre, Yeni 
Mahalle Devrengeç 
Caddesi'nde 
ikamet eden 
Ali Beriç (52), 
askere gidecek 
oğlu için

Osmangazi ilçesi 
Darmstad 
Caddesi'de yolda 
yürüyen S.Ö.'nün 
(34) önüne çıkan 
M.A. isimli kişi, daha 
önceden tanıdığı 

bulunduğu öne 
sürülen Recep E., 
H.A.'nın cebindeki 
5 lira parasını 
da bıçak zoruyla 
alıp kaçtı. H.A. 
durumu babasına 
anlattı. İhbar üzerine 
gözaltına alınan 
Recep E. çıkarıldığı 
nöbetçi mahkeme 
tarafından serbest 
bırakıldı. Daha sonra 
hakkında 'Nitelikli 
cinsel saldırı ve 
yağma' suçlarından 
dava açılan Recep 
E., hakkında gıyabi 
tutuklama kararı 
çıkartıldı. BU karar 
üzerine işportacının 
peşine düşen 
Bursa Emniyet

Ambulansı ile 
hastaneye 
kaldırıldı.
Yapılan kontrolde 
Seda A.'nın baş 
ağrısını dindirmek 
için içtiği ilaçtan 
zehirlendiği 
belirlendi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 

düzenlenen 
asker eğlencesine 
katıldı. Bir süre 
sonra rahatsızlanan 
Beriç, yakınları 
tarafından Bursa 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.
Yapılan 
müdahaleye 

belirtilen S.ö.'ü 
bıçaklayıp, 50 
lira parasını 
gaspetti.
Zanlı olay yerinden 
kaçarken yaralanan 
S.O., 112 Acil

Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Müdürlüğü İnfaz 
Büro Amirliği 
ekipleri, Recep 
E.'nin, Gemlik'te 
2 gün önce 
hırsızlar tarafından 
soyulan öğretmen 
kardeşinin 
evinde kaldığını 
tespit etti. 
Polis, eve 
hırsızlık olayı 
için geldiğini 
söyleyip firari 
sapık gaspçı 
Recep E.'i kıskıvrak 
yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 
zanlı tutuklanarak 
cezaevine 
gönderildi.

sürerken, 
Seda A.'nın 
sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. 
Ote yandan 
uzmanlar, özellikle 
baş ağrılarında 
gelişi güzel ilaç 
kullanmanın sağlığa 
zararlı olduğunu 
söyledi.

rağmen Beriç 
hayatını kaybe 
derken ölümü 
şüpheli bulundu. 
Evde yapılan 
incelemede 
çok sayıda bira 
şişesi bulundu. 
Olayla ilgili soruş 
turma sürüyor

Servis Ambulansı 
ile Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.

Kim bu Fatma Aliye ?..
Sayın okurlarım; yeni paralarımızdan 

50 liraların bir yüzünde Fatma Aliye isimli 
bir hanımın resmi, diğer yüzünde Büyük 
Atatürk.

Bu hanımı tanıyan, bilen var mı?.. 
Soruyorum...

Cumhuriyetin yetiştirdiği bunca başarı 
lı Türk kadını varken, Fatma Aliye hanım 
nereden çıktı diye merak ettim..

Edebiyata meraklıyım, roman deneme 
lerim var, bu ismi şimdiye kadar hiç ama 
hiç duymamıştım..

Tarihçi Ahmet Cevdet Paşanın iki kızın
dan biri imiş..

13 yaşında tesettüre girmiş.
Uyduruk bir iki romanı varmış..
Peki, paralarımıza nasıl girdi bu 

hanım?..
Fatma Aliye'yi paralara yerleştiren nede 

nin onun romancılığı olduğunu sanıyor
sanız aldanıyorsunuz.

Asıl neden İslamcılığı ve Atatürk Dev 
rimlerine karşı olması.

Fatma Aliye'nin tesettüre olan tutkusu 
yazılarına da yansımış...

Fatma Aliye Hanım, Mustafa Kemal'in 
yaptığı devrimleri bir türlü benimseyeme 
miş.

Kısaca Atatürk düşmanı imiş...
Kendisinin, bir OsmanlI paşasının 

(Ahmet Cevdet Paşa) kızı olmasının bunda 
rolü var elbette.

Evinde çocuklarının ona yaşattığı sıkın
tılar onu daha da İslam'a bağlamış olabilir. 
Evden kaçıp Katolik rahibe olan bir kızın 
annesinin yaşadığı travma da onu bu yola 
itmiş olabilir.

“Fatma Aliye: Uzak ülke” adlı romanın
da Mustafa Kemal'in yaptığı yenilikler ne 
deniyle Fatma Aliye'nin ülkesine yabancı 
laştığı ve uzaklaştığı anlatılıyormuş bu 
kitapta...

Saltanatın kaldırılmasını, alfabenin 
değiştirilmesini ve padişahın düşürülmesi
ni, Fatma Aliye Hanım asla kabul ede
memiş, Mustafa Kemal'e hep karşı olmuş.

Şimdi anladınız mı, bunca Cumhuriyet 
kadını dururken Fatma Aliye Hanım'ın 
neden Paranın arka yüzüne oturtulduğu 
nu? ..

Okuyun ve çevrenize anlatın..
Elde edemedikleri türban özgürlüğü 

nedeniyle kendilerini Türkiye'ye "uzak" 
bulanlar elbette Fatma Aliye Hanım'ın fo 
toğrafının oraya konmasından mutlu ola
caklardır.

Hem Atatürk'ü paraların -hiç olmazsa- 
bir yüzünden çıkardılar.

Hem de onun yerine İslamcı bir kadını 
koydular.

13 yaşında tesettüre giren ve hayatı 
boyunca kapalı kalmış ama Merkez 
bankası yetkilileri laik kesim tepki göster
mesin diye resim de kadının başını 
açmışlar. *

Resimde hanım açık...
AKP’ye yalakalık yapan Merkez Bankası 

yöneticileri, bu inceliği de göstererek, 
ayranımızı kabartmamışlar.

Aslında bence buna cesaret edemedi 
ler...

Ne kurnazlık değil mi?
Gözlerim yaşardı doğrusu....

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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DP »önelim kurulu üyeleri belli olnu
Demokrat Parti’nin Yavuz Alemdar Başkanlığındaki ilçe yeni yönetimi kurulu şu kişilerden oluştu: 

Peyami Çağlar, Hasan Mutman, Latif Çakan, Safiye Çevik, Gülsen Canlı, Süheyla Koçaş, Nezih Karbay, 
Yusuf Yumru, Eftal Ergene, Cemal Çağlayan, Hasan Malatya, Hulusi Yurdakul, Zafer Işık, 

Nevzat Elikesik, Davut Bilgiç, Metin Aslan, Murat Güzel
Ercüment ESEN
Demokrat Parti 
İlçe Başkanlığına 
il yönetimince 
atanan Yavuz
Alemdar, yönetim 
kurulunu oluşturdu. 
Günlerdir merakla 
beklenen Demokrat 
Parti Gemlik İlçe 
yönetim kurulu, 
önceki akşam 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı ve Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
tarafından basına 
verilen yemekte 
açıklandı. 
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe

Başkanı Yavuz 
Alemdar yaptığı 
açıklamada, yeni 
yönetim kurulu şu 
isimlerden oluştu:

Yavuz Alemdar 
(Yönetim Kurulu 
Başkanı)
Yönetim Kurulu 
üyeleri;
Peyami Çağlar, 
Hasan Mutman, 
Latif Çakan, 
Safiye Çevik, 
Gülsen Canlı, 
Süheyla Koçaş, 
Nezih Karbay, 
Yusuf Yumru, 
Eftal Ergene, 
Cemal Çağlayan

oluşturdukları yöne
timin genel merkez

Hasan Malatya, 
Hulusi Yurdakul, 
Zafer Işık.
Nevzat Elikesik, 
Serdar Özaydın, 
Davut Bilgiç, 
Metin Aslan ve 
Murat Güzel.

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Yavuz 
Alemdar, yeni oluş
turulan yönetimin 
Gemlik’e hayırlı 
olmasını dileyerek, 
parti olarak 
öncelikle yerel 
seçimleri kazanmak 
için çalışacakarını 
söyledik 
Alemdar, yeni

ve il den onay 
aldığını belirtirken, 
partilerinin Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram 
Demir'in Gemlik 
Belediyesi’ni 
kazandıklarında 
“Gemlik’in çehresi 
değişektir” dedi. 
Önceki gece 
Kurşunlu Kios 
Restaurant’ta 
yerel basına 
verilen yemeğe, 
gazetemizden 
gazetemizin sahibi 
ve başyazarı Kadri 
Güler, Köşe Yazarı 
Özcan Vural, 
Haber Müdürümüz

Seyfettin Şekersöz, 
Ercüment Esen, 
Günden
Gazetesi ’nden 
gazetenin sahibi 
Hurşit Topal, Ferit 
Silvan ve köşe 
yazarı Cemal Kırgız, 
Doğan Haber Ajansı 
Gemlik muhabiri 
Faruk Dağdelen, DP 
eski ilçe başkanı 
Faruk Güzel, ANAP 
eski ilçe başkanı 
Adnan Tekin, DP 
yönetim kurulu 
üyesi Peyami 
Çağlar ile Kurşunlu 
belediye meclis 
üyelerininden 
bazdan katıldı.

littıtiM'ınslidkiMıeıtıeııtililender arınır
Devlet Bakam Meh 
met Aydın, Nutuk'un 
söylem analizini 
yapabilecek hevesli 
ve yetenekli gençler 
aradıklarını belirte 
rek “Yetenekli ve 
hevesli gençlerimiz
den bir kaçının söz 
konusu alanda dok
tora çalışması yap
masında yarar gör 
mekteyiz. Çabaları 
mız devam ediyor** 
dedi.
Devlet Bakanı 
Mehmet Aydın, DSP 
Denizli Milletvekili 
Hasan Erçelebi'nin 
Nutuk'la ilgili soru 
önergesini yanıtladı. 
Erçelebi, önergesin 
de Bakan Aydın'ın 
Nutuk hakkındaki 

bir konuşmasında 
"Nutuk, Nutuk di 
yoruz. Ama Nutuk, 
Avrupa'da dengi bir 
esere gösterilen bil
imsel iltifat gösterile
memiş ve bugün 
Nutuk'un Ciddi bir - 
tahlili, psikolojik 
tahlili, Nutku 
söyleyenin, natıkın 
kişiliğini de ortaya 
koyabilecek bir 
insan ve konuşma 
ilişkileri tahlilini ve 
aynı zamanda onun 
Türk kültürünün ana 
çerçevesi ve ana 
ruhu içinde yerinin 
ne olduğu ..." dediği
ni hatırlattı. Erçelebi, 
Bakan Aydın'a 
“Hükümetin bir baka 
m olarak 'Nutuk'un 

en az on yönden 
incelenmesi gerek
mektedir' diyorsu 
nuz. Bu konuda bir 
çalışmanız olmuş 
mudur? Amsterdam 
Üniversitesinin 
söylem tahlili yapan 
bölümlerinin olduğu 
nu iddia ediyorsu 
nuz; Kaç dönemdir 
hükümetin bakanı 
siniz söylem tahlili 
yönünden de Nutku 
incelettirmeyi düşü 
nüyor musunuz? 
Konuşmamızda 
‘Henüz daha Batı'da 
olup da bizde olma 
yan epeyce eksiği 
miz vardır' diyor
sunuz. Bu eksiklik
lerimiz nelerdir? 
Konuşmanızda

‘Atatürk bir kültür
den, bir dünya 
görüşünden geliyor* 
diyorsunuz.
Atatürk'ün geldiği 
kültür ve dünya 
görüşü hakkında bir 
fikir edinemediniz 
mi? “sorularını 
yöneltti.

“NUTUK'LA İLGİLİ 
DOKTORA 
ÇALIŞMASINDA 
YARAR 
GÖRÜYORUZ" 
Bakan Aydın ise bil
imsel düşünce ve 
araştırmaların ileri 
düzeyde olduğu 
ülkelerde Nutuk gibi 
eserlerin, edebi, tari
hi, sosyolojik ve 
siyasi açıdan ince

lendiğini belirterek 
“Söylem analizi lin- 
guistik, antropoloji, 
kognitif psikoloji, 
sosyal psikoloji, 
uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi gibi 
pek çok bilimsel 
disiplinde başvuru
lan bir yaklaşım, bir 
yöntem olup, bir 
konuşmayı bir metni 
ait olduğu geniş 
‘bilgi ufku' içinde 
anlamayı amaçlar. 
‘Eleştirel söylem 
analizi' Batıda pek 
çok bilim kurumun- 
da görülen bir 
faaliyettir. Bu 
faaliyet, Amsterdam 
Vrij Üniversitesinde 
özellikle tanınmış 
bilim adamı Teun A.

Van Dijk'in çalış
maları sayesinde 
önemli bir noktaya 
ulaşmıştır.
Bu konuda internet 
ortamında, Türkçe 
dahil, pek çok 
dilde tatmin edici 
bilgi bulunmaktadır.” 
dedi. Nutuk'un 
yetenekli ve 
hevesli gençler 
tarafından 
“Eleştirel 
söylem analizi” 
çerçevesinde 
incelenmesi ve 
doktora çalışması 
yapılmasında 
yarar gördüklerini 
belirten Bakan 
Aydın, bu yönde 
çabalarının 
sürdüğünü söyledi.

KAYIP 16 DC 052 plakalı aracımın ruhsatını kaybettim. 
Hükümsüzdür. Muzaffer Gülmüş

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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AKP’de sular durulmamış
Bütünler Düğün Salon u’nda 

yapılan toplantıya İl Başkanı 
Sedat Yalçın, Milletvekilleri 
Mehmet Tunçak ile Ali Koyuncu 
katılmış.

İlçe yöneticileri ve Şahin de 
toplantıya gelmiş.

Salon dolu.. Yapılan konuş
malarda, olan olmuş, bundan 
sonra partide birlik beraberlik 
gerekir gibi sözler edilmiş ve 
Enver Şahin’e hizmetlerinden 
dolayı İl Koordinatörlüğü ve ya 
belediye başkan yardımcılığı önerilmiş.

Şahin’in tabanına, “Şahin’den yarar
lanacağız” demeye getirilmiş.

Ama, sinirli kalabalık, bunlara aldırmamış, 
konuşmacılara “Siz böylemi konuşmuştu 
nuz. Hani öbür partiler gibi olmayacaktınız.” 
demeye getirmişler, masaları yumruklayarak 
tepkilerini ortaya koymuşlar.

Topluluğu sakinleştirmek isteyen Enver 
Şah in’de bu sert tepkilerden nasibini almış..

Giresunluların, Trabzonluların Enver 
Şahin’i destekleyen, bazı hemşehri dernek
lerinin üyeleri konuşulanlardan tatmin 
olmamışlar.

Şahin’e. verilecek payeleri de “sus payı” 
olarak nitelemişler.

Kısacası bize, ’AKP’de sular duruldu, 
seçim öncesi barış sağlandı’ denilirken, 
meğer, sular durulmamış, bulanıklık devam 
etmekteymiş.

Enver Şahin’in tepkisine, önceki gün 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut ta katıldı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Aybey’in ilk konuşmasında “Beyaz sayfa 
açacağım” şeklindeki sözü basında çıkınca, 
bu söze alınan Turgut, kızarak tepkisini 
belirtmişti. Böylece, ilçe yönetiminin işi daha 
da zorlaşmıştı.

Cemal Aydın Ay bey, “Beyaz sayfa aça
cağım” sözünün yanlış nakledildiğini 
belirterek, bugün bu konuda açıklama yaptı 
gazetemize.

“Ben, yeni bir sayfa açacağım” dedim 
diyor Aybey.

Ben de geçtiğimiz günlerde yazdığım bir 
yazımda, haberdeki Aybey’in cümlesini yazı
ma aktarınca “Beyaz sayfa” deyimini göre
memiştim.

Haberciler o sözü neden yazdığını biz de 
aramızda geçenlerde tartıştık.

Aybey, Mehmet Turgut’u açıklamasında 
hizmetlerinden dolayı övüyor.

Suların durulmasını, seçim öncesi parti 
içinde birlik beraberlik istiyor.

AKP’de parçalanma, Aybey’in şansını zor
lar...

O nedenle, AKP’nin tüm ağır toplan 
bu krizi gidermek için Gemlik’e akın 
edecektir.

Enver Şahin’e gerçekten sus 
payı mı veriliyor.

Eğer, Şahin’e böyle bir sus payı 
veriliyorsa, Mehmet Turgut’a ne veri 
lecek diye kendi kendime soruyo
rum.

AKP’liler buna da açıklık 
getirmeli.

Ama Turgut, böyle birşey ister 
mi bilmem.

AKP’de bu kriz sürerken, önceki gece 
CHP’liler dayanışma yemeğinde buluştular.

Fatih Mehmet Güler, kalabalık ve seçkin 
gecede moral buldu.

Ertesi gün kadınlar çayında da daha 
büyük bir kalabalıktan destek aldı.

AKP’nip toplantısı sırasında biz Gemlik 
basını, DP ilçe başkanı ye belediye başkan 
adayının Kurşunlu da verilen yemeğindey- 
dik.

AKP’deki olaylar Kurşunlu’daki yemeğe 
kadar ulaştı.

Yavuz Alemdar, arkadaşlarımıza ilçe yöne
tim kurulunu açıkladı.

Güzel bir gece geçirdik.
Gemlik’in birçok konusunu konuştuk.
Seçimlere kadar bazı partilerde dalgalan

malar zor biteceğe benziyor.
En zor durum da AKP’de.
Cemal Aydin Aybey, bu sıkıntıların gideril 

meden seçim çalışmalarına başlaya'mıyor.
Görülen bu...

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac ide ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ 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________ 
_____________Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.QQQ.,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 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 İçînde)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

I
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, masrafsa, denize sıfır. 41.000 YTL 

UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ

KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Özel çocuklar jimnastik öğreniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Zihinsel Engelli 
Çocuklardan 
oluşturulan 
jimnastik ekibi çalış
malara başladı. 
Bursa Zihinsel En 
gelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri'nin giri çim
leriyle oluşturulan 
Gemlik Özel 
Çocuklar Spor 
Kulübü'nde çeşitli 
okul larda görev 
yapan Beden 
eğitimi Öğretmenleri 

de yer alıyor. 
Kapalı Spor Salonu 
zemin katındaki 
salonda çalışmalara 
başlayan 
Özel Çocuklar 
Jimnastik 
Takımını Beden 
eğitimi Öğretmeni 
ve kulübün 
sekreteri Cihan 
Uğur çalıştırıyor. 
Spor Kulübünü 
kurmaktaki 
amaçlarının 
Türkiye genelinde 
Zihinsel Engelli 
Çocuklar için 
düzenlenen

spor faaliyetlerine 
katılmak olduğunu 
söyleyen Tamer 
Sivri, bunun 
yanı sıra çocukların 
daha iyi rehabilite 
olmalarını sağlamak 
olduğunu belirtti. 
Tamer Sivri, 
ayrıca; Özel 
çocukların oluş turu- 
lan jimnastik eki 
binin yanı sıra atle
tizm j futbol, yüzme, 
voleybol, basketbol, 
bovling gibi çeşitli 
spor dallarına da 
yönlendirileceğini 
söyledi.

Gemllkspor gençlerde 2-0 galin

Seyfettin ŞEKERSÖZ
A gençler 16-18 ligi 
5.nci gurupta müca 
dele eden Gemlik 
spor, konuk ettiği 
Tofaşspor'u golcüsü 
Berkan'ın attığı 
gollerle 2-0 yendi.

İki takımın da gol 
için başladığı maçta 
ev sahibi Gemlik 
spor, 42. dakikada 
kazanılan penaltıyı 
Berkan'ın gole çevir 
mesiyle ilk yarıyı 1-0 
önde kapadı. İkinçi 
yarıda iki takımında 

gol için mücadele 
ettiği maç ta 62. daki 
kada şahneye çıkan 
Berkan, kalecinin 
sağından topu filele 
re göndererek takımı 
nı 2-0 öne geçirdi. 
Kalan dakika larda 
başka gol olmayınca

Gemlik spor 
sahadan 2-0 galip 
ayrıldı.
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER: 
Samet Nöyan, 
Ali Akman, 
Yusuf Doğan,

GEMLİKSPOR : 
Servet, Rafet, Veysi, 
(İsmail) Mehmet, Ha 
san, Adnan, Murat, 
Metin, SametA Ber 
kan, (Selim) Omer 
Faruk, (Duhan) 
TOFAŞSPOR : 
Ahmet, Emre, Berat, 

Ercan, Semih Ayak 
taş, Semih Topçu, 
Deniz, Ramazan, Mu 
hammet, (Mert) Er 
sin, (Semih Rama 
zanoğlu) Berkay, 
GOLLER : Dk. 42. 
Pen. Dk. 62. Berkan, 
(Gemlikspor)

ZeytinsporO Kiel Nilüfer Beledivespor: 3
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'in tek voley
bol temsilcisi olan 
Zeytinspor, Yıldız A 
Kızlarda oynadığı 
maçı 3-0 kaybetti. 
Başhakemliğini Ali. 
Delidağ'ın yaptığı 
maçta yardımcılığını 
Özgün Erdoğan, yazı 
hakemliğini Cemal 
Yurtseven, skor ha 
kemliğini Arzu Çakır, 
çizgi hakemliklerini 
ise Adem Eroğlu ile 
Emine Erdem yaptı. 
Maça Ecem, Irmak, 
Derya, Eda, İpek ve 
Hayda ile başlayan 
Zeytinspor karşısın
da konuk Kiel Nilüfer

Belediyespor Ecem, 
Zümra, Zeynep, Ha 
le, Gizem ve Kübra 
ile başladı.
İlk sette rakibiyle 
başa baş mücadele 
eden Zeytinspor, bu

seti 25-18 kaybetti. 
İkinci sette varlık 
gösteremeyen tem
silcimiz, ikinci seti 
25-7 ve üçüncü 
seti de 25-8 vererek 
maçı 3-0 kaybetti.
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Yurt dışına gönderilen 
işçi sayısı azaldı

Türkiye İş Kurumu 
nun (IŞKUR) geçen 
yıl yurt dışına gön
derdiği işçi sayısı 
yüzde 23,4 oranında 
azaldı. Kurum, 
2007'de yurt dışına 
75 bin 268 işçi gön
derirken bu sayı 
geçen yıl 57 bin 
652'ye geriledi.
IŞKUR'un verilerine 
göre, geçen yıl yurt 
dışına gönderilen 
işçi sayısı önceki 
yıla göre azaldı. 
Yurt dışına 2007 
yılında toplam 75 
bin 268 işçi gönde 
hürken, bu sayı 
geçen yıl 17 bin 616 
azalarak 57 bin 652 
oldu. Yurt dışına 
gönderilen işçi 
sayısındaki azalma 
yüzde 23,4'ü buldu. 
Geçen yıl ABD, 
Afganistan, Azer 
baycan, Cezayir, 
Gabon, Güney 
Afrika, Ingiltere, 
İsrail, İtalya, Mısır, 
Pakistan, Rusya, 
Almanya, Kazakis 
tan, Katar, Irak ve 
Fransa gibi ülkelere 
gönderilen işçi 
sayısı azaldı.
Yurt dışına gönde 
rilen işçi sayısının 
en fazla gerilediği 
ülke Rusya oldu. 
Rusya'ya 2007 yılın
da 23 bin 118 işçi 
gönderilirken geçen 
yıl gönderilen işçi 
sayısı 15 bin 696'da 
kaldı. Rusya'ya 
giden işçi sayısın
daki azalma 7 bin 
422 oldu. Almanya, 

206 ile yurt 
îf j gönderilen 

sayısının en

fazla azaldığı ikinci 
ülke oldu.
Almanya'ya 2007 
yılında 5 bin 632 
■ŞÇİ gönderilirken, 
geçen yıl gönder
ilen işçi sayısı bin 
426'ya geriledi. 
Rusya ve 
Almanya'yı, 3 bin 
361'le Kazakistan, 2 
bin 524'le Katar, bin 
969'la Irak, bin 
565'le Fransa izledi. 
Arnavutluk, Birleşik 
Arap Emirlikleri 
(BAE), Fas, Iran, 
Libya, Makedonya, 
Maldivler, Mali, 
Polonya, Sudi 
Arabistan ve 
Türkmenistan gibi 
ülkelere gönderilen 
işçi sayısı ise arttı. 
Yurt dışına gönder
ilen işçi sayısının 
en fazla arttığı ülke 
Suudi Arabistan 
oldu. Suudi 
Arabistan'a 2007 
yılında 3 bin 759 
■ŞÇİ gönderilirken, 
geçen yıl gönder
ilen işçi sayısı 7 bin 
544'e ulaştı. Suudi 
Arabistan'a giden 
işçi sayısındaki 
artış 3 bin 785 oldu. 
Libya, 3 bin 354'le 
yurt dışına gönder
ilen işçi sayısının 
en fazla arttığı ikinci 
ülke oldu. Libya'ya 
2007 yılında 2 bin 
548 işçi gönder
ilirken, geçen yıl 
gönderilen işçi 
sayısı 5 bin 902'ye 
çıktı. Suudi 
Arabistan ve 
Libya'yı, bin 
347'yle Arnavutluk, 
704'le BAE, 449'la 
Türkmenistan izledi.

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSMj(0Ş38) 322 70 73

■ ... Sahibinden satılık
J—Ti, 1998 model LPG li Kartal
OTOMOBİL GSM: (0.532) 468 68 90Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. SABRİYE MUTLUAY

G 
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M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

itfaiye 110
Polis İmdat 1.55
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 51345 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 1O 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPDR - FERİROT
KAYMAKAMLIKid 

T;
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (228)363.43 19
Eşklhlsar (262) 655 60 31

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

■■Kî 
flC
E 
M

r 4 c - 
.;r| i 

MM

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anitur 514 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

_____  ^TANELER_______
Devlet Hs>atenesi 517 34 00
Sahil Dev. Haet. 513 23 29
Mer.Saft.C'eaOı 513 10 6B
Tomok»y Tomografi 513 55 29
Uzmuşlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE

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

_______ TAKSİLER_________

Kbrfez 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

19 Ocak 2009 Pazartesi 
ERÇEK ECZANESİ 

Ahmet Dural Meydanı 
Tel: 513 20 05 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

IfflMlKGemlikKMrfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3258 

FİYATI : 50 Kr. (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 
İSSIZ ADAN 
ll.30-l4.00 
16.3049.00

21.15
ŞETMİ PABUCU 
I4.l5l6.l5l9.l5

Rezervasyon 
(Tel: 5İ3332İ)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Süper Amatör Küme 
A grubunda iki 
maçta aldığı 6 puan
la gözleri üzerine 
çeviren Gemlikspor, 
kendi sahasında 
oynadığı maçta 
lider Boschspor'a 
1-0 yenildi. 
Maça iyi başlayan 
taraf lider Bosch 
spor oldu, özellikle 
kanatlara yaydığı 
ataklarla Gemlikspor 
kalesinde tehlike 
ler yaratan lider 
Boschspor yakaladı 
ğı pozisyonlardan 
faydalanamayınca ilk 
yarı golsüz kapandı.

İkinci yarıya yine 
atak futbolla başla 
yan Boschspor karşı 
sında kontratak 
futbolu tercih eden 
Gemlikspor, rakibin 
geliştirdiği ataklarda 
zor ahlar yaşadığı 
dakikalarda ikinci 
yarıda oyuna giren 
Orhan ceza sahasın
da yaşanan karam
bolde topa doku
narak takımını 1-0 
öne geçiren golü 
attı. Kalan dakika 
larda başka gol 
olma yınca lider 
Bosch spor Gemlik 
deplasmanından 
3 puanla 
dönmeyi bildi.

SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Menmet Efe, 
Alp Eren Giray, 
Özgür Sezgin, 
GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir, Ser 
kan, Mehmet Özel, 
(Ahmet) İsmail, Ka 
d ir, Hasan, Murat 
Tali, Hakan, Murat 
Mercan, Hamdi, Arif, 
BOSCHSPOR : Em 
re, Samet, Süley 
man, Ceylan, Mümin 
Gül, Talip, Abdulmut 
talip, İİyas, Mümin 
Sarıgül, (Orhan) 
Recep, Taner, 
(Oktay) GOL:Dk. 83. 
Orhan, (Boschspor)

Gazi nin gençleri Bal-Kes'e acımadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik'te oynanan 
DSGL maçında 
Orhangazispör 
konuk ettiği Bahke 
sirspor'u 4-1 yener 
ken kendi kalesine 
bir gol atan birde 
penaltı kurtaran Or 
hangazispor kalecisi 
Ömer maça dam 
gasını vurdu.

Maça hızlı başlayan 
ve 17 dakikada Se 
mih Selmanlar'ın 
golüyle öne geçen 
Orhangazispör, 
32'de Nurullah ve 
37'de Şafak'ın gol
leriyle durumu 3-0 
yaptı. 43. dakikada 
köşe atışından gelen 
topu ters yumruk
layan kaleci Ömer 

topu kendi kalesine 
gönderince ilk yarı 
3-1 bitti. İkinci yarıya 
konuk ekip Bahke 
sirspor daha iyi 
başladı, geliştirdiği 
ataklarda gol arayan 
Balıkesirspor, 65 
dakikada penaltı 
kazandı. Furkan'ın 
vuruşunda topu kur
taran kaleci Ömer 

farkın kapanmasını 
önlerken 77. dakika
da Çevrim Orhanga 
zispor'u 4-1 öhe 
geçirdi ve maç bu 
skorla sona erdi. 
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:
Cihan Çiçek, 
Hakan Kılınç, 
Selim Şenel,

ORHANGAZİSPÖR : 
Ömer, Çağlar, Semih 
Selmanlar, Raşit 
(Serkan) Semih 
Durmuş, Devrim, 
(Uğur) Murat, 
Nurullah, Ersin, 
(Rahim) Mustafa, 
Şafak.
BALIKESİRSPOR : 
Erdinç, Zafer, 
(Volkan) Tugay,

(İsmail) Cihan, 
Deniz, Sercan, 
Tevfik, (Enes) 
Cenk, Şinan, ... 
Kerim, Fürkan, 
GÖLLER: Dk. 17. 
Semih Selmanlar, 
Dk. 32. Nurullah, 
Dk. 37. Şafak, 
Dk. 77 Devrim, 
(Orhangazispör) 
Dk. 43. Ömer, K.K.



Baıram Demir. Brdielenni acıMatlı
Kurşunlu Belediye Başkanı ye Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir, önceki ge ce bası
na verdiği yemekte belediye başkanı seçildiği takdirde Gemlik için düşündüğü projeleri anlattı. Bayram Demir, 
öncelikle Gemlik’teki işsizlik sorununu ele alarak mutlaka çözeceğini, Gemlik’in kültür mirasına sahip çıka
cağını ve tarihi kimliğini ortaya çıkaracağını, Çarşı ve Karsak Derelerini ıslah ederek içinde sandalla gezilecek 
hale getireceğini, Çarşı Meydanı’nı büyüteceğini, Bursa’ya kaldırılan Balık Hali yerine, Gemlik’e yeni bir Balık 
Hali yapacağını, ihalelerde şeffaflık ilkesine sadık kalınacağını, Gemlikli müteahhitlere iş verileceğini ve deniz 
üzerinden İstiklal Caddesi’ne paralel bir cadde yapacağını, Gemlik’te spora sahip çıkacağını söyledi. Sayfa 4’de

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

20 Ocak 2009 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Borç kavgasında 
kan aktı: 1 yaralı 
Bursa'nm merkez Osmangazi 
ilçesinde iki grup arasındaki ala- 
cak-verecek meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yara
landı. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Belediye Meclisi, dün olağanüstü olarak toplandı

Deniz dolgusuna iteftıı iti
S' Gemlik Belediye Meclisi, dün Beledi 
ye Başkanı Mehmet Turgut başkanlığında 
olağanüstü olarak toplandı. 20 üyenin 
katılımıyla yapılan meclis toplantısında, 
bir firmanın deniz dolgu ve iskele yapımı 
için Büyükşehir Medisi’nde görüşülerek 
kabul edilen karar Gemlik Belediye Mec 
lis üyeleri oy birliği ile reddetti. Meclis, 
Gemlik nazım imar planında belirlenen 
^poiama alanlarının da eskisi gibi yeşil 

i olarak bırakılmasını oy birliği ile ka 
etti. Öte yandan, Belediye Meclisi’nin 

aldığı kararların ise Büyükşehir Meclisi ü- 
zerinde bağlayıcı olmadığı açıklandı. 2’de

Neler oluyor hayatta... (1)
Dün, olağanüstü olarak toplanan Gemlik Bele 

diye Meclisi’nin önemli konusu, Toplular Aile 
since satılan BP arazisi yanındaki zeytinliği sa tın 
alan Asil Çelik A.Ş. nin denizi doldururak bu arazi 
üzerine liman ve depolama tesisi kurmak istemesi 
oldu. Gemlik imar planlarında “yeşil alan’’ olarak 
görülen bu arazi, yeşil alan olarak satın alındı.

Buraya alıcı tarafından trilyonlar ödendi.
Ama Büyükşehir Meclisi’nce kabul edilen 25 bin

lik Nazım İmar Planlarında ve 5 binlik planlarda 
arazi liman ve depolama tesisi olarak işlendi.

Devamı sayfa 5’de

Botla cezaevine uyuşturucu 
soHwhlaiiili

Bursa'da bir kişi, botunun içerisine yaptığı 
bölmeye sakladığı esrar maddesini ceza
evine sokmaya çalışırken jandarma tara 
fından yakalandı. Haberi sayfa 3’de

Eşim 22 verinden 
bıçaklanarak öldürdü 
Bursa’da boşandıktan sonra tekrar birlikte 
yaşadığı eşi Arzu Civil’i (34) 22 yerinden 
bıçaklayarak öldüren tekstil işçisi Yavuz 
Özcan’ın yargılanmasına başlandı. 3’de

Birinci kümede 
kuralar çekildi

14-15 Şubat 2009 tarihlerinde start alacak 
olan 2008-2009 futbol sezonu, 1. Amatör 
Kümenin grupları ve fikstürü belli oldu. 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye Meclisi, dün olağanüstü olarak toplandı

Denli dBlmKiıııa Metlis ten r eti

Gemlik Belediye Mecli& 'diftl BaşkaglurgutbUl^fl lığın da 
dûn olağanüstü olarak toplandı.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi Ocak ayı 
olağanüstü toplan
tısında bir firmanın 
deniz dolgu ve 
iskele yapımı için 
Büyükşehir Meclisi’n 
de görüşülerek, 
kabul edilen kararı 
kabul etmediğini 
belirterek oy 
birliği ile reddetti. 
MeOlis, ayrıca 
Gemlik Nazım İmar 
planında belirlenen 
depolama alanlarının 
da eskisi gibi 
yeşil alan olarak 
bırakılmasını oy 
birliği ile kabul etti. 
Cemal Aydın Aybey, 
Gökhan Taylan, 
Selim Yavuz, Cevdet 
Göral ve Fevzi 
Ayyıldız'ın dışında 
20 üyenin katılımıyla 
olağanüstü toplanan 
belediye meclisinin 
aldığı kararların 
ise Büyükşehir 
Meclisi üzerinde 
bağlayıcı 
olmadığı açıklandı. 
İki gündem madde
siyle toplanan 
belediye meclisi 
birinci gündem 
maddesinde bulu
nan Etüt Merkezi’n 
de görev alacak 
emekli ya da İlçe 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü’nden izin 
alınacak diğer 
öğretmenlerin 
alacakları ücret 
tarifesini belirledi. 
Başkan Turgut, 
10 öğretmenin 
görev alacağı etüt 
merkezinde haftada 
8 saat olmak üzere 
ayda 32 saat ders 
verileceğini, ücret 

olarak da bir kişi, 
için aylık 320 TL. 
ödeneceğini bildirdi. 
Madde oy birliği 
ile kabul edildi. 
İmarla ilgili imar 
komisyonunda 
görüşülen konular 
hakkında görüş 
açıklayan İmar 
Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
Cem evinin bulun
duğu yerin özel 
kültür merkezi 
olarak plana işlen
mesinin komisyon 
görüşü olduğunu 
belirtti. Görüş oy bir
liği ile kabul edildi. 
İmarla ilgili kalan 
iki madde ise 
geçmişten bugüne 
kadar alınan karar
ların içinde en 
önemlileri olarak 
gündemi meşgul 
etmesi bekleniyor. 
1/25 binlik ve 
1-5 binlik Nazım 
İmar Planlarının 
Büyükşehir tarafın
dan yapılmasının 
ardından bazı böl
gelerde yeşil alan
ların kaldırılarak 
depolama alanı 
olarak belirlenmesi 
ve bir süre önce bir 
firmanın GEMPORT 
yanlarında önceki 
sahipleri Toplular 
ailesinden alınan 
kıyı kenar çizgisinde 
denize dolgu alanı 
ve iskele yapımı 
isteği tartışmalara 
yol açtı.

BÜYÜKŞEHİR 
KARAR VERMİŞ 
Konunun daha önce 
Büyükşehir Belediye 
si’ne getirilerek

kabul edilmesinden 
sonra Gemlik 
Belediyesi’ndşn 
görüş alınmasının 
ve bu önergeyi 
Büyükşehir 
Meclisi’ne kimin 
getirdiğinin açıklan
masını isteyen 
Gemlik Belediyesi 
meclis üyeleri, 
alınan kararın 
Gemlik halkına 
ihanet olduğunu 
söylediler.
Başkan Turgut, 
meclis üyelerinin 
neden Gemlik 
Belediyesi’ne 
sorulmadığının 
ve kim tarafından 
önergenin verildi 
ğinin açıklanmasını 
istemeleri üzerine, 
"Büyükşehir İmar 
Komisyonu Başkanı 
Gemlikli olduğu 
için sorma gereği 
duymamışlar" 
cevabını verdi.
MHP'li meclis üyesi 
Osman Doğan-, 
Büyükşehir Meclisi 
nin aldığı kararın 
ne şekilde meclise 
getirildiğinin açık
lanmasını aksi 
takdirde alman 

kararın Gemlik’e 
ihanet olacağını 
söyledi. Doğan, 
"Burası özel bir 
bölgedir ve yeşil 
alanların yok 
edilmemesi lazım. 
Kısıtlı yeşil alanlara 
sahip kıyı kenar 
çizgisinde Gemlik 
Belediye Meclisi’ni 
yok sayarak dayat
ma yapılmasını 
kınıyorum. Bu 
öneriyi kimler 
vermiş açıklansın" 
diye konuştu.
Başkan Turgut, 
meclise yaptığı 
açıklamada;
Büyükşehir tarafın
dan yaptırılan 
1/24 binlik ile 1/5 
binlik planların 
Büyükşehir imar 
komisyonu tarafın
dan görüşülerek 
incelendiğini ancak 
yeşil alanlar için 
Gemlik Belediyesi’n 
den mutlaka görüş 
alınması gerektiğini 
kaydetti.

İKİ KURUMDAN 
İTİRAZ VAR 
Yapılan işlemin 
zaruret halinde 

olması durumunda 
ise değiştirilen 
alan kadar yeşil 
alan yaratılması 
gerektiğini savunan 
Başkan Turgut, 
"Bize herhangi bir 
görüş sormadılar. 
Bizim yerimize 
görüş bildirilmiş 
olabilir. Orasının 
günübirlik saha 
olarak imar planında 
görüldüğü söylen
mişti, ancak bize 
geldiğinde planların 
değiştirildiğini 
gördük. Bu planları 
Büyükşehir 
yaptığı için orada 
görüşülerek kesin
leşti. Planlara Bursa 
Şehir Plancıları 
Odası ile Bursa 
Barosu iptali için 
itiraz etti" dedi.
İmar Komisyonu 
Başkanı 
Büyükgölcügezli, 
ayrıca satışı yapılan 
ve dolgu istenerek 
iskele yapılması 
planlanan alanın 
satışının ise 
yeşil alan olarak 
yapıldığını söyledi. 
Meclis üyesi Osman 
Doğan, bu sözler 
üzerine "Yeşil alan
dan depolama alanı
na dönüştürmek için 
söz alınarak satış 
yapılmış, bu dayat
manın önlenmesi 
meclisimizden isti 
yorum. Önceden 
düşünülmüş ve 
planlanmış bir uygu
lama, daha önce bu 
durumlar göz önüne 
alınmamıştı, şimdi 
alınıyor. Geçte olsa 
yanlış hesap döndü, 
bunu yapanları 
Gemlik halkı adına 

kınıyorum’’ 
diye konuştu. 
İmar Komisyonu 
üyesi Refik 
Yılmaz'da konu 
hakkında 
görüş belirtirken, 
"Yanlış hesap 
Bağdat’tan 
döner misali imar 
komisyonumuzda 
kabul edilmedi ve 
oy birliği ile red 
ettik" diye açıkladı.

KAYMAKAMLIK 
İŞLEMLERİ YAPMIŞ 
Ote yandan İskele 
için deniz dolgu ve 
depolama alanları 
için onay verileceği 
düşüncesiyle 
Kaymakamlığa 
yapılan müracaat 
sonucu işlemlerin 
yapıldığını da 
açıklandı.
Gemlik Belediye 
Meclisi, nazım imar 
planlarında eskiden 
olduğu gibi yer 
alan yeşil alarmların 
korunması ve 
depolama alanından 
çıkarılmasının 
Büyükşehir'e 
yazı ile bildirilmesini 
de karar altına aldı. 
Meclis, İskele ve 
dolgu alanlarının 
yeşil alan olarak 
eskiden olduğu 
gibi korunmasını 
oy birliği ile 
kabul etti.
Başkan Turgut, 
alınan kararların 
ardından meclisi 
kutlayarak "Gemlik 
Belediyesinin 
5 yıllık icraatıyla 
çeliştiği için 
meclisimizin aldığı 
bu karardan dolayı 
kutluyorum" dedi.
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Borç kavgasında kan alili YazıYORUM

Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde iki 
grup arasındaki 
alacak-verecek 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada 
1 kişi bıçakla 
yaralandı.

Bl11XIİMİlBliMlIilM
Bursa'da bir 
kişi, botunun 
içerisine yaptığı 
bölmeye 
sakladığı esrar 
maddesini 
cezaevine 
sokmaya çalışırken 
jandarma tarafından 
yakalandı.
Edinilen bilgiye

inşaat işçisi intihar etil
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
inşaat işçiliği 
yapan bir çocuk 
babası, evinin 
merdiven boşluğuna 
asılarak intihar 
etti. Genç

.jiıi M ııtıiıitı Mwrai îlıMi
Bursa’da boşandık
tan sonra tekrar 
birlikte yaşadığı 
eşi Arzu Civil’i (34) 
22 yerinden 
bıçaklayarak 
öldüren tekstil 
işçisi Yavuz 
Ozcan’ın (41) 
yargılanmasına 
başlandı.
Hakkında ’kasten 
adam öldürmek’ 
suçundan ’ömür 
boyu ağırlaştırılmış 
hapis cezası’ 
istemiyle dava 
açılan Yavuz

Olayla ilgili 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bahar Mahal 
leşi Gençosman 
Kavşağı'nda 
meydana gelen 
olayda Halis Y. (28), 
Ramazan O. (29), 

göre, merkez 
Nilüfer ilçesinde 
'mala zarar 
verme' suçundan 
tutuklanıp polis 
nezaretinde ceza
evine götürülen 
N.A.'nın ayağına 
giydiği botunda 
uyuşturucu 
madde bulundu.

işçinin ailesi, 
gözyaşlarına 
boğuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, Ulus Mahallesi 
Çiçek Sokak'ta 
ikamet eden 
inşaat işçisi

Özcan şunları 
söyledi:
Sesi ona 
benziyordu 
"Arkadaşımın 
İşyerinde internette 
sörf yapıyordum. 
Bir porno görün
tüsünde kadının 
üzerinde Arzu’nun 
giydiği uçuk renk 
kazak ve taktığı 
başörtüsü vardı. 
Kadının yüzünün 
görülmediği 
filmde, sesi 
Arzu’nunkine 
benziyordu. Bu

Mehdin O. (32) 
ile Suat G. (25) 
ve Abdurrahim 
G. (24), alacak 
verecek meselesin
den tartışmaya 
başladı. Çıkan 
kavgada Halis Y., 
bıçaklandı.

N.A.'nın botunun 
burun kısmına 
yaptığı özel 
bölmeye kağıda 
sarılı esrar 
maddesi koyduğu 
belirlendi. 
Cezaevine 
uyuşturucu madde 
sokmaya kalkışan 
N.A.'nın üst

Hasan Özata (26), 
evinin merdiven 
boşluğuna asılarak 
intihar etti. Olay 
yerinde hayatını 
kaybeden 
Özata'nın ailesi 
gözyaşına boğuldu.

görüntüleri cep 
telefonuma aldım. 
Evde kendisine 
gösterdim. Tartıştık, 
kavga ettik. Arzu 
hamile olduğu 
halde boşandık. 
Daha sonra 
çocuğumun babasız 
dünyaya gelmemesi 
için birlikte yaşadık. 
Olay günü yine o 
görüntü yüzünden 
tartıştık. Beni tahrik 
edici sözler 
söyleyince çılgına 
döndüm. Elimi 
kana buladım."

Hastaneye 
kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. 
Olaya karışan 
Suat G. ve 
Abdurrahim G. 
gözaltına alındı.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

aramasını 
yapan jandarma 
ekipleri botu 
taban kısmından 
kesince 15 gram 
esrar maddesini 
ele geçirdi. N.A., 
cezaevine 
gönderildi.
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

İnşaat işçiliği 
yaptığı öğrenilen 
Özata'nın intihar 
sebebinin henüz 
bilinmediği belir
tilirken olayla 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Yavuz Özcan’dan 
şikayetçi olan 
Arzu Ciyil’in annesi 
Fatma Civil (52), 
"O kızımı sürekli 
dövüyordu. Şimdi 
yok yere yavrumu 
öldürdü. En 
ağır şekilde 
cezalandırılmasını 
istiyorum" dedi. 
Duruşma eksik 
evrakların 
beklenmesi için 
ertelenirken, 
sanığın tutukluluk 
halinin devamına 
karar verildi.

ABONE OLDUNUZ MU?
abone olun okuyun okutun

Körfez’ internette

Bu ne perhiz, bu ne 
lahana turşusu...

AKP Gemlik Belediye Başkanı aday 
adayı Enver Şahin, Barbakan Erdoğan’ın 
Gemlik adayı olarak Cemal Aydın Aybey’i 
açıklamasından sonra zehir zemberek bir 
açıklama yaparak, kendisinin aday olma
masına sert tepki göstermişti..

Temayül yoklamasında ben kazandım, 
önce beni ilan ettiniz, sonra değiştirildi, 
“Bu adayla Gemlik’te kazanamazsınız” 
dediğini basına öğünerek açıklamıştı..

Ben de saf halimle bunlara inanıp 
“Aferin Enver Şahin’e Giresunlu böyle 
olur” demiştim..

Gururunu, insarihk onurunu korudu, 
siyasilerde buna benzer durumlar çok 
nadirdir, “Bravo” demiştim,.

Türkiye’den, benim yaşadığım Gemlik 
ten ilkeli adamlar da çıkıyor, siyasal haya 
tımızda bu tip insanlar çoğalırsa Türk siya 
si hayatı da yozlaşmadan kurtulur, 
başımızdakilerin adam gibi adam olma 
sından mutlu oluruz diye düşünüyordum..

Bir kere daha yazıyorum, çök safmı 
şım..

Bir gün sonra Enver Şahin bir anlık 
kızgınlığı sonucu yaptığını söyledi.

Cemal Aydın Aybey ile kol kola, 
söylediklerinin hepsini yutup, bir de poz 
veriyor..

Gelecekteki vaatler, birlikteliğin şahsi 
yararları insanları ne acıklı durumlara 
sokuyor..

Onun için oldum olalı siyasi hayattan 
soğudum, koskoca insanların bir kaç 
kuruş için, her şeyi kabul etmelerini acı ile 
seyretmişimdir..

Düne kadar AKP’li olan Bursa Büyük 
şehir Belediye Başkanı olan Hikmet Şahin 
aday olamayınca bir gecede Demokrat 
oluyor..

Sen söyle benim bir şeyden habersiz 
halkım, bunun neresinde temiz siyaset, 
dürüst iş yapma arzusu var..

Hepsi hacı yatmaz gibiler..
Hepsi cebini doldurma oyunları..
Biliyorsunuz Belediye Başkanlığı dol

gun maaşı, makam arabaları, davetler, yan 
ödemelerle yağlı bir ekmek kapısı..

Hele bir de elin uzunsa yemede yanın
da yat..

Onun için adaylar biri birini yiyor.
Farzedelim; desek ki Belediye Başkan 

lığı parasız Fahri olarak görülecek bir iş, 
inanın ortada kimse kalmaz.

Meydan boşalır..
Şimdi ortaya çıkan bu babayiğitler bir 

anda toz olur kaybolurlar.

KfiŞ€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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Bayram Demir, projelerini açıkladı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Kurşunlu 
Belediye Başkanı 
ve Demokrat 
Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
âdâyı Bayram 
J&emir, Gemlik 
i&asınına 
jVerdiği yemekte 
Gemlik belediye 
^aşkanı seçildiğinde 

’ yapacağı hizmetleri 
ânlattı.
DP İlçe Başkanı 
Yavuz Alemdar, 
eski DP ilçe 
başkanlarından 
Faruk Güzel, 
eski Anavatan 
Partisi ilçe başkanı 

, ve geçtiğimiz 
dönemin belediye 
başkan adayı . 
Adnan Tekin'inde' 
bulunduğu yemeğe

DP ilçe yönetim 
kurulu üyesi 
Peyami Çağlar'da 
katıldı.
Kendisinin eski 
bir edebiyat öğret
meni olduğunu 
hatırlatan Demir, 
bu nedenle de 
kültür miraslarımıza 
gereken önemi 
fazlasıyla vermek 
istediğini söyledi. 
Projelerinin arasında 
öncelikli olarak 
işsizliği ön plana 
çıkaracağını 
söyleyen Demir, 
istihdamın artırıl
ması için de 
elinden gelenin 
fazlasını yapacağına 
kimsenin kuşkusu 
olmamasını istedi. 
Kent Meydanı 
başta olmak Deresi’nin revizyon birleştiği yere kadar

sandalların gezinti 
yapabilecekleri 
bir yer yaratmakta 
kararlı olduğynu 
söyleyen Demir, 
Gemlik'in tarihi 
kimliğini ortaya 
çıkaracak projelerin 
öncelikli çalışmalar 
olacağını vurguladı. 
İstiklal Caddesi’ne 
alternatif deni± 
üzerinden yeni 
bir cadde yarat
manın mümkün 
olacağını da 
belirten Demir, 
ihalelerdeyse 
şeffaflık ilkesine 
sadık kalınarak, 
öncelikli Olarak 
Gemlikli müte 
ahhitlere iş verile
ceğini bildirdi.
Belediyede halkın 
istek ve şikayetlerini 

dinleyecek bir 
birimin 24 saat 
açık kalacağını 
da hatırlatan 
Bayram Demir, 
ilçedeki spor 
kulüplerine ise 
sahip çıkacaklarını 
söyledi.
Göreve geldiklerinde 
Bursa’ya taşınan 
Balık Hali 
yerine modern bir 
balık hali yaparak 
yeniden Gemlik'e 
getirilmesini 
sağlayacaklarını 
da sözlerine 
ekleyen Demir, 
belediyeyi almaları 
durumunda 
eğitime verecekleri 
katkının ise 
artarak süreceğini 
söyledi.

MIHIMI Milli IW!İİBMIWİII;
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
Başkanı Tamer 
Sivri, İl İstihdam 
ve Mesleki 
Eğitim Kurulu 
üyeliğine seçildi. 
Türkiye Sakatlar 
Konfederasyonu 
temsilciliği de 
yapan Tamer Sivri 
aynı zamanda 
Valilik Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
mütevelli heyet 
üyeliğini de 
sürdürüyor. 
Bursa Valisi 
Şahabettin Har 
pufun kurul 
başkanı olduğu 
İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim 
Kurulunda 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
İl Özel İdare 
Sekreteri Ali 
Altuntaş, İl Milli

T CM A ▲ “SUYUNU BOŞA 
a HARCAMA”

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

Eğitim Müdürü 
Atilla Gülsar, İl 
Sanayi ve Ticaret 
Müdürü Mahmut 
İnan, İşkur İl 
Müdürü Kasım 
Tilki, İl Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Başkam 
Celal Sönmez, 
İşçi Konfederas
yonu Temsilcisi 
(Türk-İş) Mehmet 
Kanca, İşveren 
Konfederasyonu 

Temsilcisi (Tisk) 
Kadri Özaydınlı, 
İl Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Odası Başkam 
Arif Tak, Türkiye 
Sakatlar 
Konfederasyonu 
Temsilcisi Tamer 
Sivri ile Çalışma 
Eko., ve End. 
İİş. Öğretim 
görevlisi Prof. 
Dr. Veysel Bozkurt 
bulunuyor.

Gemlik Trabzonlular 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği 
8. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
yapıldı. Dernek 
Başkanlığı'na Fevzi 
Ayyıldız seçilirken, 
Divan Başkanhğı'nı 
Kadir Karslı'nın 
yaptı.
Demek binasında 
yapılan kongreye 
Derneğin eski 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve dernek 
üyeleri katıldı. 
Gerçekleştirilen 
kongrede dernek 
başkanlığına Fevzi 
Ayyıldız dernek 
başkanı seçildi. 
Fevzi Ayyıldız 
Başkanlığındaki 
yeni yönetim de şu 
isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: 
Fevzi Ayyıldız, Feh 
mi Arslan, Kemal 
Karslı, Hüseyin Dul 
ger, Osman Çukur, 
Ali Gümrük, Ali Can 
Durdu, Temel Şen, 
Osman Karaali 
Denetleme Kurulu: 
Ahmet Arslan, 
Enver Can, Hamdi 
Öztürk 
Disiplin Kurulu: 
Kadir Karslı,Salih 
Coşkun, Erol Fet 
den oluştu. 
Ayyıldız dernek 
üyelerine yapacağı 
icraatları anlatarak 
dernek üyelerinden 
tam destek aldı. 
Ayyıldız, 2009 yılın
da önemli girişim
lerde bulunacağını 
söyleyerek 
2009 da en önemli 

girişimlerden 
biri Gemlik 
Trabzonlular 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneğinin Kadın 
Kollarını oluşturmak 
ve bu sayade yöre 
mizin gelenek ve 
göreneklerine daha 
iyi anlaşılması için 
elimizden geleni 
esirgemeyeçeklerini 
söyledi. Ayyıldız 
Derneklerinin geliri 
nin az olmasından 
dolayı yöresel 
faa Niyetleri gerçek
leştirmekte zorluk 
çektiklerini bu zor
luğun üstesinden 
gelebilmek için 
Gemlik'te ikamet 
eden karadenizlileri 
derneğe üye 
olmaya davet etti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.g&mlikkorfezgazetesi.cöm
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Neler oluyor hayatta... (1)
Bu işin kısa öyküsünü yazmak 

istiyorum.
Gemlik’te limancilık ANAP’ın 

iktidar olduğu dönemde 
başladı.

Yıl 1986. Belediyelere imar 
planları yapma yetkisi verildi.

Bu yetki çıkmadan önce, 
İstanbul limanı kaldırılacağın
dan, Devlet Planlama Teşkilatı 
alternatif liman arayışlarına 
girdi.

İzmit limanı sorunlu olduğun dan Gemlik 
Körfezi ideal yerdi.

DPT’den zamanın müşteşarlarından Ömer 
bey diye biri gelip, Gemlik Körfezi’ni gezdi.

Buna zamanın Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Tevfik Solaksubaşı da refakat etti.

Solaksubaşı ile birlikte Gemlik Gübrenin 
iskelesinden çevre incelenirken ben de 
vardım.

Tevfik bey, yetkili kişiye Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak o günkü adıyla TÜGSAŞ’ın 
bitişiğindeki Kocaçukur mevkiinde liman 
yapımı için Ulaştırma Bakanlığına başvuruda 
bulunduklarını söyledi.

Bu araziyi BİSAŞ A.Ş.’nin sahibi Muam 
mer Ağım satın almış, 12 Eylül’ün belediye 
başkanı rahmetli Şahebattin Cantay’dan da 
bu yere mevzi imar planı hazırlatarak, 
Fabrika kurma izni çıkarmıştı.

Gemlik Körfez arşivlerinde tüm bunların 
haberleri ciltlerde duruyor.

Zaman geçip demokratik yaşama 
dönünce, ANAP iktidarı; Gemlik’te de 
belediyeyi kazanınca işler değişti.

Zamanın Başbakanı rahmetli Turgut Özal, 
ülkeye yeni bir kavram getirmişti.

Kamu kurumlarını satmak, devletin ekono
miden elini çekmek.

Hatta seçim propagandalarında televiz 
yonlarda Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet 
Calp ile Boğaz Köprüsünü satarım-sata- 
mazsın kavgası yaşanmıştı.

Bu siyasi havada, DPT Gemlik’e liman 
yapılmasını, ancak limanın Özel sektör 
tarafından yaptırılmasını istedi.

Zamanın Bursa Valisi Zekayi Gümüşdiş, 
Kıyı belediye başkanlarını ve sanayicileri 
Bursa’ya toplayıp, liman ve depolama işleri 
yapacak bir Anonim Şirket kurulmalarını 
istemişti.

Özel sektör^ limancıhktan bihaber olduğu 
için konuya ilgi göstermedi.

O gün, toplantı çıkışı gazetecilerin görüş 
sorduğu Gemlik Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, “Tibel’i,Terme’yi satar, limanı belediye 
olarak ben yaparım” demişti.

Hakkı Çakır sözünü tuttu.
Ama bir yere kadar.
BİSAŞ’a ait yeri kamulaştırdı:
Bu arada ANAP bölündü.
Muhalefet Çakır’ı destekledi.
Bir gün Ankara 'dan belediye ye bir telefon 

geldi.
Arayan, Başbakanın Özel Kalem 

Müdürü idi. Başbakanın Hakkı Çakır 
ile görüşmek istediğini söyledi.

Başbakan Özal, Hakkı Çakır ile 
görüştü.

Bu görüşmeden sonra, Hakkı 
Çakır, belediyenin bu işletmeyi 
yapamayacağını belirterek, liman 
işini askıya aldı.

Çünkü, ANAP’a yakın olan 
Muammer Ağım, Bursa milletvekil

lerini arayarak, Başbakana kadar ulaşmıştı. 
Hatta, tapusu belediyece kamulaştrılarak 

alınan Kocaçukur arazisinde liman yapmak 
için etüdler yaptırmış, proje hazırlatmış ve 
teşvik bile çıkarmıştı.

Tapusu belediyede olan bir arazinin 
teşviği çıkmıştı!

Ben, o yıllarda Bursa Hakimiyet 
Gazetesi’n de çalışıyordum.

Sonunda Kocaçukur’da liman yapılması 
için GEM PORT (Gemlik Liman İşletmesi A.Ş.) 
kurulmuştu.

Belediyenin hissesi ise yüzde 25 olarak 
arazi karşılığı verilecekti.

Muammer Ağım’ın fabrika kurmak istediği 
alanı, belediyenin liman yapak istemesi 
bugünkü Gemlik’te limancıhğın ön plana çık
masına neden oldu.

Ama, unutlmayan bir şey daha var.
Ağım, o günlerde belediyenin imar planı 

değişikliğine Bursa Bölge İdare Mahkemesi’n 
de “Bu kıyının sığ olduğunu koca koca pro
fesörlerden para karşılığı aldığı raporlarla iti
raz etmişti. Ama, Bölge İdare Mahkemesi 
Belediye’yi haklı bulup, itirazı.mğ .

(Devamı yarini

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 

MORTGAGE BROKER !
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

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

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimaperv, laminant parke 65,M0- 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
tp^A4S™ VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KÖRPE MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Kötü Karne getiren çocuğunuzu suçlamayın
Türkiye genelinde 
milyonlarca 
öğrenci bu hafta 
sonu sömestr 
tatiline girmeye 
hazırlanırken, 
uzmanlar kötü 
karne getirenlerin 
ebeveynleri 
tarafından suçlan
mamasını istedi. 
Bursa Milli Eğitim 
Müdürü Atilla 
Gülsar, karnenin 
durumunun 
velilerin de sorumlu
luklarını ortaya 
koyacağını belirte 
rek, "Olumsuz 
sonuçlarda çocuğu 
nuzu suçlamayın. 
Kişiliğine yönelik 
suçlamalar çocuğu 
zorluklarla baş ede
mez hale getirir" 
dedi. Bir çocuk için 
en değerli hâzinenin 
anne ve babasının 

onu sevdiğini bilmek 
olduğunu ifade eden 
Gülsar, yarıyıl tatilin
in yaklaşmasıyla bir
likte öğrenci ve veli 
lerde karne heyecanı 
mn şimdiden başla 
dığını ifade ederek, 
"Karne, kimi öğren
ciler ve aileler için 
sevinç kaynağı 
olurken, kimileri için 
de üzüntü kaynağı 
olabiliyor. Özellikle 
başarısız olarak 
kabul edilen karne 
notlan dolayısıyla 
kendine güveni 
zedelenen çocuklar, 
farklı duygu ve dü 
şünceler içerisine 
girebiliyor. Akraba 
ların, komşuların 
merakla sorduğu 
karnenin olumsuz 
olması öğrenciyi 
mutsuz ederken, 
ailenin çocuğu ceza

landırıcı, toplum 
içinde küçük düşürü 
cü davranışları, 
çocuğun öz say 
gısını tümüyle azal
tacaktır. Kişiliğine 
yönelik suçlamalar, 
çocuğu bu zorluklar
la baş edemez hale 
getirebilir. Olumsuz 
ve eksik bulduğu
muz davranışlar 
yerine olumlu bul
duğumuz ye 
beğendiği miz yön
lerini vurgulamak, 
çocuğumuza daha 
çok motivasyon 
sağlayacaktır" dedi. 
Karnenin durumu
nun anne ve babanın 
da kendi adlarına 
sorumluluklarını 
ortaya koyduğunu 
belirten Gülsar, 
"Ebeveynler, kötü 
karne karşısında, 
kişiliğe yönelik

suçlamalardan, 
çocuklarına duyduk
ları sevgiyi notlara 
endekslemekten ve 
olumsuz yanlarını 
öne sürmekten 
kaçınmalıdır. 
Çocuk iyi bir karne 
getirdiğinde de 
çocuğun çabası

takdir edilmeli, 
kutlanmalı ve 
sorumluluğunu 
bilen biri olarak 
fark edildiği 
hissettirilmelidir. 
Aileler başarı ya 
da başarısızlık 
durumunda da 
heyecanlarını fazla

dışa vurmamahdır. 
Olumlu ya da olum
suz duyguları 
fazlaca sergilemek, 
çocuğun kendisini 
değerlendirirken 
hep başkalarına 
bağımlı olmasına 
sebep olabilir" | 
diye konuştu.

2108'fla iamuıa 10 hin memur alınıyor
Küresel krizin etki 
siyle artan işsizliğe* 
devlet bir nebze de 
olsa çare olacak., 
İşsiz sayısının hızla 
arttığı Türkiye'de 
kamuya 2009 
yılında 70 bin 
memur alınacak, 
devlete alınacak 
memurların 35-40 
bini öğretmen, 15 
bini polis, 7-8 bini 
de öğretim görevlisi 
olacak. Sosyal 
Güvenlik Kurumu 2 
bin, Türk Hava 
Yolları da yabancı 
dil bilen en az lise 
mezunu kabin 
memuru alacak. 
70 bin memur 
alınacak 
35-40 bini öğretmen, 
15 bini polis, 7-8 
bini de öğretim gö 
revlisi olmak üzere 
bu yıl yaklaşık 70 
bin eleman alacak 
olan devlet, yine en 
büyük umut kapısı. 
Türkiye, küresel 
krize yıllardır çöze 
mediği en büyük 
sorunlarından biri 
olan işsizlikle yaka
landı. İşsiz sayısı 
içinde bulunduğu
muz ortamda her 
geçen gün artarken, 
devletin bu yıl 70 
bin memur alacak 
olması, binlerce 
kişiyi umutlandırdı. 
Para dergisinin 
haberine göre;

devlet 35-40 bin 
öğretmen, 15 bin 
polis, 7-8 bin de 
öğretim/ araştırma 
görevlisi alacak. 
Aralık ayındaki 
KPSS ile ortaöğre
tim, önlisans ve 
lisans mezunları için 
hemşireden güven
lik görevlisine, 
mühendisten 
avukata kadar 
yaklaşık 
23 bin memur 
alımı yapılacak. 
Bu rakama 2009 da 
eklendiğinde alı
nacak memur sayısı 
100 bini bulacak.

Öğretmen 
çoğunlukta 
Haziran ayındaki 
KPSS'nin ardından 
bu yıl yeni atama 
yapılması bekleni 
yor. Milli Eğitim* 
Bakanlığı (MEB) , 
Ekim'de 13 bin 

sözleşmeli 
öğretmen ata
masının ardından 
Şubat'ta da yeni 
atama yapacak. 
Ayrıca 37 
ülkeye okutman 

görevlendirmek 
için sınav yapılacak; 
yükseköğretim 
kuramlarına da 
7-8 bin öğretim 
görevlisi ve memur 
alınacak. Toplamda 
öğretmen atamaları 
35-40 bine ulaşacak. 
Eğitim kadrosundan 
sonra en yüksek 
memur alımı ise 
emniyet teşkilatında 
olacak. Yeni kadro
nun 8 bin 500'ü 
üniversite mezun
larından seçilecek. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 7'rici 
dönem polis meslek 
eğitimiyle 4O'ı kadın 
olmak üzere toplam 
bin 40 polis alacak.

Bu rakamın yüzde 
30'u kadar da yedek 
subay alınacak. 
Ekonomiye uzman 
Maliye Bakanlığı 
Muhasebat Genel 
Müdürlüğü, taşra 
teşkilatında boş 
bulunan kadroya 
80 muhasebe 
denetmen yardım
cısı alacak. 
Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü 
taşra teşkilatı için 
150 adet milli 
emlak uzman 
yardımcısı alımı 
yapılacak. 
Başbakanlık 
Devlet Planlama 
Teşkilatı 
Müsteşarlığı da 
32 boş kadro için 
planlama uzman 
yardımcısı alacak.

SGK ve THY'ye 
personel 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) 
2 bin personel 
almayı planlıyor. 
Türk Hava Yolları 
da (THY) yabancı 
dil bilen, en az lise 
mezunu kabin 
memurları alacak. 
Ayrıca, Türkiye 
Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü 27, 
Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi 250 
personel alımı 
yapacak.

helisim vergisinde 
indirime gidiliyor
Mobil internet 
üzerindeki Özel 
İletişim Vergisinde 
(ÖİV) 20 puanlık 
indirime gidiliyor. 
Hazırlanan tasarıy
la, Mobil İnternette
ki yüzde 25'lik Özel 
İletişim Vergisi 
yüzde 5'e çekiliyor. 
Şözkonusu düzen
lemeyle, internet 
üzerindeki ÖİV 
sabit hatlarda 
yüzde 15'den yüzde 
5'e düşürülüyor. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım, 
konuyla ilgili yasa 
mn Maliye Bakanlığı 
tarafından hazır
landığını, korniş 
yonlara sevk edile
ceğini kaydetti. 
Erzincan'da 
incelemelerde bulu
nan Ulaştırma 
Bakanı Binali Yıldı 
rım, basın mensup 
larının özel iletişim 
vergisinde yapıla
cak olan indirim 
ile ilgili soruları 
cevaplandırdı.
Bakan Yıldırırri, 
2009 yılı bütçe 
görüşmeleri 
sırasında Maliye 
Bakam Kemal 
Unakıtan'ın 
Plan Bütçe 
Komisyonu'nda 

özel iletişim 
vergisinin internet 
üzerinden hem 
sabit hat hem de 
GSM olmak 
üzere yüzde 5 
indirileceğini 
açıkladığını 
hatırlattı. 
Konunun bir 
yasa değişikliği 
konusu olması 
sebebiyle, yasa 
hazırlık çalış
malarının 
Maliye Bakanlığı 
tarafından tamam
landığını ifade 
eden Bakan 
Binali Yıldırım, 
"Önümüzdeki gün
lerde yasa korniş 
yonlardan geçecek
tir. Bu kararda 
bir değişiklik yok
tur, her ne kadar 
kriz ortamı devam 
etse de bu karar 
uygulanacak. 
Amacımız; geniş 
halk kitlelerine 
internet kullanımını 
y ay g ı n I aştı rmak ve 
böylece Türkiye'nin 
bilgi toplumu 
hedefini 2013'ten 
önce gerçek
leştirmek. Bu 
yasayı çıkarırız, 
bir sıkıntı olmaya
caktır." şeklinde 
konuştu
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Otomotiv sektörü 
destek bekliyor

Otomotiv Sanayii 
Derneği (OSD), oto
motivde AB ülkeleri 
ne göre daha büyük 
oranda daralan 
Türkiye’nin yurt içi 
pazarını canlandırıl
ması için AB ve 
ABD’de krize karşı 
alınan önlemlerin 
benzerlerinin bir an 
önce uygulamaya 
konmasını istedi. 
Dernek, krizin sana 
yi üzerindeki etkisi 
nin en aza indiril 
mesi için bunun 
büyük önem 
taşıdığını kaydetti. 
OSD’den yapılan 
açıklamada, 2009 
itibariyle ABD ve 
AB ülkelerinde oto
motiv firmalarını, 
derinleşerek devam 
eden krizin etki
lerinden korumaya 
yönelik “Önlem 
Paketleri” uygulan
maya başladığı 
vurgulandı. 
Açıklamada, 
“ABD Hükümeti 
tarafından, finansal 
olarak zor durumda 
bulunan otomotiv 
firrhalarının yeniden 
yapılandırılmasına 
ve otomotiv 
firmalarına finansal 
destek sağlamak 
amacıyla hazırlanan 
toplam 13.4 
milyar dolarlık 
kredi paketi, 
Aralık ayında, 
Amerikan 
Hükümeti 
tarafından kabul 
edildi. Amerika’nın 
doğrudan ve 
doîzylı istihda 

onda 
hini sağlayan 
omotiv

firmalarının 
bu kredi ile 
desteklenmesi, 
Amerikan 
ekonomisinin 
geleceği ve 
özellikle sosyal 
boyutu açısından 
çok önemli bir 
konu olarak 
değerlendirilmekte
dir” denildi 
Açıklamada, 
AB’de küresel 
krizin otomotiv 
sanayi üzerindeki 
olumsuz etkilerini 
azaltmak ve 
daralan pazarı can
landırmak amacı ile 
4 yıl süreli 16 
milyar Euro’luk 
düşük faizli fon 
paketi ile ilgili 
Avrupa Komis 
yonu tarafından 
hazırlanan ve 
ACEA tarafından 
da desteklenen 
önerinin, de Aralık 
ayında onaylan 
dığı anımsatıldı. 
Açıklamada, 
“Üretimi ve 
tüketimi artırmâyı 
hedefleyen 
AB ve ABD’de 
alınan bu önlemlere 
benzer tedbirlerin 
öncelikle, AB 
Ülkelerine göre 
daha büyük oranda 
daralan yurt içi 
pazarımızı can- 
landırabilmek 
amacıyla bir an 
önce uygulanmaya 
başlaması, krizin 
sanayimiz üzerinde
ki etkisinin asgari 
düzeye indirilmesi 
açısından çok önem 
taşımaktadır” 
değerlendirmesi 
yapıldı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
14-15 Şubat 2009 
tarihlerinde 
start alacak olan 
2008-2009 futbol 
sezonu, 1. Amatör 
Kümenin grupları 
ve fikstürü 
belli oldu.
Gemlik temsilci 
terimizden 
Kurşunlu Belediye 
spor l.nçı grupta 
yer alırken diğer 

' temsilcimiz
Umurspor ile 5.nci 
grupta yer aldı.
Bursa Ordekli 
Kültür 
Merkezinde

kulüp temsilcilerinin ne büyük ilgi 46 takımın
katıldığı kura çekimi gösterildi. 5 grupta mücadele edeceği

maraton 
çift devreli lig 
usulüne göre 
oynanacak ve 
gruplarında şampi 
yon olan takımlar 
Süper Amatör 
Lige çıkacak. 
Futbol il temsilcisi 
Adil Cenkçiler, 
kura çekiminin 
acdwxdan. yaptığı 
konuşmada 
turn takımlara 
başarılar 
dilerken, sezonun 
centilmence 
geçmesi dileğinde 
bulundu.
1.NÇİ GRUP

Arabayatağı 
Hamitler 
Bağlarbaşı 
Emek Belediyesi 
Soğukkuyu 
Yeni Karaman 
Akarspor 
Gençlergücü 
Akarspor 
5.NCİ GRUP 
Çekirge 
Keleş
Cihan 
Yenice 
Tutun 
Sırameşeler 
Akpınar 
Yolspor 
Umurspor 
Namık Kemal

HilHiılİi
Fortis Türkiye 
Kupası'nda çeyrek 
final kuraları 
çekildi.
Ataköy 
Olimpiyatevi'nde 
gerçekleştirilen 
kura çekimi dün 
saat 13.00'de 
başladı. Kura 
çekimine gruplarını 
ilk iki sırada tamam
layan Beşiktaş, 
Galatasaray, 
Sivasspor, Fener 
bahçe, Antalyaspor, 
Ankaraspor, 
Den izli spor ve . 
Bursaspor katıldı.

Eşleşmeler şu 
şekilde oluştu;

FOR.TIS
GALATASARAY - 
SİVASSPOR 
FENERBAHÇE - 
BURSASPOR

ANTALYASPOR - 
BEŞİKTAŞ 
DENİZLİSPOR - 
ANKARASPOR

TFM A ▲ “SUYUNU BOŞA U—HARCAMA”

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

KAMPA
u_2009 Sezonu kanı^an^a

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 

Ye 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.alporganizasyon


otobüsler Cuma Dünü kalkacak

Terminal hizmete açılıyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptrılan tamamlandığı halde 
bugüne kadar açılışı bir türlü gerçekleşmeyen Şehirlerarası Otobüs 
Terminalinde Cuma gününden itibaren hizmete giriyor. Çeşitli illere 
gidecek olan otobüslerin gidiş ve dönüşleri Terminalden yapılacak. 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Aydın Turizm, Metro Turizm, Kamil 
Koç, Yalova Seyahat ve Süzer Turizm firma yetkililerine gönderdiği yazı 
ile 23 Ocak 2009 gününden itibaren şehirlerarası otobüslerin ilçe içinde 
giriş-çıkış, yolcu indirme-dindirmelerin yasaklandığı duyurdu. Syf 7’de

GemlikKSrfez Telefonunun şarjı 
biten genç Uludağ'da 

donarak öldü

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK ŞİYASİ GAZETESİ
21 Ocak 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Arkadaşlarıyla birlikte tatil yap
mak için geldiği Uludağ'da kay
bolan ve donmak üzereyken 
bulunduktan sonra hastaneye 
götü rülmek istenen üniversiteli 
genç hayatını kaybetti. Sayfa 3’de

Gemlik ekonomisi büyüdü
Gemlik Ticaret ve Sa 
nayi Odası’nın 2007- 
2008 yılı ithalat ve 
ihracat işlemlerinin 
kesin rakamlarının 
belirlenmesinden 
sonra ilçe ekonomisi 
nin 2008'de 2007'ye 
göre ithalatta 
yüzde 21, ihracatta 
ise yüzde 29 luk 
artışla gelişme 
gösterdiği öğrenildi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, gazete 
mize yaptığı açıklama
da, 2007-2008 yılının 
istatistik verileri ince
lendiğinde Gemlik 
ekonomisinin açıkça 

büyüdüğünün 
görüldüğünü söyledi. 
Akıt, 2007 yılında 
5 trilyon 617 milyon 
067 bin 725 dolar olan 
ithalat hacminin 2008 
yılı sonunda 6 trilyon 
851 milyon 321 bin 
027 dolara yükseldiği
ni belirterek, “Burada 
da görüldüğü gibi 
ithalatta 2007’den 
2008'e göre yüzde 21 
lik bir artış olmuştur. 
İhracatta ise bu rakam 
2007 yılında 5 trilyon 
390 milyon 820 bin 
230 dolardan 2008 yılı 
sonunda 6 trilyon 
955 milyon 250 bin 
845 dolara yükselmiş 

ve ihracatta yüzde 
29 luk bir artış 
olmuştur” dedi. 
Akıt, Serbest Böl 
ge’nin incelendiğinde 
ise buradaki durumun 
2007 yılında 1 milyar 
619 milyon dolar 
olan işlem hacmi 
2008 yılının ilk 6 
ayında 920 milyon 
595 bin dolarlık 
bir işlem hacmine 
ulaşmış, 2008 yılında 
2007 yılının ilk 6 
ayına göre, yüzde 
10’luk bir büyüme 
yakalanmıştır.” dedi. 
Akıt, BUSEB’in 
2008 yılından 2 
milyar dolarlık işlem 

hacmine ulaş masını 
beklerken, muafiyet
lerin kaldırılması 
ve hedeflerin küçül 
tülmesi nedeniyle, 
2007 yılı için 5 milyar, 
2010 yılı için ise 10 
milyon dolarlık tica 
ret hacmi hedeflerken, 
2008 yılı sonunda 2 
milyar doları tamamla
mayı bekledi. Bugün 
ise 2010 yılı hedefi 
ise yarı yarıya düşe 
rek, 5 milyar dolara 
indirildiğini söyleyen 
Akıt, “Bundan da 
anlaşılıyor ki küresel 
kriz beklenen hedef 
lerin şaşmasına 
neden olmuştur.

Hedef değişiklikleri 
bölgemizin 
hedeflerinin artması, 
istihdamın artması 
için serbest bölgeden 
kaldırılan muafiyet
lerin geri verilmesiyle 
artacaktır. Bunun 
dikkate alınmasını 
bekliyorum” dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
2008 yılı içinde 
yapılan işlemlerde, 
demir çelik ürünleri, 
makine ve akşamı, 
iplik, nakil vasıtaları, 
plastik ve kauçuk 
hammaddesi en çok 
ithal edilen ilk 5 ürün 
sıralamasına girdi.

En çok ithalat yapılan 
ülke ise Çin, Almanya, 
İtalya, Fransa.
İhracat yapılan ülke 
ise Almanya, İtalya, 
Fransa, Rusya ve 
ABD olarak görüldü. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
2008 yılında 15940 
A.TR belgesi, 6472 
adet menşe, 5019 
adet Euro 1 belgesi, 
914 forma 38 adet te 
Euro-MED belgesi 
işlem gördü.
Yine aynı yıl içinde 
Gemlik’e 2406 
gemi geldi, 2404 
geminin ise Umandan 
ayrıldığı belgelendi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış M Mi İSİMİ
Neler oluyor hayatta... (2)

Gemlik’te modern liman işletmeciliğinin 
GEM PORT ile başladığını dün yazmıştım.

GEM PORT, Muammer Ağım’ın büyük his 
sesiyle kuruldu.

Gemlik Belediyesi yüzde 25 ile GEMPORT’un 
ortağı oldu.

Liman, kisa zamanda bitirilerek çalışmaya 
başladı.

Ardından Borusan, liman hizmetlerine yönel
di.

Gemlik Gübre ve de RODA Limancıhk, kör
fezimizde faaliyete geçti. Devamı sayfa 5’de

Atıl durumda olan Atatürk Okulu 
eski binasının Gemlik Belediyesi 
tarafından yeniden aslına uygun 
olarak yapılması için hazırlanan 
proje çerçevesinde yıkımına baş
landı. 1949 yılında Atatürk İlkokulu 
olarak adlandırıldıktan sonra 35 yıl 
aralıksız eğitim verilen eski binanın 
634 metrekare alana sahip olduğu 
bahçe ise 1697 metrekare alanı 
kapsıyor. Kullanılan okul binasının 
ise 319 metrekare üzerinde ve 
2091 metrekare bahçeye sahip 
bulunuyor. Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Türkiye'nin zoryıli: 2009
Deloitte Türkiye'nin 
2008'i değerlendir 
diği ve yeni yılla 
ilgili tahminlerde 
bulunduğu "Ekono 
mik Görünüm 2008 
- Aralık" raporuna 
göre 2009 zor 
bir yıl olacak ve 
Türkiye'nin 
ciddi finansman 
ihtiyacı doğacak. 
Deloitte Türkiye, 
"Ekonomik Görü 
nüm 2008 - Aralık" 
raporunu yayımladı. 
"Sular Çekilince..." 
üst başlığını taşıyan 
rapor, 2008 yılındaki 
ekonomik gelişme 
leri değerlendirir 
ken, 2009 yılına 
ilişkin de tahmin
lerde bulunuyor. 
Deloitte Türkiye 
Ekonomi Danışmanı 
Dr. Murat Üçer 
tarafından hazır
lanan raporda, 
Türkiye ekonomi 
sinde geçen yılın 
son çeyreğinden 
itibaren büyümenin 
eksiye dönmesinin 
beklendiğine ve bu 
durumun en az 
2009 yılının son 
çeyreğine kadar 
devam edeceğine 
dikkat çekiliyor 
R.![■' - fa 2009

• Jyar dolar
I düzeyine inme-...

beklendiği, an jk 
özel sektörün 40

| milyar dolar civarın-

daki uzun / orta 
vadeli borç ödeme
si ve 50 milyar 
doları aşan kısa 
vadeli borcu açısın
dan bakıldığında 
finansman ihtiy
acının ciddi boyut
lara ulaşacağı 
kaydedildi.
Yapılan analizde, 
Türkiye'nin tekrar 
büyümeye başla
ması için şart olan 
4 temel adım sıra
landı. Türkiye IMF 
ile anlaşma yapsa 
bile 2009 zor bir yıl 
olacak. Ancak rapo
ra göre, bu yılın 
atlatılabilmesi için 
IMF anlaşması 
şart. Böyle bir adım 
en önemli ihtiyaç 
olan güven ve 
istikrar ortamının 
tekrar sağlanması
na katkıda bulu
nacak. Bu konuda 
hükümete ve 
siyasilere önemli 
rol düşüyor.
İkinci önemli adım 
ise, daralan likidite 
koşullarını dikkate 
alan ve IMF anlaş
masından yarar
lanacak bir dış 
finansman yapısını 
oluşturmak. Mali 
yp para disiplininin 
korunması, gerçek

bozulmaması 
üçüncü adımı 
oluşturuyor.

Tunceli Pülümür Nüfus Müdürlüğüne 
kayıtlı nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. ÇİÇEK YILDIZ

Tunceli Pülümür Nüfus Müdürlüğüne 
kayıtlı nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. ALİ HIDIR YILDIZ

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı Adana’da kaybettim. 

Hükümsüzdür. ŞEHMUZ TOPRAK

I

Barış Güler’in kaleminden

ÇİZİYORUM
9 YAŞ

GEREKLİ TELEFONLAR

SATILIK DAİRE NÖBETÇİ ECZANE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GSM: (0538) 322 70 73
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VEZİROĞLU ECZANESİ 

E.Dinçer Mh. Irmak Sok. No: 25 
Tel: 5136045 GEMLİK■

■ılı
Sahibinden satılık 

1998 model LPGli Kartal 
GSM: (0.532) 468 68 90

Gemlik İmam Hatip Okulu’ndan 
aldığım tastiknamemi kaybettim. 

Hükümsüzdür. ŞUAYİP ÜNLÜ

DENİZ OTORÜSÜRESMİ DAİRELER

İtfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

TEK Arıza 
TEK işletme 
Statyum 
Orm.Böl .Şef. 
Milli Eğt. Md.

513 20 66
513 45 03
514 00 95\
513 12 86
513 11 74

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

Gar. Kom. Halk Kütüphane 513 13 53
513 10 57
513 13 08

. 513 11 33
513 10 95
513 37 42

unoıın _ EcninnT
KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 

Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.

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

513 10 51
5İ3 10 53
513 29 54
513 10 28

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

Nüfus Md. OTORÜS

ULAŞIM
Özel İd. Md. 513 15 07

513 14 14
513 13 64

Şehirlerarası
Otobüs Terminali

261 54 00
METRO
Aydın Turizm

513 12 12
513 20 77

Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.

(18 Hat)

Süzer Turizm 
Kanberoğlu-Esadaş 
Anıtur
Kamil Koç

512 1Q 72
514 45 49
614 47 71
613 36 71

524 85 86
513 10 42 DAĞITICILAR

Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd.

513 10 92
513 10 45

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58HASTANELER

ııçe oeç. ma. a io /1 n
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Habaş 
Mogaz

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 RELEDİYE

Ergaz 
Ipragaz

513 88 43
513 22 59Mer.Sağ.Ocağı 

Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tıp Mrk.

513 10 68
513 65 29
513 60 40

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122

Habaşgaz
Yeni Likitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likitgaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00TAKSİLER

Zabıta
Otobüs İşlet.

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67

BUSKİ 
itfaiye

514 57 96
513 23 25

Akçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 32 40
513 23 24
517 33 94

Muhasebe Md.
Yazı işi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

AKCAN PETROL 
MAR-PET 
TUNCAY OTO GAZ

513 10 79
513 30 33
513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3260 
FİYATI : 50 Kr. (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)

mıiMıılii
VENÜS SİNEMASI 

ISSIZ ADAM 
11,30-14.00 
16.30-19.00

21.15
ŞEYTANIN PABUCU 
14.15-16.15-19.15

Rezervasyon 
(Td: 513 33 21)



21 Ocak 2009 Çarşamba HABER Sayfa 3

liilWllIlillMi'IllMiilii YazıYORUM
Arkadaşlarıyla birlik
te tatil yapmak için 
geldiği Uludağ'da 
kaybolan ve donmak 
üzereyken bulun
duktan sonra 
hastaneye götürül 
mek istenen 
üniversiteli genç 
hayatını kaybetti. 
Özyeğin Üniversitesi 
Turizm Bölümü öğ 
rencisi olduğu öğre
nilen Ümit Özgen'in, 
5 saat süreyle tele
fonla arkadaşları ve 
ailesiyle konuştuğu 
ve cep telefonunun 
şarjının bitmesiyle 
birlikte izinin kay
bolduğu belirlendi. 
Ölen gencin babası, 
"Olayı, ihmali olan
lara sorun. GSM 
firmasına yerini

Mlfc Mitte MUMU İmiMtl tilll
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde durakta 
otobüs bekleyen 
kadının çantası 
kimliği 
belirsiz bir

Barınma evinde kavga: 1 varalı
Havaların soğu
masıyla birlikte 
dışarıda kalan 
evsizler için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
tarafından hizmete 
sokulan barın- 
maevindeki kavga
da, bir kişi tırtıllı bağ 
makasıyla kafasın
dan yaralandı.

Eşini kilitlediği evi ateşe verdi
Adana'da bir kadın, 
tartıştığı eşinin çocu 
ğunu bahçeye çıkar 
diktan sonra ken
disini içeri kilitleyip 
evi ateşe verdiğini 
iddia etti.
Alınan bilgiye göre, 
Cumhuriyet Polis 
Merkezi ekipleri, 
yangın ihbarı üzeri 
ne Karacaoğlan 
Mahallesi 65. So 
kak'a gittiklerinde, 
Emine Ş. ve 1 yaşın
daki çocuğu İsa'yı 
evlerinin dışında 
ağlarken buldu. 

soruyoruz, savcılık
tan kağıt istiyor. 
Araya kimleri sok
madık ta, 4 saatte 
bize son yerini 
söylediler. Uludağ 
gibi bir yerde 5 saat 
telefonla konuşan 
genç nasıl ölüyor" 
şeklinde konuştu. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir grup 

. arkadaşıyla birlikte
Uludağ'a gelen 
21 yaşındaki Ümit 
Özgen, Montai 
Bai Otel'e yerleşti. 
Ardından önceki 
gün öğle saat 12.00 
sıralarında otelden 
ayrılan Özgen, 
Maden Ocak lan 
mevkiinde snow
board yaparken 
kayboldu. Yaklaşık 

kapkaççı tarafından 
çalındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Yiğitler 
Mahallesi Ankara 
Caddesi’nde 
otobüs durağında

Hastaneye kaldırılan 
yaralının sağlık 
durumunun 
iyi olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Beyazıt 
Mahallesi Köy 
Hizmetleri Müdürlü 
ğü bahçesindeki 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Yatak odasından 
başlayan ve evin 
bir bölümünü etkisi 
altına alan yangın, 
itfai ye ekiplerince 
sön dürüldü.
Yangını eşinin çıkar 
dığını iddia eden 
Emine Ş, kendisine 
sürekli şiddet uygu
layan eşi Abdullah 
Ş. ile eski sevgilisi 
yüzünden tartıştık
larını söyledi.
Oğullarını dışarı 
çıkardıktan sonra 
yatak odasına yanıcı 
madde döküp tutuş

10 kilometre yürü 
yen genç, durumu 
oteldeki arkadaşları
na bildirdi. 
Oteldeki gençler 
ise, saat 12.37'de 
jandarmayı arayarak 
arkadaşlarının kay
bolduğunu söyledi. 
Ardından cep tele
fonuyla annesi Nu 
ray Ozgen'le görü 
şen Özgen, durumu
nun iyi olduğunu 
söyledi. Saat 18.30'a 
kadar çep telefo 
nuyla görüşen Ümit 
Özgen'in cep telefo
nunun şarjı bitti. 
Kaybolan gencin 
yerini belirlemek 
için jandarma GSM 
firmasını aradı. 
GSM firması, 
Cumhuriyet Savalı 

bekleyen Gülbahar 
E.'nin (49) yanına 
gelen kimliği 
belirsiz bir kişi, 
içerisinde çeşitli 
bankalara ait 
kredi kartları ve

Bannmaevi'nde 
kalan İlhan
K. (48) ve Süleyman 
Z. (47), henüz 
bilinmeyen 
sebeple tartışmaya 
başladı. Tartışmanın 
kısa sürede 
kavgaya dönüşme
siyle Süleyman Z., 
İlhan K.'i tırtıllı 
bağ makasıyla 

turan eşinin kendisi
ni içeri kilitleyerek 
kaçtığını öne süren 
Emine Ş, komşu
larının yardımıyla 
dışarı çıkabildiğini 
anlattı. Komşuları da 
evden yükselen 
dumanları fark ettik
lerini, pencereden 
bir kadının yardım 
istediğini görünce 
ev sahibiyle 
kapıyı açıp dışarı 
çıkardıklarını, ardın
dan da itfaiyeye 
haber verdiklerini 
söyledi.

ğı'na müracaat 
edilmesini istedi. 
Jandarma arama 
kurtarma ekibinin 

„ yanı sıra AKUT

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

ekipleri de bölgede 
geniş çaplı arama 
yaptı. Arama kurtar
ma ekipleri saat 
23.00 sıralarında 
snowboardunu 
bulduğu Ümit 
Özgen'e Badinan 
Tepe mevkiinde 
ulaşmayı başardı. 
2 saat süren çalış
maların ardından 
donmak üzereyken 
bulunan Ümit Öz 
gen, 112 Acil servis 
Ambulansı ile 
Bursa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülürken 
hayatını kaybetti.

parasının 
bulunduğu kol çan
tasını alıp kaçtı. 
Kapkaççı mağduru 
bayan, olayın 
ardından polise 
başvurdu, 

kafasından yaraladı. 
Yaralanan K., 
ambulansla 
Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Yaralının sağlık 
durumunun iyi 
olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Fuzuli Caddesi'n 
deki bir benzin 
istasyonunda 
çalışan Abdullah 
Ş, eşinin 
iddiaları üzerine 
gözaltına alındı. 
Cumhuriyet Polis 
Merkezine getirilen 
Abdullah Ş'nin 
hakkındaki 
suçlamaları 
kabul etmediği, 
delil olarak da 
iş yerinin güvenlik 
kamerası kayıtlarına 
bakılabileceğini 
söylediği öğrenildi.

Oynatmaya az kaldı!....
Memleketimiz de kriz var mı?
Ben soruyorum ?..
Nereden bileceksin kriz olduğunu mem

lekette?
Bakın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 

diyor ki; Boğaz Köprüsü’ne bakacaksın...
Eğer trafik sıkışıksa kriz yok...
Kurban Bayramı’nda bütün kurbanlıklar 

satıldı mı?
Satıldı...
Demek ki kriz yokmuş...
Kim dedi bunu?
Memleketin doktoru olduğunu söyle 

yen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan...
Buradan da anlaşılıyor ki muhteremler 

kriz olup olmadığını anlamak için makam 
arabasının camından dışarı bakıyorlar.

Maliye Bakanı toplantıya giderken cad
delerden geçiyor.

Tabii o sizin benim gibi trafikte bek
lemiyor...

Onun için özel olarak ayrılmış emniyet 
şeridi var.

Biz enayiyiz bekletiliyoruz, bir tek onlar 
uyanık...

Basıp gidiyor sağ taraftan ama, beklet
tiklerinden hatırı sayılı küfürler alarak..

Ama o arada camdan bir bakıyor ki 
trafik ana baba günü.

“Bu kadar araba trafikte olduğuna göre 
derhek ki kriz yok” diyor yanındakilere...

Demek ki trafiğin onun için kesilen yol
lardan ve otobüs eziyetinden karıştığından 
haberi yok.

Başbakan herhalde bayram tatili için 
gittiği Antalya’da Lükslerin lüksü Rixos 
oteline giderken (gecesi 25.000 lira) bak
mış makam arabasının camından...

Kurbanhk koyun görememiş.
Ona buna fırça atarken “Bayramları tatil 

yaptılar.
Bu kültürel yozlaşmadır” diye birde 

caka yapmıştı...
Aslında fakir fukara -emekliler - 

memurlar bu günkü yaşayış da hepsi kur
banlık....

Başbakan eşi, kızları yüzlerce etrafıyla 
lüks otele giderken, dünya umurunda mı...

Kendisi binlerce lira maaş alırken, oğlu
nun gemiciği denizde yüzerken, esnaf bat
mış, emekli ölmüş umurunda mı ?...

“Bütün kurbanlıklar satıldığına göre 
kriz yok. Demek ki teğet geçmiş” dedi her
halde yanındakilere diyorum

Camdan bakınca farklı görünmesi nor
mal.

Sayın Başbakan ve Maliye Bakanı inin 
o lüks makam arabalarınızdan, ıslak, 
çamurlu yoflarda yürüf^n, partizanlarını 
zın değil, halkın arasına girin, o zaman 
görürsünüz halkın zavallılığını..

Hani Başbakan diyor ya “Ben ülkemin 
doktoruyum” diye...

Halk ta bana soruyor doktor ne 
yapacağız diye..

Oynatmaya az kaldı, dayanın diyorum...

ABONE OLDUNUZ MU?
■mil... . ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgaz0esi.com

mailto:ozcanvural1933@hotrhail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgaz0esi.com
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flytiey, seçim ziyaretlerine haşladı
Seyfettin SEKERSÖZ

AKP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci ve ilçe teşki 
lafıyla birlikte seçim 
ziyaretlerine başladı. 
İlk ziyareti Gürle İş 
Merkezi’nde bulunan 
Yardımsevenler 
Derneği’ne yapan 
Aybey ve AKP 
teşkilatı, burada 
dernek üyeleri ile 
sohbet ettiler.
İlk ziyarette, ilk mesaj 
larını veren Cemal 
Aybey, "Birlikteliği 
mizi ne kadar 
büyütürsek amacımı 
za daha çok ulaşmış 
oluruz. Seçimlerden 
sonra bu birlik
teliğimizi yapacağımız 
projelerle sürdürme 
nin faydalı olacağına 
inanıyorum" dedi. 
İlk ziyaretini halka 
hizmet veren

Yardımsevenler 
Derneği’ne yaptığını 
belirten Aybey, "Yeni 
bir vizyon, yeni bir, 
yumuşaklık anla yışı 
getiricez. Samimi 
duygularımı ifade 
etmek için sizlerle 
birlikteyim" dedi. 
İKİNCİ ZİYARET 
MUHTARLARA 
Daha sonra Muhtarlar 
Derneğinde, Başkan 
İdris Kurt ve muhtar
lar tarafından karşıla 
nan Cemal Aybey ile 
AKP’liler, mahallelerin 
ve köylerin nabzını 
tutan muhtarlarla 
yaklaşık bir saat 
sohbet ettiler. Aday 
belirlemelerinden 
sonra ziyaretlere 
başladıklarını ifade 
AKP ilçe Başkanı 
Oktay Kahveci, ilk 
ziyaret ettikleri resmi 
kurumun Muhtarlar 
Derneği olduğunu 
belirterek, "Sizlerin 
sorunlarını biliyoruz.

Muhtarları aramızdan 
biri olarak gördüğü 
müz için burada ya 

t hancılık çekmiyoruz. 
* Hizmetimiz sizlerle 
bir program çerçeve 
sinde en üst 
seviye de devam 
edecektir" dedi.
Kapatılan beldelerin 
de mahalle olmaların 
dan sonra Gemlik 
nüfusunun arttığına 
dikkat çeken Cemal 
Aybey ise, sıkıntıların 
bilindiğini, muhtarlar
la yapılacak işbirliği 
ile bu sıkıntıların orta 
dan kaldırılacağını 
söyledi.
AKP Belediye başkan 
adayı Cemal Aydın 
Aybey, "Birbirimizle 
çalışmaktan zevk ala
cağımıza inanıyorum" 
diyerek devam ettirdi 
ği konuşmasında: 
"Sizlere Cumartesi 
günü sabah kahvaltısı 
vermek istiyorum, 
orada sıkıntılarımızı 

daha geniş olarak 
masaya yatırma 
imkanımız olacaktır, 
taleplerinizi birebir 
almak istiyorum" 
dedi.
Dernekte bulunan 
Encürücük Muhtarı 
Osman Çelik, Engürü 
cük hattına çalışan 
Özel Halk Otobü 
sü’nün önce Gemsaz 
ve Borusan tarafına 
gitmesi nedeniyle yak
laşık 45 dakika sonra 
Engürücük Köyüne 
ulaştığını söyleyerek, 
"Vatandaşımız bu 
nedenle mağdur olu 
yor. Seferlerin köyü 
müzün mahallesi olan 
Yazırova mahallesin
den geçer köy içine 
girmesini istiyoruz" 
dedi.
Not alan Cemal 
Aybey, gerekli girişim
leri yapacaklarını ve 
sorunu çözmek iste
diklerini belirtti. 
Ziyarette bulunan bir

vatandaşın, özellikle 
serbest bölge ve 
sanayi kuruluşlarında 
Gemliklilerin daha az 
iş bulmaları nedeniyle 
ilçede işsizliğin 
büyüdüğünü, buna 
çözüm bulunması 
gerektiğini iletmesi 
üzerine, Aybey, 
“Gençlere yönelik iş 
imkanı yaratmak için 
işletmelere yönelik 
tüm ağırlığımızı koyup 
ipleri elimize alacağız. 
Gemlik'ten adam 
almayacak olmaları 
onların sorunu. Ancak 
biz sanayicimize 
hizmet götüre rek 

karşılığında gençleri
mi ze yönelik istek
lerde bulunmak isti 
yoruz. Biz, ekmek 
kapısını zorlayarak 
açmaya çahşıcaz. 
Özel sektörle kavağa 
etme ye gerek yok, 
onlar nazik kuru
luşlardır, seviyeli 
şekil de gidersek, 
ilişkilerimiz daha 
iyi olacaktır." dedi.
Aybey, ayrıca 
1/1000'lik uygulamalı 
imar planlarını da 
sivil toplum örgüt
leriyle istişare 
yaparak hazırlayacak
larını söyledi.

llılMıiiiıııiılııtelHf
Seyfettin ŞEKERSÖZ
8 Mayıs 2008 tarihin 
de Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakan 
lığının onayıyla 
çalışmalara başla 
yan AND-SEN'in 
Bursa İl Temsilcisi 
Ahmet Durak, 
"Hiçbir görüşün 
arka bahçesi 
değiliz" dedi, 
Kurulduğu günden 
bu güne kadar eği 
tim çalışanlarının 
sesini her yerde 
duyurmaya bütün 
hızlarıyla gayret 
ettiklerini söyleyen 
Ahmet Durak, yap
tığı açıklamada; 
"Sendikamızın 
amacı, tüzüğümüzde 
de belirtildiği gibi, 
bağımsızlık sendika 
cıhk ilkeleri çerçeve 
sinde, üyelerinin 
ortak ekonomik, 
sosyal, kültürel ve 
mesleki hak ve 
çıkarlarının korunma 
sı ve geliştirilmesi, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin bağımsız 
lığının ve milli ege
menliğin korunması 
ve geliştirilmesi, 
devletimizin ülkesi 
ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünün 
korunması ve yaşa 
tılması; Anayasa da 
ifadesini bulan de 
mokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti 
ilkelerinden ödün 
vermeksizin, milli 
ve manevi zenginlik

lerimize saygılı 
kalarak; sosyal 
adaletin gerçek
leştirilmesi, çalışma 
barışının kurulması 
ve çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaşılması 
amacını taşır. Bu 
amaçların gerçek
leştirilmesi doğrul
tusundaki maddeler
imizden birisi ve 
bence en önemlisi 
de; dil, ırk, renk, 
cinsiyet, siyasi 
düşün ce, felsefi 
inanç, din ve 
mezhep farkı 
gözetmeksizin 
çalışmanın toplum 
hayatındaki rolünü 
ve değerini anlayan 
ve kavrayan ve bu 
konuda haklarının 
ve görevlerinin 
bilincinde bir üye 
topluluğu meydana 
getirmek için çalışır. 
Bu bağlamda; kuru
luşumuzun üstün
den yaklaşık 8 
aylık bir zaman 
geçmesine karşın 
yapmış olduğumuz 
çalışmalar ses 
getirmiş olmalı ki, 

bazı çevreler bun
dan rahatsızlık 
duymaya ve bizi 
siyasetin veya 
her hangi bir 
ideolojik görüşün 
uzantısı olarak 
göstermek isteyip, 
hakkımızda mesnet
siz olarak karalama 
çalışmalarına 
başlamıştır. Buradan 
bir kez daha açıkla
mak istiyorum; 
Sendikamız Bakanlı 
ğımız bünyesinde 
hizmet eden Hizmet 
li-Memur-Aşçı- 
Mühendis-Mimar- 
Tekniker- Teknisyen- 
Şef-Sayman-Şoför- 
Kaloriferci gibi 
kadroların hak ve 
menfaatlerini savun
mak ve mağduriyet
lerinin düzeltilmesi 
için mücadele etmek 
için kurulmuştur. 
Sendikamızın hiçbir 
siyasi görüşle ve 
ideolojiyle uzaktan 
veya yakından asla 
alakası yoktur. 
Bizim tek ideolo
jimiz bu güne kadar 
eğitim çalışanlarının 
gasp edilen ve ver
ilmeyen haklarını 
alabilmektir. Bilin 
meşini isterim ki, 
sendikamız kesinlik
le Türkiye genelinde 
faaliyet yapan hiçbir 
derneğin, siyasi 
görüşün savunu 
cusu değildir.
Hiçbir görüşün arka 
bahçesi de değiliz!"

Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
yerel seçim 
çalışmalarına 
gazetemizi ziyaret 
ederek başladı. 
Dün, Demokrat 
Parti İlçe Başkanı 
Yavuz Alemdar 
ve DP eski İlçe 
Başkanı Faruk 
Güzel ile birlikte 
gazetemizi ziyaret 
eden Bayram 
Demir, gazetemiz 
sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler ve 
çalışanları ile

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

görüştü.
Gemlik’te yapılacak 
hizmetlerin üstesin
den geleceğini 
ifade eden Bayram 
Demir, bunda en 
büyük dayanağın 
bilgi, birikim ve 
belediyecilik 
tecrübesi olduğunu 
belirterek, 
Gemlik halkının 
adayını dikkatli 
seçmesini, istedi. 
Demir, Gemlik’te 
ekonomik kriz 
ile birlikte işsizlik 
sorununun 
içinden çıkılmaz 
bir durum aldığını, 

buna mutlaka 
bir çözüm bulacak
larını söyledi, 
deniz ticaretnin 
ve limancıhğın 
Gemlik’te gelişmesi 
ile birlikte liman 
işletmeciliğinin 
çok karlı 
düzeye çıktığını 
belirten Demir, 
GEMPORT’un 
bundan sonra 
belediyeye kar payı 
ödeyeceğini satmayı 
düşünmediklerini 
söyledi. Ziyarette, 
ilçenin çeşitli konu
ları hakkında görüş 
alışverişi yapıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Neler oluyor hayatta... (2)
İstanbul limanın kapatılmasıyla 

başlayan süreçte, Muammer 
Ağım’ın önce “Kocaçukura 
gemi yanaşmaz, burası sığ” 
dedi.

Daha sonra bu kıymetli 
deniz kenarı arazisine liman 
yapmaya razı oldu, -olurken de 
neler oldu!- bu serüven, bugün 
büyük boyutlara ulaştı.

Şirketler, şimdi Serbest 
Bölgesi de olan ilçemizin bir 
kıyısına liman yapabilmek için 
sıraya girdiler.

Gelelim, Gemlik Belediyesi’nin önceki gün 
gündeminde görüşülen, Toplu Ailesine ait 
satılan zeytinlikte yapılması düşünülen Asil 
Çelik limanına..

Bundan önceye gidelim.
Gemlik ve Bursanın 25 binlik Nazım İmar 

Planları yapılmadan, İnegöllü işadamı 
Mehmet Yıldız’a ait olan Starwood sunta, 
Aydınlar Ailesine ait, imar planlarında konut 
alanı olan zeytinliği satın aldı.

Almakla kalmadı, çevresinden birçok 
araziyi de bünyesine kattı.

Toplu ailesi ile anlaşamadı. Aile yüksek 
fiyat istedi..

Amacı neydi Mehmet Yıldız’ın?
Bu araziye 30 milyon doların üzerinde 

para yatırırken, konut yapmayı düşünmüyor
du.

Ancak, aldığı arazinin büyük bölümü imar 
planında konut alanıydı.

Yıldız ise, oraya fabrika kurup, denize açı
ma k, yani liman işletmeciğliği yapmak isti 
yordu.

Bu arazilerin imar değişikliği sözünü AKP 
iktidarından almamış olsaydı, böyle bir yatırı

ma girer miydi?
Söyleyin girer miydi?
Bence girmezdi.
Uzun süre çalışmalarını sürdürdü. Bu ara 

da Aydın ailesinin bir ferdi ile mahkemelik 
oldular. Bu dava sonuçlanmış değil.

Bursa Serbest Bölgesi’nin Gemlik’te 
kurulmasından sonra görüldüğü gibi 
limancilık hizmeti de çok büyüdü.

İmar planlarında olmamakla birlikte onlar
ca nakliye firması bu bölgede ruhsatsız 
olarak garaj açtı.

Planlar daha onaylanmadığı halde, 
bölgede resmi zevatın da katıldığı temel 
atma törenleri yapıldı.

Dış alandan GEMPORT içine araç geçiş 
köprüleri kuruldu.

Denizler dolduruluyor, yeni sahalar liman 
işletmeleri için kazanılıyor.

Dağlar eşilerek alan kazanılıyor.
Borusan, Gemlik Gübre ve GEMPORT 

yeni büyüme projelerini hayata geçiriyorlar 
denizin içinde..

Ve bu arada Gemlik Belediyesinin de 
üyesi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
önce 25 binlik Nazım İmar Planlarını kabul 
ediyor.

Ardından Büyükşehir Belediye 
Meclisin’de, Asil Çelik tarafından 
satın alınan Toplu ailesi zeytinliğinin 
imar durumu değişiyor.

Bütün bunlar 5 binlik planların 
onaylandığı Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde görüşülerek 
gerçekleşiyor.

Kısacı söylemek istediğim şey şu:
Asil Çelik arazisini yeşil alandan 

çıkaran, liman ve depolama alanına 
sokan kim?

AKP’li Büyükşehir meclis üyeleri. 
Gemlik Belediyesinin üyeleri bu görüş 

mede karşı oy kullandılar mı?
Benim öğrendiğime göre kullanmadılar. 
Bunun belgesinin olduğunu öğrendim.
Karşı oy kullananlar, yalnız CHP’li üyeler. 
Şimdi, Gemlik Belediye Meclisi’nde fırtı

nalar koparılıyor.
Deveye sormuşlar: Boynun neden eğri.
O da cevap vermiş.
“Nerem doğru” diye.
Cemal Aydın Aybey, Bursa Büyükşehir 

Belediyesi imar komisyonu başkanı...
Şimdi ise AKP Belediye Başkan adayı!
Sorun buradan mı çıkıyor.
Binleri Cemal Aydın Aybey’i seçim öncesi 

zan altına mı sokmak istiyor.
Bunlar neden planlar askıdayken yapıl

madı?
İş işten geçtikten, planların askı süreleri 

bittikten sonra konu ele alınıyor.
Adama, “aklınız neredeydi ey meclis 

üyeleri” demezler mi?
Onun için “Neler oluyor hayatta” diyo

rum.
Buna cevap verecek varsa beri gelsin. 
Ben bu AKP’lileri bir türlü anlayamadım.

ABD’de tarihi an
ABD'nin ilk siyahi 
başkanı olan Barack 
Obama, yemin ede 
rek göreve başladı. 
Washington'da 
Amerikan Kongre 
sinde milyonların 
katıldığı bir törenle, 
İncil'e el basarak 
yemin eden Obama, 
ABD'nin 44'üncü 
başkanı oldu. 
Yemin töreni ve 
Obama'nın konuş
masının ardından 
Beyaz Saray'da da 
devir töreni yapıldı. 
Ve törenin ardından 
Bush ve eşi Beyaz 
Saray'dan ayrıldı.

M

Barack Obama eski 
politikaların artık işe 
yaramayacağını 
söyledi. Obama

ABD'nin barışı 
arayan her ulusun 
dostu olduğunu da 
söyledi.

KAYIP
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması 

Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 16 ZN 989 plakalı 
aracımıza ait K1 Taşıt Kartı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

GEMPORT GEMLİK LİMAN VE 
DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş.

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M acid e ÖZALP

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

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

MORTGAGE BROKER'S
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________ T__  
Hisartepe Mah. 3+1165 M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 12i m2 3t1 kombi, pimapen, laminant parke Mü- 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

KAYIP
Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması 

Genel Müdürlüğü’nden aldığımız 16 ZE 801 plakalı 
aracımıza ait K1 Taşıt Kartı kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 

GEMPORT GEMLİK LİMAN VE 
DEPOLAMA İŞLETMELERİ A.Ş.

Yeni Sölöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2

Gemlik Gümrük Müdürlüğünden tescilli 07.12.2007 
tarih ve İM 049006 sayılı s.d.g. beyannamesine ait Gemlik 
Gümrük Saymanlık Mutemetliğince tanzim edilen ref. fiyat 

kıymet alındısı zayi olmuştur. Hükümsüzdür.
IŞIKSOY TEKSTİL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

UMURBEY’DE KİRALIK 
VEYA SATILIK VİLLA 

TRIPLEX 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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1 milyon yeşil kart iptal Sohbet Köşesi
Maliye Bakanlığı’nın 
kamu harcamalarına 
ilişkin incelemeleri, 
yeşil kart kullanımın 
dan kamuda özel 
güvenlik, yemek ve 
temizlik firmalarına 
kadar birçok alanda 
mevzuata aykırı 
işlemlerle devletten 
haksız yere milyon
larca lira para alın 
dığını ortaya koydu. 
Yapılan inceleme 
lerde önemli oranda 
usulsüz ödemeyle 
karşılaşılırken, en 
fazla suistimalin 
yeşil kart kullanı 
mında olduğu 
görüldü. Ekim 2008 
itibariyle 15 milyona 
yakın kartın neredey 
se yarısı iptal edildi.

Ehliyet sınavı artık internetten!
Milli Eğitim 
Bakanlığı, yılda 
yaklaşık 2 milyon 

I kişinin başvurduğu 
ı eh yet 
| sü baştan 

değiştiriyor.
Artık, motorlu 

| taşıt sürücü kursu 
sınavları klasik 
yöntemlerle değil, 

I internet üzerinden 
yapılacak.
Adayların belirlenen 
^ınav merkezlerinde 
olacağı "e-sınav"lar,

Trend Micro'dan solucan uyarısı
Trend Micro, bilgisa
yar kullanıcılarını 
"WORM_DOWNAD.A 
D" adı verilen bil
gisayar solucanına 
karşı uyardı.
Konuya ilişkin yapı 
lan yazılı açıklama
da, bilgisayar 
kullanıcıları 
"WORM_DOWNAD.A 
D" adlı solucana 
karşı uyarılarak, 
solucanın, şu ana 
kadar 8,9 milyon 
bilgisayarı etkilediği 
bildirildi.
Tüketicilerin, bilgi 
sayarlarını güncel 
tutmaları, otomatik 
çalıştırma özelliğini 
etkisizleştirmeleri ve 
güçlü bir şifre poli
tikası uygulamaları 
mn önerildiği ifâde 

Muhasebat Genel 
Müdürlüğü denetim 
elemanlarının 
harcamalarla ilgili 
incelemelerinde 
ortaya çıkan bazı 
veriler şöyle: 
7 milyon yeşil 
karta iptal 
2006’da 792 bin 800 
yeşil kart iptal veya 
bloke edilirken, 
bu sayı 2007 yılı 
sonunda 4 milyon 
884 bin 602’ye 
ulaştı. 2008 yılı 
Ekim ayı itibariyle 
de 14 milyon 649 
bin yeşil karttan 
7 milyon 105 bin 
108’i iptal veya 
bloke edildi.
16 ilde yapılan ince 
lemelerde, her 100 

hafta içi ve hafta 
sonu, günün her 
saatinde yapılabile
cek. Katıldığı 
kurslarda teorik der
sleri tamamlayan 
adaylar sınava 
hemen girebilecek. 
Direksiyon 
sınavına girmek 
için de adaylar, 
yaZıh sınav 
sonuçlarının 
açıklanmasını 
1 ay typyunca 
beklemeyecek.

edildi. Büyük bir 
hızla yayılan solu 
can hakkında du 
yum alındığı dile 
getirilen açıklamada, 
bir Microsoft açığını 
kullanarak kendi ken 
dine çoğalan solu
canın, Kasım 2008'in 
sonundan bu yana 
faal durumda bulun
duğu kaydedildi. 
Yetkililere göre, 
global bir tehdidin 
söz konusu olduğu 
belirtilen açıklama
da, Kuzey Amerika, 
Asya, Avrupa, Gü 
ney Amerika, Avust 
ralya, Yeni Zelanda 
ve Afrika'da bulaş
ma vakalarının ya 
şandığı ifade edildi. 
Açıklamada görüş
lerine yer verilen

TL’lik harcamanın 
15.3 TL’sinin haksız, 
yersiz ödeme 
olduğu tespit edildi. 
İncelemeye alınan 
illerden Konya’da 
yeşil kartlılar için 
haksız ödeme 
oranı yüzde 36.6’ya 
ulaşırken, bu oran 
Hatay’da yüzde 
30.9, Kahraman 
maraş’ta yüzde 28.9, 
Bursa’da yüzde 
23.6, Gaziantep’te 
yüzde 22.7, İstan
bul’da yüzde 18.8, 
Antalya’da da 
yüzde 17.4 oldu. 
85 bin kişiye 
haksız ödeme 
Yeşil kartlılardan 65 
yaş maaşı alanların 
da incelendiği dene

Sınavlar anında 
sonuçlanacak. 
Bütün adayların 
belirlenen bir gün

içinde sınava 
girmesinden kay
naklanan izdiham da 
tarihe karışacak.

Trend Micro Çözüm 
Mimarı Rik 
Ferguson, şunları 
kaydetti: "Bizim 
açımızdan konu 
ilginç, çünkü bu 
'demode' solucan, 
kurban makine lerin 
ortaya çıkardığı bir 
komut ve kontrol 
yapısına sahip bulu 
nuyor. Bu, aslında 
eski ve yeni teknik 
lerin bir karması. 
Bunun devasa bir 
botnet (robot ağ) 
yaratılmasında ilk 
adım olmasından 
endişe ediyoruz. 
Bu solucanın bu 
kadar etkili bir biçim 
de yayılmasının üç 
ana nedeni var. Birin 
cisi ve en önemlisi, 
yamasız makineler. 

timde, 16 ilde 85 bin 
109 yeşil kartlıya 
haksız yere aylık 
ödendiği tespit edil
di. Yersiz ödenen 
aylık miktarının top 
lamı ise 77 milyon 
415 bin 146 TL 
olarak hesaplandı. 
Yeşil kartlılara bu 
kanun uyarınca 
denetimlere 
başlanan 2007’nin 
ilk yarısında 73.53 
TL, ikinci yarısında 
76.63 TL, 2008 
yılının ilk yarısında 
78.91 TL, ikinci 
yarısında ise 83.08 
TL aylık ödendi. 
Söz konusu tutar 
bu yılın başında 
86.41 TL’ye 
yükseldi.

İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Dolayısıyla ilk öner
im, makinelerin her 
zaman mevcut 
yamalar kullanılarak 
güncel tutulması. 
Solucan, takıp 
çıkarılabilir ortamlar 
ve ağ paylaşımları 
kanalıyla otomatik 
çalıştırma dosyaları 
üzerinden de yayılıy
or. Windows'taki 
otomatik çalıştırma 
özelliğini etkisizleş 
tirmek, standart bir 
güvenlik önlemi dir. 
Son olarak solucan, 
şifre kırma girişim
lerinde bulunarak 
çoğalmaya çalışıyor. 
Dolayı sıyla, bütün 
kullanıcı hesapların
da güçlü bir şifre 
politikası uygulamak 
gerekiyor."

GEMLİKLİ ZEYTİNCİLERİN 
ÖZLEMİ

Senelerdir, dostlar arası sohbetlerde, 
bir ihtiyacı, bir özlemi, bir rüyanın 
anlatılışını dinledim. Gemlik'in ortasından 
geçen dere suyunun tepelere basılmasıyla 
zeytinliklerin sulanması hikayesiydi bu. 
Yirmi, yirmi beş yıl kadar evveldi. Kahvede 
üç dört arkadaş buluşmuş, güncel olay
ların üzerinde dolaşırken, konuşmalarımız 
bizi yukarıdaki suyun başına getirmişti.

Yağışların azalmasından, küresel ısın
madan, susuzluğu buruşuk ağaç yaprak
larında, küçülmüş zeytin tanelerinde 
görüyorduk. Aramızda, Çiftçi Malları 
Meclisi önderliğinde, üreticilerden para 
toplamak suretiyle sulama birliği kurul
masını kararlaştırdık. Toplum içinde yap
tığımız nabız yoklamasında, kuvvetli 
destek bulmamamıza karşın, sonuç ümit 
kırıcı da değildi.

Maliyetini öğrenmek üzere, Devlet Su 
İşlerine gittik. Bize, sekizyüz metreye su 
basacak pompaların çok güçlü olması 
gerektiği,dolayısıyla bedelinin yüksek 
olduğunu bildirdiler.

İkinci şık tepenin ortasına büyük bir 
havuz ve pompa istasyonu kurularak,iki 
kademede tepeye su basılabileceğini açık
ladılar. Çıkarılan bedel, halk arasından 
toplanacak parayla başarılmasına olanak 
yoktu. Böylece bütün ümitler başka 
bahara kalmıştı.

Aradan aylar yıllar geçti. Günün birinde 
elimizi gözlerimizin üstüne koyup, ufka 
baktığımızda, bu baharın çevremize 
geldiğini gördük.

Küçükkumla, Umurbey, Kurşunlu beledi 
yeleri, Büyükkumla, Cihatlı köy muhtarlık
ları sulama projelerini hayata geçirmişler.

Sıra, baharı bizim meramıza buyur etme 
mize gelmişti.

Günümüz mali ve teknik koşulları 
önünde, belediyemizin boyunu aşacak bir 
proje değildir.

Zeytin üreticileri ne kalibre ve kalite 
yönünden büyük fayda sağlayacağı gibi, 
sulama, ile birçok kişi de iş olanağı bula
caktır. Bu muhtaç olmayan insanları 
doyurmaktan çok daha yararlı, çok daha 
hayırlı bir iştir.

Ne mutlu bu eserin altında imzası bulu
nacak insanlara.

Not: Yeri gelmişken şunu da belirteyim, 
dört dönemdir, kırsal yolların düzeltilme
sine, ekipman verilerek yardımcı olunmuş
tur. Burada tüm ilgililere teşekkürlerimi 
tekrarlıyorum. Yalnız kırsal kesime iki işçi 
götürürken dahi araban var mı? diye soru
lan günümüzde, araçların rahat çalışması 
nı (kritik yerlere kaldırım yapılarak) sağla
mak elzemdir. Sağlıklı günler dileğimle.

THA a “SUYUNUBOŞA UMAfl HARCAMA"
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından 
yapılan ancak 
bir türlü açılışı 
yapılamayan 
Gemlik Otobüs 
Terminali Cuma 
gününden itibaren 
çalışmaya 
başlayacak.
İlk aşamada Gem 

lik’ten ülkenin çeşitli 
bölgelerine kalkan 
otobüsler Cuma 
günü saat 09.00’da 
itibaren Terminalden 
yolcu alıp yine 
oraya bırakacaklar. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
imzasıyla Aydın 
Turizm, Metro 
Turizm, Kamil Koç, 
Yalova Seyahat ve 

süzer Turizm 
otobüs firmalarına 
gönderilen yazıda, 
"23-01-2009 
tarihinden itibaren 
şehirlerarası yolcu 
otobüslerinin 
şehir içine giriş 
ve çıkışları ile 
yolcu indirme ve 
bindirmelerine 
katiyetle müsaade 
edilmeyecektir"

denildi.
Yaklaşık iki ay 
önce ihalesi 
yapılan ancak 
Otobüs 
Terminalinin bir 
türlü açılamaması 
nedeniyle dükkan 
ve yazıhanelere 
kira ödeyen 
otobüs firmaları 
ile işletmeciler 
yolcu otobüslerinin 

Termi nalden 
çalışmaları sonucu 
işyerlerini birer 
birer açmaları 
bekleniyor. 
Öte yandan 
Şehirlerarası 
otobüslerin 
Gemlik Terminali’n 
den kalkacak 
olmalarını belediye 
hoparlöründen 
vatandaşlara 

iletilmesini isteyen 
firma sahipleri, 
"Cuma günü 
sabahından itibaren 
yolcularımıza 
Terminalden kalka
cağımızı bildiriyoruz 
ancak sömestr tatili 
için daha önceden 
bilet alanlar var. 
onların bilgi sahibi 
olmalarını istiyoruz" 
dediler.

Atatürk İlkokulu nun eski binası yıKıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Atıl durumda olan 
Atatürk Okulu eski 
binasının Gemlik 
Belediyesi 
tarafından yeniden 
aslına uygun 
olarak yapılması 
için hazırlanan 
proje çerçevesinde 
yıkımına başlandı. 
1864 yılında 
Gemlik'teki Rumlar 
tarafından papaz 
okulu olarak inşa 
edilen ve 58 yıl 
papaz okulu 
olarak hizmet 
vermiş bina, papaz 
yetiştiren okul 
olarak anılmıştı. 
1922 yılı Kurtuluş 
Savaşı sonunda 
Gazi okulu olarak 
değiştirilen 
tarihi bina daha 
sonra pansiyonlu 
bölge okulu halinde 
kullanılmış ve 
1925 yılında yeniden 
isim değiştirerek 
1. okul oldu.
Halk arasında Halk 
Oğlan Mektebi 
olarak da anılan 
okul, 1949 yılında 
Atatürk İlkokulu 

olarak adlandırıldık
tan sonra 35 yıl 
aralıksız eğitim 
verdi. Bina 1982 
yılında ihtiyaca ce 
vap veremez duruma 
geldikten sonra 
aynı okul bahçesine 
9 derslikli şimdiki 
okul binası yapılarak 
1983 yılının ikinci 
döneminde eğitim 
öğretime açıldı. 
Tarihi okul binası 
29.05.2004 tarihinde 
gece saat 04.10 
sıralarında çıkan 
yangın sonucu 
harabe haline 
dönüşerek atıl 
dürümda bırakıldı. 
Tarihi binanın 
yanmasından 
sonra 2006 yılında 
Büyükşehir 
belediyesi tarafından 
yapımı ve restoras 
yonu yapılacağı 
gündeme getirilme
sine rağmen bir 
türlü çalışmalar 
başlatılmamıştı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından 
geçtiğimiz aylarda 
yapılan girişimler 
sonucu yıkılarak

aslına uygun olarak 
yapımı gündeme 
gelen tarihi okul, 
proje çalışmalarının 
sonucu amaca 
ulaşılarak yıkılması
na başlanıldı.
Eski binanın 634 

metrekare alana 
sahip olduğu alanda 
bahçe ise 1697 
metrekare alanı 
kapsıyor. Kullanılan 
okul binasının ise 
319 metrekare 
üzerinde ve 2091 

metrekare 
bahçeye sahip 
bulunuyor.
Bahçesinde 
3 adet tarihi ve 
koruma altında 
Çınar ağacı, 6 adet 
Çam ve 1 adet

Akasya ağacı 
bulunan okul 
binasının yeniden 
yapılacak olması 
özellikle bu okulda 
öğrenim gören 
öğrencileri 
memnun edecek.
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yasam fltölyesi gezginleri iki mevsimi Masadı
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Düzenledikleri 
doğa yürüyüşleriyle 
Gemlik'te bir 
boşluğu dolduran 
Yaşam Atölyesi 
Derneği, doğa 
yürüyüşleriyle 
de üyelerine 
harika doğası olan 
yerleri gezdirmeye 
devam ediyor. 
17 doğa gezgini, 
hafta sonu düzen
ledikleri gezide, 
Şahinyurdu Köyü’ne 
çıkarak adeta 
iki mevsimi bir 
arada yaşadılar. 
Pazar günü sabah 
saat O8.oo de Çarşı 
camii önünden 
hareket eden grup, 
dere boyunu takip 
ederek, baharı 
andıran havada 
Şahinyurdu 
Köyü’ne doğru 
dağa tırmanmaya 
başladı.
Yükseklik arttıkça 
temiz havayı 
solumaya 
başlayan doğa 
yürüyüşçüleri,

yolda karşılaştıkları 
domuz avcılarının 
avlanmalarını 
seyreden ekip 
saat 11.00 de 
Şahinyurdu köyüne 
vardı, burada 
1 saatlik moladan 
sonra yürüyüş 
ekibi eski radarın 
bulunduğu noktaya 
hareket etti. 
Çok dik ve kayalık 
arazi yükseldikçe 
gelinen karlı ortam 
ekibe yeni katılanları 
zorlarken eski 
radarın bulunduğu 
yere yarım saatte 
çıkıldı. Burada 
Uludağ'ın 
muhteşem 
manzarasını 
seyreden kafile 
doğa yürüyüşçü
lerinden doğa 
fotoğrafçısı 
Mehmet Gür'ün 
kamerasını da 
poz vererek, 
doğa yürüyüşünü 
belgelediler. 
Buradan inişe 
geçen kafile, 
son zirveye

çıkıp Gemlik’in 
panoramik man
zarasını seyredip 
yorgunluk attılar. 
Güneşin denize 
yansımasını 
muhteşem görün
tüsüyle izleyen 
yürüyüş grubu, 

yazdan kalma 
pırıl pırıl bir havada 
son zirveden inişe 
geçen ekip, 
güzergah değişikliği 
yapıp Devlet 
Hastanesinin 
yanındaki 
patikadan inerek

Balıkpazarındaki 
sahile indiler.
Kafile saat 
16.30 da İskele 
Meydanında 
yürüyüşü bitirirken 
8 Şubat'ta 
yapacakları 
Termal, Haydariye,

K. Kumla 
yürüyüşünün 
hayallerine 
dalıp yorgun 
fakat bir o 
kadar da mutlu 
bir şekilde 
evlerinin yolunu 
tuttular.

Okullar 23 Ocak'ta yarıyıl tatilinde
İlköğretim ve ortaöğ 
retim okullarındaki 
yaklaşık 15 milyon 
öğrenci ve 600 bine 
yakın öğretmen, 
yarıyıl tatiline hazır
lanıyor. 2008-2009 
eğitim-öğretim 
yılının ilk dönemi, 
23 Ocak 2009 Cuma 
günü sona erecek. 
Örgün eğitim kurum- 
larında öğrenim 
gören öğrenciler, 
ilk yarıyıldaki çalış
malarının karşılığı 
olan karnelerini 
alacak ve yaklaşık 
2 haftalık yarıyıl 
tatiline çıkacak. 
Eğitim-öğretim 
yılının ikinci yarısı, 
9 Şubat 2009 
Pazartesi günü 

başlayacak. Öğren
ciler 12 Haziran 2009 
Cuma günü karne 
alacak ve 3 aylık yaz 
tatili başlayacak. 
2009-2010 eğitim- 
öğretim yılının 7 
Eylül 2009'da başla
ması planlanıyor. 
-Sınav takvimi- 
Öğrenciler açısından 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılının ikinci 
yarısı, sınavlar 
nedeniyle ilk yarıyıl
dan daha yoğun 
geçecek. Seviye 
Belirleme Sınavı, 
ilköğretim 6. sınıflar 
için 13 Haziran 2009, 
7. sınıflar için 7 
Haziran 2009 ve 8. 
sınıflar için ise 6 
Haziran 2009

tarihlerinde 
yapılacak. 
İlköğretim 5. sınıf ile 
liselerin 9, 10 ve 11. 
sınıflarında okuyan 
öğrencilerin katıldığı 
Devlet Parasız 
Yatılılık ve Bursluluk 
Sınavı (DPY) 3 Mayıs 
2009 tarihinde 
gerçekleştirilecek. 
İlköğretim 8.sınıf için 
DPY sınavı 6 Haziran 
2009, ilköğretim 7. 
sınıf için 7 Haziran 
2009, ilköğretim 
6. sınıf için ise 
13 Haziran 2009 
tarihlerinde 
düzenlenecek. 
Üniversiteye giriş 
sınavı ise 14 Haziran 
2009 tarihinde 
yapılacak.
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Fjruk Güzel, Belediye Iskelesi’nin kültür amaçlı kullanılmasını istedi

"Mı a m Mm ıııtf
Belediye Iskelesi’nin atıl durumda bırakılmasının Gemlik halki için kayıp olduğunu 
söyleyen eski DP İlçe Başkanı ve işadamı Faruk Güzel, Gemlik Belediye Iskelesi’nin 
turizm amaçlı yolcu taşımacılığı ile restoran yapılarak kullanılması için cesur bir 
belediye başkanının olması gerektiğini söyledi. DP Başkan adayı Bayram Demir’in 
Kurşunlu beldesine yaptırdığı balıkçı barınağını örnek gösteren Güzel, Gemlik 
Belediyesinin Ulaştırma Müsteşarlığına yazı yazarak, Gümrüklü sahayı kapattığını 
ve gemilerin yanaşmasının kaldırıldığını bildirmesini istedi. Haberi sayfa 3’de
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ftralık ayının ENleri 
ödüllerini aldı

Osmangazi Belediyesi Ördekti Kültür 
Merkezinde düzenlenentörende en 
başarılı antrenörler, spor adamları ve 
vefa ödülleri dağıtıldı. Gemlik’ten 
Gemlikspor 14-16 yaş gurubu takımı 
nın Antrenörü Ömer Erdem'e de ödül 
verildi. Haberi sayfa 6’da

CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Aksu Kıraathanesinde konuştu:

“Gemlik'te yasayan herkes 
birinci simi vatandaştır"
CHP Belediye Başkan adayı Fatih 

Mehmet Güler, seçim konuşmalarını 
bu kez Giresun yöresinden gelen va 
tandaşların bulunduğu Aksu Kıraat 
hanesi’nde yaptı. Güler, bir kısım 
vatandaşın kendilerine geçmiş dönem 
de negatif ayrımcılık yapıldığını ve dış
landıklarını söylemesi üzerine, “Bizim 
odağımız insandır. Nereden gelirseniz, 
hangi kökten, hangi mezhepten, hangi 
bölgeden olursanız olun bizim için in 
san insandır, ayrımcılık sözkonusu ol 
maz. ” dedi. Haberi sayfa 4 ’de

Zeytinine sahip
cık kampanyası

Gemlik, Orhangazi ve İznikli zeytin üreticile 
rinden oluşan Zeytin Komisyonu üyeleri yaptık
ları açıklamada, zeytine sahip çıkılmasını iste
diler. Marmarabirlik’in üreticiye yönelik poli
tikalarını eleştiren komisyon üyeleri, 14 madde
den oluşan iyileştirme önerilerini Anakara'ya 
götürerek çözüm arayacaklar. Haberi sayfa 4'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin Komisyonu
Gemlik, İznik ve Orhangazili zeytin üreti

cilerinin oluşturdukları “Zeytin Komisyo 
nu”nu ilk kez duydum.

Fotoğraflarına baktığımda daha çok 
genç üreticilerden oluşan bu önce grup, 
köy köy, ilçe ilçe gezerek zeytin üreti
cisinin kötü gidişinin önüne geçilmesi için 
mücadele başlatmışlar.

Demokratik taleplerini 14 maddede sıra 
Ismışlar.

Hedefteki eleştirilen kurum ise Marma 
rabirlik.. Devamı sayfa 5’de

ilçe Lig Heyeti tarafından düzenlenen 2008-2009 öğretim yılı Masa 
Tenisi müsabakaları ilçe birinciliği dün yapıldı. Haberi sayfa 8'de

Gazzeli 
öğrencilere 
Gemlikten 
yardım eli 

uzandı
Gazze halkına yar 
dim amacıyla okul 
larda toplanan yar 
dim miktarının 40 
bin lirayı bulduğu 
açıklandı. İlçe Milli 
Eğitim Müdür Yar 
dımcısı Hüseyin 
Zan, kampanyanın 
Cuma gününe kadar 
uzatıldığını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Emli öğrencilere tolilı'iııı yardım ili inandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Müsteşarlı 
ğı'nın yayınladığı 
genelge doğrul
tusunda tüm 
yurtta olduğu 
gibi Gemlik'te de 
Gazze halkına 
yardım amacıyla 
okullarda toplanan 
yardım miktarı 
40 bin lirayı 
buldu.
İlçe Milli Eğitim

Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, 
konu hakkında 
yaptığı açıklamada; 
Gemlik'te bulunan 
28 kurum arasında 
öğrenci velileri 
ile Milli Eğitim 
personeli arasında 
yapılan yardım 
kampanyasından 
35 bin lira top
landığını bildirdi. 
Zan, yardım etmek 
için taleplerin 
devam etmesi

nedeniyle de kam 
panyanın Cuma 
günü akşamına uza
tıldığını duyurarak 
"Uzamayla birlikte 
toplanacak miktarın 
40 bin liraya yük
selmesini bekli 
yoruz" dedi.
Toplanan 35 bin 
liranın Bakanlığın 
açmış olduğu 
hesaba yatırıldığını 
da belirten 
Hüseyin Zan, 
"Okullara dağıtılan

yardım zarfları 
idare temsilcisi, 
öğretmen temsilcisi, 
okul aile birliği 
temsilcisi ve 
öğrenci temsilcisin
den oluşan korniş 
yon tarafından 
açılıp sayılarak 
tara fıma teslim 
ediliyor" dedi.
Toplanan paranın 
Gazze'deki öğrenci
lerin eğitimleri 
için kullanılacağı 
öğrenildi.

Zeytin sektörünün baş belası atık "kara su", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile 
Marmarabirlik'in ortak çalışması sonucunda bembeyaz oldu. Pilot arıtma tesisinde başarı sağlanması üzerine UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cengiz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Taviloğlu ile birlikte tesisi inceledi, çalışma hakkında bilgi aldı.

Zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe büyük 
sıkıntı yaratan 
ve arıtılması 
konusunda şu 
ana kadar başarı 
sağlanamayan 
atık kara su, 
Uludağ Üniversitesi 
ile Marmarabirlik'in 
ortak çalışması 
sonucunda 
uluslararası 
deşarj niteliklerine 
uygun olarak

I arıtıldı. 
UÜ Mühendislik 
Fakültesi Çevre 
Mühendisliği 
Bölümü'nün kara 
su pilot arıtma 
projesi, 
Marmarabirlik 
Başköy Entegre 
Tesisleri'nde başa 
rıyla gerçekleştirildi. 
Projede sağlanan 
başarı nedeniyle 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.
Dr. Mete Cengiz, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Esvet 
Açıkgöz, Mühendis 
lik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sedat Ülkü, 
Çevre Mühendisliği 
Bölümü Başkam 
Prof. Dr. Hüseyin 
Savaş Başkaya, 
Çevre Teknolojileri 
Anabilim Dalı 
Başkanı ve Proje 
Yürütücüsü Prof. 
Dr. Kadir Kestioğlu

ile birlikte 
Marmarabirlik 
Entegre Tesisleri'ne 
gitti. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu, Genel Müdür 
İsmail Muzaffer Eren 
ve Entegre Tesisler 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp tarafından 
karşılanan 
üniversite heyeti, 
önce tesisleri 
gezdi.
Rektör Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 
"Dünyanın En Büyük 
Zeytin Üreticisi" 
sloganıyla üretim 
yapan Marmarabir 
lik'in üretim 
tesislerini beğendi. 
Zeytin yıkama, 
paketleme, vakumla- 
ma ve zeytinyağı 
ünitesini gezen 
heyet, son olarak 
pilot uygulaması 

yapılan arıtma 
tesisini inceledi. 
Tesisler ilgili bil
gilendirmeyi ise 
UÜ Öğretim Üyesi, 
Proje Yürütücü 
Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Taner Yonar 
ile Marmarabirlik 
Çevre Müdürü 
Mehmet Şen yaptı.

PROJENİN DETAYI 
Uludağ Universite- 
si'nin sağladığı 
bilimsel ve maddi, 
Marmarabirlik'in 
de lojistik desteğiyle 
gerçekleştirilen 
pilot projede, 
zeytin kara suyuna 
fizikokimyasal ileri 
arıtma teknikleri 
uygulandı. Amacın, 
gerçek ve büyük 
ölçekli uygulamada 
doğabilecek sorun
ları saptamak 
olduğu belirtildi.

Bundan da önem
lisinin, işletme 
maliyetini gerçeğe 
yakın belirlemek 
olduğu kaydedildi. 
Pilot arıtma son
rasında ortaya çıkan 
suda uluslararası 
deşarj kalitesinin 
yakalandığı belir
tilirken, ayrışma 
sırasında çıkan 
yağ içerikli çamurun 
ise sabun üreti
minde kullanılabilir
liği incelenecek. 
Kimyasal çamur 
için alternatif 
arayışları sürüyor.

REKTÖR: SONUÇ 
MÜKEMMEL 
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. 
Dr. Mete Cengiz, 
incelemenin ardın
dan gözlemlerini 
aktarırken, "sonucun 
mükemmel olduğu 
nu'* söyledi.
Rektör Cengiz, 
"Hep birlikte gördük. 
Katran rengindeki 
atık kara su berrak 
hale gelmiş. Bu pro
jede emeği geçen 
bütün arkadaşlarımı 
kutluyorum" dedi. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu da, 
sektörün en önemli 
problemlerinden 
biri olan ve çevre 
kirliliği yaratan 
zeytin kara suyunun 

arıtılması konusun
da Uludağ Üniver
sitesi ile birlikte 
yürüttükleri çalış
madan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdi. Taviloğlu, 
"Günümüzde çevre 
sağlığı pek çok 
sorunun önüne 
geçti. Marmarabirlik 
olarak üzerimize 
düşeni yapıyoruz. 
Başarılı sonuçlanan 
pilot çalışmanın 
son aşaması maliyet 
tespitine yönelik 
olacak. Başta sayın 
rektör olmak üzere 
değerli bilim 
adamlarımıza 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz" dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fjaruk Güzel, Belediye Iskelesi’nin kültür amaçlı kullanılmasını istedi

YazıYORUM
. Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye İskele 
si’nin atıl durumda 
bırakılmasının 
Gemlik halkı için 
kayıp olduğunu 
söyleyen eski 
DP İlçe Başkanı 
ve işadamı Faruk 
Güzel, Gemlik 
Belediye Iskelesi’nin 
turizm amaçlı 
yolcu taşımacılığı 
ile restoran 
yapılarak kullanıl
ması için cesur 
bir belediye 
başkanının 
olması gerektiğini 
söyledi. 
Bu görünüşte 
bir belediye 
başkanının da 
DP adayı Bayram 
Demir olacağını 
belirten Güzel, 
iddialı konuştu. 
Önümüzdeki 
seçimlerde 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir'in 
Kurşunlu beldesinde 
yaptırdığı Balıkçı

iwı m Kanalar lalı simim nw
Umurbey’de çam 
ağaçları ile kaplı, 
yeşillikler içerisinde, 
İznik Gölü ile Gemlik 
Körfezi'nin az 
bulunur manzarası
na hakim, Umur 
bey'e kuşbakışı 
bakan, en güzel 
tepelerinden biri 
olan Aytepe, modern 
bir tesise kavuştu. 
Aytepe projesi 
2 kat mutfak, 1 kat 
restaurant ve yarı 
açık oturma terasın
dan oluşmakta. 
Tesisin işletmesi 
26 Ocak Pazartesi 
günü saat 14'de 
Umurbey Belediyesi 
Toplantı Salonu’nda 
pazarlık usulü 
ihaleye verilecek. 
Kayalar Kafe, 
Gemlik Körfezi’ne 
kuş bakışı bakan 
ve Celal Bayar Vakıf 
Müze, Kütüphane 
ve Anıt Mezara çok 
yakın bir yerde

Barınağı’m örnek 
olarak gösterdi. 
1959 yılında 
yapımına başlanan 
ve 1960 yılında 
Ulaştırma Bakanlı 
ğı’nın malı olarak 
hizmete giren 140 
metre boyundaki 
iskelenin 1965 
yılında Gemlik 
Belediyesi’ne 

bulunurken, 
bodrum katta 153,64 
m2, zemin katta 
144,67 m2, çatı 
arasında 74,93 m2 
olmak üzere toplam 
373,24 m2 alan 
bulunuyor.
Tesisler ile ilgili bilgi 

21 liraya devir 
yapıldığını hatırlatan 
Faruk Güzel, 
"iskele için Gemlik 
Belediyesi Ulaştırma 
Müsteşarlığına 
bir yazı yazarak 
gümrüklü sahayı 
kapattığını ve 
gemilerin yanaş
masının kaldırıldığımı 
yazması yeterli 

veren Umurbey 
Belediyesi Başkan 
Vekili Mustafa 
Bostancı, "Her iki 
tesisimizinde işlet 
me ihalesini alacak 
kişi ya da firmalar, 
müşterilerini 
eşsiz Gemlik 

olacaktır. Daha 
sonrasında ise 
Üniversitenin de 
açılmasıyla ileri ki 
yıllarda Gemlik'e 
deniz yoluyla da 
ulaşım daha rahat 
olur. İskele üzerine 
yapılacak çay 
bahçesi ile restoran 
tipi işyerleri ilçe 
turizmine büyük 
katkı sağlar. Ancak, 
bütün bunları yapa
bilecek cesur bir 
belediye başkanı 
gerekli, bu da bizim 
adayımız Bayram 
Demir olacaktır" 
dedi.
Güzel, Mudanya'ya 
bağlı Güzelyalı'yı 
da örnek göstererek, 
"Nasıl Güzelyah'ya 
sadece tek bir 
gemi yanaşıyorsa, 
Gemlik İskelesi’ne 
de bir gemi yanaşır. 
O da yolcu getirmek 
için olmalıdır.
O’nun dışında 
tamamen turizme ■ 
dayalı kullanılacak 
bir iskele konumuna 
getirilmelidir." dedi.

manzarasıyla 
ağırlama şansını 
yakalarken, 
bölgemizdeki çok 
sayıda işletmeye 
göre daha avantajlı 
durumda hizmet 
verme imkanını 
bulacaklar." dedi.

Onur her şeyin 
önünde olmalıdır

Başbakan Tayyip Erdoğan kendisi itiraf 
etti:

“Ben bölgeyi gören, Ramallah sınır 
kapısında, arabanın içinde yarım saat bek
letilmiş bir Başbakan olarak konuşuyo
rum!”

Haaa, işte şimdi duralım...
Keşke bunu itiraf etmeseydi..
Binlerce yıllık tarihi olan, koca Türk mil

letinin Başbakanı, 1948 yılında sadaka 
niyetine kurdurulmuş 6 milyonluk bir toplu
luğun kapısında bekletilemez..

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı sınır 
kapısında yarım saat arabanın içinde bekle
mez, “Bu ne rezalet?” der çeker, döner, si 
neye çekmez.

Orada yapılanları kendisi kabullense 
bile, bu vatanın has evlatları kabul edemez. 
Etmiyoruz da..

Sayın Başbakan Hem bunu sineye çeke
ceksiniz, hem de şimdi esip gürleyeceksi 
niz!

“Bu ne perhiz, ne bu lahana turşusu “ 
Mecliste kürsüye çıkmış diyor ki;
“Biz bakkal dükkânı değil, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni idare ediyoruz.
Ha şunu sınır kapısında arabanın içinde 

yarım saat bekletilirken yapsaydınız ya! 
Şimdi atıp tutmak kolay!

Sayın Hasan Pulur’dan izni ile alınmış 
bir siyasetçi görüntüsü sizlere aktarıyo
rum...

ERZURUMLU Avni, seçimde aday, kür 
süye çıkmış, veryansın ediyor, hele “Urus 
kumandanı bana dedi ki!” deyince, 

Hasan isimli bir Erzurumlu dayana
mamış:

“Ula Avni, urus işgalinde sen ananın 
karnında bile değildin, urus paşasıyla 
konuşmak neyin nesi?”

Avni eğilmiş: “Ses etme, kurbanın olam, 
nutuhtur, bu nutuh!”

Bizim Başbakanımız ve hükümeti, so 
nunda da AKP meclis grubu sizlere söylü 
yorum..

İsrail’le 2.5 milyar dolarlık silah ticareti 
yapan hükümetin Başbakanı olacaksın,

Daha yeni, İsrail’e verilmiş, 167 milyon 
dolarlık ihaleyi imzalayacaksın, sonra da 
kalkıp bu “nutukları” atacaksın...

Uçaklarını, tanklarını orada tamir ettiri 
yorsun.

Israilli pilotlar Konya ovalarında çalışı 
yorlar..

Sonra da görüyorsun çocukları bomba 
layıp öldürüyorlar..

Attığın nutuklar da bir işe yarasa, 
katliamın heyecanlı seyircisi olmaktan öte 
ne yapabildiniz ki?

Diyeceksiniz ki en başta Araplar ne yap
tılar ki?

Mısır nerede, Suriye nerede, Suudi 
Arabistan nerede, Ürdün nerede?

Laftan başka ne yapabildiler ki!
“6 Gün Savaşı”ndaki rezillikten sonra 

bir daha İsrail’in karşısına çıkmaya cesaret 
ede medikleri için Filistinlileri öne sürüp 
kendilerini sütre gerisine atıyorlar.

O Araplar ki!.. Rahmetli babam anlatırdı; 
Birinci dünya harbinde Suriye ve Gazze 
cephesinde bizleri arkadan vurmuş, “Sen 
Müslüman, ben Müslüman” dediği erleri 
min ayaklarından potinleri almak için, gece 
uyudukları zaman hançerleyerek öldür
müşlerdi... Rahmetli babam; subay olarak 
bulunduğu bu cephede en büyük kötülüğü, 
ihaneti Arap yapmıştı derdi..

Bunun içinde Arapları hiç sevmezdi...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güler ‘Mift row herkes biriscl sınıl ııanmstır
CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, seçim konuşmalarını bu kez Giresun yöresinden gelen vatandaşların 

bulunduğu Aksu Kıraathanesi’nde yaptı. Güler, bir kısım vatandaşın kendilerine geçmiş dönemde negatif ayrımcılık 
yapıldığını ve dışlandıklarını söylemesi üzerine, “Bizim odağımız insandır. Nereden gelirseniz, hangi kökten, hangi 

mezhepten, hangi bölgeden olursanız olun bizim için insan insandır, ayrımcılık sözkonusu olmaz.” dedi.
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler, seçim gezileri 
kapsamında Aksu 
Birlik Kıraathanesi’n 
de yaptığı konuşmada 
"Nereden gelmiş olur
sa olsun, Gemlik'te 
yaşayan herkes 
Gemlikli'dir ve 
birinci sınıf vatan
daşımızdır." dedi. 
Seçim gezilerini 
aralıksız sürdüren 
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Güler, 
ziyaret ettiği ve daha 
çok Giresun yöresin
den gelen vatandaşla 
rın bulunduğu Aksu 
Birlik Kıraathanesin 
deki kahvehane top 
lantısında bir kısım 
vatandaşın kendileri 
ne geçmiş dönemde

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik zeytin üreti
cilerinden oluşan ve 
Zeytin Komisyonu 
üyeleri, dün eski 
Minibüs Garajı için 
de yaptıkları açıkla
ma ile zeytine sahip 
çıkılmasını istediler. 
Marmarabirlik'in üre 
ticiye yönelik zeytin 
politikalarını da eleş 
tiren komisyon üye 
leri, 14 maddeden 
oluşan iyileştirme 
maddelerini Anka 
ra'ya götürerek çö 
züm arayacaklarını 
söylediler.
"Tüketiciye ucuz ve 
sağlıklı, aracısız 
zeytin yedirmek" 
amacıyla yola çıkan 
Marmarabirlik'in pe 
rakende satış mağa 
zalarını kapatarak 
kooperatifin en 
önemli özelliğinin 
ortadan kaldırıldığı 
m belirtilen açıkla
mada, "Bizler zeytin 
üreticileri komisyo 
nu olarak başlatmış 
olduğumuz bu çalış

negatif ayrımcılık 
yapıldığı ve dışlandık
larını hatta "nereden 
geldiysen  iz oraya 
gidin" dendiğinin hatır 
latılması üzerine, "Bi 
zim odağımızda insan 
vardır, hangi köken 
den, hangi mezhep
ten, hangi bölgeden 
olursa olsun bizim 
için insan insandır, 
ayrımcılık sözkonusu 
olamaz." dedi. 10 yıl 
dır Umurbey'de buna 
benzer düşüncelerin 
olduğunu, Umurbey' 
de de yerlilerin yanı 
sıra sonradan Umur 
bey'e çeşitli bölgeler
den gelmiş insanların 
bulunduğunu ve genel 
de bu insanlara yaban 
cı gözüyle bakıldığını 
söyleyen Güler, kendi

mayla sorunlanmı 
zın temel noktalarını 
ortaya koyup birlikte 
çözüm üretmeyi he 
defledik. Bu amaçla 
hazırladığımız bildiri 
leri Gemlik, Orhan 
gazi ve İznik ilçeleri 
ne bağlı köylerde ve 
ilçe merkezlerinde 
dağıttık. Ardından 
imza kampanyası 
başlattık. Yaklaşık 
iki aydır köylerden 
toplanan imzalar, 
Orhangazi ve Gem 
lik merkezlerinde 
kurduğumuz stant- 
larla sadece üretici
den değil, tüketici
den de imza toplay a 
rak Ankara'ya götü 
rüyoruz. Sorunları 
mızı orada da dile 
getirip taleplerimizi 
ileteceğiz. Biliyoruz 
ki yeni oyunlar 
hazırlanıyor. Tütün 
de, pamukta, pancar 
da, üzümde ve en 
son fındıkta olduğu 
gibi zeytinde de aynı 
oyunlar oynanıyor. 
Birlik bir kooperatif 
tir. Kooperatif üyele 
ri için vardır, üretici

lerinin o insanlara 
belediyenin kapılarını 
sonuna kadar açtık
larını ve dost ellerini 
uzattıklarını, hatta 
Gemlik'teki sivil top 
lum örgütleri ve hem 
şehri derneklerine de 
dost ellerini uzattık
larını, bunu bir beklen 
tiyle değil, insan olma 
nın doğal sonucu 

için vardır. Marmara 
birlik kooperatif gibi 
değil, şirket gibi 
yönetiliyor. Zeytin 
üreticisi birliğin 
umurunda değildir. 
Marmarabirlik ama 
çına uygun faaliyet 
yürütmeli ve talep
lerimize kulak ver
melidir. Zeytin üze 
rinde siyasi parti
lerin oy hesabı yap
masını istemiyoruz. 
Zeytin üzerinde yıl
lardır oynanan oyun 
ların son bulması 
için, zeytin taban 
fiyatlarının belirleme 
hakkının birlik yöne
timine değil, zeytin 
üreticilerine verilme
si için, zeytin maliye 
tini artıran fiyatların 
aşağı çekilmesi ve 
diğer taleplerimiz 
için Ankara'ya 
gidiyoruz. Biz 
zeytin üreticileri 
olarak diyoruz ki, 
sorunlarımızın 
çözümü için, 
haklarımız için 
örgütlenmeli ve 
birlikte mücadele 
etmeliyiz" denildi. 

olarak yaptıklarını ve 
pozisyönu ne olursa 
olsun bundan sonra 
da yapmaya devam 
edeceklerini belirte 
rek, bu anlayışlarının 
karşılığında da bugün 
herkesimden destek 
gördüklerini belirtti. 
İnsanlara siyasi dü 
şüncesine göre, veya 
bölgesine, inancına,

Demokrat Parti, 
yerel seçim çalışma 
lafının startını Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in vizyon pro
jelerinden biri olan 
Kent Hali'nden verir 
ken içlerinde DP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Bay 
ram Demir'in de bu 
lunduğu diğer aday
ların da tanıtımları 
yapıldı. DP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Harun Akın, Kent 
Hali'ninJBursa'da 
hizmette marka ol 
muş Hikmet Şahin'in 
eserlerinden biri 
olduğunu belirterek, 
seçim çalışmalarına 
buradan başlatma 
nın gururunu yaşa 
dıklarım kaydetti. 
Bursa'nın tarımı, tu 
rizmi, sanayisi ve 
doğal zenginlikleri 
ile Türkiye'nin en 
önemli kentlerinden 
biri olduğunu ifade 
eden Akın, Başkan 
Hikmet Şahin'in de 
bu şehrin geleceği 
ne çok önemli katkı 
larda bulunduğuna 
dikkati çekti.
Bursa Büyükşehir / 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, seçim 
startını özellikle 
Kent Hali'nden ver
meyi tercih ettikleri
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mezhebine göre bakı
lamayacağını söyle 
yen Güler, Gemlik'te 
yaşayan herkesin ken 
dini daha fazla Gem 
likli hissetmesi ve 
hemşehrilik duygu^ 
larıyla, dayanışma 
ruhunu geiiştirebil 
mek için belediye ola 
rak üzerimize görevler 
düşüyor. Yapacağımız 
çeşitli sosyo kültürel 
etkinlik ve buluşma 
larla Gemlik'i herkesle 
beraber ve ortak akılla 
yöneteceklerini, 
zaten Umurbey'de de 
aynı uygulamaları 
yaptıkları için bugün 
giremeyeceği yer, 
çalamayacağı kapı 
olmadığını belirtti. 
Seçim gezileri boyun
ca klasik siyasetçi 

ni belirterek, "Kent 
Hali, Bursa'nın yeni 
halinin gösterge
sidir. Ulaşım, kent 
sel dönüşüm, çevre, 
altyapı, kültür-sanat 
ve sosyal projelerle 
Bursa 'daki değişi 
minjşaretidir" dedi.
DP İl Başkanı
Füsun Yaşar ise 
Hikmet Şahin ile 
çıkılan yürüyüşün 
büyük başarılara 
gebe olduğunu 
kaydetti. Seçim 
startını verdiklerini 
bundan sonra dur
madan gece gündüz 
çalışacaklarını ifade 
eden Yaşar, "Hikmet 
Şahin'e ve DP'ye 
destek verin. Kaza 
nan Bursa olsun" 
diye konuştu.
Seçim startına

ağzıyla söz
vermek ya da 
vaat etmektense 
halkın önüne bir 
vizyon koymayı ve 
birlikte ulaşılabilecek 
hedef leri göstermeyi 
önem sediklerini 
belirten Fatih Güler, 
bunda da başarılı 
olduklarını, halkın 
samimiyetleri ne 
güvendiğini, 
gittikleri her yerde 
kendisine sıcak 
ilgini gösterildiğini, 
sıklıkla 3 saate varan 
ve sık sık alkışlarla 
kesilen konuş
malarının doğru 
çizgide ilerlediklerinin 
göstergesi olduğunu 
belirterek sıcak 
ilgi için herkese 
teşekkür etti.

DP Osmangazi 
Belediye Başkan 
Adayı Yakup 
Aktaş, Karacabey 
Adayı Şaban 
Yalaz, Kestel Adayı 
İbra him Uygur, 
Gemlik Adayı 
Bayram Demir, 
Mustafa Kemalpaşa 
Adayı Salih Tetikcan 
ile Demirtaş 
Belediye Başkanı ve 
Adayı Mümin 
Tüfek de katıldı. 
Başkan Şahin, 
beraberindekiler 
daha sonra Hal 
Komisyoncuları 
Derneği Başkanı 
Şeref Gündoğdu ve 
Hal-Koop Başkanı 
Mehmet Toplan ile 
hal esnafını ziyaret 
ederek dertlerini 
dinledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytin Komisyonu...
Zeytin üreticileri Marmarabir 

lik’in zeytin alım ve fiyat politi 
kalarına karşı ilk düzenli tepki 
sini Umurbey’de yaptıkları mi 
tingle gerçekleştirdiler.

O günden sonra zeytin üreti
cisinin durumu iyileşeceğine 
kötüleşti.

Zeytin üreticisinin girdileri 
olan, işçilik, mazot, gübre ve 
ilaç fiyatları artarken, zeytin fi 
yatları yerinde saydı.

Bunun anlamı köylünün fakirleşmesidir.
Ülkenin en büyük zeytin alimini gerçek

leştiren Birlik kendi ortağını fakirleştiriyorsa, 
bu gidişte bir terslik var demektir.

Bu yıl, Üretici Zeytin Hali’nde doğru 
dürüst alıcı yoktu.

Tüccar, tavan olan 200 taneli zeytini 
üreticinin elinden 2.80 lira ile 3 liradan 
topladı.

Üretici zeytini bu fiyatlara mal edemez.
Bizim üreticimiz, genelde aile ziraati yap

tığından, yani kendi ürününe kendi baktığı ve 
hasadını kendisi topladığı için, işin içinden 
çıkıyor.

Kendi emeklerini ücrete vursalar, haneye 
zarar yazar.

Aslında, zeytinden iyi para kazanan 
üreticinin artık kazanma şansı kalmadı.

İşte bu nedenle üreticiler haklarını aramak 
içini yollara çıkıyor.

Tüccardan beklediklerini alamadıkları için, 
Marmarabirlik yönetimine karşı, demokratik 
taleplerini üreticilere ve kamuoyuna duyu
ruyorlar.

Köy köy, ilçe ilçe gezerek imza kampan 
yaları düzenliyorlar..

Zeytin üreticisi önümüzdeki yıllarda da bu

durumun devam etmesi sonucu, zeytin üreti
minden vazgeçer.

Zeytin ağacının sayısı o kadar çok arttı ki, 
ister istemez üretim de çoğalacak, artan üre
tim karşısında tüketiciye satış fiyatları daha 
da düşecektir.

Gemlik zeytininin sofralık ürün kalitesini 
düşürmeden, fiyatlarının da üreticiyi koru
ması gerekir.

Geçimini salt zeytinden sağlayan üretici 
ler artık, geçimini sağlayamaz oldular.

Alternatif üretime geçmek zorundalar.

Bu da zeytinliklerin kesilerek, yer
ine diğer tarım ürünlerine yönelmek
ten mi geçecek.

Zeytin üreticisi bu nedenle sokakta.
Ben bu yaşıma kadar böylesini hiç 

görmemiştim.
Bir yandan da sevindim.
Genç üreticiler, hak arayışlarını 

demokratik bir şekilde yerine getiri 
yortar.

Amaçlarına ulaşmalarını dilerim.
Marmarabirlik yöneticilerinin bu gençlerin 

isteklerini dikkate almasını bekle rim.
Tekelci kapitalizm giderek, köylülüğü 

bitiriyor.
Hükümetin tarım politikası, küçük üretici

den yana değil.
Büyük işletmeciliğe doğru gidişin tohum

lan ekildi.
AB ve IMF politikaları giderek kapitalist 

olan, yeni büyük toprak sahiplerini yarata
cak.

Bakın çevrenize, fındık üreticisi, tütün 
üreticisi, pamuk üreticisi, meyva ve sebze 
üreticisinin hali duman.

İlerinde yabancı sermaye gelip, zeytinlik
leri alırsa şaşmayın.

O zaman bugünün toprak sahibi köylüler, 
büyük toprak sahiplerinin yanında işçi ola
caklar.

Sahillerimizdeki zeytinlikleri kesip, bina ile 
donatan köylülerin giderek kendi yaşadıkları 
yerde azınlıkta kalıp, efendisi olduğu toprak
larda önce manavlık, sütçülük, sonra bak 
kallık yaptıktan sonra ise sitelerde kapıcılığa 
razı olacakları gibi bir durum bu.

Genç üreticileri, örnek mücadeleleri 
nedeniyle kutluyorum.

ızyon OpI KISA BİR ARADAN SONRA
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ.

İstiklal Caddesi Hakbankası Karşısı No: 1/A 

Tel:H22l513 92 40 GEMLİK

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAGE RROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10, kat Satılık veya Kiralık_______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 65.000- 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+İ* 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
trFp^e^dÖğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
körfez man 7 ara 1.1 SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

Özgür KARA KAYA 
iletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com
V ■

te
Yaşamdan 

Çizgiler

Karne zamanı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Osmangazi 
Belediyesi Ördekti 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen 
törende en başarılı 
antrenörler, spor 
adamları ve vefa 
ödülleri dağıtıldı. 
Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği 
(TÜFAD) Bursa 
Şubesi tarafından 
teşvik amacıyla her 
av düzenli olarak 
düzenlenen "Meşin 
Yuvarlak Başarı 
Ödülleri"nin Aralık 
ayı sahipleri arasın
da Gemİikspor 
14-16 yaş gurubu 
takımının grup 
birincisi olmasında 
büyük katkısı 
bulunan Antrenör 
Ömer Erdem'de 
yer aldı.

Çevre «e Çocuk' illi görüyor
Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyatro 
sunda sahnelenen ' 
Çevre ve Çocuk' adlı 
yoğun ilgi görüyor. 
'Yıldırım Belediyesi 
Ücretsiz Çocuk Ve 
Gençlik Tiyatro 
Günleri' kapsamında 
her Cumartesi, 
Tiyatro Evi tarafın
dan sahnelenen 
oyun, savaşın ya 
şandığı ülkelerdeki 
çocukların durumu 
nu ve ruh halini 
konu alıyor. 
Her hafta yüzlerce 
izleyici ile buluşan

Ördekti Kültür 
Merkezinde gerçek
leştirilen ödül töre
nine CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Vali 
Yardımcısı Halis 
Arslan, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı 
Tuğlle çok sayıda 
spor adamı katıldı.

BAŞARIYA ÖDÜL 
14-16 yaş grubunda 
takımlarını şampi 
yon yapan antrenör
ler Vahâp Çetıner 
(Mu danyaspor) . 
Oktay Demirci 
(Yavuz Selim) 
Sait Taşkesen 
(Arabayatağı) Ömer 
Erdem (Gemİikspor) 
ve Harun Şen (Bursa

'Çevre ve Çocuk' 
isimli oyun, slayt 
gösterileri, ışık 
efektleri ve sahnele
nen oyun ile genç
lerin ilgisini çekiyor. 
Organize ettikleri 
şenlikler ile Yıldırım 
İlçesi sınırlarını 
aştıklarını belirten 
Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyat 
rosu Müdürü Engin 
Dörtkardeş, "Bilhas 
sa çocuklar ve genç 
ler tiyatro izlemeyi 
çok seviyor. Yıldırım 
İlçemizde bulunan 
tüm okullarımıza

Merinos) ödül aldı. 
Törende ayrıca; 
Tuncay Öztürk ant 
renörlere yardımcı 
olmak için açtığı 
veb site nedeniyle 
ödüllendirilirken en 
başarılı spor 
adamı olarak 
da Gürsu 
Belediyespor 
masörü Mehmet 
Cengiz Kaplan ile 
Zaferspor masörü 
Fikret Şimşek 
seçildi.

ÖRNEK DAVRANIŞ 
Bir çarpışma 
sonrası dili boğazına 
kaçan kaleci 
Cemal'e yaptığı ilk 
müdahale ile oyun
cunun hayatını kur
tardığı için Aralık 
ayının spor adamı 
seçilen Gürsu

ücretsiz tiyatro keyfi 
yaşatmanın yanı sıra 
, ilçemiz dışındaki 
Nilüfer, Osman gazi 
ve Orhangazi 
ilçelerinden bizleri 
randevu için arayan 
okullarımız ve 
derneklerimiz var. 
Bu olay gurur veri
cidir. Yıldırım 
Belediye Başkanı 
mız Özgen Keskin 
beyin kültür sanata 
olan bakış açısı ve 
ufku bizim bu 
konudaki adım
larımızı sıklaştır
mamızı sağlıyor. ,

Belediyespor 
masörü Mehmet 
Cengiz Kaplan 
ayakta alkışlandı. 
Kaleci Cemal'in 
de katıldığı törende 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, 
amatör maçlarda 
yaşanan sağlık 
sorunlarına dikkat 
çekerek masörlüğün 
geliştirilmesi 
için çalışma yap
manın çabası içinde 
olduklarını belirtti. 
Aralık ayının 
ahde vefa ödüllerini 
işe Vahit İleri, 
Özmetin Erkut, Fan 
Kulüp adına başkan 
Ali Ademoğlu ve 
Bursaspor eski 
divan kurulu 
başkanı Kadir 
Şenkaya'ya ödül 
verildi.

Bu doğrultudan 
hareketle 
şenliklerin birini 
bitirmeden diğerini 
başlatıyoruz " 
diye belirtti. 
Çocukların sosyal 
gelişimi için üzer 
lerine düşen 
görevi yerine 
getirdiklerini 
belirten Engin 
Dörtkardeş bu hafta 
sonu oynanacak 
oyunlara tüm 
BursalIları davet 
ederek şenliğin 15 
Mart'ta kadar süre
ceğini ifade etti.

Karne, öğrencilerin notlarını gösteren 
bir çizelgedir.

Öğrenciler ve öğretmenler içinde tatilin 
başlangıcıdır. Her karne zamanı gelince 
notları iyi olanlarda sevinç zayıf olanlarda 
üzüntü olur.

Çocuklardan beklenen güzel bir karne 
getirmeleridir. Bunun aksi olduğunda veri 
len tepki katı bir tutumsa çocuk notlarını 
değiştirebilmekte ve bunalımlara gire
bilmektir. Hatta eve gitmemeyi göze alan
lar da bulunmaktadır.

Zayıf olan karne çocukta kendini yeter
siz hissetme derslerden uzaklaşma gibi 
davranışları da ortaya çıkarabilecektir.

Karne öğrencilerin kabusu haline 
gelebilmektir.

Bu açıdan çocuğun geleceğinde belir
leyici tek ölçüt karne değildir.

Başarı kadar başarısızlığın da hayat 
gerçeği olduğu hatırlanmalıdır. Buradan 
hareketle bir karne fıkrasını anımsarsak :

Afacan, yıl sonu karnesini babasına 
uzatır.

Karneyi inceleyen baba:
"Ben hayatımda bu kadar berbat bir 

karne görmedim," diye kükrer. "Nedir bu 
böyle, ha? Bütün notlar zayıf."

"Bilmem, baba..." diye yanıtlar, Afacan.* 
"O karneyi sandığın içinde buldum ve 
üstünde de senin adın yazıyor." r

Notları kötü olduğu için çocuğun 
yargılanması cezalandırılması notları iyi 
olan kişilerle karşılaştırılması yanlış 
davranışlardır. Çocuğun notları iyi de ola
bilir kötü de ilk Verilen tepkinin onların 
sevildiği yönde olmasında fayda vardır.

Onlara hiç bir baskı yapmayarak onları 
kazanmaya çalışmalıdır.

Eğitim yılının kış ve yaz tatilleri korku 
ve kaygının günlerine dönüşmemelidir. 
Karnenin kötü olması yüzünden çocuklar 
tatilden mahrum bırakılmak yerine;
Onların yeteneklerine ilgi alanlarına değer 
verilmeli ve desteklenmelidir.

Bir de bakılması gereken diğer nokta 
hangi davranışları kazandı ve neleri 
öğrendiğine bakılmasıdır.

Sevgiyle beraber başarıya yürüyen 
öğrenmenin mutluluğunu yaşayan; insana 
değer veren anlayışı benimsemektir.

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

KAYIP BEKO CASIO MARKA 499 TR MODEL A2K-50101461 seri nolu yazar kasa 
ruhsatım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. TAHİR DOLAŞKAN faik 1W internette mpltalspltsia

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK VE VURDUMDUYMAZLIK

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

Son günlerde malum ilçemiz büyük bir 
şantiye haline geldi.

Gerek yollar, gerekse inşaatlar açısın
dan...

Ancak sorun var yine. Bir telaş bir 
gürültü. Tablodaki görüntü şu: Gemlik araba 
kaynıyor. Ara sokaklar araba yığını halinde.

Bunu bile bile işçileri ve iş makinelerini 
sabahın köründe getiriyorlar. Bir bakıyorlar 
çalışma yapılacak yerde araba dolu. Bu sefer 
de hoparlörle anons.ettiriyorlar. 'Yol (asfalt) 
çalışması yapılacağından....... plakalı araç
sahibi lütfen aracınızı bulunduğu yerden 
kaldırınız.' Böyle bir saçmalık elbette yok 
Çünkü araç sahibinin evinin önü ve doğal 
olarak bırakıp gitmiş arabayı. Hep yarım 
yamalak işler yapıyoruz.

Son zamanlarda bu işe el atıldı ve bir gün 
öncesinden artık haber verilmeye başlandı.

Bununla da bitmiyor tabii. Bir bakmışsınız 
açılan çukurlar kapatılmamış. Ya da yolun 
kapalı olduğunu gösteren en ufak ne bir 
tabela, ne de bir işaret var. Şoför geri geri 

t gitmek zorunda kalıyor. Yayalar kaçacak yer 
arıyor. Bir de bunun gece görüşünü 
düşünün.

Şimdi bu durum özellikle Eski Pazar 
Caddesi için geçerli. Uzun uzadıya bir çukur.

" Arabalar yânlara park edilmiş. İşin içinden 
çıkın çıkabilirseniz. Her daim polis de olmu 
yor. Çile vatandaşım çtîe.

Bu durumda kim suçlu? Ben kontrol 
mekanizmasından yanayım. Paslaşma 
usulü...

Sinerjiden yoksun bir toplumda bu 
mekanizmanın işlememesini artık kanıksamış 
durumda. Bu da bir eksiklik elbette.

Yolların darlığı bir yanda, yollarda düşün 
cesizce yapılan hareketler bir yanda.

Düzensizlikten Gemlik'in her köşesi nasi 
bini alıyor. Sizlerden gelen maillerde sürekli 
eleştiri ve şikayet var. Ne olacak bu durum 
diye?

Bugüne kadar yapılanlar yapıldı. Yapılma 
yanlar ortada kaldı. Bundan sonrasını zaman 
gösterecek. Yeni oluşumlarla bölgeler 
arasında Gemlik'in yüzünü dışa yansıtacak 
çabaların gerçekleştirilmesi gerek.

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GŞM; (0538) 322 70 73

■ Sahibinden satılık 
mmÜmîi ^98 model LPG li Kartal
OTOMOBIl GSM: (0.532) 468 68 90

NÖBETÇİ ECZANE
22 Ocak 2009 Perşembe 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Karfez
•KoılR'la İlk «oaiON siyasi «azitc»!

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUY4JN OKUTUN

G 
E-

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03

- Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57

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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

99

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 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 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
GOven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3261 

FİYATI : 50 Kr. (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 

ISSIZ ADAM 
ll.30-l4.00 
İ6.30-19.00

21.15
ŞEYTANIN PABUCU 
I4.l5l6.l5-I9.l5

Rezervasyon 
(Tel: 515 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
2008-2009 
öğretim yılı Masa 
Tenisi müsabakaları 
ilçe birinciliği 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Liselerden 3 kız 
takımı ile 4 erkek 
takımının katıldığı 
müsabakalarda 
derece alanlara 

- madalyaları 
düzenlenen 
törenle verildi. 
Kızlarda takım 
olarak Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi birinci 
olurken ikinciliği 

j. Kız Meslek Lisesi, 
üçüncülüğü de 
Gemlik Lisesi aldı. 
Bireysel olarak 
kızlarda Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Nilşu Sertaslan, 
Tuğba Aybek, 
Aslıcan Kılıç, 
Nazan Çolak, 
Kız Meslek 
Lisesinden Burcu 
Mete, Cansu Kaya, 
Ecem Bayırh, 
Gemlik Lisesinden 
Melek Polatlı,.
İrem Akın ve Fatma 
Peker dereceleri 
paylaşırken Erkekler
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Masa Tenisi yarışmalarında dereceye giren okul takımları ve,öğretmenleri ne birlik

takım halinde 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci, 
Endüstri Meslek 
Lisesi ikinci, 
İmam Hatip 
Lisesi üçüncü 
ve Gemlik Lisesi 
dördüncü oldu. 
Bireysel olarak 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Mehmet Ali 
Orman, Ali 
Kadir Has,. Ömer 
Melih Kılıç, Anıl

Kaan Kurtay, 
Endüstri Meslek 
Lisesinden 
Yunus Emre 
Eker, Osman 
Çam, Hakan Avşar, 
Gemlik Lisesinden 
Murat Karakuş, 
Cemre Tiger, 
M. Akif Erol, 
İmam Hatip 
Lisesinden Ömer 
Özen, Süleyman 
Araş ve İlyas 
Öner dereceleri 
paylaştılar.
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Fjruk Güzel, Belediye Iskelesi’nin kültür amaçlı kullanılmasını istedi

"Mı a m Mm ıııtf
Belediye Iskelesi’nin atıl durumda bırakılmasının Gemlik halki için kayıp olduğunu 
söyleyen eski DP İlçe Başkanı ve işadamı Faruk Güzel, Gemlik Belediye Iskelesi’nin 
turizm amaçlı yolcu taşımacılığı ile restoran yapılarak kullanılması için cesur bir 
belediye başkanının olması gerektiğini söyledi. DP Başkan adayı Bayram Demir’in 
Kurşunlu beldesine yaptırdığı balıkçı barınağını örnek gösteren Güzel, Gemlik 
Belediyesinin Ulaştırma Müsteşarlığına yazı yazarak, Gümrüklü sahayı kapattığını 
ve gemilerin yanaşmasının kaldırıldığını bildirmesini istedi. Haberi sayfa 3’de

I Kurul us*19731

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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ftralık ayının ENleri 
ödüllerini aldı

Osmangazi Belediyesi Ördekti Kültür 
Merkezinde düzenlenentörende en 
başarılı antrenörler, spor adamları ve 
vefa ödülleri dağıtıldı. Gemlik’ten 
Gemlikspor 14-16 yaş gurubu takımı 
nın Antrenörü Ömer Erdem'e de ödül 
verildi. Haberi sayfa 6’da

CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Aksu Kıraathanesinde konuştu:

“Gemlik'te yasayan herkes 
birinci simi vatandaştır"
CHP Belediye Başkan adayı Fatih 

Mehmet Güler, seçim konuşmalarını 
bu kez Giresun yöresinden gelen va 
tandaşların bulunduğu Aksu Kıraat 
hanesi’nde yaptı. Güler, bir kısım 
vatandaşın kendilerine geçmiş dönem 
de negatif ayrımcılık yapıldığını ve dış
landıklarını söylemesi üzerine, “Bizim 
odağımız insandır. Nereden gelirseniz, 
hangi kökten, hangi mezhepten, hangi 
bölgeden olursanız olun bizim için in 
san insandır, ayrımcılık sözkonusu ol 
maz. ” dedi. Haberi sayfa 4 ’de

Zeytinine sahip
cık kampanyası

Gemlik, Orhangazi ve İznikli zeytin üreticile 
rinden oluşan Zeytin Komisyonu üyeleri yaptık
ları açıklamada, zeytine sahip çıkılmasını iste
diler. Marmarabirlik’in üreticiye yönelik poli
tikalarını eleştiren komisyon üyeleri, 14 madde
den oluşan iyileştirme önerilerini Anakara'ya 
götürerek çözüm arayacaklar. Haberi sayfa 4'de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Zeytin Komisyonu
Gemlik, İznik ve Orhangazili zeytin üreti

cilerinin oluşturdukları “Zeytin Komisyo 
nu”nu ilk kez duydum.

Fotoğraflarına baktığımda daha çok 
genç üreticilerden oluşan bu önce grup, 
köy köy, ilçe ilçe gezerek zeytin üreti
cisinin kötü gidişinin önüne geçilmesi için 
mücadele başlatmışlar.

Demokratik taleplerini 14 maddede sıra 
Ismışlar.

Hedefteki eleştirilen kurum ise Marma 
rabirlik.. Devamı sayfa 5’de

ilçe Lig Heyeti tarafından düzenlenen 2008-2009 öğretim yılı Masa 
Tenisi müsabakaları ilçe birinciliği dün yapıldı. Haberi sayfa 8'de

Gazzeli 
öğrencilere 
Gemlikten 
yardım eli 

uzandı
Gazze halkına yar 
dim amacıyla okul 
larda toplanan yar 
dim miktarının 40 
bin lirayı bulduğu 
açıklandı. İlçe Milli 
Eğitim Müdür Yar 
dımcısı Hüseyin 
Zan, kampanyanın 
Cuma gününe kadar 
uzatıldığını söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

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


Sayfa 222 Ocak 2009 Perşembe Gemlik Karfez

Emli öğrencilere tolilı'iııı yardım ili inandı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı Müsteşarlı 
ğı'nın yayınladığı 
genelge doğrul
tusunda tüm 
yurtta olduğu 
gibi Gemlik'te de 
Gazze halkına 
yardım amacıyla 
okullarda toplanan 
yardım miktarı 
40 bin lirayı 
buldu.
İlçe Milli Eğitim

Şube Müdürü 
Hüseyin Zan, 
konu hakkında 
yaptığı açıklamada; 
Gemlik'te bulunan 
28 kurum arasında 
öğrenci velileri 
ile Milli Eğitim 
personeli arasında 
yapılan yardım 
kampanyasından 
35 bin lira top
landığını bildirdi. 
Zan, yardım etmek 
için taleplerin 
devam etmesi

nedeniyle de kam 
panyanın Cuma 
günü akşamına uza
tıldığını duyurarak 
"Uzamayla birlikte 
toplanacak miktarın 
40 bin liraya yük
selmesini bekli 
yoruz" dedi.
Toplanan 35 bin 
liranın Bakanlığın 
açmış olduğu 
hesaba yatırıldığını 
da belirten 
Hüseyin Zan, 
"Okullara dağıtılan

yardım zarfları 
idare temsilcisi, 
öğretmen temsilcisi, 
okul aile birliği 
temsilcisi ve 
öğrenci temsilcisin
den oluşan korniş 
yon tarafından 
açılıp sayılarak 
tara fıma teslim 
ediliyor" dedi.
Toplanan paranın 
Gazze'deki öğrenci
lerin eğitimleri 
için kullanılacağı 
öğrenildi.

Zeytin sektörünün baş belası atık "kara su", Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile 
Marmarabirlik'in ortak çalışması sonucunda bembeyaz oldu. Pilot arıtma tesisinde başarı sağlanması üzerine UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Cengiz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Taviloğlu ile birlikte tesisi inceledi, çalışma hakkında bilgi aldı.

Zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe büyük 
sıkıntı yaratan 
ve arıtılması 
konusunda şu 
ana kadar başarı 
sağlanamayan 
atık kara su, 
Uludağ Üniversitesi 
ile Marmarabirlik'in 
ortak çalışması 
sonucunda 
uluslararası 
deşarj niteliklerine 
uygun olarak

I arıtıldı. 
UÜ Mühendislik 
Fakültesi Çevre 
Mühendisliği 
Bölümü'nün kara 
su pilot arıtma 
projesi, 
Marmarabirlik 
Başköy Entegre 
Tesisleri'nde başa 
rıyla gerçekleştirildi. 
Projede sağlanan 
başarı nedeniyle 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof.
Dr. Mete Cengiz, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Esvet 
Açıkgöz, Mühendis 
lik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Sedat Ülkü, 
Çevre Mühendisliği 
Bölümü Başkam 
Prof. Dr. Hüseyin 
Savaş Başkaya, 
Çevre Teknolojileri 
Anabilim Dalı 
Başkanı ve Proje 
Yürütücüsü Prof. 
Dr. Kadir Kestioğlu

ile birlikte 
Marmarabirlik 
Entegre Tesisleri'ne 
gitti. Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu, Genel Müdür 
İsmail Muzaffer Eren 
ve Entegre Tesisler 
Müdürü Ertuğrul 
Doğanalp tarafından 
karşılanan 
üniversite heyeti, 
önce tesisleri 
gezdi.
Rektör Prof. Dr. 
Mete Cengiz, 
"Dünyanın En Büyük 
Zeytin Üreticisi" 
sloganıyla üretim 
yapan Marmarabir 
lik'in üretim 
tesislerini beğendi. 
Zeytin yıkama, 
paketleme, vakumla- 
ma ve zeytinyağı 
ünitesini gezen 
heyet, son olarak 
pilot uygulaması 

yapılan arıtma 
tesisini inceledi. 
Tesisler ilgili bil
gilendirmeyi ise 
UÜ Öğretim Üyesi, 
Proje Yürütücü 
Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Taner Yonar 
ile Marmarabirlik 
Çevre Müdürü 
Mehmet Şen yaptı.

PROJENİN DETAYI 
Uludağ Universite- 
si'nin sağladığı 
bilimsel ve maddi, 
Marmarabirlik'in 
de lojistik desteğiyle 
gerçekleştirilen 
pilot projede, 
zeytin kara suyuna 
fizikokimyasal ileri 
arıtma teknikleri 
uygulandı. Amacın, 
gerçek ve büyük 
ölçekli uygulamada 
doğabilecek sorun
ları saptamak 
olduğu belirtildi.

Bundan da önem
lisinin, işletme 
maliyetini gerçeğe 
yakın belirlemek 
olduğu kaydedildi. 
Pilot arıtma son
rasında ortaya çıkan 
suda uluslararası 
deşarj kalitesinin 
yakalandığı belir
tilirken, ayrışma 
sırasında çıkan 
yağ içerikli çamurun 
ise sabun üreti
minde kullanılabilir
liği incelenecek. 
Kimyasal çamur 
için alternatif 
arayışları sürüyor.

REKTÖR: SONUÇ 
MÜKEMMEL 
Uludağ Üniversitesi 

Rektörü Prof. 
Dr. Mete Cengiz, 
incelemenin ardın
dan gözlemlerini 
aktarırken, "sonucun 
mükemmel olduğu 
nu'* söyledi.
Rektör Cengiz, 
"Hep birlikte gördük. 
Katran rengindeki 
atık kara su berrak 
hale gelmiş. Bu pro
jede emeği geçen 
bütün arkadaşlarımı 
kutluyorum" dedi. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu da, 
sektörün en önemli 
problemlerinden 
biri olan ve çevre 
kirliliği yaratan 
zeytin kara suyunun 

arıtılması konusun
da Uludağ Üniver
sitesi ile birlikte 
yürüttükleri çalış
madan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdi. Taviloğlu, 
"Günümüzde çevre 
sağlığı pek çok 
sorunun önüne 
geçti. Marmarabirlik 
olarak üzerimize 
düşeni yapıyoruz. 
Başarılı sonuçlanan 
pilot çalışmanın 
son aşaması maliyet 
tespitine yönelik 
olacak. Başta sayın 
rektör olmak üzere 
değerli bilim 
adamlarımıza 
teşekkürlerimizi 
sunuyoruz" dedi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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fjaruk Güzel, Belediye Iskelesi’nin kültür amaçlı kullanılmasını istedi

YazıYORUM
. Diş Hekimi

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

Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Belediye İskele 
si’nin atıl durumda 
bırakılmasının 
Gemlik halkı için 
kayıp olduğunu 
söyleyen eski 
DP İlçe Başkanı 
ve işadamı Faruk 
Güzel, Gemlik 
Belediye Iskelesi’nin 
turizm amaçlı 
yolcu taşımacılığı 
ile restoran 
yapılarak kullanıl
ması için cesur 
bir belediye 
başkanının 
olması gerektiğini 
söyledi. 
Bu görünüşte 
bir belediye 
başkanının da 
DP adayı Bayram 
Demir olacağını 
belirten Güzel, 
iddialı konuştu. 
Önümüzdeki 
seçimlerde 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir'in 
Kurşunlu beldesinde 
yaptırdığı Balıkçı

iwı m Kanalar lalı simim nw
Umurbey’de çam 
ağaçları ile kaplı, 
yeşillikler içerisinde, 
İznik Gölü ile Gemlik 
Körfezi'nin az 
bulunur manzarası
na hakim, Umur 
bey'e kuşbakışı 
bakan, en güzel 
tepelerinden biri 
olan Aytepe, modern 
bir tesise kavuştu. 
Aytepe projesi 
2 kat mutfak, 1 kat 
restaurant ve yarı 
açık oturma terasın
dan oluşmakta. 
Tesisin işletmesi 
26 Ocak Pazartesi 
günü saat 14'de 
Umurbey Belediyesi 
Toplantı Salonu’nda 
pazarlık usulü 
ihaleye verilecek. 
Kayalar Kafe, 
Gemlik Körfezi’ne 
kuş bakışı bakan 
ve Celal Bayar Vakıf 
Müze, Kütüphane 
ve Anıt Mezara çok 
yakın bir yerde

Barınağı’m örnek 
olarak gösterdi. 
1959 yılında 
yapımına başlanan 
ve 1960 yılında 
Ulaştırma Bakanlı 
ğı’nın malı olarak 
hizmete giren 140 
metre boyundaki 
iskelenin 1965 
yılında Gemlik 
Belediyesi’ne 

bulunurken, 
bodrum katta 153,64 
m2, zemin katta 
144,67 m2, çatı 
arasında 74,93 m2 
olmak üzere toplam 
373,24 m2 alan 
bulunuyor.
Tesisler ile ilgili bilgi 

21 liraya devir 
yapıldığını hatırlatan 
Faruk Güzel, 
"iskele için Gemlik 
Belediyesi Ulaştırma 
Müsteşarlığına 
bir yazı yazarak 
gümrüklü sahayı 
kapattığını ve 
gemilerin yanaş
masının kaldırıldığımı 
yazması yeterli 

veren Umurbey 
Belediyesi Başkan 
Vekili Mustafa 
Bostancı, "Her iki 
tesisimizinde işlet 
me ihalesini alacak 
kişi ya da firmalar, 
müşterilerini 
eşsiz Gemlik 

olacaktır. Daha 
sonrasında ise 
Üniversitenin de 
açılmasıyla ileri ki 
yıllarda Gemlik'e 
deniz yoluyla da 
ulaşım daha rahat 
olur. İskele üzerine 
yapılacak çay 
bahçesi ile restoran 
tipi işyerleri ilçe 
turizmine büyük 
katkı sağlar. Ancak, 
bütün bunları yapa
bilecek cesur bir 
belediye başkanı 
gerekli, bu da bizim 
adayımız Bayram 
Demir olacaktır" 
dedi.
Güzel, Mudanya'ya 
bağlı Güzelyalı'yı 
da örnek göstererek, 
"Nasıl Güzelyah'ya 
sadece tek bir 
gemi yanaşıyorsa, 
Gemlik İskelesi’ne 
de bir gemi yanaşır. 
O da yolcu getirmek 
için olmalıdır.
O’nun dışında 
tamamen turizme ■ 
dayalı kullanılacak 
bir iskele konumuna 
getirilmelidir." dedi.

manzarasıyla 
ağırlama şansını 
yakalarken, 
bölgemizdeki çok 
sayıda işletmeye 
göre daha avantajlı 
durumda hizmet 
verme imkanını 
bulacaklar." dedi.

Onur her şeyin 
önünde olmalıdır

Başbakan Tayyip Erdoğan kendisi itiraf 
etti:

“Ben bölgeyi gören, Ramallah sınır 
kapısında, arabanın içinde yarım saat bek
letilmiş bir Başbakan olarak konuşuyo
rum!”

Haaa, işte şimdi duralım...
Keşke bunu itiraf etmeseydi..
Binlerce yıllık tarihi olan, koca Türk mil

letinin Başbakanı, 1948 yılında sadaka 
niyetine kurdurulmuş 6 milyonluk bir toplu
luğun kapısında bekletilemez..

Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı sınır 
kapısında yarım saat arabanın içinde bekle
mez, “Bu ne rezalet?” der çeker, döner, si 
neye çekmez.

Orada yapılanları kendisi kabullense 
bile, bu vatanın has evlatları kabul edemez. 
Etmiyoruz da..

Sayın Başbakan Hem bunu sineye çeke
ceksiniz, hem de şimdi esip gürleyeceksi 
niz!

“Bu ne perhiz, ne bu lahana turşusu “ 
Mecliste kürsüye çıkmış diyor ki;
“Biz bakkal dükkânı değil, Türkiye 

Cumhuriyeti’ni idare ediyoruz.
Ha şunu sınır kapısında arabanın içinde 

yarım saat bekletilirken yapsaydınız ya! 
Şimdi atıp tutmak kolay!

Sayın Hasan Pulur’dan izni ile alınmış 
bir siyasetçi görüntüsü sizlere aktarıyo
rum...

ERZURUMLU Avni, seçimde aday, kür 
süye çıkmış, veryansın ediyor, hele “Urus 
kumandanı bana dedi ki!” deyince, 

Hasan isimli bir Erzurumlu dayana
mamış:

“Ula Avni, urus işgalinde sen ananın 
karnında bile değildin, urus paşasıyla 
konuşmak neyin nesi?”

Avni eğilmiş: “Ses etme, kurbanın olam, 
nutuhtur, bu nutuh!”

Bizim Başbakanımız ve hükümeti, so 
nunda da AKP meclis grubu sizlere söylü 
yorum..

İsrail’le 2.5 milyar dolarlık silah ticareti 
yapan hükümetin Başbakanı olacaksın,

Daha yeni, İsrail’e verilmiş, 167 milyon 
dolarlık ihaleyi imzalayacaksın, sonra da 
kalkıp bu “nutukları” atacaksın...

Uçaklarını, tanklarını orada tamir ettiri 
yorsun.

Israilli pilotlar Konya ovalarında çalışı 
yorlar..

Sonra da görüyorsun çocukları bomba 
layıp öldürüyorlar..

Attığın nutuklar da bir işe yarasa, 
katliamın heyecanlı seyircisi olmaktan öte 
ne yapabildiniz ki?

Diyeceksiniz ki en başta Araplar ne yap
tılar ki?

Mısır nerede, Suriye nerede, Suudi 
Arabistan nerede, Ürdün nerede?

Laftan başka ne yapabildiler ki!
“6 Gün Savaşı”ndaki rezillikten sonra 

bir daha İsrail’in karşısına çıkmaya cesaret 
ede medikleri için Filistinlileri öne sürüp 
kendilerini sütre gerisine atıyorlar.

O Araplar ki!.. Rahmetli babam anlatırdı; 
Birinci dünya harbinde Suriye ve Gazze 
cephesinde bizleri arkadan vurmuş, “Sen 
Müslüman, ben Müslüman” dediği erleri 
min ayaklarından potinleri almak için, gece 
uyudukları zaman hançerleyerek öldür
müşlerdi... Rahmetli babam; subay olarak 
bulunduğu bu cephede en büyük kötülüğü, 
ihaneti Arap yapmıştı derdi..

Bunun içinde Arapları hiç sevmezdi...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Güler ‘Mift row herkes biriscl sınıl ııanmstır
CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, seçim konuşmalarını bu kez Giresun yöresinden gelen vatandaşların 

bulunduğu Aksu Kıraathanesi’nde yaptı. Güler, bir kısım vatandaşın kendilerine geçmiş dönemde negatif ayrımcılık 
yapıldığını ve dışlandıklarını söylemesi üzerine, “Bizim odağımız insandır. Nereden gelirseniz, hangi kökten, hangi 

mezhepten, hangi bölgeden olursanız olun bizim için insan insandır, ayrımcılık sözkonusu olmaz.” dedi.
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler, seçim gezileri 
kapsamında Aksu 
Birlik Kıraathanesi’n 
de yaptığı konuşmada 
"Nereden gelmiş olur
sa olsun, Gemlik'te 
yaşayan herkes 
Gemlikli'dir ve 
birinci sınıf vatan
daşımızdır." dedi. 
Seçim gezilerini 
aralıksız sürdüren 
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Güler, 
ziyaret ettiği ve daha 
çok Giresun yöresin
den gelen vatandaşla 
rın bulunduğu Aksu 
Birlik Kıraathanesin 
deki kahvehane top 
lantısında bir kısım 
vatandaşın kendileri 
ne geçmiş dönemde

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik, Orhangazi 
ve İznik zeytin üreti
cilerinden oluşan ve 
Zeytin Komisyonu 
üyeleri, dün eski 
Minibüs Garajı için 
de yaptıkları açıkla
ma ile zeytine sahip 
çıkılmasını istediler. 
Marmarabirlik'in üre 
ticiye yönelik zeytin 
politikalarını da eleş 
tiren komisyon üye 
leri, 14 maddeden 
oluşan iyileştirme 
maddelerini Anka 
ra'ya götürerek çö 
züm arayacaklarını 
söylediler.
"Tüketiciye ucuz ve 
sağlıklı, aracısız 
zeytin yedirmek" 
amacıyla yola çıkan 
Marmarabirlik'in pe 
rakende satış mağa 
zalarını kapatarak 
kooperatifin en 
önemli özelliğinin 
ortadan kaldırıldığı 
m belirtilen açıkla
mada, "Bizler zeytin 
üreticileri komisyo 
nu olarak başlatmış 
olduğumuz bu çalış

negatif ayrımcılık 
yapıldığı ve dışlandık
larını hatta "nereden 
geldiysen  iz oraya 
gidin" dendiğinin hatır 
latılması üzerine, "Bi 
zim odağımızda insan 
vardır, hangi köken 
den, hangi mezhep
ten, hangi bölgeden 
olursa olsun bizim 
için insan insandır, 
ayrımcılık sözkonusu 
olamaz." dedi. 10 yıl 
dır Umurbey'de buna 
benzer düşüncelerin 
olduğunu, Umurbey' 
de de yerlilerin yanı 
sıra sonradan Umur 
bey'e çeşitli bölgeler
den gelmiş insanların 
bulunduğunu ve genel 
de bu insanlara yaban 
cı gözüyle bakıldığını 
söyleyen Güler, kendi

mayla sorunlanmı 
zın temel noktalarını 
ortaya koyup birlikte 
çözüm üretmeyi he 
defledik. Bu amaçla 
hazırladığımız bildiri 
leri Gemlik, Orhan 
gazi ve İznik ilçeleri 
ne bağlı köylerde ve 
ilçe merkezlerinde 
dağıttık. Ardından 
imza kampanyası 
başlattık. Yaklaşık 
iki aydır köylerden 
toplanan imzalar, 
Orhangazi ve Gem 
lik merkezlerinde 
kurduğumuz stant- 
larla sadece üretici
den değil, tüketici
den de imza toplay a 
rak Ankara'ya götü 
rüyoruz. Sorunları 
mızı orada da dile 
getirip taleplerimizi 
ileteceğiz. Biliyoruz 
ki yeni oyunlar 
hazırlanıyor. Tütün 
de, pamukta, pancar 
da, üzümde ve en 
son fındıkta olduğu 
gibi zeytinde de aynı 
oyunlar oynanıyor. 
Birlik bir kooperatif 
tir. Kooperatif üyele 
ri için vardır, üretici

lerinin o insanlara 
belediyenin kapılarını 
sonuna kadar açtık
larını ve dost ellerini 
uzattıklarını, hatta 
Gemlik'teki sivil top 
lum örgütleri ve hem 
şehri derneklerine de 
dost ellerini uzattık
larını, bunu bir beklen 
tiyle değil, insan olma 
nın doğal sonucu 

için vardır. Marmara 
birlik kooperatif gibi 
değil, şirket gibi 
yönetiliyor. Zeytin 
üreticisi birliğin 
umurunda değildir. 
Marmarabirlik ama 
çına uygun faaliyet 
yürütmeli ve talep
lerimize kulak ver
melidir. Zeytin üze 
rinde siyasi parti
lerin oy hesabı yap
masını istemiyoruz. 
Zeytin üzerinde yıl
lardır oynanan oyun 
ların son bulması 
için, zeytin taban 
fiyatlarının belirleme 
hakkının birlik yöne
timine değil, zeytin 
üreticilerine verilme
si için, zeytin maliye 
tini artıran fiyatların 
aşağı çekilmesi ve 
diğer taleplerimiz 
için Ankara'ya 
gidiyoruz. Biz 
zeytin üreticileri 
olarak diyoruz ki, 
sorunlarımızın 
çözümü için, 
haklarımız için 
örgütlenmeli ve 
birlikte mücadele 
etmeliyiz" denildi. 

olarak yaptıklarını ve 
pozisyönu ne olursa 
olsun bundan sonra 
da yapmaya devam 
edeceklerini belirte 
rek, bu anlayışlarının 
karşılığında da bugün 
herkesimden destek 
gördüklerini belirtti. 
İnsanlara siyasi dü 
şüncesine göre, veya 
bölgesine, inancına,

Demokrat Parti, 
yerel seçim çalışma 
lafının startını Bü 
yükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin'in vizyon pro
jelerinden biri olan 
Kent Hali'nden verir 
ken içlerinde DP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Bay 
ram Demir'in de bu 
lunduğu diğer aday
ların da tanıtımları 
yapıldı. DP Genel 
Başkan Yardımcısı 
Harun Akın, Kent 
Hali'ninJBursa'da 
hizmette marka ol 
muş Hikmet Şahin'in 
eserlerinden biri 
olduğunu belirterek, 
seçim çalışmalarına 
buradan başlatma 
nın gururunu yaşa 
dıklarım kaydetti. 
Bursa'nın tarımı, tu 
rizmi, sanayisi ve 
doğal zenginlikleri 
ile Türkiye'nin en 
önemli kentlerinden 
biri olduğunu ifade 
eden Akın, Başkan 
Hikmet Şahin'in de 
bu şehrin geleceği 
ne çok önemli katkı 
larda bulunduğuna 
dikkati çekti.
Bursa Büyükşehir / 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, seçim 
startını özellikle 
Kent Hali'nden ver
meyi tercih ettikleri

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

mezhebine göre bakı
lamayacağını söyle 
yen Güler, Gemlik'te 
yaşayan herkesin ken 
dini daha fazla Gem 
likli hissetmesi ve 
hemşehrilik duygu^ 
larıyla, dayanışma 
ruhunu geiiştirebil 
mek için belediye ola 
rak üzerimize görevler 
düşüyor. Yapacağımız 
çeşitli sosyo kültürel 
etkinlik ve buluşma 
larla Gemlik'i herkesle 
beraber ve ortak akılla 
yöneteceklerini, 
zaten Umurbey'de de 
aynı uygulamaları 
yaptıkları için bugün 
giremeyeceği yer, 
çalamayacağı kapı 
olmadığını belirtti. 
Seçim gezileri boyun
ca klasik siyasetçi 

ni belirterek, "Kent 
Hali, Bursa'nın yeni 
halinin gösterge
sidir. Ulaşım, kent 
sel dönüşüm, çevre, 
altyapı, kültür-sanat 
ve sosyal projelerle 
Bursa 'daki değişi 
minjşaretidir" dedi.
DP İl Başkanı
Füsun Yaşar ise 
Hikmet Şahin ile 
çıkılan yürüyüşün 
büyük başarılara 
gebe olduğunu 
kaydetti. Seçim 
startını verdiklerini 
bundan sonra dur
madan gece gündüz 
çalışacaklarını ifade 
eden Yaşar, "Hikmet 
Şahin'e ve DP'ye 
destek verin. Kaza 
nan Bursa olsun" 
diye konuştu.
Seçim startına

ağzıyla söz
vermek ya da 
vaat etmektense 
halkın önüne bir 
vizyon koymayı ve 
birlikte ulaşılabilecek 
hedef leri göstermeyi 
önem sediklerini 
belirten Fatih Güler, 
bunda da başarılı 
olduklarını, halkın 
samimiyetleri ne 
güvendiğini, 
gittikleri her yerde 
kendisine sıcak 
ilgini gösterildiğini, 
sıklıkla 3 saate varan 
ve sık sık alkışlarla 
kesilen konuş
malarının doğru 
çizgide ilerlediklerinin 
göstergesi olduğunu 
belirterek sıcak 
ilgi için herkese 
teşekkür etti.

DP Osmangazi 
Belediye Başkan 
Adayı Yakup 
Aktaş, Karacabey 
Adayı Şaban 
Yalaz, Kestel Adayı 
İbra him Uygur, 
Gemlik Adayı 
Bayram Demir, 
Mustafa Kemalpaşa 
Adayı Salih Tetikcan 
ile Demirtaş 
Belediye Başkanı ve 
Adayı Mümin 
Tüfek de katıldı. 
Başkan Şahin, 
beraberindekiler 
daha sonra Hal 
Komisyoncuları 
Derneği Başkanı 
Şeref Gündoğdu ve 
Hal-Koop Başkanı 
Mehmet Toplan ile 
hal esnafını ziyaret 
ederek dertlerini 
dinledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Zeytin Komisyonu...
Zeytin üreticileri Marmarabir 

lik’in zeytin alım ve fiyat politi 
kalarına karşı ilk düzenli tepki 
sini Umurbey’de yaptıkları mi 
tingle gerçekleştirdiler.

O günden sonra zeytin üreti
cisinin durumu iyileşeceğine 
kötüleşti.

Zeytin üreticisinin girdileri 
olan, işçilik, mazot, gübre ve 
ilaç fiyatları artarken, zeytin fi 
yatları yerinde saydı.

Bunun anlamı köylünün fakirleşmesidir.
Ülkenin en büyük zeytin alimini gerçek

leştiren Birlik kendi ortağını fakirleştiriyorsa, 
bu gidişte bir terslik var demektir.

Bu yıl, Üretici Zeytin Hali’nde doğru 
dürüst alıcı yoktu.

Tüccar, tavan olan 200 taneli zeytini 
üreticinin elinden 2.80 lira ile 3 liradan 
topladı.

Üretici zeytini bu fiyatlara mal edemez.
Bizim üreticimiz, genelde aile ziraati yap

tığından, yani kendi ürününe kendi baktığı ve 
hasadını kendisi topladığı için, işin içinden 
çıkıyor.

Kendi emeklerini ücrete vursalar, haneye 
zarar yazar.

Aslında, zeytinden iyi para kazanan 
üreticinin artık kazanma şansı kalmadı.

İşte bu nedenle üreticiler haklarını aramak 
içini yollara çıkıyor.

Tüccardan beklediklerini alamadıkları için, 
Marmarabirlik yönetimine karşı, demokratik 
taleplerini üreticilere ve kamuoyuna duyu
ruyorlar.

Köy köy, ilçe ilçe gezerek imza kampan 
yaları düzenliyorlar..

Zeytin üreticisi önümüzdeki yıllarda da bu

durumun devam etmesi sonucu, zeytin üreti
minden vazgeçer.

Zeytin ağacının sayısı o kadar çok arttı ki, 
ister istemez üretim de çoğalacak, artan üre
tim karşısında tüketiciye satış fiyatları daha 
da düşecektir.

Gemlik zeytininin sofralık ürün kalitesini 
düşürmeden, fiyatlarının da üreticiyi koru
ması gerekir.

Geçimini salt zeytinden sağlayan üretici 
ler artık, geçimini sağlayamaz oldular.

Alternatif üretime geçmek zorundalar.

Bu da zeytinliklerin kesilerek, yer
ine diğer tarım ürünlerine yönelmek
ten mi geçecek.

Zeytin üreticisi bu nedenle sokakta.
Ben bu yaşıma kadar böylesini hiç 

görmemiştim.
Bir yandan da sevindim.
Genç üreticiler, hak arayışlarını 

demokratik bir şekilde yerine getiri 
yortar.

Amaçlarına ulaşmalarını dilerim.
Marmarabirlik yöneticilerinin bu gençlerin 

isteklerini dikkate almasını bekle rim.
Tekelci kapitalizm giderek, köylülüğü 

bitiriyor.
Hükümetin tarım politikası, küçük üretici

den yana değil.
Büyük işletmeciliğe doğru gidişin tohum

lan ekildi.
AB ve IMF politikaları giderek kapitalist 

olan, yeni büyük toprak sahiplerini yarata
cak.

Bakın çevrenize, fındık üreticisi, tütün 
üreticisi, pamuk üreticisi, meyva ve sebze 
üreticisinin hali duman.

İlerinde yabancı sermaye gelip, zeytinlik
leri alırsa şaşmayın.

O zaman bugünün toprak sahibi köylüler, 
büyük toprak sahiplerinin yanında işçi ola
caklar.

Sahillerimizdeki zeytinlikleri kesip, bina ile 
donatan köylülerin giderek kendi yaşadıkları 
yerde azınlıkta kalıp, efendisi olduğu toprak
larda önce manavlık, sütçülük, sonra bak 
kallık yaptıktan sonra ise sitelerde kapıcılığa 
razı olacakları gibi bir durum bu.

Genç üreticileri, örnek mücadeleleri 
nedeniyle kutluyorum.

ızyon OpI KISA BİR ARADAN SONRA
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ.

İstiklal Caddesi Hakbankası Karşısı No: 1/A 

Tel:H22l513 92 40 GEMLİK

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAGE RROKER'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10, kat Satılık veya Kiralık_______

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 65.000- 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+İ* 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
trFp^e^dÖğalgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
körfez man 7 ara 1.1 SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

Özgür KARA KAYA 
iletişim Uzmanı 

ozgkara@hotmail.com
V ■

te
Yaşamdan 

Çizgiler

Karne zamanı

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Osmangazi 
Belediyesi Ördekti 
Kültür Merkezinde 
düzenlenen 
törende en başarılı 
antrenörler, spor 
adamları ve vefa 
ödülleri dağıtıldı. 
Türkiye Futbol 
Antrenörleri Derneği 
(TÜFAD) Bursa 
Şubesi tarafından 
teşvik amacıyla her 
av düzenli olarak 
düzenlenen "Meşin 
Yuvarlak Başarı 
Ödülleri"nin Aralık 
ayı sahipleri arasın
da Gemİikspor 
14-16 yaş gurubu 
takımının grup 
birincisi olmasında 
büyük katkısı 
bulunan Antrenör 
Ömer Erdem'de 
yer aldı.

Çevre «e Çocuk' illi görüyor
Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyatro 
sunda sahnelenen ' 
Çevre ve Çocuk' adlı 
yoğun ilgi görüyor. 
'Yıldırım Belediyesi 
Ücretsiz Çocuk Ve 
Gençlik Tiyatro 
Günleri' kapsamında 
her Cumartesi, 
Tiyatro Evi tarafın
dan sahnelenen 
oyun, savaşın ya 
şandığı ülkelerdeki 
çocukların durumu 
nu ve ruh halini 
konu alıyor. 
Her hafta yüzlerce 
izleyici ile buluşan

Ördekti Kültür 
Merkezinde gerçek
leştirilen ödül töre
nine CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Vali 
Yardımcısı Halis 
Arslan, Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ve 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Sırrı 
Tuğlle çok sayıda 
spor adamı katıldı.

BAŞARIYA ÖDÜL 
14-16 yaş grubunda 
takımlarını şampi 
yon yapan antrenör
ler Vahâp Çetıner 
(Mu danyaspor) . 
Oktay Demirci 
(Yavuz Selim) 
Sait Taşkesen 
(Arabayatağı) Ömer 
Erdem (Gemİikspor) 
ve Harun Şen (Bursa

'Çevre ve Çocuk' 
isimli oyun, slayt 
gösterileri, ışık 
efektleri ve sahnele
nen oyun ile genç
lerin ilgisini çekiyor. 
Organize ettikleri 
şenlikler ile Yıldırım 
İlçesi sınırlarını 
aştıklarını belirten 
Yıldırım Belediyesi 
Adile Naşit Tiyat 
rosu Müdürü Engin 
Dörtkardeş, "Bilhas 
sa çocuklar ve genç 
ler tiyatro izlemeyi 
çok seviyor. Yıldırım 
İlçemizde bulunan 
tüm okullarımıza

Merinos) ödül aldı. 
Törende ayrıca; 
Tuncay Öztürk ant 
renörlere yardımcı 
olmak için açtığı 
veb site nedeniyle 
ödüllendirilirken en 
başarılı spor 
adamı olarak 
da Gürsu 
Belediyespor 
masörü Mehmet 
Cengiz Kaplan ile 
Zaferspor masörü 
Fikret Şimşek 
seçildi.

ÖRNEK DAVRANIŞ 
Bir çarpışma 
sonrası dili boğazına 
kaçan kaleci 
Cemal'e yaptığı ilk 
müdahale ile oyun
cunun hayatını kur
tardığı için Aralık 
ayının spor adamı 
seçilen Gürsu

ücretsiz tiyatro keyfi 
yaşatmanın yanı sıra 
, ilçemiz dışındaki 
Nilüfer, Osman gazi 
ve Orhangazi 
ilçelerinden bizleri 
randevu için arayan 
okullarımız ve 
derneklerimiz var. 
Bu olay gurur veri
cidir. Yıldırım 
Belediye Başkanı 
mız Özgen Keskin 
beyin kültür sanata 
olan bakış açısı ve 
ufku bizim bu 
konudaki adım
larımızı sıklaştır
mamızı sağlıyor. ,

Belediyespor 
masörü Mehmet 
Cengiz Kaplan 
ayakta alkışlandı. 
Kaleci Cemal'in 
de katıldığı törende 
Vali Yardımcısı 
Halis Arslan, 
amatör maçlarda 
yaşanan sağlık 
sorunlarına dikkat 
çekerek masörlüğün 
geliştirilmesi 
için çalışma yap
manın çabası içinde 
olduklarını belirtti. 
Aralık ayının 
ahde vefa ödüllerini 
işe Vahit İleri, 
Özmetin Erkut, Fan 
Kulüp adına başkan 
Ali Ademoğlu ve 
Bursaspor eski 
divan kurulu 
başkanı Kadir 
Şenkaya'ya ödül 
verildi.

Bu doğrultudan 
hareketle 
şenliklerin birini 
bitirmeden diğerini 
başlatıyoruz " 
diye belirtti. 
Çocukların sosyal 
gelişimi için üzer 
lerine düşen 
görevi yerine 
getirdiklerini 
belirten Engin 
Dörtkardeş bu hafta 
sonu oynanacak 
oyunlara tüm 
BursalIları davet 
ederek şenliğin 15 
Mart'ta kadar süre
ceğini ifade etti.

Karne, öğrencilerin notlarını gösteren 
bir çizelgedir.

Öğrenciler ve öğretmenler içinde tatilin 
başlangıcıdır. Her karne zamanı gelince 
notları iyi olanlarda sevinç zayıf olanlarda 
üzüntü olur.

Çocuklardan beklenen güzel bir karne 
getirmeleridir. Bunun aksi olduğunda veri 
len tepki katı bir tutumsa çocuk notlarını 
değiştirebilmekte ve bunalımlara gire
bilmektir. Hatta eve gitmemeyi göze alan
lar da bulunmaktadır.

Zayıf olan karne çocukta kendini yeter
siz hissetme derslerden uzaklaşma gibi 
davranışları da ortaya çıkarabilecektir.

Karne öğrencilerin kabusu haline 
gelebilmektir.

Bu açıdan çocuğun geleceğinde belir
leyici tek ölçüt karne değildir.

Başarı kadar başarısızlığın da hayat 
gerçeği olduğu hatırlanmalıdır. Buradan 
hareketle bir karne fıkrasını anımsarsak :

Afacan, yıl sonu karnesini babasına 
uzatır.

Karneyi inceleyen baba:
"Ben hayatımda bu kadar berbat bir 

karne görmedim," diye kükrer. "Nedir bu 
böyle, ha? Bütün notlar zayıf."

"Bilmem, baba..." diye yanıtlar, Afacan.* 
"O karneyi sandığın içinde buldum ve 
üstünde de senin adın yazıyor." r

Notları kötü olduğu için çocuğun 
yargılanması cezalandırılması notları iyi 
olan kişilerle karşılaştırılması yanlış 
davranışlardır. Çocuğun notları iyi de ola
bilir kötü de ilk Verilen tepkinin onların 
sevildiği yönde olmasında fayda vardır.

Onlara hiç bir baskı yapmayarak onları 
kazanmaya çalışmalıdır.

Eğitim yılının kış ve yaz tatilleri korku 
ve kaygının günlerine dönüşmemelidir. 
Karnenin kötü olması yüzünden çocuklar 
tatilden mahrum bırakılmak yerine;
Onların yeteneklerine ilgi alanlarına değer 
verilmeli ve desteklenmelidir.

Bir de bakılması gereken diğer nokta 
hangi davranışları kazandı ve neleri 
öğrendiğine bakılmasıdır.

Sevgiyle beraber başarıya yürüyen 
öğrenmenin mutluluğunu yaşayan; insana 
değer veren anlayışı benimsemektir.

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

KAYIP BEKO CASIO MARKA 499 TR MODEL A2K-50101461 seri nolu yazar kasa 
ruhsatım kaybolmuştur. Hükümsüzdür. TAHİR DOLAŞKAN faik 1W internette mpltalspltsia

mailto:ozgkara@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ 

e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK VE VURDUMDUYMAZLIK

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

Son günlerde malum ilçemiz büyük bir 
şantiye haline geldi.

Gerek yollar, gerekse inşaatlar açısın
dan...

Ancak sorun var yine. Bir telaş bir 
gürültü. Tablodaki görüntü şu: Gemlik araba 
kaynıyor. Ara sokaklar araba yığını halinde.

Bunu bile bile işçileri ve iş makinelerini 
sabahın köründe getiriyorlar. Bir bakıyorlar 
çalışma yapılacak yerde araba dolu. Bu sefer 
de hoparlörle anons.ettiriyorlar. 'Yol (asfalt) 
çalışması yapılacağından....... plakalı araç
sahibi lütfen aracınızı bulunduğu yerden 
kaldırınız.' Böyle bir saçmalık elbette yok 
Çünkü araç sahibinin evinin önü ve doğal 
olarak bırakıp gitmiş arabayı. Hep yarım 
yamalak işler yapıyoruz.

Son zamanlarda bu işe el atıldı ve bir gün 
öncesinden artık haber verilmeye başlandı.

Bununla da bitmiyor tabii. Bir bakmışsınız 
açılan çukurlar kapatılmamış. Ya da yolun 
kapalı olduğunu gösteren en ufak ne bir 
tabela, ne de bir işaret var. Şoför geri geri 

t gitmek zorunda kalıyor. Yayalar kaçacak yer 
arıyor. Bir de bunun gece görüşünü 
düşünün.

Şimdi bu durum özellikle Eski Pazar 
Caddesi için geçerli. Uzun uzadıya bir çukur.

" Arabalar yânlara park edilmiş. İşin içinden 
çıkın çıkabilirseniz. Her daim polis de olmu 
yor. Çile vatandaşım çtîe.

Bu durumda kim suçlu? Ben kontrol 
mekanizmasından yanayım. Paslaşma 
usulü...

Sinerjiden yoksun bir toplumda bu 
mekanizmanın işlememesini artık kanıksamış 
durumda. Bu da bir eksiklik elbette.

Yolların darlığı bir yanda, yollarda düşün 
cesizce yapılan hareketler bir yanda.

Düzensizlikten Gemlik'in her köşesi nasi 
bini alıyor. Sizlerden gelen maillerde sürekli 
eleştiri ve şikayet var. Ne olacak bu durum 
diye?

Bugüne kadar yapılanlar yapıldı. Yapılma 
yanlar ortada kaldı. Bundan sonrasını zaman 
gösterecek. Yeni oluşumlarla bölgeler 
arasında Gemlik'in yüzünü dışa yansıtacak 
çabaların gerçekleştirilmesi gerek.

SATILIK DAİRE
Lise Caddesi Gemlik 

Lisesi yanında sahibinden 
3+1 satılık daire 

GŞM; (0538) 322 70 73

■ Sahibinden satılık 
mmÜmîi ^98 model LPG li Kartal
OTOMOBIl GSM: (0.532) 468 68 90

NÖBETÇİ ECZANE
22 Ocak 2009 Perşembe 

SEDA ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 70 68 GEMLİK

Gemlik Karfez
•KoılR'la İlk «oaiON siyasi «azitc»!

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUY4JN OKUTUN
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E-

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03

- Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57

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.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

99

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILAR

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

H HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 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 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
GOven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3261 

FİYATI : 50 Kr. (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 

ISSIZ ADAM 
ll.30-l4.00 
İ6.30-19.00

21.15
ŞEYTANIN PABUCU 
I4.l5l6.l5-I9.l5

Rezervasyon 
(Tel: 515 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
2008-2009 
öğretim yılı Masa 
Tenisi müsabakaları 
ilçe birinciliği 
Kapalı Spor 
Salonu’nda yapıldı. 
Liselerden 3 kız 
takımı ile 4 erkek 
takımının katıldığı 
müsabakalarda 
derece alanlara 

- madalyaları 
düzenlenen 
törenle verildi. 
Kızlarda takım 
olarak Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi birinci 
olurken ikinciliği 

j. Kız Meslek Lisesi, 
üçüncülüğü de 
Gemlik Lisesi aldı. 
Bireysel olarak 
kızlarda Celal Bayar 
Anadolu Lisesinden 
Nilşu Sertaslan, 
Tuğba Aybek, 
Aslıcan Kılıç, 
Nazan Çolak, 
Kız Meslek 
Lisesinden Burcu 
Mete, Cansu Kaya, 
Ecem Bayırh, 
Gemlik Lisesinden 
Melek Polatlı,.
İrem Akın ve Fatma 
Peker dereceleri 
paylaşırken Erkekler
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Masa Tenisi yarışmalarında dereceye giren okul takımları ve,öğretmenleri ne birlik

takım halinde 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi birinci, 
Endüstri Meslek 
Lisesi ikinci, 
İmam Hatip 
Lisesi üçüncü 
ve Gemlik Lisesi 
dördüncü oldu. 
Bireysel olarak 
Celal Bayar 
Anadolu Lisesi’nden 
Mehmet Ali 
Orman, Ali 
Kadir Has,. Ömer 
Melih Kılıç, Anıl

Kaan Kurtay, 
Endüstri Meslek 
Lisesinden 
Yunus Emre 
Eker, Osman 
Çam, Hakan Avşar, 
Gemlik Lisesinden 
Murat Karakuş, 
Cemre Tiger, 
M. Akif Erol, 
İmam Hatip 
Lisesinden Ömer 
Özen, Süleyman 
Araş ve İlyas 
Öner dereceleri 
paylaştılar.
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‘Gemlik Körfez» internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Mıııılllıl!iaıit.ilM!iaiı
Ergenekon soruşturması kapsamında dün sabah 11. dalgada tutuklamalar yapıldı. Sabahın erken saatlerinde 16 
ilde başlatılan operasyonlarda, 39 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 8'i muvazzaf asker, 
17'si ise çoğu özel harekatçı olmak üzere polis memuru. Gözaltına alına polis ve askerlerin Özel Harekat Dairesi 
eski Başkanı İbrahim Şahin ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Öte yandan polis dün Türk Metal Sendikası binasını 
basarak arama yaptı. Daha sonra ART televizyonunun yayın sırasında polis tarafından basılarak aranmasını haber 
spikeri “basıldık” diye duyurdu. Türk Metal Sendikası Başkanı Özbek’in de gözaltına alınanlar arasında olduğu 
öğrenilirken, tutuklu bulunan Prof. Dr. Yalçın Küçük ve BCP Genel Başkanı Engin Aydın tahliye edildi.

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23 Ocak 2009 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

SicilatlıHeclis'tengecti
Kamuoyunda, "sicil affı" olarak bilinen Karşılık 
sız Çek, Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi 
Kartları Borçlanna İlişkin Kayıtların Dikkate 
Alınmamasını içeren yasa tasansı TBMM Genel 
Kurulu'ndan geçti. Merkez Bankasınca kayıtların 
silinmesinden sonra, bankalar, finansal kirala
ma şirketleri, faktoring şirketleri ‘ ve tüketici 
finansman şirketlerince yapılacak kredilen 
dime, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde 
silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.

Tekirdağ Çerkezköy, İstanbul ve Gemlik’te eş zamanlı başlatılan operasyonda 11 kişi yakalandı

MnnuMlı ISO eğitim 
seminerlerini

sürdürüyor
V Ellerinde kalan son YTL’leri 
piyasaya sürmek isteyen 11 kişi 3 
ilde yapılan eş zamanlı operasyonla 
yakayı ele verdi. “Son Bahar" adı 
verilen operasyonda Tekirdağ 
Çerkezköy, İstanbul ve Gemlik’te 
piyasaya sahte para sürmeye hazır
lanan şebeke, bir ihbar üzerine çö 
kertildi. Eş zamanlı olarak yapılan 
baskınlarda 50 ve 20 YTLTık sahte 
paralara el konularak, gözaltına alı
nan 11 kişi de çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine 
kondular. Haberi sayfa 3’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve ABİGEM 
işbirliği ile eğitim seminerleri sürüyor. Dün, 
ABİGEM eğitmenlerinden Süleyman Işık, 
seminere katılanlara etkili mülakat tek 
nikleri konularında bilgiler verdi. Syf 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Seçim maratonu hızlandı

flyhev, hızlı basladıGemliki 
hep birlikte yönetelim”

29 Mart yerel seçimlerine yaklaşık iki ay 
kaldı.

Siyasi partilerden ANAP ve DSP dışın
dakiler adaylar sahaya indiler.

DSP’nin adayının BİL Dershanesi Gemlik 
Şubesi sahiplerinden emekli öğretmen 
Metin Şanlı olacağı söylentileri güvenilir 
kaynaklardan bizlere ulaştırıldı.

Geriye ANAP kalıyor. ANAP’ta başka bir 
partiyi desteklemeyecekse mutlaka bir 
aday çıkaracaktır. Bu da ilçe başkanı 
Ferhat Kurt olabilir. Devamı sayfa 5’de

AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Cemal Aydın Ay bey, 
seçim çalışma lan 
kapsamında dün 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Köope 
ratifi Başkanı Mevlüt 
Avcı’yı ziyaret etti. 
Aybey, "Hep birlikte 
başaramayacağımız 
hiçbir şey yok’’ dedi. 
Haberi sayfa 4’de

Yıkılan istinat 
duııarıile 

ilgilenenyok 
Küçük Kumla yolu 
Hasanağa Sitesi’nin 
ön kısmındaki top 
rak kayması önlene
miyor. Aralık ayında 
yağan şiddetli yağış 
lardan sonra, başla 
yan toprak kayması 
istinat duvarlarının 
yıkılmasına ve 
Kumla alt yolunun 
trafiğe kapanmasına 
neden oluyor. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
ve ABİGEM 
işbirliği ile eğitim 
seminerleri sürüyor. 
Dün, ABİGEM 
eğitmenlerinden 
Süleyman Işık, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na üye 
işyerlerinin 
İnsan Kaynakları 
bölümlerinde 
görevli 20 kişi 

etkili mülakat 
teknikleri konuların
da eğitim aldılar.
Saat 09.30’da 
başlayan eğitim 
semineri, saat 
17.30’a kadar sürdü. 
Çeşitli sanayi 
kuruluşların 
insan kaynakları 
bölümünde 
müdürlük yapan 
Süleyman Işık, 
ABİGEM eğitmeni 

olarak iş yaşamında 
edindiği bilgi, 
birikim ve 
tecrübelerini 
eğitime katılan 
gençlerle paylaştı. 
Işık, bir iş yerine 
başvuran kişinin 
mutlaka özenli bir 
cv hazırlanmasına 
dikkat edilmesi 
gerektiğini 
belirterek, işyer
lerinden alınacak 

olan eleman 
konusunda aranan 
özelliklerin değişik 
duyurular ile 
kitlelere iletilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Gazetelere ilan 
verirken bile 
dikkatli olunmasını 
öneren Süleyman 
Işık, ilanlarda 
abartı yerine 
sadeliğe ve işyerine 
alınacak elemandan 

ne istendiğinin 
belirtilmesi gerek
tiğini hatırlattı. 
Soru cevap şeklinde 
geçen eğitim 
semnerinde katılan- 
lara belge verildi, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, 
2008 yılında 
oda tarafından 
başlatılan eğitim 
seminerlerinin 

çok yararlı geçtiğini, 
bunlara 2009 yılında 
da devam edecek
lerini belirterek, 
önümüzdeki 
aylarda yeni 
eğitim programları 
ile üyelerimizin 
ve personelin 
meslek içi eğitim
lerinin geliştirilme
sine katkı sağla
maya devam ede
ceklerini söyledi.

I |I I

Küçük Kumla yolu 
Hasanağa Sitesi’nin 
ön kısmındaki 
toprak kayması 
önlenemiyor. Aralık 
ayında yağan şid
detli yağışlardan 
sonra, başlayan 
toprak kayması isti
nat duvarlarının 
yıkılmasına ve 
Kumla alt yolunun 
trafiğe kapanmasına 

neden oluyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
da aynı şekilde mey
dana gelen toprak 
kayması ile duvarlar 
çökmüş, yol bir süre 
tarfiğe kpanmıştı. 
Site sakinleri, 
durumu Büyükşehir 
Belediyesi’ne 
bildirmele rine 
karşın, bugüne 
kadar ilgilenen 

birinin çıkmamasın
dan şikayetçi 
olduklarını söyledi. 
Toprak kaymasının 
çevreye daha 
büyük zararlar 
Vermeden önlen
mesini isteyen site 
yöneticisi Osman 
Erdoğan, ilgililerin 
dikkatini çekerek, 
konu ile ilgilen
melerini istedi.

Vatandaşın PTT ve 
elektrik faturalarını 
ödemelerinin son 
günlere bırakması 
nedeniyle PTT ve 
elektrik işletmesi 
ödeme gişeleri 
önünde 100 lerce 
metrelik kuyruklar 
oluşuyor. Kuyruk 
çilesinin yağışlı 
havalarda çekilmez 
olduğunu söyleyen 
vatandşlar, gişeler 
deki personel sayısı 
nın arttırılmasını 
isterken, PTT ve 
TEDAŞ yetkilileri 

ödemelerin son gün 
lere bırakılmaması 
veya bankalara 
otomatik ödeme 

talimatı verilmesi 
halinde sıkıntının 
doğmayacağını 
söylüyorlar.
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Tekirdağ Çerkezköy, İstanbul ve Gemlik’te eş zamanlı 
başlatılan operasyonda 11 kişi yakalandı

Fimi milli para siiiBiı Hiılm Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'da 'Son Bahar 
16' operasyonu ile 
piyasaya ellerinde 
kalan son sahte 
YTL paraları sürme 
hazırlığında olan 
biri kadın 
11 kişi yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre; dün 3 ilde 
eş zamanlı olarak 
başlatılan 'Son 
Bahar 16' operas 
yonu kapsamında 
ellerinde kalan 
son sahte YTL'leri 
piyasaya sürmeye 
hazırlanan 11 kişi 
yakalandı. Tekirdağ 
Çerkezköy, İstanbul 
ve Bursa Gemlik'te 
eş zamanlı 
başlatılan 'Son 
Bahar 16' operas 
yonu ile yakalanan 
11 kişi sorgularının 
ardından adli mer
cilere sevk edildi. 
Bu kişilerin yeni 
TL'lerin 01 Ocak 
2009 tarihinde 
piyasaya sokulması 
ile ellerinde 
kalan son sahte 
YTL'leri piyasaya 
sürme hazırlığında 
oldukları belirtildi. 
Alınan ihbarı değer
lendiren emniyet 
mensupları, başlat
tıkları kapsamlı 
operasyon kapsa 
mında piyasaya 
sürülmeye hazır
lanan sahte paraları 
İstanbul'da Sadık 
K.'nin evinde bir 
dizüstü bilgisayar 
çantasının içinde 
buldu. Sadık K. 
Selma K. ve Ferhat 
B.'nin bu paraları 
İstanbul'dan tealim 
alarak başta Bursa 
olmak üzere çevre 
illerde piyasaya 
sürmeye hazırlandık
ları belirtildi.

Motosiklet sürücüsünün kafası koptu
E5 Karayolu üzerin 
de meydana gelen 
trafik kazasında, 
minibüs ile metro 
büs bariyerleri arası
na sıkışan motosik
let sürücüsünün 
kafası koptu. Polis 
minibüs sürücüsünü 
gözaltına aldı. 
Alınan bilgiye göre, 
olay, dün saat 09.30 
sıralarında E5 
Karayolu İncirli Köp

Yakananan şahıs
ların aynı şekilde 
daha önce de 
büyük miktarda 
sahte parayı 
piyasaya sürdükleri 
belirtilerek, zanlıların 
son YTL'leri 
ellerinden çıkarmaya 
çalıştıkları için 
operasyona 'Son 
Bahar 16' adının 
verildiği vurgulandı. 
Yapılan 'Son 
Bahar 16' operas 
yonu ile ele geçirilen 
sahte paralar; 50 ve 
20 YTL'ler şeklinde 
150 bin YTL 
değerinde Türk 
parasının yanı sıra, 
70 adet 100 dolar, 
50 adet 200 avro, 
10 adet 500 avro 
şeklinde sıralandı. 
Bursa Kaçakçılık 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdrülüğü Mali 
Suçlar Büro Amirliği 
tarafından yakalanan 
zanlılar sorgularının 
ardından adli 
mercilere sevk 
edildi. Zanlıların 
Acemler Emniyeti'n 

rüsü altında meyda 
na geldi. İddiaya gö 
re, Avcılar'dan Top 
kapı istikametine 
seyreden 34 AY 6143 
plakalı minibüsün 
sürücüsü, aracının 
direksiyon hakimiye 
tini kaybetti. Sürücü 
nün direksiyon haki 
miyetinin kaybettiği 
minibüs Onur Sual 
yönetimindeki 34 AF 
4401 plakalı moto

den çıkışında sergile 
dikleri sakin tavır 
dikkat çekti.
Ellerinde kalan 
son YTL’leri 
piyasala sürme 
hazırlığında iken 
'Son Bahar 16' 
operasyonu ile 
örgüt lideri Musa 
K'nin (37), yanı 
sıra, Ferhat B. (27), 
Sadik K.(40), Selma 
K.(25), Seyit Ahmet 
A.(52), Erdal A.(24), 
Mehmet A.(25), 
Ferdi E.(26), 
Şükrü K.(23), 
Mesut Ç.(25) 
ve Metin K.

sikleti metrobüs yo 
lunun bariyerlerine 
sıkıştırdı. Bariyer ile 
minibüs arasında 
sıkışan Onur Sual, 
bariyerleri aşarak 
metrobüs yoluna 
savruldu. Olay yeri 
ne polis ve sağlık 
ekipleri gelirken, 
yapılan incelemede 
Onur Sual'in kafa 
sının koptuğu belir
lendi. Polis ekipleri

Herkes haddini bilsin....

gözaltına alındı. 
Yakalanan zanlılar 
'suç işlemek için 
örgüt kurmak ve 
yönetmek, suç 
örgütüne üye 
olmak ve piyasâsya 
sahte para 
sürmek' suçundan 
adi iyeye sevk 
edildi. Ayrıca aynı 
örgütle ilişkili ve 
aynı suçtan Yasin 
H.(34), Ramadan 
Ö.(29), Tarık Ç.(24) 
ve Varol Y.'nin (45) 
ise bir ay önce 
tutuklanarak ceza
evine gönderildiği 
öğrenildi.

ismi öğrenilemeyen 
araç sürücüsünü 
gözaltına aldı. Kaza 
nedeniyle trafikte 
uzun kuyruklar 
oluşurken, metrobüs 
seferleri tek yönden 
yapıldı. Onur 
Sual'in cesedi 
yapılan incelemele 
rin ardından morga 
kaldırılırken, 
olayla ilgili soruştur
ma başlatıldı.

Biliyorsunuz yıllardır Güneydoğu’da bir 
sürü kişinin kirli işlere bulaşmış olabileceği 
bir savaş var.

Adı üstünde savaş bu, mutlaka demok 
rasi karşıtı, insan hakları aleyhtarı işler 
yapılmıştır, fail-i meçhuller, ağlatan dramlar 
yaşanmıştır, yaşanmaktadır...

Bunlara karşı da kurşun yiyenler,sakat 
kalanlar, ölenler, öldürülenler var...

Hiçbir savaş temiz olmaz...
Her savaşta kirlilik vardır...
Bütün savaşlarda görülmüştür ki; insan 

hakları ayaklar altına alınabilir, işkenceler, 
savaş suçluları, etik dışı uygulamalar gırla 
gider... |

Daha yeni olan İsrail'in saldırısında da 
böyle olmuştur, Filistin’in savaşında da. ) 
Amerika’nın Irak'ı işgalinde de Yugoslav 
ya’nın bölünmesinde de aynı kurallar 
geçerlidir... ।

Ama bizde bir şeyler oluyor...
PKK’yla savaşan herkes yerder rr 

vuruluyor,
Satılık veya dinci medyanın manşet

lerinde...
O kadar gözleri dönmüş ki, ordudan öç 

almanın keyfi içinde insanlıklarını, Türklük 
lerini dahi unutuyorlar.

Sayın okurlarım;
Ülkenin içinde bulunduğu zorlukları 

ülkesini seven bir yurttaş olarak bir 
düşünün.

Sadece toplanıp laiklik mi elden gidiyor 
diye soran münevver insanlar — eski asker
ler sorguya alınıyor..

Türkiye’de bölücülüğe ya da irticaya 
karşı durmuş herkes, duruşuna, oturuşuna, 
kalkışına, bakılmadan kirli ilişkilerin kahra
manı, çetelerin adamı, darbelerin tezgahçısı I 
olarak satılık gazetelerde duyuruluyor;

Yazıktır ve günahtır...
Ey o pis -kara para içinde yaşayanlar bu 

sözüm size...
Sonra bir gün yabancı kuvvetler bu 

ülkeyi işgal etmeye kalktıklarında, savaşa
cak adam bulamazsınız...

Kahramanlar yaratamazsınız...
Ben iyi biliyorum ki önce siz inlerinize 

kaçarsınız..
PKK’yla savaşta sakat kalmış Devlet 

onur nişanı taşıyan kahraman bir Albay’ın 
bile mahkeme kararı olmadan fütursuzca 
itibarsızlaştırıldığı gördünüz..

Yazıktır yazık..
Böyle kahramanların katil konumuna 

düşürüldüğü, bir ülkede yarın “bu ülkeye 
kanımı seve seve veririm” diyen kahraman
ları mumla arasanız, bulamazsınız...

Evet insan haklarına herkes riayet 
etsin...

İşkenceler olmasın, fail-i meçhul yaratıl
masın, cinayet şebekeleri ayıklansın...

Şunu da hemen yazmalıyım; vatanı için 
savaşanlar, o yiğit şehitlerimiz - gaziler de 
itibarsızlaştırılmasın...

O insanlar bizler için canını -kanını akıt
mış kahramanlardır.

Televizyonlara çıkan, gazete köşelerinde 
görünen yüzleri kara insanlar Allah’ta sîz
leri affetmeyecektir.

Sanki PKK’ya karşı savaşmak, bu ülke 
için can vermek “kirli bir iştir” havası yayıl
masın...

Herkes haddini bilsin..
Ama bir dakika...
PKK baş tacı edilip, aftan bahsedilip, 

menfaat çukurunda yuvarlanan çember 
sakallı tepkiler demokrasi zannedilip, 
Cumhuriyet tarumar edilmesin...

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

fc M Malı Will Iimi lift wnetdmf
AKP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey, seçim 
çalışmaları kapsamın
da başlattığı sivil 
toplum örgütleri 
ziyaretlerinden dün 
bir yenisini daha 
gerçekleştirdi.
AKP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey, AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve yönetim 
Kurulu üyeleri ile 
belediye meclis 
üyeleriyle birlikte, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperati 
fi’ni ziyaret etti. 
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı ve yöne

tim kurulu üyelerince 
karşılanan Aybey ve 
beraberindeki heyetin 
bir araya geldiği ziya 
rette, kooperatifin ve 
Gemlik’in sorunları 
ele alındı.
Kooperatif Başkanı 
Mevlüt Avcı, ‘‘Küresel 
krizin Gemlik esnafını 
çok etkilediği için biz- 
leri seçim değil kriz 
daha çok ilgilendin 
yor. Krizin başlamasıy 
la esnaf aldığı krediyi 
ödeyemez hale geldi. 
Esnafımızın biran 
önce krizin etkisinden 
kurtulması lazım” 
dedi. AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay Kahve 
ci, “Özellikle krizi 
bekleyenler ve krizle 

'beslenenler var.

Global krizde Türkiye 
üzerine düşeni yaptı. 
ABD'de bilindiği gibi 
birçok banka batması
na rağmen ülkemizde 
tek bir banka dahi bat 
mamıştır.” şeklinde 
konuştü.
AKP Gemlik Belediye

Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey ise, 
kooperatif yönetim 
kurulunun ziyaretleri
ni kabul etmesinden 
memnuniyet duyduğu 
nu ifade ederken, 
Gemlik'e hizmet et 
mek istediğini belirtti.

Aybey, “Gemlik'i arzu 
ettiğiniz ve istediğiniz 
şekilde hep birlikte 
yöneteceğiz. Gemlik 
hepimizin. Herkes 
Gemlik için projeler 
üretmeli. Biz de bu 
projeleri meclisimizde 
görüşerek yasallaş 

tırırız. Hep birlikte 
başaramayacağımız 
hiçbir şey yok.
Yeterki birlikte 
olalım el ele verelim. 
Gemlik’imizi yaşan
abilir bir şehre 
dönüştürelim” 
dedi.
Öte yandan, AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey ve 
AKP’liler gazetemize 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. Gazetemiz 
Sahibi ve Başyazarı 
Kadri Güler ve çalışan 
lan ile görüşen AKP 
heyeti, kent sorunları 
ile ilgili bilgi alışveri 
şinde bulunarak, 
basının sorunlarını 
dinlediler.

Iff afatı HıHuMaratatn

Büyük Birlik Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu, İlçe 
Başkanı Cemil 
Baş ve ekibi 
Karadenizliler Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği’ni ziyaret 
ederek, başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu, belediye 
başkanlığına seçildi 
ğinde yapacağı 
projelerini açıkladı. 
Nuhoğlu; “Köyden 
şehre yaşanan 
göçlerde şu anda 
şehrimizin alt yapı 
yetersizliği, konut 
açığını kapatmak 
için gecekondulaş
maya ve sıkıntıların 
büyümesine sebep 
olmaktadır. Bu sıkın
tıların çözümü için 
TOKİ ile devreye 
gire rek hem depre 
me dayanıklı daire 
ler üretmek, hem de 
halkımızı ucuz daire 
sahibi yapmaktır. 
Önce insan prensibi 
temel hedefimizdir. 
Fert fert insanlann 
oluşturduğu halka 

hizmet Hakka 
hizmet inancındayız. 
İnsanların hayırlısı 
insanlara hizmet 
edendir. Düsturuna 
inanan azimli, karar
lı, bilgili ve deneyim
li kadrolarla bele 
d iyem izin şehrimizi 
karış karış imâr ede
ceğiz. Halkımız bo 
zuk cadde ve sokak
lardan toz toprak ve 
çamur içinde yol
suz, süsüz, imarsız, 
asfaltsız yaşamaya 
layık değildir. 
Belediye kapıları 
halkımıza açılacak 
bütün icraatlar halkı 
mızın bilgisi ve göze 
timi altında olacak
tır. Belediyemizde 
vatandaşların bele 
diye başkanına her 
an ulaşması sağlâna 
çaktır. Halk meclis
lerinde belediye 
baş kanı bütün 
yardımcıları ve 
müdürleriyle sık 
sık halka hesap 
verecektir.
Yapılacak hizmetler 
planlanırken 
halkımızın görüşleri 

alınacaktır.” dedi. 
Bunun bir mahalli 
seçim olduğunu 
hatırlatan başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu, “Bu gün 
aday olan üç 
arkadaşın on yıl ve 
on beş yıl görev 
yapanlar olup görev 
yapmış oldukları 
belediyelerde halka 
ne vermişlerdir 
ortadadır. Cemal 
Aydın Aybey on yıl 
imar komisyonu 
başkanlığı yaptı. 
On yıl içinde 
Gemlik'in durumu
nun ne halde olduğu 
nu hep beraber 
görmekteyiz. 
Umurbey'de on 
yıl görev yapan 
Fatih Mehmet 
Güler'in Umurbey'e 
ne verdiği ortadadır. 
Aynı zamanda 
on beş yıl Kurşunlu 
da belediye başkan
lığı yapan Bayram 
Demir acaba 
Kurşunlu belediye
sine hangi 
yenilikleri getirdi. ” 
dedi.

CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Fatfh Güler, Kumla 
Şelale Çay Bahçe 
si'nde yaptığı konuş 
mada: "Kumla'nın 
turizm ve tarım kenti 
kimliğini sizlerle bir
likte daha da güçlen 
direceğiz. Kumla 
için modern bir kent 
meydanı ve şahil 
düzenlemesi projesi 
şu an çiziliyor" dedi. 
Seçim gezileri kap
samında Kumla'yı 
ikinci kez ziyaret 
eden, ilkinde köy içi 
kahvehanesinde 
konuşan Fatih 
Güler, bu kez sahil 
deki Şelale Çay 
Bahçesi'nde Kumla 
sakinleriyle buluştu. 
Kumla'nın 2004 
yılında çıkarılan 
büyükşehir yasasıy
la birçok değerini 
kaybettiğini, her 
şeyden önce kendi 
kendini yönetme 

hakkının elinden 
alındığını belirten 
Fatih Güler, Türki 
ye'nin en pahalı ikin
ci suyunu Bursa 
Büyükşehir sınırları 
içinde bulunanların 
içtiğini, ulaşımın, 
temizliğin ve altyapı 
hizmetlerine de 
Buski'nin yetişmesi 
nin mümkün olma 
dığını, Buski'nin 
fiilen büyükşehirin 
finansman kaynağı 
gibi çalıştığını ve 
vatandaşı adeta 
yolduğunu belirtti. 
Kumla için modern 
bir kent meydanı ve 
sahil düzenlemesi 
projesinin şu an 
çizilmekte olduğunu 
ve çok yakında bu 
projeyi Kumlalılar'la 
paylaşacaklarını 
belirten Güler, 
ayrıca CHP Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı adayı 
Sena Kaleli'nin . 
ulaşımın içinden 
gelmesi nedeniyle 

önemli bir avân 
tajları olduğunu, 
yaptıkları görüş 
mede Kumla'ya 
sadece karayoluyla 
değil denizyoluyla 
da Mudanya, 
Kurşunlu, Gemlik 
arasında deniz 
ulaşımının yapıla
bilmesi için fikir 
alışverişinde bulun
duklarını söyledi. 
Ayrıca başta 
kürek ve su sporları 
olmak üzere plaj 
voleybolu gibi 
sportif etkinlikler ile 
yaz konserleri gibi 
sosyo kültürel 
etkinlikleri daha da 
artırarak Kumla'nın 
sportif ve kültürel 
zenginliğini artır
mayı hedefledikleri
ni söyledi. Çay bah 
çesindeki toplan
tının ardından sahil 
de esnaf turu yapan 
Fatih Güler Kumlalı 
esnaf ve vatandaş 
lardan büyük ilgi 
gördü.
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Seçim maratonu başladı
Yola en erken çıkan CHP 

Belediye Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler oldu.

Bunu MHP adayı Mehmet 
Kayaoğlu izledi.

Saadet Partisi adayı Recep 
Aygün, ardından BBP adayı 
Burhanettin Nuhoğlu geldi.

AKP’deki aday adayı bolluğu 
ise süreci geciktirdi.

Ankara’da AKP Genel
Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı aday Cemal Aydın 
Aybey oldu.

Bu arada, DP de ise istifalara neden olan 
süreçten sonra aday Bayram Demir olarak 
ilan edildi.

Şimdi tüm adaylar, seçmen kitlesine ulaş 
maya çalışıyor.

Öncelikle kurumlan, sonra dernekleri 
ziyaret ediyorlar.

Ardından site site, ev ev dolaşmalar 
başlayacak.

El ilanları, gazete ilanları, broşürler ile oy 
veren tabana kendilerini ve projelerini anlata 
caklar.

Demokratik bir seçim yaşayacağımıza 
inanıyorum.

Gemlik’te hiçbir şeçimde sorun yaşan
madı.

Bu seçimlerde de yaşanmayacağını umu 
yorum.

Gemlik’te yapılan seçimlerin bir özelliği 
de adayların ve partilerin birbirlerini kırma 
dan, seviyeli ve düzeyli Siyaset yapmasıdır.

2004 seçimlerinde bunu gördük.
Ufak tefek, adayları faullü karalamalar 

yapıldıysa bu sınırı aşmadı.

Güne Bakış
kadri quler@hotmail.com

Dün, AKP Belediye Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey, İlçe Başkanı Oktay Kahveci, 
belediye meclis üyeleri, partinin yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte gazetemizi ziyaret 
ettiler.

Kısa da olsa Gemlik’i konuştuk.
Gündemde bulunan Asil Çelik’in yeşil 

alandan çıkarılarak Liman ve depolama tesi- 
leri yapımı ile ilgili Büyükşehir Meclisi’nin 
aldığı kararı yüzeysel de olsa konuştuk.

Aybey, bu konuda Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’in kendini aradığını ve

özel sektörün önünün açılması için ne 
gerekirse yapılması gerektiğini söyle
di.

Planlara yapılan itirazların İmar 
Komisyonu’nda değerlendirilerek 
değişikliğin yapılarak Meclise getiril 
diğini ve AKP’lilerle MHP’li üyelerin 
oylarıyla plan değişikliğinin kabul 
edildiğini söyledi.

CHP’li üyelerin değişikliğe red oyu 
verdiğini bildirdi.

Yani, benim dün yazdıklarımı doğruladı.
Bu değişikliğin gizli bir yanının olma 

dığını, Gemlikli Büyükşehir Meclis üyelerinin 
de değişiklikleri bildiklerini söyledi.

Gemlik Belediye Meclisi’nde koparılan 
fırtınanın ne anlama geldiğini ben anla
mamıştım.

Orada iddia edilen, birilerine kıyak 
yapıldığı, mutlaka bunun bir karşılığının alın
mış olması gerektiği iması vardı.

Başka bir ifade ile, “değişiklik karşısında 
birilerine ne verildi” denmek istendi.

Bu arada 5 binlik imar planlarının Gemlik 
Belediyesi’ne de geldiği, planda yeni imar . 
alanlarının açıldığını da öğrendik.

Gemlik ile bunların paylaşılması gerek.
Yapılan değişiklikleri vatandaşında bilme

si gerektiğine inanıyorum.
Bu konu ya belediye başkanına, ya da bu 

AKP’li Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine 
düşüyor.

Gemlik’te siyaset renklendi ve seçim 
maratonu hızlandı.

Bu hız gelecek günlerde daha da artacak. 
Hergün bir adayın kapınızı çalması sizi 

sıkmasın.

Vizyon ki
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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

I

i

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi Hakbankası Karşısı No: 1/A 

1(1:0.224 513 92 40GEMLİK

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAG€ 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 
____________ 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

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL
z_______________ 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.Kumia 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

KÖRFEZ MAN SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:quler@hotmail.com
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Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Çocuk Korusu’nun 
Müzik öğretmenleri 
Murat Onat eşliğinde 
hazırladığı Türk Sa 
nat Müziği konseri 
beğeni ile izlendi. 
Önceki akşam, 
Belediye Kültür 
Merkezi’nde düzenle
nen Türk Sanat Müzi 
gi konserine, İlçe 
Kaymakamı Mehmet 
Baygül, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri Ali Osman 
Cura, Hüseyin Zan, 

. Akif Alanlar, okul 
müdürleri, okul yöne 
ficileri ve öğretmen
leri ile veliler katildi. 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve.Kültür 
Derneği Korusu

enstrümanlarının 
eşliğinde hazırlanan 
konser iki bölümden 
oluştu. Birinci 
bölümde nihavent 
makamında eserler 
seslendirildi.
Konserde konuşan 
Okul Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, Gem 

lik’te okullar arasin
da ilk kez çocuklar
dan oluşan bir Türk 
Sanat Müziği Koru 
§u’nun kurulduğunu 
belirterek, sazlarıyla 
koroya destek 
veren Belediye 
Sanat ve Kültür 
Derneği üyelerine

L^£müzik öğretmen
leri Murat Onat’a 
teşekkür etti.
Daha sonra söz alan 
Kaymakam Mehmet 
Baygül de koroyu 
hazırlayan öğretmen 
ve katılan öğren
cilere teşekkür ede 
rek, geleceğin sanat 

çılarının bugünler
den yetişmeye 
başladığını söyledi. 
Kaymakam Baygül 
SBS sınavında Tür 
kiye birincisi olan 
Sinem Aris ve 
babasını sahneye 
çağırarak, herkesin 
huzurunda Sinem

Aris’e ödülünü 
vererek, babasını 
tebrik etti.
Öte yandan, Kültür 
Merkezi girişinde, 
öğrencilerin 
Resim Öğretmeni 
Ra m ize Ayaş gözeti
minde yaptıkları 
eserler sergilendi.

Veliler karneleri 
internetten görecek
15 milyon öğrenci 
ve 600 bine yakın 
öğretmen yarı 
yıl tatiline hazır
lanırken bu yıl kar
neler digital ortamda 
da görülebilecek. 
İlk ve ortaöğretim 
okullarında 
okuyan yaklaşık 
15 milyon öğrenci 
ve 600 bine 
yakın öğretmen 
9 Şubat'a 
kadar sürecek 
yarıyıl tatiline 
başlıyor. 
2008-2009 eğitim 
öğretim yılının ilk 
yarısı 23 Ocak 
Cuma günü 
sona eriyor. 
İlköğretim ve orta 
öğretim okullarında 
okuyan yaklaşık 
15 milyon öğrenci 
ve 600 bine yakın 
öğretmen Cuma

günü yarıyıl 
tatiline çıkıyor. 
Veliler, çocuklarının 
karnelerini 
MEB'in "www. 
meb.gov.tr" 
adresinden 
görebilecek.
Böylece 'karne 
üzerinde oynama* 
dönemi de bitmiş 
oluyor. İkinci 
yarıyıl 9 Şubat'ta 
başlayacak.

Çukurova Üniver
sitesi Rehberlik 
ve Psikolojik 
Danışma Ana 
Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. 
Rezan Çeçen, 
velilerin 
karnede zayıf 
bulunması 
durumunda, 
kendisini de 
değerlendirmesi 
gerektiğini şöyledi.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

m
 Gemlik Gümrük Müdürlügü’nce tescilli 17.10.2007 tarih ve IM041044 /11.04.2007 

tarih ve IM013353 / 31.10.2006 tarih ve IM033220 sayılı S.D.G. Beyannamelerine 
ait Gemlik Gümrük Saymanlık Mütemetliğince tanzimli gümrük vezne alındıları 

■ V;.;.:' zayi olmuştur. Hükümsüzdür. IŞIKSOY TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

‘Gemlik Körfez’ internette
। www.gemlikkorfezgazetesi.com

meb.gov.tr
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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siıaıislH artını

Avro Bölgesi'nde 
fabrika siparişleri 
Kasım ayında, 
bir önceki aya göre 
yüzde 4,5, 2007 
yılının aynı ayına 
göre yüzde 26,2 
geriledi.
AB istatistik 
kurumu Eurostat'ın 
verilerine göre 
sanayi sipariş
lerindeki düşüş 
Ekim ayında, bir 
önceki aya göre 
yüzde 5,7 ve yıllık 
bazda yüzde 15,1 
daralmıştı.

Alt sektörlere 
bakıldığında 
Kasımda Avro 
Bölgesi'ndeki 
fabrika sipariş
lerindeki yıllık 
kayıp kimyasal 
ürünlerde yüzde 
10,7'yi. tekstilde 
yüzde 15,8'i, 
elektrik-elektronikte 
yüzde 16,9'u, 
makinede yüzde 
23,6'yı, demir ve 
temel metallerde 
yüzde 27,6'yı ve 
taşıt araçlarında 
yüzde 46,4'ü buldu.

ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMULLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: 0 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 
GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

NİBETÇİ ECZANE
23 Ocak 2009 Cuma

ÇAMLICA ECZANESİ 

Semerciler Yokuşu No: 1/A 
Tel: 513 11 45 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Kurfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

i

jl

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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 - FERİROT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Dsvİst Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. 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
Gûvsn Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

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

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK OÛNLÛK SİYASİ OAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3262 

FİYATI : 50 Kr. (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)

iııılıHi
VEHÜS SİNEMASI 

İSSIZ ADAM 
İl.30-14.00 
16.30-19.00

21.15
VALİ 

ll.45-l4.l5-l6.30- 
19.15-2L30 
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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IIV

Seyfettin ŞEKERSÖZ
İlçe Lig Heyeti 
tarafından 
düzenlenen 
2008-2009 Öğretim 
yılı Yıldızlar 
Masa Tenisi 
takım birinciliği 
müsabakaları 
yapıldı.
Kapalı Spor Salonu 
girişinde yapılan 
müsabakalarda 
4 İlköğretim 
Okulu takımından 
toplam 14 öğrenci 
takımlarının başarısı 
için yarıştılar.
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu takımın
dan İsmail Aydın, 
Sarp Yalçınkaya, 
İsmail Yaşa, 
Nurettin Usküp, 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
takımından 
Melih Ekmekçi, 
Serhan Bağcı, . 
Batuhan Cesur, 
Borusan İlköğretim 
Okulu takımından

Furkan Kuzey, 
Furkan Ustaoğlu, 
Burak Bayrak, Ü 
mit Kökseven, 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu takımından 
Tuna Üst, Ali 
Kadir Uzun, 
Ali Öztürk 
takımlarının 
dereceye girmesi 
için ter. döktüler. 
Yapılan müsabakalar 
sonucunda Özel 
Aykent İlköğretim 
Okulu birinci 
olurken, ikinciliği 
Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
üçüncülüğü 
Borusan 
İlköğretim Okulu 
ve dördüncülüğü de 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu takımları 
aldı.
Birinci olan takıma 
madalyalarını 
İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü 
ve Lig Heyeti

8
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Başkanı Akif Alanlar,
Hüseyin Zan, üçüncü olan takıma
ikinci olan takıma madalyalarını
madalyalarını Özel Aykent
Şube Müdürü İlköğretim Okulu

Beden Eğitimi 
Öğretmeni 
Cem öğmen, 
dördüncü olan 
takıma madalyalarını

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu 
Beden eğitimi 
Öğretmeni Ali 
Bilgin verdi.

TEMA GemlikKBrfez
GEMLİK'IN İLK CONLÛK SİYASİ GAZETESİ

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Borusan İlköğretim Okulu

“SUYUNU BOŞA 
HARCAMA”

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


Yarı yıl tatili başladı
2008-2009 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi dün sona erdi. İlk ve orta 
öğretim okullarındaki yaklaşık 15 milyon öğrenci dün karnelerini aldı. 
15 milyon öğrenci ile yaklaşık 600 bin öğretmen, 9 Şubat’a kadar tatil 
yapacak. Türkiye genelinde, okul öncesi eğitimdeki 701 bin, ilköğretim 
okullarındaki 10 milyon 870 bin ve liselerdeki 3 milyon 245 bin öğrenci 
ile yaklaşık 600 bin öğretmen, 9 Şubat 2009 Pazartesi günü ders başı 
yapacak. İkinci dönem, 9 Şubat 2009 Pazartesi günü başlarken, 12 
Haziran 2009 Cuma günü sona erecek. Haberi sayfa 4’de

Kuruluş:! 973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

24 Ocak 2009 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Geıııliksporlu küçük 
basketciler maçlarını 

ualitıivetle bitirdi
Geleceğin basketçilerinin yetişti 
rildiği Gemlikspor küçük erkekler 
basket takımı lig maçlarını galibi 
yetle kapadılar. Haberi sayfa 8’de

Değirmendere’de Birliğine dönerken kamyonla çarpışan araçta ölen Cüneyt Kabakçı köylülerini yasa boğdu

Otobüs Terminali
hizmete acıim

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çarpıştığı kamyonla birlikte istinat duvarından aşa 
ğıya uçan otomobildeki 6 denizciden biri olan Elektronik Astsubay Başçavuş Cüneyt 
Kabakçı, dün doğduğu köy olan Narh'da askeri törenle toprağa verildi. Sayfa 3’de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Gemlik Otobüs Terminali dün 
hizmete başladı. Gemlik'ten İstanbul'a 
kalkan otobüsler, dün ilk yolcularını taşı
maya başladı. Haberi sayfa 2'de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

24 Ocak..
24 Ocak günü geldiğinde içim burkulur.
Türk basınının usta kalemi, araştırmacı 

yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 tarihinde 
evinin önündeki aracına binerken, bombalı 
bir suikast sonucu öldürüldü.

Mumcu, basın camiasında namuslu, 
Kemalist, devrimci, demokrat, vatansever, 
laik, emekten yana kimliği ile araştırmacı 
gazeteciliğin duayeni idi.

Devletin içinde bir grubun çeteleştiğini, din 
baronlarının devletin içine sızdığını ve 
örgütlendiğini o tarihte gördü. Dev. syf. 5’de

W M İKİ iııııiiıı tBı
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri, bugün ku 
rayla belirlenecek. Kura işlemi, Yüksek Seçim Kurulu tarafın
dan belirlenen seçim takvimi uyarınca, bugün Adalet Bakanlı 
ğının Ankara Beşevler'deki ek binasında, siyasi parti temsilci
lerinin huzurunda gerçekleştirilecek. Seçime katılacak 21 
siyasi parti şöyle: Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Par 
tisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cum huriyet 
Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, De mokratik 
Toplum Partisi, Emek Partisi, Genç Parti, Hak ve Öz gürlükler 
Partisi, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, 
Milliyetçi Hareket Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Par tisi, 
Saadet Partisi, Sosyaldemokrat Halk Partisi, Türkiye Ko münist 
Partisi, Barış ve Demokrasi Partisi, Halkın Yükselişi Partisi.

Okulda 
karne 
nünü 

dehşet
Adana'da bir kişi, 
oğlunun karnesini 
almaya gittiği ilköğ 
retim okulunda kar 
şılaştığı ve 3 aydır 
ayrı yaşadığı eşini 
okulun tuvaletinde 
bıçaklayarak öldür 
dü. Sayfa 2’de

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

Sırası Geldikçe Ottlıiis Terminali hizmete acılılı
BİR ÖNERİ....

Dünyayı saran ekonomik kriz Türki 
ye’yi de olumsuz olarak etkiledi.

Fabrikalar kapandı.
Binlerce işyeri kepenk indirdi.
Onbinlerce insan işsiz kaldı.
Açlıkla karşı karşıya.
Şu anda çalışanlarda her gün çıkarıhr- 

mıyım endişesi içinde.
Toplumun psikolojisi, ruh sağlığı 

haliyle bozuldu.
Dokuz milyon insan kredi kartı borçlu 

su. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen 
onlarca insan canına kıydı.

Çok feci, toplum barışını bozabilecek 
bir durum.

Gemlik çalışanları da nasibini aldı 
ekonomik krizden.

Yüzlerce işçi işini kaybetti.
Para yetersizliğinden tüccar zeytin 

almaz oldu.
Üretici perişan, kan ağlıyor.
Girdiler pahalı, ürün ucuz.
Yok pahasına. Malını stamadı. Sattı ise, 

borcunu ödeyecek değeri bulmadı malı.
İşçisi, memuru, tüccarı, sanayicisi, 

esnafı, üreticisi böyle felaketi bugüne 
kadar hiç yaşamadı.

Vatandaşın işi zor, çok zor.
Türk toplumunda bir kişi çalışır; tüm 

aile çalışanın geliri ile geçinirdi.
Artık bu alışkanlık bırakılmak 

mecburiyetinde.
Evin hanımlarına kızlarına iş düşüyor 

evi geçindirme uğraşında. Artık tüketici 
değil, üretici olmak zorunda. Dikiş, nakış, 
örgü, piko, oya, dantel, resim gibi el 
becerilerini sergileyip, satarak gelir elde 
etme yoluna koyulmalıdır.

Bizim bir ata sözümüz vardır. “Yuvayı 
dişi kuş yapar”

Adamın biri yakasını biraraya'tutumlu, 
üretken hanımlar getirir.

İnanıyorum ki hanımlarımız, kızlarımız, 
ailenin geçimini sağlayacak yukarıda 
belirttiğim el işi, göz nuru eserleri üretip, 
pazarlayarak sıkıntı bir nebze olsun 
gidereceklerdir.

Şimdi hanımlarımızın, kızlarımızın üret
tiği el emeği, göz nuru eserleri pazarlaya
cağı, standları Belediye Başkanları 
behamal halkın hizmetine koymalıdır. 
İlçenin mutene bir yerinde bu hizmet ve 
rilmelidir.

Hatırlatması benden....
Gerekeni yapmak başkanlardan...
Kolları sıvayıp, işe koyulmak hanım

larımızdan, kızlarımızdan.
Üretin, kazanın, yüzünüz gülsün...
Mutluluklarımız artsın....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan 
Gemlik Otobüs 
Terminali dün 
şehirlerarası 
otobüslere açıldı. 
Gemlik'ten İstan
bul'a kalkan 
otobüsler, dün 
sabah saatlerinde 
yolcularını alarak 
ilk seferlerine 
başladı.
Kapatılan beldelerle 
biriikte nüfusu 
100 bini geçen 
Gemlik'ten ülkenin 
çeşitli illerine 
seferler düzenleyen 
Aydın Turizm, 
Metro Turizm, 
Kamil Koç, Yalova 
Seyahat ve Süzer 
Turizm firmaları 
bundan böyle 
şehir içine girerek 
yolcu indirme 
ve bindirme 
yapamayacaklar. 
Otobüs firmaları 
ilçe içinden 
yolcularını kendi
lerinin temin 
ettiği minibüsleriyle 
Terminale 
taşıyacaklar. 
Otobüs Termina 
li'nde Gemlik- 
Bursa ile şehir içi 
otobüsleri ile Belde 
ve Köy seferlerinin 
ise muhtemelen 
yerel seçimler 
sonrasına bırakıldığı 
ileri sürülüyor. 
Gemlik Otobüs 
Terminali'nde 
bulunan peronların 
dar olduğunu 
öne süren Gemlik 
Bursa ve şehir 
içi yolcu taşıyan 
Özel Halk Otobüsleri

Okulda Karne günü dehşet

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

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR
Körfez Ofset 

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Adana'da bir kişi, 
oğlunun karnesini 
almaya gittiği ilköğ 
retim okulunda 
karşılaştığı ve 
3 aydır ayrı yaşadığı 
eşini okulun 
tuvaletinde bıçakla
yarak öldürdü. 
Alınan bilgiye 
göre, olay, merkez 
Çukur ova ilçesi, 
Bahçeşe hir 
Mahallesi, Bahçe 
şehir İlköğretim 
Okulu'nda meydana 
geldi. 3 aydır ailevi 
sorunlar yüzünden

Öııû w i&tfiLiÇ#e

Otobüsler, dün sabah saatlerinde yolcularını alarak ilk seferlerine başladı.

işletmecileri, 
belde ve köylere 
kalkacak otobüs 
ve minibüslerin de 
terminale kaydırıl
ması ile büyük 
bir kargaşa 
yaşanacağı ve 
sıkışıklığın baş 
göstereceği 
düşüncesinde 
olduklarını 
belirtiyorlar.

eşinden ayrı yaşa 
yan Bekir D. (28), 
kendisiyle birlikte 
yaşayan ilköğretim 
ikinci sınıf öğrencisi 
oğlu M.C.D'nin (8) 
karnesini almak için 
okula gitti. Bekir D., 
burada ayrı yaşadığı 
eşi Firdevs D. (27) 
ile karşılaşınca 
aralarında tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
Bekir D., okulun 
kız öğrencilerinin 
tuvaletine kaçan 
eşi Firdevs D.'yi 

boğazından bıçak
ladı. Genç kadın 
olay yerinde 
hayatını 
kaybederken, 
Bekir D. kaçtı. 
Cinayetin işlendiği 
okulda öğrenciler 
arasında panik 
yaşandı. Okul 
idarecileri ve 
öğretmenler 
tarafından okul 
dışına çıkarılan 
öğrenciler velilerine 
teslim edildi.
Gözyaşı döken bazı 
öğrenciler olayın 

şokunu üzerinden 
atamadı.
Bu arada, olay 
yerine gelen polis 
ekipleri, yaptıkları 
incelemede zanlının 
olayda kullandığı 
bıçağı okulun 
arkasında boş bir 
arazide buldu. 
Yapılan çalışma 
sonunda zanlı 
Bekir D. yakalanarak 
polis merkezine 
götürüldü.
Olayla ilgili soruş
turmanın sürdüğü 
bildirildi.
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Değirmendere’de Birliğine dönerken kamyonla çarpışan araçta ölen 
Cüneyt Kabakçı köylülerini yasa boğdu

MMıttİBiıİiııM Sorumlu olalım!

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Kocaeli'nin Gölcük 
ilçesinde çarpıştığı 
kamyonla birlikte 
10 metrelik istinat 
duvarından aşağıya 
uçan otomobildeki 
6 denizciden biri 
olan Elektronik 
Astsubay Başçavuş 
Cüneyt Kabakçı, 
dün doğduğu 
köy olan Narlı'da 
askeri törenle 
toprağa verildi. 
Narh Köyü’nü 
yasa boğan cenaze 
törenine Cüneyt 
Kabakçı'nın görev 
arkadaşları Donan 
ma Komutanlığı 
personeli ile 
Bursa Garnizon 
Komutanlığı ve 
Gemlik Askeri 
Veteriner^ 
Kumüuıııııyı 
personeli katıldı. 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut ve Garnizon 
Komutanı Topçu 
Kurmay Albay Faruk 
Gönül'ün de katıldığı 
cenaze töreninde, 
oğlunun tabutuna 
sarılan acılı anne 
Emine Kabakçı'nın 
gözyaşları 
cenazeye katılanları 
duygulandırdı. 
Şehit Astsubay 
Başçavuş Cüneyt 
Kabakçı'nın eşi 
Esma Kabakçı ise, 
hayat arkadaşının 
tabudunu hüzünlü 
gözlerle izledi. 
Şehit Astsubay 
Cüneyt Kabakçı'nın 
babası Cengiz 
Kabakçı ise oğlunun 
şehit olduğunu 
duyduğu anda 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu hastaneye 
kaldırıldığından 
oğlunun cenazesine 
katılamadı.
Ailenin iki çocuğun
dan İkincisi olan 
şehit 3 yıllık evli 
Astsubay Cengiz 
Kabakçı'nın çocuğu 
olmadığı öğrenildi. 
İlçe Müftüsü Yusuf 
Şahin'in kıldırdığı 
cenaze namazının 
ardından Şehit 
Cüneyt Kabakçı 
önce askerlerin 
omuzlarında bir 
süre götürüldükten

sonra köylüleri 
tarafından omuzlara 
alınarak, köy mezarlı 
ğına götürüldü. 
Askeri törenle 
kaldırılan şehit 
cenazesi, akraba, 
dost ve silah 
arkadaşlarının 
eşliğinde 
toprağa verildi. 
Gölcük'ten görevli 
olarak Erdek'e 
giden 3'ü subay ve

m
 Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı ve B sınıfı ehliyetimi 
kaybettim. Hükümsüzdür. NİHAL GÜLCÜ

3 astsubaydan 
biri olan Cüneyt 
Kabakçı'nın bulun
duğu 34 TE 624 
plakalı otomobil, 
Çarşamba günü 
saat 23.45 sıraların 
da Değirmendere 
Beldesi'nde 
karşı yönden 
gelen 16 AP 690 
plakalı kamyonla 
çarpıştı. Kamyon, 
altına aldığı

otomobili 
sürükleyerek 
istinat duvarından 
aşağıya uçtu. 
Korkunç kazada 
kamyonun altında 
kalan otomobilde 
bulunan 3'ü 
subay ve 3'ü 
astsubay ile birlikte 
6 askerden biri 
olan Cüneyt Kabakçı 
olay yerinde 
şehit oldular. 
Donanma Komutan 
lığı'nın Mayın Filo 
su'na bağlı Ayvalık 
Mayın Avlama 
Gemisi personeli 
oldukları, bir görev 
için geldikleri 
Gölcük Deniz 
Üssü'nden 
Erdek'te demirli 
gemilerine 
dönerken kaza 
geçirdikleri anlaşılan 
denizcilerimizin 
içinde bulunduğu 
otomobili, aynı 
zamanda geminin 
2. komutanı olan 
Kıdemli Yüzbaşı 
Volkan Aşkın 
Reyhan'ın kullandığı 
açıklandı.

Tuncay Güney yıllardır gündemde ama 
ben ve ‘ciddi’ bulduğum hiçbir yazar onun 
laflarını ‘veri’ kabul edip yorum konusu 
yapmadık.

Ben onu hep ‘tuhaf’ biri olarak gördüm, 
hatta çok defa sözlerini okumak, dinlemek 
için vaktimi ayırmadım.

Görüyordum ki, önce dindar Müslü 
man, sonra Kanada tarafında haham oldu 
ğunu söyleyerek çıkan biri...

Dolandırıcılık yapmış, resmi görevli poz 
larına girmiş, tuhaf, akıl almaz, karmaşık 
ilişkileri var, girip çıkmadığı yer kalmamış. 
Sıradan bir muhabir...

Öyle çok ve karışık şeyler söylüyor ki, 
zihnen izlemek bile çok zor.

Sansasyonu, şöhreti, ilgi çekmeyi de 
lice seviyor.

Hukukçu olmadığım için soruşturma 
aşamasındaki işlemlerde ayrıntılara giren 
yazılar yazmayı uygun bulmadığımdan ve 
bu adamı ‘tekin’ görmediğimden.

Bu konuda yazılar yazmadım..
İyi de etmişim; bu şahsın “sosyopat” 

olduğunu söylüyorlar..
Hastalıklı egosunu kimin zedelediğini 

düşünürse, onun hakkında akıl almaz 
yalanlar uydurabilir, hem de inanarak!

Televizyonda kendi sözleriyle duydu 
nuz , “Ben homoseksüelim” diyor..

Bugün bu konuda yazıyorum çünkü 
Ergenekon soruşturmasının nasıl efsane 
lerle, paranoyak komplo teorileriyle, ‘sos 
yopat’ mitolojilerle sarmalandığını göste 
ren tipik örnekle karşı karşıyayız!

Dalga dalga gözaltılar ‘efsane’ duygusu 
nu ve kaygısını tahrik ediyor.

Kamuoyu şaşkın, endişeli...
Bir kesim; “Nasıl da dal budak salmış 

lar, kan gövdeyi götürecek, darbe yapa 
caklarmış” diye korkuyor...

Olaylara bu gözle bakıyor; adı geçen 
herkesi suçlu sanıyor.

Öbür kesim; “Herkesi susturuyorlar,. 
sivil diktatörlük geliyor” diye korkuyor..

Olaylara bu gözle bakıyor, bütün Erge 
nekon soruşturmasının Tuncay Güney’in 
sözleri gibi zırva olduğunu, zaten soruş
turmanın onun lafları üzerine başladığını 
sanıyor.

Halbuki Ergenekon soruşturması Ümra 
niye’de bulunan el bombalarının izini süre 
rek başlamıştır; Sabih Kanadoğlu’nun da 
belirttiği gibi “Örgüt vardır”, Ergenekon 
denilen gizli örgüt..

Vardır var ama, böyle büyütülece, kor 
kulacak bir şey değil..

Birkaç eski özel kuvvetçinin, birkaç 
emeklinin kendilerini bir şey sanarak yap
tıkları bence çocukça bir örgüt.

Ne başı var, ne sonu..
Sorun, efsanelerle gerçeklerin karışmış 

olmasıdır.
Karşılıklı efsanelerin yarattığı kutuplaş

ma, bütün toplumu aşırı derecede ger
mektedir.

Sorumluluk yargıya, savcılara düşüyor:
Şimdi yapılacak, Soruşturmaları, göz 

altıları hukukun, efsane balonlarını pat
latıp maddi bulgulara göre soruşturmayı 
hızlandırmak, davaları hızla açmak..

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırıl
makta olan küçük 
oturma kamelyaları

Atatürk Kordonu’na 
monte edilmeye 
başlandı.
İskele Meydanı’ndan 
itibaren Kayıkhane 
girişine kadar olan

yürüme bandına 
yerleştirilen 
kamelyah oturma 
grupları vatandaşların 
büyük ilgisini 
çekiyor.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
düşünceleriyle 
yaptırılan oturma 
kamelyaları kordonda 
gezinti yaparken, 

yorulan insanların 
dinlenmelerine 
olanak sağlayacak. 
Karşılıklı 
olarak oturma 
imkanı 

olan kamelya 
tipi oturma 
gruplarından 
Emin Dalkıran 
Kordonu’na da 
konması bekleniyor.

Yarı yıl tatili nasıam
İlk ve orta öğretim 
okullarındaki yaklaşık 
15 milyon öğrenci 
karne aldı. 
15 milyon öğrenci 
ile yaklaşık 600 bin 
öğretmen, 9 Şubata 
kadar tatil yapacak. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılının 
ilk dönemi 
dün sona erdi. 
Okul öncesi 
eğitimdeki 701 bin, 
ilköğretim okulların
daki 10 milyon 
870 bin ve liselerdeki 
3 milyon 245 bin 
öğrenci ile yaklaşık 
600 bin öğretmen, 
9 Şubata kadar 
tatil yapacak, 
öğrenciler 
karnelerini, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 
www.meb.gov.tr inter
net adresinden 
T.C kimlik numa 

ralarını girerek 
görebilecekler. 
Lise öğrencileri de 
bu yıldan itibaren 
karnelerini internetten 
alabilecek.
Öte yandan, 
Ankara İl Milli 
Eğitim Müdürü Kamil 
Ay doğan, Ankara 
Kurtuluş Lisesi’nde 
düzenlenen karne 
dağıtım törenine 
katıldı, 
öğrencilere "can 
dostlarım, arkadaş 
larım" diye seslenen 
Aydoğan, Kurtuluş 
Lisesinin şahsında 
"tüm okulları kucak
ladıklarını" söyledi. 
Karnenin bir öğrenci 
nin zekasını değil, 
öğretmenin perfor
mansı, ailenin ilgisi 
ve öğrencinin dersler 
deki başarısını yansıt
tığını anlatan Aydo

ğan, karnenin aileler 
ve öğrenciler tarafın
dan abartılmamasını 
istedi. Aydoğan, 
"Bizim sevgimiz 
karşılıklı değil, 
başarılı da olsanız 
başarısız da olsanız 
sizi yine severiz, ai 
leniz de sever" dedi. 
Kurtuluş Lisesi’nde 

16 yıl müdürlük 
yaptığını anlatan 
Aydo ğan, burada 
karne dağıtmaktan 
ayrıca mutluluk 
duyduğunu dile 
getirdi. 
2008-2009 eğitim- 
öğretim yılının 
ikinci yarısı, 9 Şubat 
2009 Pazartesi 

günü başlayacak. 
Eğitim-öğretim 
yılı 12 Haziran 
2009 Cuma günü 
sona erecek. 
Öğrenciler 3 ay yaz 
tatili yapacak. 2009- 
2010 eğitim-öğretim 
yılının 7 Eylül 
2009'da başlaması 
planlanıyor.
Bu eğitim-öğretim 
yılının ikinci dönemi 
ilköğretim 6, 7 ve 
8. sınıf öğrencileri 
ile lise son sınıf 
öğrencileri için 
katılacakları sınavlar
dan dolayı yoğun 
çalışmayla geçecek. 
Seviye Belirleme 
Sınavı, ilköğretim 
6. sınıflar için 
13 Haziran 2009, 
7. sınıflar için 7 
Haziran 2009 ve 
8. sınıflar için ise 
6 Haziran 2009 tarih

lerinde yapılacak. 
İlköğretim 5. sınıf ile 
liselerin 9,10 ve 
11. sınıflarında 
okuyan öğrencilerin 
katıldığı Devlet 
Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı 
(DPY) 3 Mayıs 
2009 tarihinde 
gerçekleştirilecek. 
İlköğretim 8. sınıf 
için DPY sınavı 6 
Haziran 2009, 
ilköğretim 7. sınıf 
için 7 Haziran 2009, 
ilköğretim 6. sınıf 
için ise 13 Haziran 
2009 tarihlerinde 
düzenlenecek.
ÖSS 14 Haziran, 
YDS 21 Haziran 
2009 tarihlerinde 
yapılacak. ÖSS 
başvurulan 
16 Şubat-27 Mart 
2009 tarihleri 
arasında alınacak.
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24 Ocak...
Uğur Mumcu, yazarlığı 

süresince yolsuzlukların, 
Cumhuriyet karşıtı eylemlerin, 
Atatürk düşmanlarının karşısın
da oldu.

Yazdığı yazıları araştırarak 
yazar, bir dedektif gibi iz sürer, 
sonuçlarını belgelerle okuruna 
sunardı.

Türkiye’yi karanlıklara götür 
mek isteyenlere karşı amansız 
kavga verdi yaşadığı sürece..

Din baronlarının ipliğini pazara çıkardı.
Siyasetçi, mafya, devlet örgütlenmesinin 

içine el attı.
İslamcı kesimin devletin içine nasıl sızdı 

ğını, Rabıta - siyaset ilişkisinin kördü 
ğümünü çözdü.

Devlet içinde örgütlenen “derin devletin” 
izini buldu.

Buna, Türk Glodyosu dendiğini, bu 
örgütün yasa dışı, hukuk dışı işler yaptığını 
saptadı.

Bugün “Ergenekon” denen, Türk glodyo 
sunu ilk gören oydu.

Bazı askerler, polisler ve siyasilerin 
çeteleştiğini, devlet adını kullanarak 
öldürme, esrar, eroin ve kumar mafyalarını 
haraca bağlama, kundaklama, adam kaçırma, 
olaylarının bu örgüt tarafından gerçekleştiril 
diğini gördü.

Silahla adam öldürenin sağcısı ya da sol
cusunun da terörist olduğunu hep haykırdı.

Türkiye üzerinden geçen esrar ve eroin 
trafiğinin, silah olarak ülkeye girdiğini de o 
gördü.

Bu silahlarla gençlerin öldürüldüğünü, 
gençleri aynı merkezden binlerinin birbirine 
kırdırdığını anlattı hep yazılarında.

Dürüsttü, yiğitti, namusluydu.
Kalemini hiç satmadı.
Halkı için yaşadı.
İşçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, emek

lisiyle, işvereniyle insanca yaşanacak bir 
ülke olsun istedi Türkiye.

Hep namussuzlukların üzerine gitti.
Ülkeyi soyup soğana çevirenleri bir bir 

deşifre etti.
Yahya Demirel’in ilk hayali ihracaat yolsuz 

luğunu o ortaya çıkardı.
Mobilya satıyoruz diye, suntayı yurt dışına 

gönderip, devletin nasıl soyulduğunu bel

geledi.
Arının kovanına hep elini soktu. 
Bunun sonucu 24 Ocak 1993 

sabahı çalıştığı Cumhuriyet 
Gazetesi’nin Ankara Bürosuna gitmek 
için evinden çıkıp, arabasına 
bindiğinde onu paramparça ettiler.

Uğur Mumcu’nun yaşayan bedenini 
yok ettiler ama düşüncelerini yok 
edemediler.

Mumcu’nun ölümünden tam 16 yıl 
geçti.

O yıllar, Türkiye için kara yıllardı.
Abdi İpekçiler, Çetin Emeçler, Bahriye 

Üçoklar, Mehmet Cengiz Görallar, Muammer 
Aksoylar, Türkiye’nin aydınlık insanları ard 
arda yok edildiler.

Uğur Mumcu adına ölümünden sonra bir 
Vakıf kuruldu.

Şimdi o vakıfta genç Uğur Mumcular 
yetişiyor.

Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu 
CHP’den milletvekili seçildi.

TBMM başkanvekili olarak aydın türk 
kadınını parlamentoda temsil ediyor.

Uğur Mumcu, eserleriyle, yazılarıyla 
düşünceleriyle yaşıyor.

Bizler de o güzel insanın yazılarını oku
yarak aydınlandık.

Dünyayı tanıdık..
Ülkesini aydınlatanların bedenleri yok 

edilse de düşünceleri aydınlatmayı sürdürür.
Mumcu’nun 16 yıl önce saptadığı Türkiye 

gerçekleri bugün birbir ortaya çıkıyor. 
Toprağının ışık saçmasını diliyorum. 
Bugün, bir başka 24 Ocak tarihi var ki, o 

da alınan ekonomik kararlarla bugün 
yaşadığımız vahim sonuçları doğurmuştur.

24 Ocaklar unutulmaz.

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

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi Hakbankası Karşısı No: 1/A 

Tel:0.224513 92 40hik

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_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
TR^LEX OOĞAUSAZLI 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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Güler; “Belediye küçük esnalı desteklemeli'
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
Gemlik Küçük 
Sanay i Sitesi’ne 
yaptığı ziyarette 
Sanayi Sitesi 
Başkanı Semih 
Aşkın ile yaptığı 
görüşmede, "Gemlik 
Belediyesi yerel eko 
nomiyi bu arada 
Gemlikli küçük esna 
fı da mutlaka destek
lemelidir." dedi.
Site Başkanı Semih 
Aşkın ziyaretten 
duyduğu memnuni 
yeti dile getirerek, 
“Eskiden Gemlik 
Belediyesi sanayi 
esnafıyla iş yapardı 
şimdi ekonomik 
kriz bir yandan 
diğer yandan da 
belediyenin yerel 
ekonomiyi destekle

memesi esnafın beli
ni büküyor” dedi.
CHP Gemlik
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler ise 
Umurbey'de belediye 
olarak her işlerini

Umurbeyli ve Gemlik 
li esnaflara yaptırdık
larını, hatta Kayalar 
kafenin bulunduğu 
çay bahçesindeki 
ahşap masaları ve 
oturma guruplarını 

da Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi'ne 
yaptırarak okul ve 
Gemlik ekonomisine 
küçük de olsa katkı 
sağlamayı tercih 
ettiklerini, göreve 

geldiklerinde de 
Gemlik Belediye 
si'nin yapacağı tüm 
işlerde Gemlikli 
esnafı tercih 
edeceklerini, hatta 
belediyenin önemli ■_ 
giderlerinden olan 
çöp konteynerleri ve 
oyun parkları ile kent 
mobilyalarının da 
Gemlikli esnaflarca 
yapılmasını teşvik 
edeceklerini söyledi. 
Site dükkanlarının 
ruhsat sorunu ile 
ilgili kendisine soru 
yöneltilmesi üzerine, 
diğer pek çok konu
da olduğu gibi bu 
sorunda da esnafın 
derdine kulak vere
ceklerini ve yasal 
çerçevede yapılabile
cek ne varsa ortak 
akılla yaşama geçire
ceklerini, burada 

önemli olanın bir ma 
sa etrafında bir ara 
ya gelerek konuşma 
yı ve diyalog kurma 
yı başarmak 
olduğunu söyledi. 
Bunun için her 
yerde, her şeyden 
önce belediye ile 
halk arasındaki 
duvarları yıkacak
larını söylediğinin 
altını çizen Fatih 
Güler, konuşulabilen 
her sorunun çözümü 
için en önemli 
adımın atılmış 
olduğunu söyledi. 
Fatih Güler, dernek 
başkanı Semih Aşkın 
ve yönetim kuruluyla 
yaptığı görüşmenin 
ardından sanayi site
si esnafını ziyaret 
ederek esnafa iyi 
işler, bol kazançlar 
diledi, t

BBP'den Dan-Dere ziyaret Heclis 2W kamera ile İzlenecek
Büyük Birlik Partisi 
Belediye Başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu İlçe Baş 
kanı Cemil Baş ve 
ekibiyle DAĞ-DER 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği'ni ziya 
ret ederek, Burhanet 
tin Nuhoğlu'nun 
DAĞ-DER Derneği'n 
de yaptığı tanıtım 
konuşmasında 
"Şehrimiz büyürken 
imara açılacak arazi 
planlaması yapılma 
lı, şehrin büyüme ve 
şehirleşme alanları 
tarım alanlarının 
dışına kaydırılmalı, 
genişleme istikamet
leri şehircilik ve çev 
re bilimi esaslarına 
göre belirlenmelidir. 
Modern dünya hızla 
büyüyen şehirlerde 
şehir rantı gelir dağı 
lımını bozmakta mes 
lek ve işyeri maliyet
leri akıl almaz dere
cede artmaktadır. 
Altyapı, ulaşım ve 
imar hizmetleri şeh 
rin büyüme hızından 
önde götürülürse 
şehir rantı küçülebi 
lir. Bu bir şehrin 
halkına yapılabile
cek en büyük hiz 
metlerden biridir. 
Türkiye esnaf ve 
sanatkârlar toplam 
istihdamın yüzde 38 
ini sağlamaktadır. 
Bu bir anlamda sof 
ramızdaki ekmeğin 
yansına yakınını

değer olarak esnaf 
sanatkârların üret
tiğini ifade eder. Şu 
halde sanayi siteleri 
belediyelerin bütün 
yatırım hizmet gücü 
nü yanında bulmalı 
dır. Bütün belediye 
hizmetlerinde milli 
düşüncenin prensip
lerinin uygulanması
na titizlikle gayret 
edilecektir. Yani 
Gemlik'in bütün 
çıkarlarını ön plana 
çıkararak hareket 
edeceğiz" dedi.
Nuhoğlu, "Siyasi dü 
şünce ve fikir ayrım
cılığı yapılmadan 
plan program ve 
çevre bilimi esasları 
doğrultusunda her 
kese adil dürüst par
tiler üstü ve çalış 
kan bir belediyecilik 
hizmeti verilecektir. 
Bugün Gemlik ve 
beldelerinin durumu 
ortadadır. Maalesef 
köy durumuna 

düşmüş bir ilçe ile 
karışı karşıyayız. 
Köy durumundaki 
ilçeler şehirleşti, 
biz günden 
güne geri kaldık. 
Bugüne kadar 
hem ilçemizde 
görev alanlar, hem 
de belde beledi 
yelerinde görev alan 
on yıl imar korniş 
yon başkanlığı 
yapan adayla belde 
mizde belediye 
başkanlığı yapan 
adaylar on yıl içinde 
bir fikir, düşünce, 
plan ve projesini 
ortaya koyamamışsa 
bundan sonra 
ilçemize ne vere 
bilirler? Bu hususta 
halkımız çok dikkatli 
olmalıdır. Gemlik'in 
kaybedecek 
zamanı yoktur. 
Bu seçimlerin bir 
mahalli seçim oldu 
ğunu unutmayalım" 
dedi.

Meclisteki insan 
ve araç trafiği, 
5'i termal olmak 
üzere 246 kamerayla 
24 saat boyunca 
takip edilecek. 
TBMM'de, TBMM 
ile Türk Telekom 
arasında imzalanan 
protokol kapsamın
da kurulan Kamera 
büvenlik Sistemi, 
düzenlenen bir 
törenle hizmete 
girdi. Törende 
konuşan, TBMM 
Başkanı Koksal 
Toptan, TBMM'de 
güzel bir yeniliğe 
tanıklık ettiklerini, 
projeye eski Meclis 
Başkanı Bülent 
Arınç döneminde 
başlanıldığını, 
kendi dönemlerinde 
de uygulamaya 
geçtiğini anlattı. 
Meclis kurulduğun
dan bu yana, endi 
şeye neden olacak, 
güvenlik açısından 
bir olumsuzluğa 
şahit olunmadığını 
ifade eden Toptan, 
daha güvenli bir 
ortama kavuşturul
ması için, böyle 
bir projenin hayata 
geçirilmesinin elzem

TFMAA “SUYUNU boşa 
.JL-JSfiiW HARCAMA”

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

olduğunu söyledi. 
TBMM Başkanı 
Toptan, "İnşallah 
246 kamera, önü 
müzdeki aylarda, 
yıllarda hiçbir 
olumsuzluğu görün- 
tülemeyecektir.
Yenilenen bilişim 
altyapısıyla da inşal
lah hep güzel haber
ler gelecektir" dedi. 
Ulaştırma Bakanı 
Binali Yıldırım da 
TBMM ile Türk 
Telekom arasındaki 
protokolün geçen 
yıl imzalandığını, 
böylece Mecliste 
bilişim altyapısının 
modernleşmesi 
sürecisinin 
başladığını söyledi. 
Türkiye'nin bilgi 
toplumuna gidiş 

yolunda aldığı 
mesafelere 
bakıldığında geniş 
bant internet 
erişiminin önemli . 
olduğunu kaydeden 
Yıldırım, Bugün 
Türkiye'de 6 milyon 
internet abonesi, | 
37,5 milyon milyon 
ihternet kullanıcısı 
olduğunu bildirdi. 
Kamera Güvenlik 
Sistemi ile ilgili bilgi 
yeren TBMM Bilgi 
İşlem Müdürü Zeki 
Çiftçi, sistemin, 
TBMM ile Türk 
Telekom arasında 
2008'de imzalanan 
protokol kapsamın
da, hibe olarak 
Türk Telekom 
tarafından 
yapıldığını bildirdi.
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Bir yılda 47 bine yakın
şirket ve is yeri kapandı
Özellikle son 
çeyreğinde küresel 
krizin şiddetlendiği 
2008 yılının 
tümünde kapanan 
işyeri, şirket ve 
kooperatif sayısı 
47 bine yaklaştı. 
Geçen yıl kurulan 
toplam işyeri ve 
şirket-kooperatif 
sayısı önceki yıla 
göre yüzde 8.3 
azalarak 95 bin 
404’e inerken, 
kapananların 
toplam sayısı yüzde 
39.9 artarak 46 bin 
921’e ulaştı.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kurulan kapanan 
şirket ve koope 
ratifler ile ticaret 
unvanlı işyerlerine 
ilişkin Aralık ayı 
istatistiklerini 
açıkladı. Buna 
göre, kurulan şirket 
ve kooperatif sayısı 
geçen yıl bir önceki 
yıla göre yüzde 
11.5 azalarak 
55 bin 350’den 
49 bin 3’e, kapanan 
şirket ve kooperatif 
sayısı da yüzde

3.8 azalışla 
9 bin 954’ten 
9 bin 578’e 
geriledi. 2008’de 
yeni kurulan 49 bin 
şirketin 17 bin 
876’sı İstanbul, 5 
bin 484’ü Ankara, 3 
bin 94’ü İzmir ve 22 
bin 549’u diğer 
illerde yer aldı.
Kurulan toplam 49 
bin şirket ve koop
eratifin 45 bin 569’u 
limited şirket, 2 bin 
413’ü anonim 
şirket, bin 4’ü 
kooperatif, 
16’sı kollektif şirket 
ve Ti komandit 
şirket oldu. 
37 BİN 343 
İŞYERİ 
KAPANDI
Anılan dönemde 
kurulan ticaret 
unvanlı işyeri sayısı 
yüzde 4.7 azalarak 
48 bin 673’den 46 
bin 401’e düştü. 
Kapanan ticaret 
unvanlı işyerleri 
sayısı ise 2008’de 
bir önceki yıla göre 
yüzde 58.3 artarak 
23 bin 595’den 37 
bin 343’e ulaştı.

ORTAK ARANIYOR KİRALIK 1EYTİHLİK NİBETÇİ ECZANE
UNLU MAMÜLLERİNDEN
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: 0 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

ARANIYOR
Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz
GSM : 0 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

24 Ocak 2009 Cumartesi 
YASEMİN ECZANESİ 

25 Ocak 2009 Pazar 
ELİF ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN—IIIIIHIIIHIIIllllffTffV

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

i 
K

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM uzeı ıa. Ma. oij Ur
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
ilçe Seç. Md. 513 77 77
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

30

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILAR

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

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 40

BELEDİYE»“«-//i

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

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
GOven 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

Gemlik Körfez
OEMLİK’İN İLK GONLÛK SİYASİ GAZKTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3263 

FİYATI : 50 Kr. (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 
ISSIZ ADAM 
İl.30-14.00 
16.30-19.00 

21.15 
VALİ 

ll.45-14.l5-16.30-
19.15-21-30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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II

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Geleceğin 
basketçilerinin 
yetiştirildiği 
Gemlikspor 
küçük erkekler 
basket takımı 
lig maçlarını 
galibiyetle 
kapadılar.
İbrahim Tokgöz'ün 
çalıştırdığı kırmızı 
beyazlı küçük 
basketçiler, 
Çekirge Spor 
Salonu’nda 
oynadıkları 
son maçlarında 
Bursa Oksijenspor'u 
Yiğit Oruç’un son 
saniyede yapılan 
faul atışının ikisini 
de sayı yapmasıyla 
40-38 kazandı. 
Oynanan dört 
periyotta da rakibine 
üstünlük sağlayan 
Gemlikspor'lü 
küçük basketçiler 
ilk periyodu 7-6, 
ikinci periyodu 
18-13 alarak ilk

yarıyı önde 
kapadılar. 
İkinci yarının ilk 
periyodunu 30-28 
önde kapatan kırmızı

beyazlılar son 
periyotta ise 
maçın bitimine
2 saniye kala 
kazanılan faul atışın

dan kazandıkları 
sayıyla maçı 
40-38 önde 
kapadılar.
Aykut 1, Yiğit 8,

Tolga 4, Oğuzhan 8, 
Evrim 15 ve 
Kadircan'ın 4 sayı 
kaydettiği maçla 
Gemlikspor'lü

küçük 
basketbolcular 
maçlarını 
galibiyet alarak 
tamamladılar.

Fonis Türklııe Kupası
ftnıahıa'tla sergilenecek

KAMPA
Fortis Türkiye 
Kupası, Antalya'da 
kurulacak dev 
çadırda sporse 
verlerle buluşacak. 
Çeyrek final 
maçlarının 
yapıldığı kentleri 
dolaşan Fortis 
Türkiye Kupası, 
yarından itibaren 
Antalya'da 
sergilenecek. 
Antalya Büyük 
şehir Belediyesi'nin 
önünde kurulacak 
12 metrelik dev 
Fortis Türkiye 
Kupası çadırı, 
25 Ocak 2009 
tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek. 
Çadırda ayrıca 
geleneksel futbol 
masa oyunu, 
şut çekme ve 
bilgi yarışması 
gibi etkinlikler yer

“2009 Sezonu fegyrttow/a kampar^g” 
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.

alacak. Uzaktan 
kumandalı araçlarla 
futbol oyununda 
en yüksek 
dereceyi elde 
eden ziyaretçiler, 
çeşitli hediyeler 
kazanacak.
Taraftarlar, çadıra 
kurulan plazma 
televizyonlarda 
Fortis Türkiye 
Kupası sanal 
futbol oyununu

oynayarak, 
takımlarını 
şampiyonluğa 
taşımak için 
mücadele edecekler. 
Fortis Türkiye 
Kupası çadırı, 
Antalya'dan önce 
Gaziantep, Bursa, 
İzmir, Manisa, 
Eskişehir ve 
Trabzon'da futbol
severlerle 
buluşmuştu.

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com


flybey den ilaç gibi vaadler
Adalet ve Kalkınma Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Cemaf-Aydın 
Aybey, köy, mahalle ve belde muhtarları ile yaptığı kahvaltılı toplantı
da, muhtarlara ilaç gibi vaadlerde bulundu. AKP İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci ve ilçe yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, muhtarların so 
run ve isteklerini dinleyen Aybey, muhtarlara projelerini de anlattı. Ay 
bey, “Kapanan belediyelerin sorunlarının neşteri olacağım” dedikten 
sonra Kumla’ya su ve iskelenin genişletilerek, meydan düzenlemesi ya 
pacağını söyledi. Büyük Kumla’ya da balıkçı barınağı sözü verdi. 4’de

GemlikKzrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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Otobüsten 
inerken tekerleğin 

altında kaldı
Bursa’da 62 yaşındaki yaşlı 
adam, özel halk otobüsünden 
inerken dengesini kaybederek, 
tekerleğin altında ezildi. Syf3’de

CHP Gemlik Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Meydan ve Spor Kompleksi projelerini tanıttı.

CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Kumla Seçim Bürosu’nu açtı. Kala 
balık bir topluluk tarafından yapılan açılışa, CHP Bursa Milletvekili Abdullah Özer katıldı. 
Açılışta konuşan CHP İlçe Başkanı Cem Güler, 29 Mart seçimlerinden sonra, Gem|ik’te çok 
şeyin değişeceğini söyledi. Seçimlerin en güçlü adayının Fatih Güler olduğuna dikkat 
çeken CHP ilçe Başkanı Cem Güler, Gemlik’in uzun yıllardır kötü yönetildiğini, bu gidişe 
dur denmesinin zamanının geldiğini söyledi. Bursa Milletvekili Abdullah özer ise konuşma 
sında, Bursa’nın her yerinde güçlü ve başarılı adaylar ile yola çıktıklarını, Gemlik’in umudu 
olan Fatih Güler ile seçimi kazanacaklarını ve Gemlik Belediyesinde yeni bir hizmet döne
mi açacaklarını söyledi. CHP Belediye Başkan adayı Fatih Güler ise konuşmasında, vatan
daşın karşısına güçlü seçenekler ile çıktıklarını, amaçlarının Gemlikte yaratılan rantların 
halkın çıkarına kullanacak bir belediye yönetimi kurmak olduğunu söyledi. Güler, göreve 
geldiklerinde ilk olarak belediye ile vatandaş arasındaki kalın duvarları yıkacaklarını belirt
ti. Gülerin Meydan ve Spor Kompleksi projesini tanıttı başlıklı haberi 2; sayfamızda... ‘

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Çılgınlık bu....
Dün, Barışı’ı basket kursuna götürdüm.
Dönüşte yeni açılan otobüs terminalinin 

içinde bir tur attım.
Genelde Terminalden otobüsler sabah 

saatlerinde kalktıkları için her teraf tenha idi.
Yolcu bekleme salonu önünde birkaç kişi 

sohbet ediyor, iki genç bayan tuvaletlere 
doğru gidiyordu.

Turumu tamamladıktan sonra, çay ocağının 
önünde tanıdık simalara rastladım.

Devamı sayfa 5’de

Demokrat Parti Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir, seçim startını 
Erzurumlular Derneği’nde verdi. 
Demir, “Lafla hizmeti herkes yapar. 
Gemlik’e hayali projelerle hizmet 
yapılmaz” dedi. Erzurumlular Der ne 
ği’nde Dernek Başkanı Kadir Özay- 
dın tarafından karşılanan Demir, 
“Gemlik’i güzelleştirmek için elim
den geleni yapacağım. Sîzlere şunu 
bunu yaparım dersem yalan olur. 
Öncelikle işsizlik sorunundan başla 
yarak, Gemlik’i yaşanabilir bir şehir 
yapacağım” dedi. Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Gemlik Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, mega projelerini anlattı

. . . . . . . . . . . . . . İMİtiller. M
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler, 
her çağdaş 
kentte bulunması 
gereken modern 
bir kent meydanını 
Gemlik'e kazandıra
caklarını söyledi. 
Fatih Güler, Kent 
Meydanı projesi 
ile stadyum yanına 
yapılması planlanan 
Spor Kompleksi 
projesini de tanıttı. 
Fatih Gülerin, 
önceki akşam 
Stadyum 
Kıraathanesi’nde 
yaptığı 2 saatlik 
konuşması, kahve
hane sakinlerince 
ilgiyle izlendi.
Güler, bugüne kadar 
Gemlik'in çok rant 
yarattığını, bundan 
sonra da yaratmaya 
devam edeceğini 
belirterek, "Önemli 
olanın bu rantların 
birkaç kişinin cebine

değil, halkın cebine 
girmesidir." dedi. 
Şu anda Gemlik'in 
modern bir kent 
meydanı olmadığını 
belirten Güler, sahil 
gibi, Orhangazi 
Caddesi gibi, Dere 
boyu gibi, İstiklal 
Caddesi gibi hep 
dikine giden yollar 
olduğunu ama 
insanların bir 
araya gelerek, 
sosyal ihtiyaçlarını 

giderecekleri 
modern bir kent 
meydanının bulun
madığını söyledi. 
Güler, teknik 
ekibi nin hazırladığı 
kent meydanını 
projesini kahve
hanede bulunan 
vatandaşlara tanıttı. 
Kent Meydanı 
projesi, eski minibüs 
garajından başla
narak, cami ve hükü 
met binası dahil 

olan alanın yıkılarak 
yeniden düzenlen
mesi gerektiğini 
söyledi. Fatih Güler, 
bu bölgenin kıyıda 
marina, kafeler, 
balıkçı lokantaları, 
kültür odaları, doğal 
ağaçlı yeşil alanlar, 
mini anfitiyatro 
ve yer altında da 
otopark olacak 
şekilde yeniden 
düzenleyeceklerini 
belirtti. Aynı zaman 

da her modern 
kentin olduğu gibi 
Gemlik'in de birden 
fazla merkezden 
oluşması gerektiğini 
savunan Fatih Güler, 
şu an sosyal yaşam 
merkezi yapılan ala 
nın aslında hükümet 
konağı ve resmi 
dairelerin taşınması 
gereken alan 
olduğunu, çünkü 
bu bölgenin imar 
planı düşünüldüğün 

de aslında kentin 
merkezi olduğunu 
söyledi. Güler, 
kentin dışında gibi 
gözüken ve yeterli 
hizmeti alamayan 
bu bölgenin bu 
sayede yeni bir 
cazibe alanı ola
cağını belirtti. 
Şu anki stadyumun 
yanındaki alan için 
hazırlattığı spor 
kompleksini de 
vatandaşlara tanıtan 
Güler, içinde futbol 
antrenman sahası, 
Gemlikspor kulüp 
binası, basketbol 
sahaları ve tenis 
kortunun bulunduğu 
projenin hazır 
olduğunu ve 40 
milyon TL'lik bütçesi 
olan Gemlik'te bunu 
yaşama geçirmenin 
zor olmadığını söyle
di. Stadyum Kıraatha 
nesindeki vatan
daşlar CHP adayını 
ilgi ile dinlediler.

im i ı M im wıı ı iı l ıı fl ı i m IFhfMBMilB âmâ

toprak olan 
gezi bandı da 
düzenleniyor. 
Şiddetli dalgaların 
dolgu kayalarını 
aşarak, kordonun 
bozulmasını

önlemek için 
büyük blok kayalar 
ile dolgu takviye 
edilirken, Atatürk 
Kordonu’nda 
yapılan gezi 
alanının aynısının 

burada da 
yapıldıktan sonra, 
kamelyalar ve 
oturma grupları 
ile kordona yeni 
bir çehre verileceği 
belirtildi.

Saadet Partisi 
Belediye Başkan 
adayı ve ilçe yöneti
cileri gazetemizi 
ziyaret ettiler.
Cumartesi günü 
Gazetemizin Bora 
Sokak’ta bulunan 
bürosuna gelen 
Recep Aygün ve 
SP’li yöneticiler, 
meslek kuruluşları, 
kurumlar ve dernek
lere ziyaret ederek 
sorunları dinledik
lerini söylediler.
Yaşanacak bir Gem 
lik yaratacaklarını 
söyleyen Aygün, 
her geçen gün 

büyüyen ilçenin 
modern kent 
görünümüne kavuş
turulması gerektiğini 
ve çözülemeyen 
birçok sorunun 
bulunduğunu 
belirterek, “Bunları 
belediyeyi kazandı 
ğımız zaman gerçek
leştireceğiz. ” dedi. 
Gemlik yerel basının 
ilan sorunlarının 
geçen dönemde 
çözülemediğini 
belirten gazetemiz 
sahibi ve başyazarı 
Kadri Güler de, 
“Bizi ziyarete 
gelen tüm adaylara 

yerel gazetelerin 
yaşatılması gerek
tiğini belirttim. 
Gazetelerin yaşatıl
masında yerel yöne
timlerin de büyük 
payı var. Biz, 10 
yıldır Gemlik Beledi 
yesi’nden resmi 
ilan alamadık. 
Gemlik’in ilanları 
Bursa’nın büyük 
holding basınına 
gönderildi.
Her yıl en az 50-100 
bin liralık Gemlik 
ilanı, Bursa basınına 
gidiyor. Bu sorunun 
çözülmesini 
istiyoruz” dedi.
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Yolculuk ettiği 
halk otobüsünden 
inerken dengesini 
kaybederek 
düşen yaşlı 
şahıs, tekerin 
altında ezilerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye 
göre; Bursa

Bağlarbaşı 
Mahallesi 
Osmangazi 
Caddesi girişinde 
evine gitmek için 
bindiği özel halk 
otobüsünden 
inen Mehmet 
Tevfik B. (62) 
dengesini

kaybederek 
arka tekerleğin 
altına düştü. 
Bu sırada 16 B 
hatlı ve 16 plakalı 
özel halk oto
büsünün hareket 
etmesi sonucu 
Mehmet Tevfik B. 
ezilerek hayatını

kaybetti.
Yaşanan feci 
olay sonrasında 
özel halk otobüsü 
sürücüsü 
Reysi K. (37) 
gözaltına alındı. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Pazarcı kavgası ölümle Hini
Bursa'da, 17 yaşın
daki bir genç, 
pazarcı esnafını 
7 yerinden bıçakla
yarak öldürdü.
Edinilen bilgiye 
göre, Millet 
Mahallesi Millet 
Caddesi üzerindeki 
cumartesi'

pazarında pazarcılık 
yapan 2 çocuk 
babası Kazım 
Oruç (40) ile 17 
yaşındaki pazarcı 
N.Ş., arasında 
bilinmeyen bir 
nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın 
büyümesi

üzerine eline 
geçirdiği bir 
bıçakla Kazım 
Oruç'a saldıran 
genç, pazarcıyı 7 
yerinden bıçakladı. 
Ağır yaralanan 
Kazım Oruç, 
ambulansla 
kaldırıldığı

Yüksek İhtisas 
Hastanesi'nde 
tüm müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı.
Olayın ardından 
kaçan N.Ş.'nin 
yakalanması 
için çalışma 
başlatıldı.

Oldu, bitti maşallah!....
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül beklen 

diği gibi Türkiye’nin en büyük Üniversite
sine, “bende oradan mezunum (I960)” 
Prof.Dr. Yunus Söylet’i atadı..

Kim bu Yunus Söylet derseniz açık
layayım...

Başbakanın özel doktoru, Başbakanın 
kurduğu bir derneğin başkanı, Eşinin 
başının örtülü olmasıyla öğünen, Türban 
İdarin Üniversiteye girmesi için imza ve 
ren, Tarikat - cemaat dünyasından yetişen 
bir kişi..

Tarikat -cemaat takımı bu seçimle uzun 
vadeli bir çabanın sonucunu Abdullah 
Gül’ün imzası ile tamamladı..

Bunlar önce kendilerinden saydıkları 
gençleri yanlarına aldılar..

Sınavlarda korudular..
Kısaca adamlarını yetiştirdiler..
Onlar için öncelik, ülke için değil, ce 

maat için adam yetiştirmekti..
Bu dediklerimizin en belirgin olanı 

Abdullah Gül’dür..
Bu nedenle Cumhurbaşkanı Abdullah 

Gül’ü bu atama için eleştirecek değilim..
Her şey hazırlandı ve. onur önüne

II V VA l ■ II V V
kondu, o da keyifle imzav attı.

Şimdi ben İstanbul ü ıvers* 
Rektör seçiminde oy i dian 
misyenlere^Q ko< ı k sa T 
çentlere sesleniyorum

Sizler bu ülkenırırn^

>ınd 
ak»

Bursa'da, yolda 
yürüdüğü sırada 
üzerine baz istasyo 
nundan parça düşen 
13 yaşındaki bir 
çocuğun bacağı 
koptu.
Edinilen bilgiye 
göre, Şehreküstü 
Meydam'nda lüks 
bir otelin çatısında 
bulunan baz

istasyonundan 
bir parça, şiddetli 
lodos nedeniyle 
koparak yoldan 
geçmekte olan 
13 yaşındaki Mert 
Diğrenci ile annesi 
Mürüvet Diğren 
ci'nin üzerine düştü. 
Kazada küçük 
çocuğun ayağı 
koparken anne de

baygınlık geçirdi. 
Ambulansla 
hastaneye kaldırılan 
Mert'in bacağı 
yapılan ameliyatla 
yerine dikildi.
Önceki gün gerçek
leşen olay sırasında 
Mürüvet Diğren 
ci'nin oğlu Mert'i 
dershaneden 
alarak evine

dündügu öğrenildi. 
Hastane'de 
olduğu için Mert'in 
karnesini baba 
Mustafa Diğrenci 
aldı. Ailenin 14 
yıl önce bir 
çocuklarını da 
trafik kazasında 
kaybettiği belirtildi. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

İMlBIllifliiitİrtlillllilltlIlllllli
Annesinin 
ayağında sallayarak 
uyutmaya çalıştığı 
10 aylık Burak 
inanılmaz bir 
şekilde can verdi. 
Hamidiye Mahallesi 
Filiz Sokak'ta

oturan Ayşe K. (27), 
10 aylık bebeği 
Burak K'yi sobanın 
yanında ayağında 
sallarken yerinden 
çıkan borular, 
su kaynayan 
güğümün

devrilmesine yol 
açtı. Güğümün 
üzerlerine devrildiği 
anne ve oğlu 
yakınları tarafından 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Anne Ayşe K. bura
da tedavi altına 
alınırken, durumu
nun ağır olan minik 
Burak Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilirken yolda öldü.

T
El II

Is arkadaşları taralıntlan evıie ölii ttulundu
Bursa'da, yalnız 
yaşayan bir 
kişinin evde 
cesedi bulundu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Barış

Mahallesi 
Gelincik Sokak, 
Koparan Sitesi'n 
deki evinde tek 
başına yaşayan 
Mehmet K.'dan

haber alamayan 
iş arkadaşları evine 
giderek kontrol etti. 
Mehmet K.'nın (49) 
cesediyle karşılaşan 
arkadaşları polise

haber verdi.
Yapılan incelemenin 
ardından Mehmet 
K.'nın cenazesi 
Bursa Adli Tıp 
morguna kaldırıldı.

istendiğini halen göremediğinize* .«ı* 
tehlikenin farkında olmadan 10 tane aday 
çıkarıp, cahil halk gibi oylarınızı parçalar, 
gruplar yaparsanız ,eloğlu da gelir hep 
birlikte oy kullanarak kendi adamını ikinci 
olarak seçtirir.

Egolarınıza düşmeyecek kadar gerçekçi 
olsanız, özverili davransanız, ülkenin 
durumunu değerlendirseniz, tek bir aday 
etrafında toplanır, Koca İstanbul Üniver
sitesini cemaatin eline bırakmazdınız..

Şimdi kimse kabahati başka yerde ara
masın....

Ben Bu üniversitenin bir mezunu olarak 
sizleri suçluyorum. Tabiidir ki Yunus Söy 
let’te kendisinden bekleneni, kendi cema 
atine ödeyecektir.. Bakın bir ilim adamı 
Prof. Dr. Yunus Söylet, daha koltuğuna 
oturmadan ne diyor..

Dinleyin....
En büyük zevk eşimin Türbanlı olarak 

gelerek Üniversitenin içinde Rektör eşi 
olarak yemek yemesidir..

Okuyun, okuyun...
Yazık bu ülkeye..
Adamların akılları ülkenin ileriye gitme 

si, yeni projeler değil, tepemize oturup, 
kafaları kapalı hanımlarıyla beraber 
yemek, içmek, hortumlamak..

Yazık olmuyor mu bu ülkeye ey dini 
bütün müslümanlar?..

Allah için söyleyin...

STOI ABONE OLDUNUZ MU?
uıılrlı lıı cOııiı ılnsl unml ABONE OLUK OMUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’internette ww.gemlikkoffezgazetesixB
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Demir, “Gemlilı'e hayali projelerle hiımeı yapılmar
Ercüment ESEN

DP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Bayram 
Demir, seçim startını 
Erzurumlular Derne 
ği’nde verirken iddialı 
konuştu: "Lafla 
hizmeti herkes yapar." 
Demokrat Parti Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir, 
29 Mart'ta yapılacak 
olan yerel seçim çalış
malarına başlarken, 
önceki akşam Gemlik 
Erzurumlular Kültür 
Yaşatma ve Dayanış 
ma Derneği’ni ziyaret 
etti. Kurşunlu Beledi 
ye Başkanı ve Demok 
rat Parti Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Bayram Demir ve 
beraberindeki heyet, 
dernek üyelerince 
coşkulu bir ortamda 
karşılandı. DP İlçe 
Başkanı Yavuz Alem 
dar, parti yönetim 
kurulu üyesi Peyami 
Çağlar'ın yanı sıra çok 
sayıda partili üyelerin 
katıldığı ziyarette 

konuklarını kapıda 
karşılayan dernek 
Başkanı Kadir Özay- 
dın, konuşmasında 
önemli mesajlar verdi. 
Özaydın, 15 yıl önce 
Bayram Demir'in Kur 
şunlu'da Belediye Baş 
kanı seçildiği dönem 
de DYP yönetim kuru
lu üyesi olduğunu 
hatırlatırken, o dönem 
muhtarlıktan devir 
aldıkları Kurşunlu'da 
muhtarın bile otura
cağı sandalyesi bile 
olmadığını belirterek, 
"Seçim öncesi adayı 
mız Bayram Demir'e 
bir dua ettim. Kurşun 
lu'da 3 dönem arka 
arkaya belediye baş 
kanı seçildi. Kurşun 
lu'nun kapatılması 
sonucu başkanımız 
29 Mart yerel seçim
lerinde Gemlik’imiz 
den belediye başkan 
adayı oldu." dedi. 
Özaydın; "Elbette 
önümüzdeki yerel 
seçimler içinde 
Demokrat Partinin 
adayı Bayram Demir'e

dualar okuyacağım. 
Dileğimiz kendisinin 
sandıktan zaferle çık
masıdır. Kurşunlu'yu 
köy statüsünden alıp 
3 dönemde çok güzel 
eserler yaptı" diyerek 
övgüler yağdırdı.
Bayram Demir'in yap
mış olduğu hizmetleri 
anlatan Dernek Başka 
nı Özaydın, üyelerin 
den yerel seçimlerde 

Bayram Demir için 
destek istedi. DP 
üyesi Serdar Özaydın, 
belediye başkan adayı 
Bayram Demir'i gör 
kemli showla tanıttı. 
Konuşmaların ardın
dan söz alan Demok 
rat Parti Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir, 
dernek üyelerinin 
kendisine göstermiş 

olduğu ilgiden çok 
memnun kaldığını 
belirterek, "Siyasi 
hayatımda ilk kez 
bir derneği ziyaret 
ediyorum" dedi. 
Kavgacı biri olmadı 
ğını aksine üreten bir 
belediye başkanı 
olduğunu söyleyen 
Demir, "Gemlik’i 
güzelleştirmek için 
elimden geleni yapa 

cağım. Sizlere şunu 
yaparım bunu yapa 
rım dersem yalan 
olur. Çünkü ben, 
yalan konuşmayı 
sevmeyen biriyim 
ve yalan da 
söyleyemiyorum. 
Gemlik halkı beni 
seçerse, belediye 
mizin bütçesine bakıp, 
ilçemizin tüm sorun
larını çözmeye söz 
veriyorum. Seçildiğim 
taktirde kuracağım 
ekibimle birlikte, 
işsizlik sorunundan 
başlayıp, konut pro
jelerimize kadar 
Gemlik’i güzelleştir 
mek ve yaşanabilir 
şehir yapmak için 
elimden geleni 
yapacağım. Bunun 
içinde derneğinizden 
tüm Gemlik halkına 
sesleniyor ve söz 
veriyorum. Gemlik’e 
lafla hayali projelerle 
hizmet yapılmaz. 
Gerçekçi olmamız 
gerekiyor. Lafla 
herkes hizmet 
yapar" dedi.

Aybey'den ilaç gibi vaadler
Ercüment ESEN

Köy, mahalle ile 
kapatılan Umurbey, 
Kurşunlu ve Küçük 
Kumla beldeleri 
muhtarları ile kah
valtılı toplantıda bir 
araya gelen AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Mimar 
Cemal Aydın, muhtar
lara ilaç gibi vaadler 
de bulundu. Gemlik 
AŞKA Otel’de muhtar
larla sabah kahvaltı 
sında bir araya gelen 
Aybey’i AKP İlçe Baş 
kanı Oktay Kahveci, 
AKP meclis üyeleri ile 
parti yönetim kurulu 
üyeleri de de yalnız 
bırakmadı. AKP Gem 
lik Belediye başkanı 
adayı, aynı zamanda 
Bursa Büyükşehir 
İmar Komisyonu 
Başkanı Cemal Aydın 
Aybey ile bir araya 
gelmenin fırsatını 
yakalayan Muhtarlar, 
sorun ve isteklerini 
teker teker dile 

getirdiler. Kurşunlu, 
Umurbey ve Küçük 
Kumla belde belediye 
lerinin kapanması 
sonucu Gemlik’in 
mahallesi konumuna 
düşen bölgelerin 
muhtarlarının sorun
larını da dinleyen Ay 
bey, tüm sorunları 
çok rahat bir şeklide 
çözebileceğini hatır
lattı. "Gemlik’in ve 
kapanan bölgelerin 
sorunlarının neşteri 
olacağım" diye konu 
şan Aybey, seçildiği 
takdirde Küçük 
Kumla'nın su soru
nunu Bursa Milletve 
kili Altan Karapaşa 
oğlu'nun desteği ile 
çözeceğini anlatırken, 
Kumla'da mevcut olan 
İskelenin genişletile
ceğini ve çevresinde 
bulunan binaların 
yıkılıp, yapılacak yeni 
Meydan düzenlemesi 
ile yeni bir çehre kaza 
nılacağını söyledi.
Büyük Kumla'nın 
ihtiyacı olan Balıkçı 
Barınağı içinde söz 

veren Aybey, özellikle 
yaz aylarında nüfusu 
100 bini geçen Küçük 
Kumla'da yaşanan 
elektrik arızalarının 
son bulacağını ve kab 
loların en kısa zaman 
içerinde yer altına 
alınacağını belirtti. 
Küçük Kumla halkın
dan özellikle istenilen 
hizmetler arasında 
bulunan doğal gaz 
talebinin de yerel 
seçimler sonrası en 
kısa zaman içerinde 
gerçekleştireceğini 
ifade eden Aybey, 
Gemlik’in tüm sorun
larını çözme sözünü 
verirken, Gemlik 
Bele diye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
İ0 yıllık başkanlık 
döneminde yapmış 
olduğu hizmetler 
nedeniyle de 
teşekkür ederek 
tüm muhtarlardan 
destek istedi.
Öte yandan AKP 
Belediye Başkanı 
Aybey, seçim çalış
maları kapsamında

Gemlik K"rfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otobüs Terminali, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un 
kent içinden kalkan otobüs 
işletmecilerine yazdığı yazı son 
rası, cuma günü yeni yerinde 
hizmete başladı.

Terminal’den İstanbul, 
Ankara, Giresun, Artvin gibi 
Anadolu kentlerine otobüs 
kalkıyor.

Gemlik - Bursa arasında , 
çalışan Halk Otobüsleri, eski yerlerini koru 
yor.

Yani, kent içi trafiğini zorluyorlar.
Yerel seçimlere kadar da bir değişiklik 

yaşanacağını sanmıyorum.
Terminalde attığım kısa tur sunucu, Çay 

Ocağı yanında durarak, yeni işletmecileri 
kutladım.

Çevredeki sosyal alan içinde kalan işyer
lerinin hiçbirinde faaliyet daha yoktu.

Yani lokanta açılmamış, ihalesi yapılan 
hediyelik eşya satış mağazaları, tekel bayi
leri, vb., işyerlerinde tek tük kımıltı var.

Sanırım yakında tümü hizmete girer.
Çay ocağı küçük bir mekan.
10 metrekare bile alanı yok.
İşleticilerine, kiranın kaç lira olduğunu 

sordum.
Aylık, 6 bin lira deyince şaşırdım kaldım.
Ay dediğin ne ki.
Göz açıp kapanıncaya kadar geliyor.
Bunun stopajı da varsa yandı keten helva.
Çay ve kahve satarak ayda 6-7 bin lira 

kazanacaksın, sonra kar edeceksin.
Biz de kamuya ait gözde yerlerin artırma 

ile yapılan ihaleleri nedense çok pahalıya 
kiralanıyor.

Terminal’de bir bardak çay 1 liradan

Çılgınlık bu...

satılırsa, ayda 6 bin çay sattıklarında kirayı 
doğrulturlar.

Buna doğalgazı, elektriği, çalışanı, sigor
tasını, telefonunu, vergisini de eklerseniz 
aylık gider 8-9 bin lirayı bulur.

10 metre kare bile olmayan bir yerden bu 
kira çıkar mı?

Bence, bu denli yüksek kira ile tutulan 
yerler çılgınlık.

Aydı kişiler Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi kantin ihalesini de kazanmışlar.

Öğrendiğime göre, aylık 400 yüz 
lira olan kantini, ihalede 6 bin 
liradan tutmuşlar.

Terminaldeki diğer işyerlerinin 
de yüksek kiralarla tutulduğunu 
öğrendim.

Bazı yerleri tutanlar, teminat 
yakınca, bu kez ikinci şahıslara çok 
ucuzdan verildiği söylentileri var.

Ama bunun ihale yasasına uygun 
olmayacağını sanıyorum.

Yüksek kiralarla tutulan bu tür yerlerde 
fatura vatandaşa çıkar.

Kiralayan, kirasını çıkarmak için fiyatları 
yüksek tutmak zorundadır.

Benim işyerime çay getiren kahveci, bir 
bardak çayı 35 kuruştan veriyor.

Vatandaş Terminalde çayı kaç kuruştan 
içecek?

Bir de dikkatimi çeken konu, şehirler 
arasından gelen otobüslerden inenlere şir
ketlerce kent içi hizmet servis sağlamalı.

Benim dünkü ziyaretim sırasında iki 
bayan, kent içine gitmek için taksiye binmek 
zorunda olduklarını söyledi.

Çevredekilere “şehir merkezine dolmuş 
çalışmıyor mu?” dediğine tanık oldum.

Terminalden taksi ile merkeze 10 liradan 
aşağıya gelinmez.

Kısacası pazar günü Terminal’e yaptığım 
ziyaret, bende bazı kaygılar doğurdu.

Terminale gelen kent içine gidebilmek için 
bir daha para ödemek zorunda kalacak.

Bunu en ucuz tarifeden yapmalı.
Terminale gidip gelme cep yakmamah.
leı"!ü.inal iÇ>n> kent içinden mutlaka ya dol

muş kaldırılma.1!, ya da halk otobüsleri sefer
leri konmalı.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/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 Ahm, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGflGC BROKCR'İ
TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR

AÇjL_ŞATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ I
Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık I

Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 YTL _1
Hişartepe 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 M kombi, pimapen, laminaırt parke 65.000- YTL I
Demirsubaşı Mh. Kiralık dükkan I

Manastır Aydın Sitesi 2, Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE I 
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
trF-A SATnAA,Vr hlı VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ

I KÖRİ=EZMANzÂwdJ SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
| Tel : 513 24 74 Fax: 514 1O 21
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Matmara Çevre Platform» Gemlik'te loplandı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara Çevre 
Platformu (MARÇEP) 
33. Bölge Toplantı 
sini Gemlik'te 
gerçekleştirdi.
Bölge toplantılarını 
periyodik olarak 
her iki ayda bir çeşit 
li kentlerde gerçek
leştiren MARÇEP'in 
Gemlik'te düzenle 
diği toplantı yoğun 
ilgi gördü. Uludağ 
Üniversitesi Gemlik 
Yerleşkesi Asım . 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu toplan 
tı salonunda yapılan 
etkinlikler kapsamirr- 
da, "Deniz Ekosis 
temi ve Gemlik Körfe 
zindeki Riskleri" 
konulu bir panel de 
organize edildi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
DP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Bay 
ram Demir, MHP'li 
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi Osman 
Doğan'ın yanı sıra, 
çok sayıda davetli 
ve çevrecinin de, 
izlediği panelde, 
Marmara Denizi 

başta olmak üzere, 
Termik Santrallerin 
riskleri konusunda 
da bilgiler sunuldu. 
Gemlik Yaşam Atol 
yesi Derneği'nin de 
desteklediği ortak 
organizasyon 
iki gün sürdü.
MARÇEP Sekreteri 
Yusuf Gürsucu pane 
lin açış konuşma 
sında, Gemlik'e 
kurulmak istenen 
ancak sivil toplum 
örgütlerinin tepkisi 
üzerine bir stife don
durulan Termik Sânt 
railer konusunda 
bilgi vererek, son 
yıllarda Türkiye'de 
54 Termik Santrali 
yapımına izin veril 
diğini kaydederek, 
bunların 24'ünün 
Marmara Bölgesinde 
olduğunu kaydetti. 
"Marmara Denizi 
Kirliliği" başlıklı 
konuşmasında, 
"Dışsal zorlamaların 
ekolojik sistemdeki 
dinamik dengeleri 
kalıcı veya geçici 
değiştirilmesi olgusu 
çevre kirliliğidir. De 
niz kirliliği de çevre 

kirliliğinin bileşeni
dir" diyen Prof. 
Dr. Enis Morkoç'ta, 
deniz kirliliği kaynak 
larının atmosfer, de 
niz trafiği, deniz kaza 
lan, akıntılar ve su 
katmanları arasında
ki değişimler 
olduğunu söyledi. 
Avrupa'yı baştan aşa 
ğıya kat eden Tuna 
Nehri'nin Karade 
niz'e aktığını haürla- 
tan Morkoç,"Karade 
niz ne kadar çok kir
lenirse, Marmara 
Denizi de o kadar 
ki denecektir. Kirlilik 
önce Marmara Deni 
zinde sonra da Ege 
ve Akdeniz'de etkili 
olacaktır" dedi.
Denizlerimizi, boğaz 
larımızı, akıntı geçiş
lerini ve suların de 
nizlerimizde kalma 
sürelerini de açık
layan Prof. Dr. Enis 
Morkoç, Akıntı ile 
gelebilen suların 
Marmara Denizi’nde 
6 veya 7 ay süreyle 
kalabildiğine dikkat 
çekti. Devletin, yerel 
yönetimlerin, bilimin, 
sanayinin ve çevreci

gönül dostlarının el 
ele vererek bu sorun 
lan ortadan kaldırma 
sı gerektiğine deği
nen Morkoç, Tuna 
Nehri örneğinde 
öldüğü gibi uluslar 
arası boyutta da 
deniz kirliliğinin ele 
alınması gerektiğini 
söyledi. Morkoç, 
karasal kaynaklı atık
ları da açıklayarak, 
Gemlik'ten 11 bin 
ton olmak üzere, 
Marmara Denizinde 
günde toplam 775 
bin ton karasal atığın 
denizlere gönderildi 
ğini vurguladı.
Prof. Dr. Tanay Sıktı 
Uyar'da, "Avrupa 
Termik Santrallerden 
Neden Vazgeçiyor?" 
başlıklı konuşmasın
da, ABD'de şu ana 
kadar Termik Santral 
lerden 5 milyon kişi 
nin Kanser olarak 
hayatını kaybettiğini, 
bu rakamın yıllık 

bilançosunun ise 25 
bin olduğunu söyle
di. MARÇEP çalış
malarını da anlatan 
Prof. Dr. Tanay Sıtkı 
Uyar, "Bu 33. bölge 
toplantımız. 2 ayda 
bir gittiğimiz kent 
lerde oranın yerel 
sorunlarına eğiliyo 
ruz. Sorunları tespit 
edip çözüm önerileri 
getiriyoruz" dedi. 
Gemlik Yaşam Atol 
yesi Derneği üyeler
ine de teşekkür eden 
Uyar, Termik Santral 
ler konusundaki 
ısrarların, "Neo Libe 
rai Saldırılar" olduğu 
nu savunarak, kendi 
ülkelerinde kullanım 
süreleri dolan, çimen 
to fabrikaları, termik 
santraller, nükleer 
santraller, fazladan 
elektrik harcayan 
buzdolapları, çama 
şır makineleri ve 
rüzgâr tribünlerini 
bu saldırılara örnek 

olarak gösterdi. 
ABD'de nükleer sant 
railerin 1978 yılından 
bu yana kurulmadı 
ğına dikkat çeken 
Uyar, pahalı olması, 
kamu tarafından 
denetlenmesi zorun
luluğu, insanların 
çevresinde nükleer 
santral istememesi 
ve atık depolarının 
bulunmaması gibi 
sebeplerin, bunda 
etkili olduğunu 
söyledi. Prof. 
Dr. Tanay Sıtkı 
Uyar, "Uzun 
vadeli stratejik 
planlar yapılmalıdır. 
Dünya ye Avrupa'da 
gelişmiş ülkeler nük
leer santrallerden ve 
termik santrallerden 
çevre, insan sağlığı 
ve pahalı olması gibi 
gerekçelerle vazge 
çerken, bizler de bu 
nu bilmeli, öğrenmeli 
ve uygulamalıyız" 
şeklinde konuştu.

Prof, ta; "Ana depremin olması için henüz erken"
Marmara Denizi’nde 
cumartesi günü ger 
çekleşen 4.2 büyük
lüğündeki depremin 
ardından 14 sarsıntı 
daha kaydedildi. 
Boğaziçi Üniver 
sitesi Kandilli Ra 
sathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü 
verilerinden derle 
nen bilgiye göre, 
4.2 büyüklüğündeki 
depremin ardından 
bölgede 2.5 ile 
3.6 büyüklükleri 
arasında 12 ayrı 
sarsıntı daha oldu. 
Bunları, saat 
10.08'de gerçekleşen 

3.0 ve 10.28'de 
meydana gelen 2.9 
büyüklüklerindeki 
depremler izledi. 
DEPREMLER 
NEYİN İŞARETİ? 
Jeofizik Mühendisi 
Prof. Dr. Övgün Ah 
met Ercan, Marmara 
Denizi’nde meydana 
gelen 4.2 şiddetin 
deki depremin bu < 
bölgede beklenen 
7.0 ile 7.2'lik depre 
min olacağı yer 
konusunda belirtici 
nitelikte olduğunu 
belirterek, "Ergene 
kuşağı olarak belir
tilen bu bölümde yer

gevrek olduğundan 
öncü depremcikler 
üretmektedir" dedi. 
Jeofizik Mühendisi 
Prof. Dr. Övgün 
Ahmet Ercan

yaptığı yazılı 
açıklamada, 
"Büyükçekmece- 
Mürefte kolu 
üzerinde olan 
deprem, burada

beklenen 7.0 ile 
7.2'lik depremin ola
cağı yeri belirtici 
niteliktedir. Ergene 
kuşağı olarak belir
tilen bu bölümde yer 
gevrek olduğundan 
öncü depremcikler 
üretmektedir.
Jeofizik bakımından, 
beklenen büyük 
depremin işleyişi 
üzerine verdiği bilgi 
bakımından önem
lidir. 2007 yılında 
açıkladığım gibi, 
2007-2015 arasında 
4 ile 5.5 arasında bu 
bölgede deprem 
göreceğiz. Bunlar,

Tekirdağ, Çorlu, 
Silivri, İstanbul, 
Çanakkale, 
Bandırma, Çınarcık, 
Yalova'da korkutucu 
sarsıntılar yara 
tacaktır. Ancak, 
bu deprem, daha 
Sonra beklenen 
ana depremin 
öncüsü değildir. , 
Beklenen ana 
depremin olması 
henüz erkendir.
Marmara büyük bir 
depremi yaratacak 
gerginlikte değildir. 
Ancak ana deprem 
kesin olacaktır" 
diye konuştu.
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMÜLLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

KİBALIK ZEYTİNLİK 
«BUJYflR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 
GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

1$ ARIYORUM
KOLTUKLU VE YA 

KOLTUKSUZ DOBLO 
ARACIMLA İŞ 

ARIYORUM
GSM: 0 538 266 09 95

16 ZP 382,16 ZU 077,16 ZU 087,
16 ZU 112 plakalı araçlarımın 

K 1 taşıt belgeleri zayi olmuştur. 
Hükümsüzdür. 
RÜSTEM AKSU

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER

0537 301 73 62
WMA A “SUYUNU BOŞA 
JLJR1W HARCAMA”

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

NÖBETÇİECZANE
26 Ocak 2009 Pazartesi
DEMİRİZ ECZANESİ 

Demirsubaşı Mh. Ş.Cemal Sok. 
No.14 Tel: 5132974 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez

İta eOaıOe eiveel Hiıvııl

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

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

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

1 J
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. 5*13 50 40

TAKSİLER

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

RELEDİYE

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

Gemlik KBrfez
GCBLİK'İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZITSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3264 
FİYATI : 50 Kr. (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)
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör 
Küme A grubunda 
ikinci yarıya 
hızlı başlayan 
Yavuz Selim 
önünde yenilenmiş 
kadrosuyla 
mücadele eden 
Gemlikspor, akıllı 
oynadı ğı maçta 
istediği 1 puanı 
almayı bildi. 
Fidyekızık 
sahasında 
oynanan maçta 
ilk dört maçını 
3 puanla kapatan 
Yavuz Selim 
karşısında iyi 
kademe yapan 
ve rakibi karşısında 
kontratak gol 
arayan Gemlik 
spor ilk yarıyı gol 
yemeden kapadı. 
İkinci yarıda 
Yavuz Selim 
karşısında daha

iyi mücadele 
gösteren Gemlik 
spor, oyunu daha 
çok orta sahada 
kabul etti.
Yavuz Selim'in 
ataklarını rahatlıkla 
önleyen Gemlikspor,

maçı 0-0 berabere 
bitirip zorlu 
deplasmandan 
1 puanla dönerek 
düşmeyeceğini 
gösterdi.

SAHA : Fidyekızık

HAKEMLER : 
Erhan Sönmez, 
Mustafa Ertemur, 
Hasan Yıldırım,

YAVUZ SELİMSPOR 
Adem, Oğuzhan, 
Fatih, Muhammed,

Emrah, Sinan, 
Yakup, Murat, 
Mustafa, (Arif) 
Emrullah, 
(Ersin, Ferhat,

GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir,

Serkan, Mehmet 
Özel, İsmail, Kadir, 
Hasan, Hamdi, 
Hakan, Murat 
Mercan, (Emre) 
Özgür, Fatih, 
(Murat Tali) 
GOL : Yok

Bursaspor: 3 İstanbul Biiyüksehirsuor:!
Turkcell Süper Lig 
de Bursaspor, İstan
bul Büyükşehir Bele 
diyespor'u 2-0 yendi. 
51. dakikada Bursa 
spor ceza sahasına 
yapılan ortada Gök 
han Kaba, topu Beb 
be'nin önüne indirdi. 
Bebbe'nin vuruşun
da top, direğin 
yanından auta çıktı. 
55. dakikada Mustafa 
Sarp'ın orta sahadan 
derin pasında Ser 
can, topla ceza sa 
hası içine girdi. Ser 
can'ın sert şutunda 
top, yan ağlarda

kaldı.
56. dakikada 
takımının kazandığı 
korneri kullanan 
Erman, topu ceza 
sahası içine ortaladı. 
Gökhan Kaba'nın 
kafa vuruşunda top, 
az farkla auta çıktı. 
58. dakikada Er 
man'ın ceza sahası 
önüne indirdiği topla 
buluşan Bebbe, top 
yere düşmeden düz 
gün bir şut attı. Top, 
kale direğinin yanın
dan auta çıktı.
69. dakikada Vol 
kan'ın sağ kanattan 

ceza sahası içinden 
yerden pasında, 
Sercan bekletmeden 
plase bir vuruşla 
topu ağlarla 
buluşturdu: 2-0 
75. dakikada topla 
sol kanatta topla 
buluşan Erman, 
düzgün bir vuruşla 
topu kaleye gönder
di. Meşin yuvarlak 
az farkla auta çıktı. 
90 artı 1. dakikada 
defans oyuncularını 
geçerek sağ kanat
tan ceza sahasına 
kadar top süren 
Sercan, kaleciyle 

karşı karşıya kaldı. 
Topa kötü vuran 
Sercan, mutlak gol 
pozisyonundan 
yararlanamadı. 
Karşılaşma 
Bursaspor'un 2-0 
üstünlüğüyle sona 
erdi.
Stat: Atatürk 
Hakemler: 
Özgüç Türkalp xx, 
Muhittin Gürses xxx, 
Mustafa Sönmez xxx

Bursaspor: Ivankov 
xx, Ömer xx, İbrahim 
xxx, Ali xxx, Mustafa 
Keçeli xx, Bekir

Ozan xx (Dk. 61 
Kirita xx), Mustafa 
Sarp XX? Romesc 
henko xjcx(Dk. 61 
Eren xxj, Volkan xxx 
(Dk. 86 Veli ?), 
Gökhan xx, 
Sercan xxx 
İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor: 
Hasagic xxx, Metin 
xx, Cesario xx, 
Gökhan Süzen xx, 
Marcin xx, Serhat xx 
(Dk. 69 Kerim x), 
Mahmut xx, İskender 
xx, Erman xxx 
(Dk. 76 Tjikuzu x), 
Gökhan Kaba xx,

Bebbe xx (Dk. 
59 Adriano x) 
Sarı kartlar: Dk. 17 
Bekir Ozan, Dk. 45 
Ali Tandoğan, 
Dk. 84 Gökhan, Dk. 
89 Mustafa Keçeli 
(Bursaspor), 
Dk. 20 Gökhan 
Süzen, Dk. 67 
Cesario, Dk. 68 
Mahmut, Dk. 72 
Metin (İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor) 
Goller: Dk. 34 
Romeschenko, 
Dk. 69 Sercan 
(Bursaspor)



Gemlik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde teminatı yakılan üç işyeri 550 liradan kiraya verilmiş

Terminaldeki üc Isıtıl ihalesine tanı imlası
Yaklaşık iki ay önce açık artırma sonucu gerçekleştirilen 
ihale sonucu yüksek kira bedelleriyle kiraya verilen 
Terminal dükkanlarında, rant dedikoduları yükseliyor. 
Terminalde yüksek fiyatlarla iş yerlerini kiralayan esnaf, 
ucuza kiralanan 3 işyerine tepki gösterdi. Tepki gösteren 
terminaldeki diğer kiracılar, “Üç işyeri dışında diğer işler
leri arasındaki kira farkı çok büyük. Biz, bu durumda bu 
işyeri ile nasıl rekabet ederiz. Katılımı yüksek bir ihale 
yapılmalı” dediler. Haberi sayfa 3’de

Kuruluş:! 973

GemlikKarfez
_______ GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Ocak 2009 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Bursa’da Richter ölçeğine göre 3.5 
büyüklüğünde deprem meydana 
geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü, depremin saat 14.10'da 
kaydedildiğini, merkez üssünün 
Bursa'nın merkez Nilüfer llçesi'ne 
bağlı Çalı Beldesi olduğunu açıkladı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyelerine plaket verildi

w Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın dönem çalışmaları 
nın sona ermesi nedeniyle dün 
Meclis üyelerine teşekkür pla
keti verildi. Oda Başkanı Kemal 
Akıt, “Geçen dönemde üyeleri 
mize daha kaliteli hizmet vere
bilmek için adımlarımızı hızlı 
attık. ISO 9001 kalite belgesini 
aldık. Yeni kalite politikaları 
oluşturduk. Ardından Akredi 
tasyon belgesini aldık. Bunlar 
duvarlarda asılı duracak belge 
ler değildir. Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın gelişmelere 
ayak uydurduğunu gösteren 
belgelerdir.” dedi. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Odalarda seçim heyecanı
Şubat ayı Gemlik’te Ticaret ve Sanayi Odası 

ile Ticaret Borsası’nda ve Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi’nde 
seçimler yapılacak.

Bu nedenle odalardaki meslek komite 
terinde harıl harıl bir çalışma gözleniyor.

Odalar, 2 Şubat günü yapılacak olan seçim
lerde meslek komitelerini belirlenecek.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için tek 
aday Kemal Akıt..

Ticaret Borsası’nda ise üç aday var.. 5’de

MÜIlift İMİidMl 
hlIMMI

72 Nolu Marmara 
birlik Gemlik Zey 
tin Tarım Satış 
Kooperatifi olağan 
üstü genel kurulun 
da belirlenen dele 
gelerden birlik yö 
netim kurulu üyesi 
İbrahim Aksoy'a 
tam destek geldi. 
Haberi sayfa 2’de

Türkiye'nin 
nülusıt 

71 millim 
517 hin 100 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK), 
adrese dayalı nü 
fus sayım sonuç 
larına göre Türki 
ye nüfusunu 71 
milyon 517 bin 
100 kişi olarak 
açıkladı. Syf 6’da

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

25 kişiden oluşan 
ve 4 yıllık görev 
süreleri dolan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis üyeliği ile 
yönetim kurulu 
ve meslek 
gruplarının 
seçimleri
2 ve 7 Şubat 2009 
tarihlerinde oda 
toplantı salonunda 
yapılacak.
Dün meclis 
Başkanı Hasan

Sözüneri'nin 
başkanlığında 
son kez toplanan 
25 kişilik meclis 
üyelerine dört 
yıllık görevleri 
süresinde yaptıkları 
çalışmalardan 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın 29'uncusu 
gerçekleştirilecek 
olan 2 Şubat 
2009 seçimlerinde 
odanın meslek 
komiteleri ile 
meclis üyelerinin 

seçimleri yapılacak. 
7 Şubat 2009 
tarihinde ise 
başkan ve 6 kişiden 
oluşan yönetim 
kurulu üyeleri 
ile 4 adet Ankara 
delegesi ve 6 
disiplin kurulu 
üyesi de seçilecek. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın yine
7 Şu bat't a yapacağı 
seçimde odaya 
bağlı 11 meslek 
grubundan 60 
meslek komisyon 
üyesi seçilecek.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Pazar günü 
yapılan 72 Nolu 
Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifi 
olağanüstü genel 
kurulunda belirlenen 
delegelerden 
birlik yönetim 
kurulu üyesi 
İbrahim Aksoy'a 
tam destek geldi. 
Pembe Köşk 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirilen 
olağanüstü genel 
kurula 1581 
ortaktan 276'sı 
katılarak 3 yıllığına 
görev yapacak 
birlik delegelerini 
seçti. 
2007 ve 2008 
yılında verilen

rekolte beyanna 
melerine göre 
belirlenen delegele 
rin seçildiği genel 
kurulda Gemlik'ten

17 delegenin 
seçimi yapıldı. 
2007-2008 ve 
2009 yılı bilanço 
gelir ve gider

tablosunun 
görüşülerek, 
ortaklar tarafından 
kabul edildiği 
Gemlik Kooperati

fi’nin 2007-2008 
yılı karının ise 
720 bin TL. 
olduğu açıklandı. 
Divan başkanlığını 
Hüseyin Kahra 
man'ın yaptığı 
genel kurulun 
katipliklerini ise 
Kemal Karadeniz 
ve İbrahim Çınar 
yaptı.
Birlik ikinci başkanı 
Hidamet Asa ile 
Genel Müdür 
İsmail Muzaffer 
Eren ve Birlik 
Yönetim Kurulu 
üyesi İbrahim 
Aksoy'un katıldığı 
olağanüstü genel 
kurulda seçilen 
17 birlik delegesinin 
uzun yıllardan 
sonra yönetime 
Gemlik'ten 
girmeyi başaran

İbrahim Aksoy'a I
tam destek ।
verdikleri açıklandı. 
Marmarabirlik 
Gemlik Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker, olağanüstü 
genel kurulun 
ortaklar tarafından 
birlik ve beraberliğin 
pekiştirildiği bir 
ortamda yapıldığına 
dikkat çekerek, 
"Ortaklarımız 
bu yıl koopera 
tiflerine sahip 
çıkacaklarını 
gösterdiler.
Önümüzdeki 
yıllarda verilecek 
yüksek rekoltelerin 
de tutturulması 
üzerine birlik 
delegelerimizde 
artış olacaktır" 
dedi.

KRŞCDC B€Kl€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

‘GemIik Körfez* internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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îmimlM it ısıtıl 
ihalesine mi Ması

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Yaklaşık iki ay 
önce açık artırma 
sonucu gerçekleş 
tirilen ihale 
sonucu yüksek 
kira bedelleriyle 
kiraya verilen 
Terminal dükkan
larında, rant 
dedikoduları yük
selmeye başladı. 
İhaleden alınan 
dükkanlardan 
kantin, tuvalet ve 
lokantayı kiralıyan 
kişiler tarafından 
teminatları yakılarak 
vazgeçilmesinin 
ardından açılan 
ikinci ihaleye

- L sadece bir kişinin 
girdi. Bu üç 
işyerlerini aylık 
550 liradan 
kiraladı. Bu 
durum diğer 
kiracılar tarafından 
“binlerine rant 
sağlandı” diyerek 
eleşetirilmeye 
başlandı. 
Terminal esnafı 
Büyükşehir 
Beldiyesine 
ihalenin iptali için 
dilekçe hazırlıyor.

TEK KİŞİNİN 
KATILDIĞI İHALE 
Geçtiğimiz hafta 
Salı günü 
Büyükşehir 
Belediyesi İhale 
Komisyonu 
huzurunda 
yapılan ikinci 
ihaleye katılımın 
az olmasını 
duyurunun 
yapılmamasına 

. bağladılar.
Terminalde yüksek 
fiyatlarla iş yerlerini 

* kiralayan esnaf, 
ucuza kiralanan 
3 işyerine 
tepki gösterdi. 
Terminal esnafı, 
ikinci ihaleye 
siyasetin karıştığını 
iddia ederek, 
üç işyerini de 
kiralayan kişinin 
geçtiğimiz dönem 
AKP İlçe Başkanı

Enver Şahin'in 
yönetimin 
kurulunda görev 
alan Necmet tin 
Rama olduğuna 
dikkat çektiler.

BÜYÜK 
FİYAT 
FARKI VAR 
Daha önce A blokta 
bulunan kantinin 
3 bin 460 TL'ye, 
yine A blokta bulu
nan ve lokanta 
olarak gösterilen 
dükkanın 3 bin 
700 TL'ye, bay 
ve bayan tuvaleti 
olarak gösterilen 
dükkanın ise 5 bin 
750 TL'ye kiraya

verilmesine karşılık, 
ikinci kez çıkarılan 
ihalede her 
bir dükkanın 
550 TL'den kiraya 
verilmesi çeşitli 
söylentilere yol 
açtı.
Üç dükkanın da 
daha önce AKP 
yönetiminde 
bulunan bir şahsa 
ihale yoluyla 
kiralanmasına 
tepki gösterilirken, 
Büyükşehir 
İhale Komisyonu 
tarafından 
gerçekleştirilen 
ihalenin ilan 
yoluyla ve interten 
ortamında duyurul

duğu öğrenildi. 
Büyükşehir 
Belediyesi 
ihale Komisyonun, 
tek kişi ile girilen 
ve düşük fiyatla 
kiralanan işyerleri 
nin ihalesinin 
iptal edilmesi 
gerektiğini savunan 
terminaldeki 
diğer kiracılar, 
“Üç işyeri dışında 
diğer işlerleri 
arasındaki kira 
farkı çok büyük. 
Biz, bu durumda 
bu işyeri ile nasıl 
rekabet ederiz. 
Katılımı yüksek bir 
ihale yapılmalı” 
dediler.

Ne oluyoruz!...?
Kimse sesini çıkarmıyor ve olanları bir 

korku filmi seyrediyor gibi izliyor..
Gerginlik inanılmaz bir şekilde tırman

mıştır...
Kimin ne zaman evinden alınacağının 

bilinmediği, neyle suçlanacağını kestire 
mediği, ne kadar içerde kalacağını tahmin 
edemediği, hangi iddianameyle muhatap 
olacağını kestiremediği günleri yaşıyo 
ruz...

Korku insanları susturabilir...
“Başıma ne gelecek” endişesi, sesleri 

kısabilir...
Bugün Türkiye’deki durum bu...
Toplum çetelerle mücadele edilirken, 

kendisinin özgürleşeceğini hissetmelidir...
Oysa bugünkü durum, bu noktadan çok 

uzaktadır..
Deniyor ki;
“Türkiye’de darbe yapmak isteyen, için 

de muvazzaf ve emekli subayların olduğu, 
hukukçuların, profesörlerin, gazetecilerin, 
siyasilerin bir kısmının buna taban yap
tığı, zemin hazırladığı bir örgüt vardır...”

Bu örgütün adı, Emniyet’in açıklaması
na göre Ergenekon Terör örgütü’dür...

O zaman bu örgütün kimlerden oluş
tuğu, hangi dallarda kimin ona hizmet 
verdiği, birer birer ortaya çıkartılır, kanıt- 

[ lan ortaya konur, insanlar yakalanır ve 
' davaya başlanır...

Oysa şu anda her gün yeni bir dalga 
gelmektedir...

Bu nasıl iştir?..
Birisi bir örgütün içindeyse içindedir... 

Değilse değildir...
Örgüt üyeliğinin orta kararı olur mu?.. 

Kahve mi bu ?
Yanlış davranırsa örgüt üyesi...
Doğru davranırsa örgüt üyesi değil...
Emekli Genelkurmay Başkanlan’nın 

adları bile telaffuz edilmeye başlandı 
devletin televizyonunda...

Şüpheli diye...
Türkiye’nin tarihi boyunca alışmadığı, 

görmediği, yaşamadığı manzaralardır bun
lar...

Biliyorum ki herkes kendi arasında bir
birine soruyor:

“Ne oldu da böyle oldu?”
“Ordudaki bazı komutanların üzerine 

nasıl böyle gidilebiliyor?..”
“Kimsenin nasıl hiç sesi çıkmıyor?..”
Belirsizlikler, korkular, tedirginlikler, 

cadı avları, muhalif tutuklamaları insanları 
bezdirir...

Haklı dahi olsanız toplum bıkkınlığın
dan sizi haksız görür bu da biline...

Sayın okurlarım; dikkatinize sunuyo
rum, Bence; Ergenekon’la ilintili hale 
getirilenlerin en temel özelliği, Batı’ya ve 
Amerika’ya karşı yeni bir merkeze 
yönelmek istemeleri...

Buna tasfiye diyenler var...
Bir düşünün bakalım...
Bugüne kadar olmamış şeylerin olması, 

cesaret edilemeyen, tabu sayılan yerlere 
girilmesi uluslararası bir (CİA) tasfiye 
operasyonu olabilir mi?..

Düşünün isterseniz...
Vaktiniz bol...

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Mill, lıla nMn en parlak dönemini vasattık”
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’mn 
dönem çalışmalarının 
sona ermesi nedeniy 
le, dün yapılan son 
toplantıda Meclis 
üyelerine teşekkür 
plaketi verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Salonu’n 
da dün saat 16.oo da 
toplanan meclis üyele 
rine, Oda Genel 
Sekreteri Agah Arda 
tarafından, 1 Ocak 
2008 ile 31 Aralık 2008 
tarihleri arasındaki 
bütçe hakkında 
bilgi verildi. 
Daha sonra bir 
yıllık çalışmalar 
sinevizyon ile Oda 
üyelerine anlatıldı.

AKITIN 
KONUŞMASI 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yaptığı konuşmada, 
bu toplantının 
öneminin büyük 
olduğunu, son 
toplantı olması 
ve yaklaşan 
Oda seçimleri 
nedeniyle bir daha 
biraraya gelineme

yeceğini bildirdi. 
“Bu dönemde iyi 
işler yaptık” diyen 
Kemal Akıt, geçen 
dönem içinde yenilik
leri ve teknolojiyi 
takip ettiklerini, 
Oda’nın tüm 
departmanlarında 
TOBB ile ling 
bağlantısı sağladık
larını, insan kay
naklarını geliştirdik
lerini, Gemlik 

zeytinin tanıtımı 
için çaba harcadık
larını, birçok fuara 
katılarak söyledi. 
Akıt, “Geçen dönem 
de üyelerimize daha 
kaliteli hizmet vere
bilmek için adımlan 
m izi hızlı attık.
ISO 9001 kalite bel
gesini aldık. Yeni 
kalite politikaları 
oluşturduk. Ardından 
Akreditasyon belgesi

ni aldık. Bunlar duvar
larda asılı duracak 
belgeler değildir. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
gelişmelere ayak 
uydurduğunu göste 
ren belgelerdir." dedi. 
4 yıllık çalışma döne
min sonuna geldik
lerin söyleyen Kemal 
Akıt, “Bu dönemi hep 
birlikte sağlıklı ve 
anlımız dik olarak 

tamamladık. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, tari
hinin en parlak 
çalışma dönemini 
yaşadı. Bunun için 
sizlere teşekkür 
ediyorum. Çalışma 
arkadaşlarıma 
da teşekkür 
ediyorum: ” dedi. 
Daha sonra Oda 
meslis üyelerne 
katkılarından dolayı

Kemal Akıt t 
arafından 
hazırlatılan teşekkür 
plaketleri Oda 
Meclis Başkanı 
Hasan Sözüneri 
tarafından verildi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odast Meclis ve 
Yönetim Kurulu 
üyeleri toplu olarak 
basının karşına 
geçerek hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

S
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Gemlik Ticaret Borsası’nda 
başkanlık için Nazım Bayrak, 
Mehmet Dillioğlu ve Ilhan Acar 
yarışacak.

Bu nedenle, Ticaret Borsa 
sı’nın meslek komite seçimlere 
daha çekişmeli geçecek.

Kulis çalışmaları hızla sürü 
yor.

Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
ise bazı komitelerde liste çekişmeleri 
yaşanacak.

Çift liste ile seçime gidecek olan bu 
komitelerde heyecan dorukta.

Rahat olan tek isim Kemal Akıt.
Akıt, yine listeler üstü bir isim.
Dün, Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan 

son meclis toplantısında konuşan Akıt, 
arkadaşlarına teşekkür ederken, 100 yıllık 
Oda’nın tarihinde en başarılı yılı geride bırak
tıklarını söyledi.

Gerçekten Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
geçtiğimiz yıl, büyük işler başardı.

Klasik Odacılıktan çıkarak, çağdaş bir 
Ticaret ve Sanayi Odası olmanın adımları 
atıldı.

İS O 9001 Kalite belgesinden sonra TOBB 
Akreditasyon belgesini de aldı.

Kalite çalışmaları her aşamasında gözle 
görülür bir şekilde arttı.

Üyelere yönelik eğitim çalışmalarına bu yıl 
da devam edildi.

İletişim ve teknolojinin kullanılımı, Oda’ya 
girdi.

Hizmet kalitesinin arttırımında büyük 
gelişmeler sağlandı.

Gemlik zeytinin tanıtımı için hamleler

Odalarda seçim heyecanı..

yapıldı.
Fuarlara katılımlar arttı.
Gemlik’e Üniversite kazanılmasında yap

tığı değerli katkılar ile sanayici Asım 
Kocabıyık, fahri üye yapıldı.

5. Dünya Odalar Kongresi’ne katılım sağ
landı.

Emniyete araç desteği verildi.
Üyelerin memnuniyeti öne alınarak, çalış

ma politikaları geliştirildi.
Haber bültenleri ile üyeler çalışmalardan 

sürekli bilgilendirildi.

Dört yıllık bir dönem değişim ve 
yenilenmeler ile geçti.

Şimdi, yeni bir dönem için hizmet 
yarışı başladı.

Meslek komitelerinden sonra 
Oda Yönetim Kurulu ve Başkanı 
seçimleri yapılacak.

Ticaret Borsası’nda işler karışık.
Ticaret ve Sanayi Odası’nda dün 

yapılan törenle tüm meclis üyeleri 
ne teşekkür plaketi verildi.

Başkan Akıt, verilen plaketleri evlerinin en 
güzel köşesine konulmasını istedi.

Gece ise, AS-KA Otel’de birlikte yemek 
yenerek, bir dönemi birlik ve bereberlik 
içinde sona erdirmenin mutluluğunu 
yaşadılar.

Ticaret Borsası’nda işler karışık.
Ticaret Borsası da bu dönemde Gemlik 

Zeytininin tanıtımı, coğrafi işaretler konu
larında önemli girişimlerde bulundu.

Fuarlara gidildi.
Bakanlık düzeyinde Gemlik zeytininde 

Gen çalışması yapılması, Gemlik Zeytininin 
adının ambalajlarda menşe olarak kullanımı 
konusunda ciddi girişimler yapıldı.

Ticaret Borsası’nda son yıllarda bir iç çe 
kişme yaşanması önlenemedi.

Geçen yıl Mehmet Dillioğlu ile Nazım 
Bayrak çekişmesi, sandıktan hep eşitlikle 
sonuçlandı.

Bu yıl bu çekişmeye bir yenisi eklendi.
İlhan Acar..
Ticaret Borsası’nda üçlü çekişmenin 

heyecanı şimdiden yaşanıyor.
Her üç aday da takımını kurmakla ve 

seçime hazırlanmakla uğraşıyorlar.

I 
K

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a c i d e ÖZALP

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

BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK;TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri

Mzyon B g

I

KISA BİR ARADAN SONRA
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi HakCankası karşısı No: 1/1 

Tel: 0.224513 92 40GENLİK

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAGE BROKER !

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ 

_____ Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık_____  
__________ 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 65.000- 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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1, 70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
TRIPLEX DOĞALGAZLI VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MAN7ARAI ı SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Türkiye İstatistik 
Kurumu (TUİK), 
adrese dayalı nüfus 
sayım sonuçlarına 
göre Türkiye 
nüfusunu 71 milyon 
517 bin 100 kişi 
olarak açıkladı. 
TUİK, Adrese 
Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi 
2008 Nüfus Sayımı 
sonuçlarını açıkladı. 
31 Aralık 2008 

i tarihi itibarıyla 
Türkiye nüfusu 
71 milyon 517 bin 
100 kişi olarak 
belirlenirken, 
bunun 35 milyon 
901 bin 154'ünü 
erkek, 35 milyon 
615 bin 946'sını ise 
kadınlardan oluş
tuğu kaydedildi.

NÜFUS ARTIŞ 
HIZI BİNDE 13,1 
2008 yılında 81 

ilden; 55 ilin nüfusu 
artarken, 26 ilin 
nüfusu azaldı. Nüfus 
artış hızı en düşük 
olan ilk üç il; Bilecik 
(%o -53,5), Kütahya 
(%o -31,4) ve İsparta 
(%o -29,9), 81 il içinde 
nüfus artış hızı en 
yüksek olan ilk üç il 
ise sırasıyla; Yalova 
(%o 82,6), Tekirdağ 
(%o56,6) ve Hakkari 
(%o 48) oldu.

NÜFUSUNUN YÜZDE 
75'İ İL VE İLÇE 
MERKEZLERİNDE 
YAŞIYOR 
TUİK, il ve ilçe mer 
kezlerinde ikamet 
eden nüfus 53 mil 
yon 611 bin 723, 
belde ve köylerde 
ikamet eden nüfus 
ise 17 milyon 905 
bin 377 kişi. İl ve ilçe 
merkezlerinde yaşa 
yan nüfus oranına

bakıldığında İstanbul 
yüzde 99 ile en üst 
düzeyde şehirleşme

17,8'İ İSTANBUL'DA 
İstanbul'un nüfusu
12 milyon 697 bin

oranına sahip. 
Bartın ise şehir 
nüfusun köy nüfu 
suna oranı tam tersi 
bir durum ortaya 
koyuyor. Bartın'da 
nüfusun sadece 
yüzde 32,2'si 
şehirde yaşıyor.

NÜFUSUN YÜZDE

164 olarak açıklandı. 
Toplam nüfusun sıra 
siy la; % 6,4'ü Ankara 
da, % 5,3'ü İzmir'de, 
% 3,5'i Bursa'da, % 
2,8'i ise Adana'da 
ikamet ediyor. En az 
nüfusa sahip olan 
Bayburt ilinde 
ikamet eden kişi 
sayısı 75 bin 675.

NÜFUSUN YARISI 
28,5 YAŞINDAN 
KÜÇÜK
Türkiye'de ortalama 
yaş 28,5' olarak 
hesaplandı. Ortala 
ma yaş erkeklerde 
28 iken, kadınlarda 
29 olarak belirlendi. 
İl ve ilçe merkez
lerinde ikamet eden
lerin ortalama yaşı 
28,4 iken belde ve 
köylerde ikamet 
edenlerin ortalama 
yaşı 28,6. 15-64 yaş 
grubunda bulunan 
çalışma çağındaki 
nüfus, toplam 
nüfusun % 66,9'unu 
oluşturuyor. Türkiye 
nüfusunun % 26,3'ü 
0-14 yaş grubunda, 
% 6,8'i ise 65 ve 
daha yukarı yaş 
grubunda yer alıyor.

KİLOMETREKAREYE 
93 KİŞİ DÜŞÜYOR

Türkiye'de nüfus 
yoğunluğu 
kilometrekarede 
93 kişi olarak 
belirlendi. Bu oran 
illerde 12 ile 2 bin 
444 kişi arasında 
değişiyor. En 
kalabalık ile 2 bin 
444/ km2 yoğun
luğuyla İstanbul. 
Bunu sırasıyla; 
413 kişi ile Kocaeli, 
316 kişi ile İzmir, 
242 kişi ile Hatay 
ve 241 kişi ile 
Bursa izliyor. 
Nüfus yoğunluğunun 
en az olduğu il ise 
12 kişi ile Tunceli. 
Yüzölçümü büyük
lüğüne göre ilk 
sırada yer alan 
Konya'da nüfus 
yoğunluğu 51, 
yüzölçümü en 
küçük olan Yalo 
va'da ise nüfus 
yoğunluğu 233.

Bu yıl isten çıkarmalar sürecek
Ulusal İş Dünyası 
Birliğinin (NABE) 
anketine göre, 
bu yıl işten çıkar
malar devam 
edecek.
Gayri safi yurt içi 
hasıla yüzde 
1'den fazla düşecek 
diyenlerin oranı 
ise yüzde 52.
NABE'nin 17 Arahk- 
8 Ocak tarihleri 
arasında 105 
profesyonel tah

mincinin görüşlerini 
sorduğu anket, 
raporların yayımlan
maya başladığı 
1982 yılından bu 
yana ki en kötü 
iş koşullarını 
tarif etti.
Ekim ayında ankete 
katılanların yüzde 
32'si iş kayıplarının 
gelecek 6 ayda 
devam edeceğini 
öngörürken, 
bu oran yeni ankette 

yüzde 39'a çıktı. 
Katılımcıların 
hiçbiri Ekim ayında 
gayri safi yurt içi 
hasılada yüzde Tin 
üzerinde düşüş 
beklemezken, artık 
çok daha karamsar
lar. Ankete katman
ların yüzde 52'si bu 
yıl gayri safi 
hasılanın yüzde 
1'den fazla düşe
ceğini tahmin ediyor. 
2007 yılı Aralık ayın

da başlayan durgun
luk, "iş katili" olarak 
tanımlanıyor. Geçen 
yıl ekonomi 2,6 mil 
yon çalışanı kaybe 
derken, işsizlik oranı 
yüzde 7,2'ye yüksel
di. Bu yıl için de iş 
sizliğin tırmanmaya 
devam etmesi 
bekleniyor. 
NABE'nin önde 
gelen analistlerinden 
Sara Johnson, iş 
kayıplarının 4. landığını, gelecek 6 da zayıflayacağını 

ayda işsizlik________ bildirdi._________

4 il «ergide Türkiye’yi sırtlıyor
Vergide Türkiye'yi 4 
il sırtladı. Her 100 
liralık verginin 80 
lirası İstanbul, Koca 
eli, Ankara ve İzmir 
de toplanıyor. 
2008'de Türkiye 
genelinde toplanan 
168 milyar 87 milyon 
237 bin liralık vergi 
nin 72 milyar 393 
milyon 238 bin liralık 
bölümünü İstanbullu 
ödedi. Bu ilde 79 
milyar 62 milyon 23 
bin lira vergi tahak 
kuk etti, bunun da 
yüzde 91,57'lik bölü 
mü yıl içinde 
yatırıldı. İstanbul, 
bu rakamlarla Türki 
ye çapında toplanan 
verginin de yüzde 

43'ünü tek başına 
karşıladı. Bu kenti 
miz, Türkiye'nin 
vergi yükünün bü 
yük bölümünü üst 
lenmenin yanı sıra, 
vergi tahsilatında da 
en başarılı iki ilden 
birisi oldu.
Vergi gelirlerinde, 
İstanbul'u 26 milyar 
131 milyon 140 bin 
liralık tahakkuk ve 
25 milyar 20 milyon 
902 bin liralık tahsi
latla Kocaeli takip 
etti. Tüpraş ve 
Petkim gibi büyük 
sanayi tesislerinin 
bulunduğu, 
akaryakıt vergilerinin 
de kaynaktan 
ödendiği Kocaeli'de, 

bu özel durumun da 
etkisiyle vergi tahsi
lat oranı yüzde 
95,75'u buldu. 
ANKARA VE 
İZMİR'DE DURUM 
Türkiye'ye en fazla 
vergi veren üçüncü 
il de Ankara olarak 
belirlendi. Başkentte 
22 milyar 335 milyon 
55 bin liralık 
tahakkuka karşılık, 
18 milyar 488 milyon 
994 bin lira vergi 
toplandı. 
Ankara'daki tahsilat 
oranı ise yüzde 82, 
78 şeklinde hesap
landı. Vergi gelir
lerinde 4. büyük il 
olan İzmir, yüzde 
91,44'lük tahsilat 

oranı ile de Kocaeli 
ve İstanbul'un he 
men arkasında yer 
aldı. Bu ilimizde 19 
milyar 382 milyon 
403 bin lira vergi 
tahakkuk etti, bunun 
17 milyar 723 milyon 
592 bin liralık bölü 
mü yıl içinde yatırıl 
dı. İstanbul, Kocaeli, 
Ankara ve İzmir'den 
Hâzinenin kasasına 
giren toplam vergi 
miktarı da, 133 mil
yar 626 milyon 726 
bin lira oldu. Bu 
rakam da, Türkiye 
çapında toplanan 
vergilerin yüzde 
79,5'unu oluşturdu. 
SADECE 6 İL 
TÜRKİYE

ORTALAMASINI 
AŞTI
Bu arada geçen yıl 
Türkiye genelindeki 
vergi tahsilatı, yüzde 
88,47 olarak gerçek
leşti. Kocaeli, İstan
bul ve İzmir'in yanı 
sıra Tunceli, 
Kırıkkale ve 
Mersin'de ortala
manın üzerinde tah
silat sağlandı. Bu 
illerden Tunceli'de 
vergi tahsilat oranı 
yüzde 89,53, 
Kırıkkale'de yüzde 
89,03, Mersin'de ise 
yüzde 88,88 oldu. 
Aralarında Ankara, 
Bursa ve Antalya'nın 
da bulunduğu 75 
ilde tahsil edilen 

vergilerin oranı, 
Türkiye ortalamasına 
ulaşamadı.
İğdır, Şırnak ve 
Hakkari ise vergi 
tahsilatında en 
başarısız iller olarak 
belirlendi.
Geçen yıl İğdır'da 
tahakkuk eden 
vergilerin ancak 
yüzde 52,26'sı, 
Şırnak'ta yüzde 
56,63'ü, Hakkari'de 
de yüzde 
58,33'ü ödendi. 
Düzce, Yozgat, 
Sakarya, Gaziantep, 
Denizli, Bilecik, 
Adıyaman gibi iller 
de vergi tahsilatın
daki diğer sorunlu 
iller olarak sıralandı.
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMULLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

Barış Güler’in kaleminden g YAŞ

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 

ı GSM : 0 539 375 62 43 
’ Tel : 0.224 525 05 56

ÇİZİYORUM

iRinıaı
KCt-7ofu_u VF YA 

KOLT'JKSüZ DOBLO
ARACIMLA İŞ 
ARIYORUM

GSM : 0 538 266 09 95
İsparta Trafik Müdürlüğü’nden 

aldığım B - A2 sınıfı sürücü 
belgemi kaybettim. 

Hükümsüzdür.
KENAN ERGİNOL

ÖĞRENCİLER İÇİN 
ORKENT SİTESİ’NDE EŞYALI 

SOBALI ve DENİZ MANZARALI 
KİRALIK DAİRELER 

0537 301 73 62
16 ZP 382,16 ZU 077,16 ZU 087, 

16 ZU 112 plakalı araçlarımın
L 1 taşıt belgeleri zayi olmuştur. 

Hükümsüzdür.
RÜSTEM AKSU

NttBETÇİ ECZANE
27 Ocak 2009 Salı 

SERİM ECZANESİ 
D.Subaşı Mah. Çeşme Sok. No: 1 

Tel: 5135007 GEMLİK • ___

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez

•■■LİB’la lie «Onlûk SİYASİ sasstssI

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

pH GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
LıJ| İtfaiye 110

Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55

1 7 1 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

k ___________ ULAŞIM___________
1 METRO 513 12 12
! Aydın Turizm 513 20 77
■ Süzer Turizm 512 10 72

Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49 
■ Anıtur 514 47 71

■ Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 OO 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
ilçe 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 imam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

Devlet Hastanesi 517 34 OO
[ Sahil Dev. Hast. 513 23 29

Mer. Sağ. Ocağı 513 10 68
® Tomokay Tomografi 513 65 29

■ Uzmanlar Tıp Mrk. 513 çq 49

■ TAKSİLER

1 Körfez Taksi 513 18 21
! Çınar Taksi 513 24 67

Güven Taksi 513 32 40
| Gemlik Taksi 513 23 24

.7^^* 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
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
< OISLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3265 

FİYATI : 50 Kr. (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)

IHlIlMlIİI
VENÜS SİMASI 

ISSIZ ADAN 
Î1.30-14.00 
16.30-19.00 

21.15 
VALİ 

ll.45-l4.15-l6.30- 
19.15-21*30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Gemlik Zeytinspor 
Kulübü’nün 
basketbol çalış
maları devam 
ediyor. 
1994-2000 
doğumlu kız ve 
erkek sporculardan 
oluşan Zeytinsporlu 
basketbolcular, 
Kapalı Spor 
Salonu’nda 
cumartesi ve pazar 
günleri antrenman
larını sürdürüyor.

Çalışmaların 
Türkiye Basketbol 
Federasyonu 
onaylı antrenör 
gözetiminde 
yapıldığını söyleyen 
Antrenör Tuğan 
Büyükbaşaran, 
çalışmalara yaz-kış 
devam ettiklerini 
belirterek, 
“Amacımız yerel 
lig basketbol 
müsabakaları 
maçlarında yer

alan basketbol 
takımına alt 
yapıdan sporcu 
kazandırmak. o 
Minik kız takımımız 
da oluşum 
aşamasında.
Önümüzdeki sezon

müsabakalara 
başlayacaklar. ” 
dedi.
Büyükbaşaran, 
anne ve babalara da 
seslenerek, çocuk
larını spora yön
lendirmelerini istedi.

Kupada çeyrek final maçlarını 
yönetecek hakemler belli nidıı
Fortis Türkiye 
Kupası'nda çeyrek 
final ilk maçlarını 
yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 
yapılan açıklamaya 
göre, kupada

çeyrek final 
ilk maçlarda 
görev alacak 
hakemler şöyle:

BUGÜN
17.30 Denizlispor- 
Ankaraspor:
Suat Arslanboğa
20.30 Galatasaray-

Sivasspor: 
Hüseyin Göçek

YARIN
17.30 Antalyaspor-
Beşiktaş:
Deniz Çoban
20.30 Fenerbahçe- 
Bursaspor: Mustafa 
Kamil Abitoğlu

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

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

KAMPA
“_2009 Sezonu kayıtlarda kgmpauya” 

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 BÎR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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

Tema a “suyunu boşaJÎSHLv HARCAMA”

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

. TEL: 0.224 513 98 83
Demırsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com


Gemlik Belediye Başkanlığı görevini 10 yıldır sürdüren ve partisi AKP’den aday adayı 
olduğu halde, aday olamayan Mehmet Turgut’un 29 Mart’ta yapılacak yerel seçim
lerde, aday olacağı söylentileri dün Gemlik siyasetini karıştırdı. Mehmet Turgut’un 
yakınlarına adaylığını koyacağını söylemesi üzerine, haber şehre kulaktan kulağa 
yayıldı. Turgut’un hangi partiden aday olacağı konusu ise bir netlik kazanmadı. 
Belediye Başkanının ANAP, DP veya bağımsız olarak aday olacağı şeklindeki konuş
malar dün güne damgasını vurdu. Gazetecilerle dün biraraya gelen Başkan Turgut, 
kendisine sorulan sorulara net bir açıklama yapmazken, bugün basın toplantısı 
yapacağını söylediği bildirildi. Turgut’un yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Kurulufr1973|

GemlikKxrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

28 Ocak 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info^gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

İşsizler, 450 TL 
maaşla meslek 

edinecek
Bursa'da açılan 3 aylık kurslara 
katılan işsiz vatandaşlara meslek 
öğrenmeleri karşılığında ayda 450 
TL para yardımı yapılacak. 3’de

Seçmen listesinde
1967 yılında ölen Teberik Geyik’in adı Eşref Dinçer Mahallesi seçim listesinde çıktı

ölmüş kadının adı çıttı
V 1967 yılında ölen Teberik Geyik adlı kişinin 

Eşref Dinçer Mahallesi Bilge Sokak 2 No da 
ikamet ettiği ve seçmen olarak mahalle muhtar
lığında askıya çıkan seçmen listelerinde adının 
görülmesi aile yakınlarını şaşırttı. Eşref Dinçer 
Mahallesi Muhtarı Eşref Şener, bilhassa köylerde 
vefat edenlerin ölüm raporlarının nüfus müdür
lüklerine muhtarlar tarafından bildirilmemesi 
nedeniyle ölen kişilerin nüfusta sağ olduklarının 
görüldüğünü söyledi. 1960 yılında doğan 1967 
yılında ölen Teberik Geyik’in seçmen listesinde 
bu nedenle görüldüğü belirtiliyor. Sayfa 3’de

CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, 
Gemlik Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti

Güler, “Belediye 
ile halk arasında 
kalın duvar var"

Gemlik Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden 
CHP Belediye Başkan Adayı Fatih Güler, 
Gemlik Belediyesi ile halk arasında kalın 
duvarın oluştuğunu ve bu duvarın 30 Mart 
sabahı yıkılacağını söyledi. Sayfa 2’de

Mehmet Turgut aday mı?
Gemlik’te dün siyasi kulisler çok yoğun 

geçti.
Herkesin dilinde Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut’un adaylığını açıklayacağı konuşu
luyordu.
Peki Turgut aday olacaksa, hangi partiden 

adaylığını koyacaktı?
Adayını açıklamayan iki parti kaldı.
Biri ANAP, diğeri, DSP..
Bu partilerden biriyle Başkanın dirsek 

teması mı vardı?Devamı sayfa 5’de

Demokrat M Belediye Başkan atol Bayram Demir'tlen Marmarabirlik’e wet

Demir, “Su sorununu 
çözmek bizim işimiz”

Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkanı adayı Bay 
ram Demir, 72 Nolu Marmarabirlik Gemlik Zeytin Ta 
rım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüse 
yin Peker'i makamında ziyaret etti. Haberi sayfa 4’de

AKP Belediye Başkanı adayı TSO’daki 
son meclis toplantısını yapan üyelere seslendi 

aybey, “Gemlik'e 
e-beledivecilik 

kuracağım"
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Mecli 
si’nde yaptığı konuş 
masında, “Gemlik 
Belediyesi’ne e-be 
lediyecilik kura
cağım” dedi. Aybey, 
projelerini anlattı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Gemlik Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti I

Güler, “Belediye ile halk arasında kalın duvar var
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Muhtarlar 
Derneği’ni ziyaret 
eden CHP Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Güler, dernek bina 
sının muhtarlara 
yakışmadığını da 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi ile halk 
arasında kalın duva 
nn oluştuğunu ve 
bu duvarın 30 Mart 
sabahı yıkılacağını 

ı söyledi.
Muhtarlar Derneği’n 
de yakın bir ilgiyle 
karşılanan ve ziyaret 
ettiği yerlerde hazır
ladığı projelerle bili
nen Fatih Güler, şim 
diye kadar yaklaşık 
100'ün üzerinde çe 
şitli yerlerde toplan
tılar yaptığı ve 10 
binin üzerinde insan 
la konuşup birçok 
sorunu tartıştıklarını 
ve Gemlik için hazır
ladıkları projeleri 
sunduklarını söyledi. 
KÖYLERE

, YAKIN OLUCAZ
I Bir yanda Fındıcak 

diğer yanda Haydari 
ye gibi birbirinden 
çok uzak olan köyler 
için "Onlar bizi ilgi 
lendirmez" diyeme 
yeceklerini ve bele 
diye başkanı olması
na karşılık kendisine 
ulaşılacak her köye 
yardım eli uzatacağı 
nı söyleyen Güler, 
"En azından bu köy
lerin sorunlarını se 
çim sürecince gün 

yüzünde tutmamız ' 
lazım. Gemlik halen 
Büyükşehir ve bursa 
medyasının çok uza
ğında bir ilçe konu
munda ve bize bakış 
açıları iyi değil. 
Bir Nilüfer'e bir 
Osmangazi 'ye 
olan bakış açısını 
Gemlik'e göster
miyorlar" dedi. 
Muhtarların, Güler'e 
yönelttikleri "Ben 
belediye başkanı 
oldum diyerek ken
dinizi kasmayın, oy 
isterken yapılıyor 
sonrasında ise 
unutuluyor. Siz 5 
sene diye gelirseniz 
yanlış olur, hangi 
köyden istek gelirse 
karşılayın. Biz 
muhtarlar olarak siz
den yeni bir dernek 
yeri istiyoruz, bu da 
yeni yapılmakta olan 
çarşıdan ve yapı kre 
di bankasının boşalt
masından sonraki 
yer olabilir" soruları
na Güler, muhtarla 
nn yerel yöneticiler 
olduklarını ve muh 
tarlıklarını bölgele 
rinde yapmalarının 
dana iyi olacağını 
söyledi.
Muhtarların ise, 
vatandaşın aldığı 
evrağı resmi yerlere 
götürdüğü için bura 
lara yakın bir yerin 
tercih edilmesinin 
daha doğru olacağı 
m savunmaları üze
rine Güler, "Mevcut

yeriniz muhtarlar der 
neğine yakışmıyor. 
İnşallah sizin için 
daha iyi bir yer 
buluruz. Ben şu 
anda mevcut bir 
belediye başkanıyım 
ve hiçbir muhtar 
bana ulaşamadığını 
söyleyemez" dedi. 
KALIN DUVAR 
YIKILACAK 
Umurbey'de bir ta 
kim şeylerin farkın
da olamadığını an 
cak Gemlik’te yaptığı 
ziyaretlerde halk ile 
belediye arasında 
kalın duvarların 
oluştuğunu gördüğü 
nü ifade eden Güler, 
"30 Mart sabahı du 
var yıkılmalı, Gem 
lik’in sahibi belediye 
başkanları ile yöneti
ciler değil, burada 
yaşayanlardır. 
Biz onların temsilci
leriyiz" dedi. 
Köy muhtarlarının 
ilçe mahalle muhtar
larına göre daha 
fazla olanakları 

bulunduğuna dikkat 
çeken Güler, 
"Mahalle muhtarları 
daha fazla nüfusla 
uğraşıyor ve yetki
leri kısıtlı anca köy 
muhtarlarında imece 
imkanı var. Muhtar 
lara küçük bütçeler 
yaratılmalıdır ve 
onların bazı karar
lara yetkili olmaları 
gerekir. Biraz güç 
ve sorumlulukları 
artırılmalı ancak 
şimdiki durumda 
sorumlulukları 
olmalarına rağmen 
ne yazık ki yetkileri 
yok. Köyler emlak 
vergilerini Gemliğe 
veriyorlar ancak oy 
kullanmaya geldiğin 
de oy kullanamıyor
lar" dedi.
Büyükşehir'in 
Gemlik’i hala yok 
diye gördüğünü öne 
süren Güler, buna 
karşılık Gemlik'in 
ciddi bir güç oldu 
ğunu ancak verdiği 
kadarını alamadığını 

hatırlattı. 
GENCALİ 
TERKEDİLMİŞ 
Gemlik'e bağlanan 
ve mahalle olan 
Gencali'nin terkedil 
miş bir yerleşim 
olduğunu gördüğü 
nü ve üzüldüğünü 
söyleyen Güler, 
"Gencali 4 yılda ter 
kedi İm iş bir görün
tüde, insanın içi 
sızlıyor. Hizmet hiç 
götürülmemiş. Beni 
seçin size şunu, 
bunu yapıcam de 
mek doğru değil. 
Buralara gerçek 
hizmetin götürül 
mesi lazım” dedi. 
İnsanlara nasıl bir 
Gemlik düşünüyor
sunuz diyerek hayal
lerini öğrenmeleri 
gerektiğini savunan 
Güler, "Her insan 
hayalinin gerçek
leşmesini ister, 
Küçük hayaller son
radan gelişir büyük 
hizmetlere dönüşür
ler" diye konuştu.

SERBEST BÖLGEDE 
SIKINTI VAR A 
Serbest bölgede 
taşımacılık yapan
ların Gemlik dışın
dan geldikleri ancak 
buradaki esnafın zor 
iş aldığını ve çalışan 
lan sürekli dışarıdan 
istihdam edildikleri 
sorusunu yönelten I 
muhtarlar, bir çözüm 
yolu bulunmasının 
zamanı geldiğini ve 
ilçede işsizliğin her 
geçen gün artmakta 
olduğunu belirtti. 
Gemlik'te işsizliğin 
yüzde 20*lerin üze 
rine çıktığını hatırla- 
tan Güler, Gemlik'in 
Bursa'nın işsizlik 
oranı yüksek ikinci 
ilçesi olduğunu 
söyleyerek, "İnsan
lar evlerine ekmek 
götüremezse sıkıntı I 
başlar. Bu nedenle 
sanayicinin kuyruğu 
na basmak lazım.
Fıskiyeler yapılıyor, 
yeni makam araçları 
alınıyor, demek ki 
bir bakıma kuyruk
larına basılıyor. 
Sanayiciye istih
damın yüzde 60'ın ‘ 
bu ilçeden temin 
etmezsen 'beledi 
yeye iş için gelme' 
düşüncesini 
hatırlatmalıyız" dedi. 
Güler, ayrıca 
kalın duvarları 
kaldırıp, Gemlik'te 
iş yapanlara işsizliği 
hissettireceklerini 
söyledi.

Okta» Kahveci «e ailesinin acı günü

AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci'nin babası 
Emekli Jandarma 
Kıdemli Başçavuş 
Bahtiyar Kahveci 
(73) önceki gün 
geçirdiği ani 
kalp krizi 

sonucu vefat etti. 
Pazartesi sabahı 
ikamet ettiği Manas 
tır Taşkın Apartma 
m'ndaki evinde 
aniden rahatsızlandı. 
Kahveci evde bulu
nan yakınlan tarafın
dan devlet hastane

sine kaldırılmasına 
rağmen 
kurtarılamadı.
1974 ile 1981 yılları 
arasında Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanlığı'nda 
Karakol Komutanı 
olarak görev yaptık

tan sonra tayini çık
tığı Adıyaman ilinde 
bir yıllık daha görev 
yaptığı ve emekliye 
ayrıldığı öğrenildi. 
Bahtiyar Kahveci'nin 
cenaze törenine 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay Albay 

Faruk Gönül, AKP 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın ile İl Genel 
Meclisi Başkanı 
Nurettin Avcı, eski 
milletvekili Zafer 
Hıdıroğlu ile 
siyasetçiler ve 
yakınları katıldı.

3 çocuk ve bir torun 
sahibi Bahtiyar 
Kahveci'nin cenaze
si öğle namazı 
sonrasında Askeri 
törenle Çarşı camiin* 
den alınarak ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.
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1967 yılında ölen Teberik Geyik’in adı Eşref Dinçer Mahallesi seçim listesinde çıktı

S ccm I istesl il e Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

clmits tadı mn adı cıku
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yıllar önce 
vefat eden kişilerin 
adları seçmen 
listelerinde çkıyor. 
Eşref Dinçer 
Mahallesi Bilge 
Sokak 2 no da 
ikameti gözüken, 
1967 yılında ölen 
Teberik Geyik'in 
seçmen listesinde 
adının bulunması 
mn, bu kişinin aile 
yakınlarını şaşırttı. 
Bu durumun 
ölen kişinin ölüm 
raporunun ilgili 
nüfus müdürlüğüne 
ölüm bildirimlerinin 
yapılmadığına 
bağlayan Eşref 
Dinçer Mahallesi 
Muhtarı Eşref Şener, 
"Vatandaş vefat 
ettiği zaman yakın
lan tarafından Nüfus 
Müdürlüğü 'ne gidip 
ölüm beyanında 
bulunmaları, bunun 
yanı sıra veraset 
ilamı çıkarmaları 
gerektiği halele bu 
yapılmıyor. Ölüm 
beyanı verilmeyenler

İşsizler, 450 Tl maaşla meslek edinecek
Bursa'da açılan 3 
aylık kurslara katılan 
işsiz vatandaşlara 
meslek öğrenmeleri 
karşılığında ayda 
450 TL para 
yardımı yapılacak. 
Bursa Valisi Şaha 
bettin Harput baş 
kanlığında toplanan 
İl İstihdam ve Mes 
leki Eğitim Kurulu, 
günümüzde büyük 
bir sorun olan işsiz
lik konusunu ele 
aldı. Vatandaşlardan 
çok güzel imkan 
sunan bu kurslara 
katılmalarını isteyen 
Harput, "Kursa katıl
ma konusunda bir 
sınır bulunmuyor, 
isteyen herkes bu

nüfus müdürlük 
lerinde halen sağ 
olarak gözüktükle 
rinden, seçmen lis
telerinde yer almak
talar. Daha önceki 
liste lerde yine 
yazılmalarına rağ
men yakınları tara 
fından yine de 
bildirim yapılmadı 
ğından isimleri 

kurslara katılarak 
yeni bir meslek 
sahibi olabilir. Müra 
caat etmek isteyen 
vatandaşlarımız 
İşkur İl Müdürlüğüne 
başvurmalı." dedi. 
İstihdam konusunda 
meslek kurslarına 
daha fazla önem 
verileceğinin altını 
çizen Vali Şahabettin 
Harput, "Kişi ve 
sanayicinin isteğine 
bağlı olarak meslek 
kursları ardırılarak 
yoğun bir şekilde 
devam edecek. 3 ay 
sürecek bu kurslar
da kursiyerlere 
günde 15 TL olmak 
üzere, ayda toplam 
450 TL para yardımı 

sürekli seçmen 
listelerinde adları 
çıkmaktadır" 
dedi.
1960 yılında doğan 
ve 1967 yılında 
öldüğü bilinen 
Mercan ve Hasan 
Geyik'in çocukları 
Teberik Geyik'in 
seçmen listesinde 
bulunmasını 

yapılarak bu süre 
sonunda bu vatan
daşlarımızın iyi bir 
meslek sahibi olma 
imkanı sağlanacak." 
dedi.
İŞVERENLERE İŞÇİ 
ÇIKARMAYIN 
ÇAĞRISI
Dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de bir 
ekonomik krizin 
yaşandığını ve 
bunun Bursa'yı da 
etkilediğini belirten 
Vali Harput, artan 
nüfus ve yaşanan 
göçün işsizlik 
oranının artmasında 
en büyük etken 
olduğunu aktardı. 
Vali Harput, yaşanan 
kriz dolayısıyla iş 

yaptığı açıklamaya 
bağlayan Muhtar 
Eşref Şener, 
bu tür kişilerin 
yakınlarının 
derhal Nüfus 
Müdürlüğü'ne 
giderek ilgili 
kişinin ölüm 
bildiriminde bulun
maları gerektiğini 
söyledi.

yerlerini kapatan 
veya işçi çıkartan iş 
yerlerinin de gün 
geçtikçe çoğaldığını 
belirtti.
Sorumsuzca işçi 
çıkarmanın hiçbir 
şekilde kabul edile
mez olduğunun 
altını çizen Vali 
Harput, "Çıkarılan 
işçinin çaresi
zliğinin, içinde 
bulunduğu zaruret 
halinin ailesi ile bir
likte topluma olum
suz yönde yansıya
cağını ve kimleri 
nasıl etkileyeceğini 
herkesin çok iyi 
düşünmesi ve 
bilmesi gerekmekte
dir." dedi.

Borç bini aştı!...
İnsanlarımız patlamaya hazır, dert küpü 

halinde..
Son aylarda kepenk kapatan işyerleri 

nin sayısı binlerle ifade ediliyor..
Gemlikte mağazaların halini görüyor

sunuz.
Müşteri tek tük...
Ticaretle uğraşanlar diyorlar ki; Senet 

ler ödenmiyor, çekler tahsil edilmiyor, 
borçlular kaçıyor..

Kredi kartları borçluları “öldük, bittik" 
diyorlar.

Pekiii.... Bunun sonu ne olacak?...
İşsiz sayısı hızla artıyor..
En büyük firmalar bile işçi çıkarmaya 

başladı..
Borçları sebebiyle intihar edenler 

çoğalıyor..
Yazık değil mi bu millete sayın okur 

larım ?...
İşi krize bağlayıp halkı aldatmaya 

çalışıyorlar..
Dünya da kriz başlamadan önce bizde 

kriz başlamıştı..
Üretmeden tüketen, dışardan aldığı 

borçla geçinen bir toplumun iki yakası bir 
araya gelir mi?

Hadi biraz düşünüp söyleyin gelir mi?..
Geleceğimizin kötü olacağını yazmak

tan hoşlanmıyorum..
Ama görüyorum ki aklı başında ekono

mistler; “Karanlık günlere gidiyoruz. Allah 
yardımcımız ola” diyorlar..

Görüyorsunuz başımızda ki iktidar geç 
mişi kötüleyerek laf kalabalığı ile insan
larımızı uyutmaya çalışıyorlar..

Geçmişte yaratılan yanlışlıkların, tekrar 
yaşanmaması için ne yapılmalı” diye hiç 
düşünmüyorlar..

Yaptıkları en önemli iş “sosyal yardım” 
adı altında “sadaka” dağıtmak..

Bu insanların gururlarıyla oynanıyor..
Sayın okurlarım; sadaka kültürüyle bu 

ülke bir yere varamaz ki !... Bu da biline...
Hem siyasilerimiz, hem sözde aydın

larımız, hepimiz biri birimizi yiyip duru 
yoruz..

Tarih göstermiştir, böyle ülkeleri başka 
ülkeler gelir yer.. Birliğinin bozulduğu 
ülkeleri bekleyen asıl tehlike budur.
Siyasilerin umurunda değil..

2002 ile 2008 arası dış borçlar 148 mil
yar dolardan 295 milyar dolara, özel sek
törün dış borçları; 44 milyar dolardan 190 
milyar dolara çıkmış.

Toplamı 495 milyar dolar..
Bu bizim borcumuz..
Görüyorsunuz borç batağın içinde 

yüzen bir ülkenin geleceği parlak olamaz. 
Bunu ben değil rakamlar söylüyor..

Benim görevim; bıkmadan, usanmadan 
halkıma gerçekleri anlatmaya çalışmak..

Ben eminim ki geçte olsa bir gün anla 
yacaklardır.

ABONE OLDUNUZ MU?
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette ww.gemlikkorfezgazetesi.coni

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Bayram Demir’den Marmarabırlik’e ziyaret

Demir, "So sorunm emeli bizim işimi?"
Ercüment ESEN
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkanı adayı ve 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, seçim çalış
maları kapsamında 
başlattığı ziyaret 
İerine aralıksız 
devam ediyor. 
İlk seçim ziyaretini 
Erzurumlular 
Derneği’nden 
başlatan Başkan 
Demir, önceki gün 
72 Nolu Marmarabirlik 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hüseyin 
Peker'i makamında 
ziyaret ederek, 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.
Demokrat Parti İlçe 
Teşkilatı Başkanı 
Yavuz Alemdar ve 
yönetim kurulu 
üyeleri ile meclis 
üyelerin de katıldığı 
ziyarette, 72 Nolu 
Marmarabirlik Gemlik 
Zeytin Tarım Satış

Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hüseyin Peker'i 
ziyaretinde bölgedeki 
zeytin üreticisine 
seslenen Belediye 
Başkan adayı Bayram 

Demir, "Kurşunlu'da 
başkanlık dönemimde 
buranın tarımsal 
alandaki sulama 
sorununu kökten 
çözdüm. Bu da benim 
için yapmış olduğum 

en onurlu hizmetler 
arasında yer 
alıyor. Tarımsal 
bölgemizde zeytin 
üreticilerimizin 
ve tarımcılarımızın 
yanında olacağım.

Bunun için söz 
veriyorum. 
Gemlik halkı 
bana belediye 
başkanlığı yetkisini 
verirse tarımla 
yaşayanların da 

yanında olacağım. 
Gemlik’in tarım 
alanındaki tüm 
sulama sorununu da 
kökünden çözmeye 
de söz veriyorum" 
diye konuştu.

AKP Belediye Başkanı adayı Ticaret ve Sanayi Odası’nda son meclis toplantısını yapan üyelere seslendi

inilti, "Mlh HiMlllı lıırtı"
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Cemal Aydın 
Aybey, önceki gün 
seçimler nedeniyle 
son toplantısını 
yapan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclisi’nde 
yaptığı konuş
masında, “Gemlik 
Belediyesi’ne 
e-belediyecilik 
kuracağım” dedi. 
Yanında AKP eski 
İlçe Başkanı ve 
Belediye Başkan 
aday adayı olan 
Enver Şahin, 
İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, 
kadın kollan 
üyeleri ile Ticaret 
ve Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Aybey, 
Oda Meclisi’nde 
yaptığı konuşmada, 
Gemlik’in 
Büyükşehir’e 
bağlanmasına 
önceleri kuşku 
ile bakıldığını

ancak, işin 
işine girdiğinde 
Büyükşehir’in 
büyük hizmetler 
üreten büyük 
bir belediye olduğunu 
gördüklerini söyledi. 
10 yıl Belediye 
Meclis üyeliği, 
İmar Komisyonu 
Başkanlığı ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinde 
son dönemde 
İmar Komisyonu

Başkanlığı yaptığını 
söyleyen Aybey, 
Büyükşehir’i 
büyük bir aile 
olarak tanımladı. 
Aybey konuşmasına 
şöyle devam etti: 
“Öyle sanıyorum ki, 
ileride Büyükşehir 
belediye sınırlarına 
Büyükşehir’deki 
tüm ilçeler girebile
cek. 30 kilometrelik 
uzaklık kaldırılacak. 
Bursa’da 2 adet 25 

binlik imar planı 
vardı. Çevre Bakanlığı 
ve İmar Bakanlığı 
arasında yetki kar
gaşası yaşanıyordu. 
Planlarda bir bütün
lükte yoktu. Ayrıca, 
her belde kendine 
organize sanayi 
bölgesi yaptığından 
ortaya 13 tane 
organize sanayi 
bölgesi çıkmıştı. 
Bir yıl boyunca 
planlarda bütünlük 
sağlanması için 
büyük çaba harcadık. 
Ardından 1/5000 
planlar yapıldı.
Şimdi Bursa’da 
1/1000 lik planların 
yapımına geçildi. 
Bursa’ya yön 
verecek olan 
planlardır. Ben 
bugün iyi ki Büyük 
şehir’e girmişiz 
diyorum. Bursa’da 
yapılan imar 
çalışmaları bilimsel 
esaslara dayanılarak 
yapılıyor. Bunu 
ilçe ve belde 

belediyelerinin 
yapması mümkün 
değil. Gemlik’e 
neler yapılacaksa 
birlikte yapacağız. 
Sivil toplum kuru
luşlarının düşünce 
İerine öncelikle 
önem vereceğim. 
Sizlerin önerilerinizi 
dikkate alacağım. 
Sizlerden gelen 
düşünceleri ortak 
düşünce kabul 
edeceğim.” 
Belediyelerin 
en büyük ortağının 
Büyükşehir 
Belediyeleri olduğunu 
belirten Aybey, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
880 milyar liralık 
bütçesinin yüzde 
60-65’inin yatırımlara 
ayrıldığını, Gemlik’te 
Büyükşehir Meclisi’ne 
giden üyelerin 
her birinin çok 
önemli görevler 
üstlendiğini söyledi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı seçildiğinde- 

belediyeyi çağdaş 
teknoloji ile donata
cağını söyleyen 
Aybey, en kısa 
zamanda e-belediye- 
cilige geçileceğini 
belirterek, “Vatandaş, 
bilgisayarının 
başında belediyeden 
imar durumlarını 
öğrenebilecek” dedi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis 
Başkanı Hasan 
Sözüneri ise konuş
masında, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın bölgenin 
en büyük odalarından 
biri olduğunu ancak, 
yer sıkıntısı yaşadık
larını belirterek, 
Belediye Başkan 
adaylarından imar 
planlarında Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na Gemlik’e 
yakışır bir odanın 
yapılabilmesi için 
yer gösterilmesini 
ve odaların görüş
lerine önem 
verilmesini istedi.
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/
Mehmet Turgut, 1999 seçimle 

rinde Fazilet Partisi’nden Gem 
lik Belediye Başkanlığı’na seçil
di.

Daha önce iki dönem 
DYP’den aday oldu.

29 Mart seçimlerinde ise yeni 
partisi AKP’nin aday adayları 
arasındaydı.

Ankara yaptığı değerlendir 
mede, Cemal Aydın Aybey’i 
aday olarak belirleyince, Başkan Turgut, 
“Sonuç Ankara’nın takdiridir.” dedi.

Ama biliyorum ki buna üzüldü.
Kendisinin 10 yılda Gemlik’e büyük 

hizmetler getirdiğini, hiçbir belediye 
başkanının yapamadığı hizmetleri yaptığına 
inanıyor ve yeniden görev bekliyordu.

Bu olmadı.
Sessiz kalmayı yeğledi.
Görevine devam edip, yatırımlarına hız 

verdi.
Seçimlere kadar Manastır Kordonu’nu, 

üniversite önündeki düzenlemeyi, eski Kız 
İmam Hatip Okulu’nu, Dörtyol kavşak projesi
ni, Meydana konan saati ve asfalt çalış
malarını bitirmek için işe dört elle sarıldı.

Siyasi kulislere kulağını tıkadı.
Bildiği doğrultuda çalışmalarına devam 

etti.
AKP adayının ilk açıklamasına cevap vere 

rek, karşı bir tavır koydu.
Gemlik Belediyesi’nin ak bir belediye 

olduğununu sert bir dille duyurdu.
Belediye Meclisi’ni olağanüstü toplayarak, 

5 binlik imar planında bazı kuruluşlarının 
yeşil alan olan yerlerinin kayırılarak liman ve 
depolama tesisine çevrildiğini, bu kararda 
Gemlik Belediyesi’nm olurunun olmadığını

Mehmet Turgut aday mı?

söyledi. Bu da binlerine uyarı idi.
Aradan çok zaman geçmedi.
Kulislere Mehmet Turgut’un belediye 

başkanlığına adaylığını koyacağı gündeme 
düştü.

Önceki gün, Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis toplantısında Faruk Güzel, Mehmet 
Turgut’un ANAP’tan aday olacağını söyledi.

Meclis üyeleri bunu konuştu durdu.
Ben dün ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt’u 

aradım. Bu duyumun doğru olup olmadığını 
sordum.

Kurt, “Ne bizden, ne de Mehmet Turgut’tan 
böyle bir istek gelmedi. ” diye haberi kesin 
yalanladı.

Tepeden gelebilir mi dedi. 
Kesinlikle olmaz yanıtı aldım. 
Bu kez büromun dışında bana 

gelen bir duyumda DP’nin adayı ola
cağı yönündeydi.

DP’de sancılı ve istifah bir dönem 
geçmiş, MKYK Bayram Demir’in 
adaylığını törenle duyurmuştu.

Demir propaganda çalışmalarını 
sürdürürken dün beni ziyaretinde 
duyumumu söyledim.

Kesinlikle böyle birşeyin olamayacağını 
söyledi.

“Benim kararım partimin yetkili kurulların
ca verildi” dedi.

DP Genel Başkanı Süleyman Soylu 
Bursa’ya geliyor.

Yeni DP’li Büyükşehir adayı Hikmet Şahin 
ile açılışlara katılacak.

Bir sürpriz olabilir mi?
Büyükşehir sınırlarında olan kapatılan 

belde belediye başkanları Danıştaya dava 
açtılar. Kapatılmanın kaldırılması için.

Dün bu davaya Danıştay’da bakılacağını 
öğrendim.

Sonuç bugün belli olacak.
Danıştay kararı iptal eder, YSK’da bu 

belediyelerin seçimlere girmesine karar 
verirse, Bayram Demir Kurşunlu’dan yeniden 
aday olursa, Mehmet Turgut Gemlik’ten aday 
olamaz mı? diye kendi kendime sordum. 
Siyaset bu niye olmasın?

Bu da olmazsa bağımsız olarak adaylığını 
açıklayabilir. Bugün Başkan Turgut’un basın 
toplantısı yaparak konuyu açıklaması bek
leniyor.

Siyasette olmaz olmaz.
Başkan Turgut kolay kolay pes etmez diye 

düşünüyorum.

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ.

İstiklal Caddesi üalkbankası Karşısı No: 1/A 

Tel:0.224513 92 40 GENLİK

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 deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 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 KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
VEYA SATILIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFE MAN Ar^li SÛPER DEN|Z MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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3 yeni Bakanlık geliyor
AKP Merkez 
Yürütme Kurulu'nda 
(MYK) üç yeni 
bakanlığın kurul
ması karara 
bağlandı. 
Başbakan Recep 
Tayip Erdoğan'ın 
başkanlığında 
toplanan MYK'da 
son gelişmelerin 
yanı sıra Hükümet

Mili İIM içil İİÇ wi Silici Mil
II

Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu 
(HSYK) dün yapılan 
toplantı sonrası 
İstanbul Cumhuriyet 
savcılığına 3 
yeni Cumhuriyet 
savcısı atamaya 
karar verdi.
Yeni savcıların 
atanmasının ardın
dan Ergenekon 
soruşturmasını 
yüretecek savcı 
sayısı 7'e 
yükselmiş oldu. 
HSYK toplantısına 
katılan Adalet 
Bakanı Mehmet 
Ali Şahin çıkışta 
açıklama yaptı. 
Kurulun günde 
minin çok yoğun 
olduğunu ve 
toplantının devam

İllerin milletvekili sayısı değişiyor
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi, önümüz 
deki genel seçim
lerde Meclis'te 
illerin temsil 
aritmetiğini 
değiştirecek. 
12 il milletvekili 
sayısını arttırırken 
25 il daha az 
vekille mecliste 
yer alacak. 
Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt 
Sistemi'ne göre 
Türkiye'nin 
nüfusu son bir 
yılda 930 bin arttı. 
Bu değişiklik, 
37 ilin milletvekili 
sayısını da 
değiştirecek. 
Nüfus artışından 
en büyük payı 
alan İstanbul, 
milletvekili sayısını 

işleri de konuşuldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, bu çerçevede 
üç yeni bakanlığın 
kurulması karara 
bağlandı. Karara 
göre, Enerji ve 
Tabi Kaynaklar 
Bakanlığı ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 
ikiye ayrılacak. 
Enerji ve Tabi

ettiğini belirten 
Bakan Şahin, 
"İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcılığımın 
talep ettiği üç 
yeni cumhuriyet 
savcısının özel 
yetkili mahkemeye

da 70'den 84'e 
çıkaracak. Ankara, 
İzmir, Gaziantep 
ve Kocaeli ise 
gelecek dönemde

fazla milletvekili 
gönderecek.

TBMM'de 
2 fazla vekille 
temsil edilecek. 
Bursa, Diyarbakır, 
Kayseri, Sakarya, 
Tekirdağ, Van ve 
Şırnak Meclis'e bir 

Kaynaklar Bakanlığı, 
Madencilik ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm 
Bakanlığı da, Kültür 
ve Turizm olarak 
ikiye ayrılacak. 
Bunların yanı sıra 
yerel yönetimlerle 
ilgili olarak da 
Yerel Yönetimler 
Bakanlığı da 

atanması ile ilgili 
konuyu karara 
bağladık.
Bakırköy'de 
görev yapan üç 
cumhuriyet 
savcısı arkadaşımız 
Beşiktaş'taki Cum 
huriyet Savcılığımda

VEKİL SAYISI 
DÜŞEN İLLER 
2008 nüfus 
sonuçlarına 
göre 25 ilin mil
letvekili sayısı 
düşecek. 
En fazla dışarıya 
göç veren iller 

kurulacak. 
Yeni bakanlıkların 
kurulması ve 
teşkilatlanmasına 
ilişkin çalışmalar 
başlatıldı.
Bakanlıkların 
29 Mart'taki 
yerel seçimlerin 
ardından ihdas 
edilmesi 
öngörüldü.

görevlendirildi." 
dedi.
Açıklamasının 
ardından gazeteci
lerin sorularını 
da yanıtlayan 
Bakan Şahin, 
"Savcı Oz'ün 
terfi işlemi 
gündeme geldi mi?' 
sorusu üzerine, 
"Hayır, o yoktu 
gündemimizde" 
diye konuştu. 
Şahin, Ergenekon 
savcılarına ilişkin 
suç duyurusu 
olup olmadığının 
sorulması 
üzerine ise, 
"Bizim önümüze 
henüz öyle bir 
dosya, müracat 
gelmedi." diye 
yanıt verdi.

Konya, Trabzon, 
Tokat ve 
Yozgat 2'şer 
milletvekili 
kaybedecek. 
Kütahya, İsparta, 
Afyon, Aydın, 
Çankırı, Giresun, 
Ordu, Sinop, 
Bayburt, Kastamo 
nu, Kırşehir, Aksa 
ray, Karaman, 
Kırıkkale, Karabük 
ise TBMM'de 1 
milletvekili eksik 
temsil edilecek. 
Bu değişikliğin 
en kötü etkisi 
Bayburt'ta 
görülecek.
Zaten iki millet 
vekili çıkaran 
Bayburt, önümüzde
ki seçimde bir 
kayıpla Ankara'ya 
tek vekil 
gönderecek.

AKP secim startını 
8 Şubatla veriyor

Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, 
yerel seçim startını 
Kocaeli'nden 
verecek.
Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan 
başkanlığında 
gerçekleştirilen 
AKP Merkez 
Yürütme Kurulu'nda 
(MYK) yerel seçim 
hazırlıkları ele 
alındı. Toplantıda 
Başbakan Erdo 
ğan'ın, yerel seçim
lere 50 gün kala 
seçim startını Koca 
eli'nden vermesi 
kararlaştırıldı. 
Seçim kampanyası 
sürecinde tüm illere 
gitmek istediğini 
belirten Başbakan 
Erdoğan, kurmay
larına seçim miting
leri için takvim 
çalışması yapmaları 
konusunda 
talimat verdi. 
AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hüseyin 
Tanrıverdi, "Sayın 
Genel Başkanımız 
ve Başbakanımız, 8 
Şubat'ta Kocaeli'n 
de seçim startını 
verecek" dedi. 
Başbakan Erdo 
ğan'ın seçim prog 
ramının önümüz 
deki günlerde 
netleşeceğini kay 
deden Tanrıverdi,

SATILIK VİLLA
YOLA SIFIR MERKEZDE 

200 BİN TL’YE 
400 M2 BAHÇELİ 

VİLLA SAHİBİ OLMAK 
İSTEYENLERE

AYRINTILI BİLGİ 
0 538 204 5161

JfflA I T=ŞA
TEMA Vakfı tarafından başlatılan "Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

"MYK üyeleri 
olarak büyük illerde 
seçim çalışması 
yapacağız. Bugün 
3 genel başkan 
yardımcısı olarak 
birlikte Diyarbakır'a 
gideceğiz" dedi. 
AKP'li 11 büyükşe- 
hir ve 58 il belediye 
başkanından 19'u 
nun değiştiğini 
ifade eden Tanrı 
verdi, "Mevcut 
belediye başkan- 
larımızın yüzde 
30'unu değiştirdik. 
Bu, onların tamamı 
nın başarısız 
olduğu anlamına 
gelmemeli. Bazı 
yerlerde kan 
değişikliği gereki 
yordu" diye 
konuştu.
AKP, MKYK'da alı
nan "akraba aday 
yapmama" kararının 
delindiğine ilişkin 
haberlerin gerçeği 
yansıtmadığını da 
belirten Tanrıverdi, 
"Yakını milletvekili 
olmadan önce de 
bizim belediye 
başkanımız olan 
isimleri yeniden 
aday gösterdik. Bu 
durum, 'akraba 
yasağı' karan mız- 
dan taviz verdiğimiz 
anlamına gelmiyor" 
değerlendirmesini 
yaptı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMÜLLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 
GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

1$ ARIYORUM
KOLTUKLU VE YA 

KOLTUKSUZ DOBLO 
ARACIMLA İŞ 
ARIYORUM

GSM: 0 538 266 09 95 KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

EROL TEKİN

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

SEVİM TEKİN

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

YUNUS EMRE TEKİN

NÖBETÇİ ECZANE
28 Ocak 2009 Çarşamba 

ÖZER ECZANESİ 
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 56 82 GEMLİK

S
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür.

SAMET ÇELİKLER

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

ASİYE ÇELİKLER

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüzdanımı 

19.01.2009 tarihinde kaybettim. 
Hükümsüzdür. FATMA AKIN

G 
E 
M 
L 
i 
K 
R 
E 
H

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 f| 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
ilçe 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 1° 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)METRO 613 12 12

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

n Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saû OcaÖ' 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

BELEDİYE

E 
R

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

TAKSİLER

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

i AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3266 
FİYATI : 50 Kr. (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 SIMASI 
ISSIZ ADAM 
îl.30-14.00 
16.30'19.00

21.15 
VALİ

11.45-14.15-16.30- 
19.15-21-30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Ticaret le Sanaui Odası'ndan Meclis üyelerine veda yemeği

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Dört yıllık görev 
süreleri dolan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Meclis Üyelerine 
veda yemeği verildi.

AŞKA Otel 
salonunda verilen 
yömeğe Ticaret 
ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal 
Akıt ile 
Meclis Başkanı

Hasan Sözüneri 
ve meclis 
üyeleri ile 
Oda çalışanları 
katıldı.
Dört yıl boyunca 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'nın

gelişmesi ve 
çalışmalarında 
hizmetleri olan 
meclis üyelerine 
verilen yemekte, 
geçmiş yıllar 
bol bol hatırlanarak 
sohbet edildi.

Görev süreleri 
dolan meclis 
üyeleri yeni 
dönem için yapıla
cak seçimler için 
2 Şubat 2009 tari

hinde yeniden 
sandık başına

giderek yeni 
meclis üyelerini 
seçecekler.
Neşeli geçen yemek
te Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis üyeleri 
son kez birarada 
oldular.

ÜiiimciltreeiîılMMiııiiltei Bilgisayar virüsü alarmı
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı, geçici görevlen 
dirilen eğitim çalı 
şanları ile formatör- 
lere 2,5 yıl verilme 
yen ek ödemelerin 
verilmesi için 
yasal düzenleme 
yapıldığını açıkladı. 
Geçici görevlen 
dirilen eğitim 
çalışanları ve 
formatörlerin ek 
ödeme sorunu 
çözülmesine karşın, 
1 Temmuz 2006 
tarihinden bu 
yana bu çalışanlar 
ek ödemelerini 
alamamıştı. Milli 
Eğitim Bakanlığı, 
söz konusu 
2,5 yıllık sürede 
ek ödemelerini 
alamayan çalışan
ların bu öde 
melerini alabilmeleri 
için yasal düzen
leme yapıldı ğını 
bildirdi. Milli Eğitim 
Bakanlığı Strateji

Geliştirme Başkanı 
Nurettin Konaklı'nın 
imzası ile 23 Ocak 
2009 
tarihinde ilgili 
birimlere 
gönderilen 
yazıda 2008/14575 
sayılı Karar'ın 
4'üncü maddesi ile 
haftada 15 saat ek 
ders ücretinden 
faydalanan il milli 
eğitim müdür 
yardımcısı, ilçe 
milli eğitim 
müdürü ve şube 
müdürlerine 
haftada 10 saat, 
ilköğretim müfettişi 
ve ilköğretim 
müfettiş yardım
cılarına ise haftada 
5 saat daha ek 
ders ücreti öden
mesinin sağlandığı 
anımsatıldı.
Daha önce Bakanlık 
merkez veya 
taşra teşkilatında 
görevlendirilen_____

yönetici ve 
öğretmenler ile 
Bakanlığa verilmiş 
bir görevi yürütmek 
üzere diğer kurum- 
larda Bakan onayı 
ile görevlendirilen 
yönetici ve öğret
menlerin fiilen ek 
derse girmeden 
ek ders ücreti 
almalarından dolayı 
ek ücret almadıkları 
belirtilen yazıda, 
“Karar'ın yayımı 
tarihinden itibaren 
söz konusu ek 
ödemeyi almaları 
sağlanmış olup, 
ayrıca 01 
Temmuz2006- 
23 Ocak 2009 
tarihleri arasındaki 
mağduriyetlerinin 
giderilmesini 
teminen yasal 
düzenleme için 
Maliye Bakanlığı ile 
gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır” 
denildi._____________

İngiliz uzmanlar, 
çok etkili bir 
bilgisayar 
virüsünün 
dünyada 15 
milyondan fazla 
bilgisayara bulaştı 
ğını bildirdiler. 
The Independent 
gazetesinin haber
ine göre, "Downa 
dup", "Conficker" 
veya "Kido” olarak 
bilinen bilgisayar 
solucanının sadece 
son 3 günde 6 mil 
yon PC'ye bulaştı 
ğını belirten bilgisa
yar güvenliği 
uzmanları, Ingilte 
re'de aralarında 
hastaneler ve 
savunma bakan
lığının da bulun
duğu 3 binden 
fazla kuruluşun 
virüsten etkilendiği
ni kaydettiler. 
Uzmanlar, virüsün; - 
ABD, Rusya,

Çin ve 
Hindistan'daki 
etkilerinin de 
merakla beklendiği
ni belirttiler.
Virüsün bilgisayarın 
normal çalışmasını 
etkilemediğini, 
ancak amacını 
sonradan yerine 
getirebilecek 
biçimde tasarlanmış 

olabileceğini 
kaydeden güvenlik 
analistleri, 
virüsün internet 
hesap ayrıntı ve 
şifreleri gibi 
kişisel bilgileri 
ele geçirebilecek 
şekilde tasarlanmış 
olabileceği 
uyarısında 
bulundular.



Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bağımsız aday olacağına açıkladı 

Halkımın isteğiyle 
yeniden adayım”

AKP’den aday olamayan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, çıkan çeşitli 
söylentilere son noktayı koyarken, herhangi bir partiyle görüşmesinin olma 
'digını, büyük ihtimalle bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini söyledi. 
Aday olması için vatandaşlardan sürekli talep geldiğini belirten Turgut, bu 
konudaki düşüncesinin hafta içinde netlik kazanacağını bildirdi. Haberi 3’de

Gemlik Ksrf ez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

29 Ocak 2009 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Dogalgazfaturalannı 
îaksiîle ödeme flönemi
Doğalgaz'a yapılan son zamlarlarla birlikte 
yükselen faturalar üzerine harekete geçi 
ren İGDAŞ fatura ödemede taksit dönemi
ni başlattı. İGDAŞ tarafından düzenlenen 
kampanya ile aboneler faturalarını kredi 
kartı ile 6 taksitle ödeyebilecek.

2 Şubat 2009 Pazartesi günü yapılacak Gemlik Ticaret Borsası’nda liste çalışmaları sürüyor.

MM insi !■ total
S Gemlik Ticaret Borsası’nda 2 Şubat 2009 

günü yapılacak olan seçimler için hazırlıklar sü 
terken, seçime 3 liste ile gidileceği açıklandı. 251 
üyenin katılacağı seçimlerde, Ticaret Borsası 
Başkanı Mehmet Dillioğlu’nun yanı sıra Nazım 
Bayrak ve İlhan Acar listelerini hazırlarken, 
Dillioğlu dün basına listesini tanıtarak, geçtiğimiz 
dönem yaptığı çalışmalar konusunda gazetemize 
geniş bilgiler verdi. Dillioğlu, diğer listelerle 
görüşmede bulunmak istediklerini ancak biraraya 
gelemediklerini belirtti. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ve.. Başkan Turgut aday
Dünkü yazımda, Belediye Başkanı Mehmet 

Turgut’un belediye başkanlığı için aday ola
cağını yazmıştım.

Başkan Turgut, basın toplantısı yaparak 
aday olacağını resmen açıkladı.

Gemlik halkından gelen yoğun ilgi 
nedeniyle yeniden aday olmaya karar verdi 
ğini söyleyen Başkan Turgut, “Bağımsız 
olarak adaylığımı koyacağım” derken, kesin 
kararını bir hafta içinde vereceğini belirtti. 
Yani, temasları için açık kapı bıraktı. 5’de

Seçmen listeleri 
yarın askıdan iniyor

29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan ye 
rel seçimler için 5 Ocak'tan buyana askıda 
bulunan seçmen listeleri 30 Ocak Cuma gü 
nü mesai bitiminde askıdan indirilecek. 6’da

İçişleri Bakanı Beşir Atalay başkanlığındaki ilk 
toplantı 30 Ocak 2009 Cuma günü Bursa'da yapılacak.

İçişleri Bakanlığı 
secim güvenliği bölge 
tomaniıları yapacak

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Valiler 
ile emniyet müdürlerini Ankara'da top 
layan İçişleri Bakanlığı, bölge toplan
tıları düzenlemeye hazır lanıyor. İçişleri 
Bakanı Beşir Atalay başkanlığındaki ilk 
toplantı 30 Ocak 2009 Cuma günü 
Bursa'da yapılacak. Haberi sayfa 6’da

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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DP Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir, Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesi’ni ziyaret etti

Göğüs Hastanesi için ilk adım atılıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Verem Savaş Derne 
ği Gemlik Şubesi’ni 
ziyaret eden Kurşun 
lu Belediye Başkanı 
ve Gemlik Belediye 
Başkan adayı Bay 
ram Demir, Pazartesi 
günü yapacakları 
Kurşunlu Belediye 
Meclisi'nde Verem 
Savaş Derneği'ne 
Göğüs Hastanesi 
için yer tahsis ede
ceklerini söyledi. 
Derneğin Gemlik 
Şubesi Başkanı Sev 
gin Arseven ile yöne 
tim kurulu üyelerini 
ziyaret eden Bayram 
Demir'e, çalışmalar 
hakkında bilgi veren 
Sevgin Arseven, 
Bursa ve Bahke 
sir'de bulunan Gö 
ğüs Hastalıkları has
tanesinin ihtiyaca 
cevap vermediğini, 
Gemlik'in yanı sıra 
Orhangazi ve İznik'te 
ki hastalara da 
Gemlik Şubesi’nin 
bakması nedeniyle 
has talik potansiye 
linin fazla olduğunu 
bu nedenle de has

tane yapılması için 
arsa tahsisi bek
lediklerini iletti.
Normal hastanelerde 
göğüs hastalıklarıyla 
ilgi birimlerin ihtiya
ca yetmediğini bu 
nedenle en az 50 ya 
taktı bir göğüs has
tanesine ihtiyaç du 
yulduğunu belirten 
Arseven, "Erzak yar 
dimim sadece biz 
Gemlik olarak veriyo 
ruz. Orhangazi ve İz 
nik'teki hastalarımı 
za da bakıyor ve on 

ların da erzak ihtiyaç 
larını karşılıyoruz.
Ne yazık ki bizim 
derneğimize ne Gem 
lik'ten, ne Orhanga 
zi'den nede İznik'ten 
gerekli ilgiyi göremi 
yoruz. Kurşunlu 
bölgesinde çamlık 
alanda hazine arazi
leri var oradan bize 
arsa tahsis edilmesi
ni istiyoruz" dedi.

DOKTOR AYAĞINIZA 
GELDİ
Şu anda Kurşunlu

Belediye Başkanlığı 
görevini sürdürdü 
ğünü ve istenilen 
arsanın tahsisi için 
ilk adımı Pazartesi 
günü yapacakları 
meclis toplantısında 
görüşerek olumlu 
karar vereceklerini 
söyleyen Bayram 
Demir, "Kurşunlu'da 
uygun arazi var, iki 
ay daha mühür be 
nim elimde, hazine 
arazileri var ancak 
Büyükşehir Belediye 
si’nden planların 

geçmesi lazım çün 
kü planları yapmak 
Büyükşehir'in yet 
kişinde. Bunun 
yanında göreve 
gelecek hiçbir mecli 
sin bu tür sağlık ku 
ruluşuna hayır diye
ceğini sanmıyorum. 
Bursa dernek yetk
ililerinin Kurşunlu'ya 
gelerek bize istedik
leri arsanın nasıl bir 
yer olduğunu bildir 
meleri durumunda 
onlara yerleri 
gösterip tahsis 
etmek istiyoruz" 
müjdesini verdi.

ÇIRPINIŞLARIMIZ 
NEREYE KADAR 
Hastalarının her 
geçen gün artması
na üzüldüklerini 
sürekli dile getirme
sine rağmen az sayı
daki hayırseverin 
yardımını gördükleri
ni belirten Dernek 
Başkanı Sevgin 
Arseven, "Bizim çır
pınışlarımız nereye 
kadar sürecek, Zen 
gin insanlar parala 
rıyla özel hastaneler 
de tedavilerini yap

tırıyorlar ancak fakir 
vatandaşlarımız ne 
yapacaklar, nasıl 
tedavi olacaklar. Bun 
ların iyi tedavi olma 
lan için gıda ve has
taneye ihtiyacımız 
var. Biz kendimize 
sahip çıkmazsak kim 
se bize sahip çık
maz" dedi.
Başlatılacak 
prosedürün yaklaşık 
6-7 ay sürmesi ge 
rektiğine değinen 
Bayram Demir, "Biz 
bu süreci başlatabili
riz, talebimizi Büyük 
şehir'e iletiriz. Büyük 
şehir'le uyum içinde 
olmamız lazım, planı 
yapmak Büyükşe 
hir'e aittir. Gemlik 
ve çevredeki sanayi 
ku ruluşlanna yap
tırım uygulayarak 
binanın yapımını 
sağlayabiliriz. Ben 
eylem adamı yım, 
karar veririm ve 
hemen uygulamaya 
geçerim" diyerek 
Göğüs Hastanesi 
yapımı için arsanın 
hemen tahsis 
kararını alacaklarını 
söyledi.

Bemlr. 'Millili iiaraımayanın notunu Kapatırım"
Demokrat Parti Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı bayram Demir, 
ilçede bulunan 
hemşehri dernekleri
ni ziyaret edip ken
disini tanıtırken, 
işsizlik sorununa ise 
Ben Süpermen 

değilim ancak sîzler
le birlikte hareket 
ederek istihdamı 
Gemlik'ten yapma 
yan firmaların yo 
lunu kapatırım" dedi. 
Kendisinin sosyal 
demokrat kökenli 
biri olduğunu her 
fırsatta söyleyen 
Demir, kendisinin 
Gemlik Belediye 
başkan adayı olması 
mn şartlar sonucu 
geliştiğini belirterek 
Tuncelililer Der 
neği’nde İlçe Başka 
m Yavuz Alemdar, 
eski ilçe başkanı 
Faruk Güzel ve 
yönetim kuruluyla 
birlikte sohbet 
toplantısına katıldı. 
Atatürk ilkelerine 
bağlı olup cumhuri 
yetçi insanların poli
tika yapmalarının 
halk arasında daha 
güven yaratacağını 
belirten Demir, 

ülkeyi yönetenlerin 
iyi yada kötü 
olmalarının önemli 
olmadığını aksine 
başarılı olmalarının 
önemli olduğuna 
dikkat çekti.
Ülkenin çok kötü yö 
netildiğini de söyle 
yen Demir, "AKP'nin 
gaflet ve delalet 
içinde olduğuna 
inanıyorum6 dedi. 
Cumhuriyeti benim
seyen insanların 
AKP'yi yok etmek 
için çatı görevi 
üstlenmeleri gerek
tiğini de savunan 
Bayram Demir, 
"Önce insan diyerek 
ötekilerin olmadığı 
bir toplum benim 

sem eliyiz" 
diye konuştu. 
Belediyecilikte 
15 yıllık bir tecrü 
beye sahip bir bele 
diye başkam olarak 
kendine güvendiğini 
de ifade eden demir, 
"Belediyenin kapıları 
nı 24 saat halka 
açmalıyız. Belediyeci 
ligin şeffaf ve aydın 
olmasını istiyorum. 
Gemlik sanayisi ve 
limanı ile güçlü bir 
ekonomiye sahip bir 
ilçe. Belediye başka 
nı yetkilerini doğru 
kullanarak her türlü 
istihdamı sanayi 
kuruluşlarından sağ 
lamalıdır. Ben Süper 
men değilim ama 

başarılı olacağıma 
da inanıyorum. Eğiti 
min yanlış verildiğin 
de ülkeyi batıracağı 
gibi doğru verildi 
ğinde ise çok 
yukarılara çıkara
cağından eminim. 
Bunun için eğitime 
ve spora çok önem 
veriyorum. Kendime 
güveniyorum ve 
belediyeciliği çok iyi 
biliyorum. Gemlik 
güzel bir ilçe ve 
burada belediye 
başkanı olmak 
deneyim ister.
Bende deneyimli bir 
belediye başkanı 
olarak kendime 
güveniyorum.
Gemlik'te en büyük 

sorun işsizlik ve oto 
park sorunu olarak 
görülüyor. Ben 
inançlı ve yürekli bir 
insanım, Gemlik 
halkıyla birlikte istih
dam yaratmayan 
sanayicinin yolunu 
birlikte kapatırım. 
Ancak önce diyalog 
kurularak çözüme 
gidenlerdenim " 
şeklinde konuştu. 
DP Gemlik Belediye 
başkan adayı 
Bayram Demir ile 
DP yönetiminin 
ikinci durağı 
Hamidiyeliler 
Derneği oldu.
Burada da Gemlik'in 
sıkıntılarını dinleyen 
Bayram Demir,

"Belediye binası 
Gemliklin üzerine 
konulmuş bir 
çatıdır, orası 
hepimizindir, 
belediye başkanına 
gelerek rahatça 
sıkıntılarını dile 
getireceksiniz" dedi. 
Kendisinin çok laf 
değil, faydalı laflar 
söyleyip başarılı 
olmak istediğini 
belirten Demir, 
özellikle serbest 
bölge mevkiindeki 
işletmelerin 
Gemlik dışından 
işçi almaları 
sonucu taşımanın 
da yabancı araçlarla 
yapılmasının 
işsizliği baltaladığı 
sorulahna ise 
"Benim olduğum 
bir belediye başkan
lığında bunların 
olamayacağını 
açıkça söylüyorum. 
Buradaki firmaların 
Gemlik'ten işçi 
alma larına ve S 
plakalı araçların 
öncelikli olarak 
Gemlik'ten temin 
edilmeleri için 
sizlere söz 
veriyorum" 
şeklinde konuştu.
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Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bağımsız aday olacağını açıkladı

“Halkımın isteğiyle Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

yeniden adayım”
AKP’den aday olamayan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
çıkan çeşitli söylentilere son noktayı koyarken, herhangi bir 
partiyle görüşmesinin olmadığını, büyük ihtimalle bağımsız 
aday olarak seçimlere gireceğini söyledi. Aday olması için 
vatandaşlardan sürekli talep geldiğini belirten Turgut, bu 
konudaki düşüncesinin hafta içinde netlik kazanacağını bildirdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Belediye Başkanlığı 
için aday olup 
olmayacağı söylenti
lerine son noktayı 
koydu. Turgut, 
"Gemlikli hemşehri
lerimin başkanlığa 
devam etmek için 
çok yoğun talepleri 
üzerine yeniden 
aday olmaya karar 
yerdim." dedi. 
İki dönemin ardın
dan AKP tarafından 
üçüncü kez aday 
gösterilmeyen 
Mehmet Turgut'un 
bir çok partiyle 
görüşmelerde 
bulunduğu dediko
duları son günlerde 
gündemi en çok 
meşgul eden konu
lardan biri olmuştu. 
Başkan Mehmet 
Turgut, çıkan çeşitli 
söylentilere son 
noktayı koyarken, 
herhangi bir partiyle

İlçe Halk Kütüphanesi taşındı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Yeni çıkarılan 
yasayla, Belediye 
lere devredilen 
Halk Kütüphanesi 
boşaltılarak 
yeni yapılan

görüşmesinin 
olmadığı ancak 
büyük ihtimalle 
bağımsız aday 
olarak seçimlere 
gireceğini açıkladı.

BÜYÜK TALEP VAR 
Şehir içinde yapılan 
çalışmaları denet 
lediği ve dinlenme 
sıralarında Gemlikli 
lerle bir araya ge 
lerek sohbet ettiğini 
söyleyen Başkan

11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanındaki 
Belediye Hizmet 
Binası’na taşındı. 
Uzun yıllar 
mevcut parkın 
yanında özellikle 
öğrencilerin 
ihtiyaçlarını

Turgut, kendisine 
olan yakın sevgi ve 
ilginin yanı sıra 
tekrar aday olması 
için yoğun bir 
talebin bulunması 
üzerine belediye 
başkanlığına yeni 
den aday olmaya 
karar verdiğini 
bildirdi.
Gemliklilerin 
kendisinin 
aday olmasını 
istediklerini 

karşılayan halk 
kütüphanesinde 
kitap sayım 
dokümanının 
bitirilmesinden 
sonra hazırlanan 
yeni yerine 
taşınma işi dün 
tamamlandı. 

belirterek, yaptığı 
açıklamada Başkan 
Turgut, "Benim 
şahsi görüşüm 
belediye başkanlığı 
için bu aşamada 
bakış açım aday 
olmamaktı. Ancak, 
sürekli olarak aday 
olmam için vatan
daşlar tarafından 
talep gelmeye 
başlayınca, 
bağımsız olarak 
aday olmaya 
karar verdim." 
şeklinde konuştu. 
Taleplerin her 
geçen gün arttığını 
da sözlerine 
ekleyen Turgut, 
"Bu taleplerden 
sonra düşünce 
terimi bir kez daha 
gözden geçirmeye 
karar verdim.
Düşüncem, şu 
anda bağımsız 
aday olmaktır. 
Ancak, düşünce 
lerim önümüzdeki 
hafta içinde netlik 
kazanacak" dedi.

İşsizlik, bir felaket....
İşsizliğin ne demek olduğunu bilmek 

için, o duruma düşüp, o sıkıntıları çekmek 
gerekir.

Damdan düşenin halini, düşen bilir 
diyen bir atasözümüz vardır...

Benim için ekonomi politikalarının tek 
bir hedefi vardır:

İnsanlara iş bulmak, aş bulmaktır...
İş imkânı yaratmayan hiçbir ekonomi 

politikasının başarısından söz edilemez. 
Bu durum yalandır, laf ebeliğidir, insanları 
uyutmak, aldatmaktır...

Ekonomistler, bu işin hocaları diyorlar 
ki; Bu gün kü kriz rüzgârında işten çıkar
malar iki farklı nedenle gerçekleşiyor:

Krizden doğrudan etkilenen bazı şir
ketler, işletmeler, üretimlerini durdurduk
ları için, mecburiyetten/çaresizlikten işçi 
çıkarıyor.

Kriz rüzgârından etkilenmedikleri halde 
bazı kuruluşlar, ya paniğe kapılarak, ya 
yüksek işletme giderlerini personel fatu 
rasını kısarak dengeleyeceklerini sanarak 
işçilerini çıkarmaya başlıyor.

Şirketlerde mavi yakalı olsun, beyaz 
yakalı olsun her kademedeki çalışanın 
işten çıkarılması üzücüdür..

Bilhassa kıdemli personelin, kilit per
sonelin çıkarılması hem çıkarılanlar hem 
işletmeler için daha kötüdür.

İşletmeler, şirketler adam al/adam çıkar 
ile kurumsallaşamaz.

İşletmelerde/şirketlerde bugün alınan/ 
yarın çıkarılan personelden “kurum şada 
kati” beklenemez.

Çalışanların hepsi. “Yarın işimi kaybe
debilirim” endişesiyle işe sarılmaz. 
Çalışanların hepsi, “Yarın beni de işten 
çıkarabilirler” diyerek devamlı olarak 
alternatif iş imkânları arayışına itilir.

Uzun hikâyeden sonra, gelelim belli 
konuda ihtisaslaşan, belli bir şirket ve 
grupla bütünleşen, mesleki hayatının 
geleceğini aynı şirkette sürdürmek üzere- 
hayatını ayarlayan bu gençlerin işsiz 
kalmasının sonuçlarına.

Eğer bu genç yeni evlenmiş ise, bir ya 
şında bir çocuğu var ise, kirada oturuyor 
ve de evliliğin ve çocuk sahibi olmanın 
getirdiği yükler nedeniyle belli ölçüde bir 
borç ödüyor ise, beklenmedik bir günde, 
kriz rüzgârının estiği bir dönemde ne 
yapar?

Nasıl yaşar, nasıl yeni bir iş bulur?
Hayatını yeniden nasıl düzenler?
İşte ben şimdilerde böyle bir acıyla 

kıvranıyorum.
Kendi başıma gelmişçesine bu genç 

adamların derdine çare arıyorum.

Belediye tarafından 
modern hale 
dönüştürülen 
yeni kütüphanede 
kitapseverler 
bilgisayar ortamında 
görüntülü 
olarak da hizmet 
alabilecekler.

tema* “TaHF HAKLAMA

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

‘Gemlik Körfez’ internette «gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
likkorfezgazetesi.com
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Gemlik Ticaret Borsası secime hazırlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
2 Şubat 2009 Pazarte 
si günü yapılacak 
Gemlik Ticaret Bor 
sası’nda liste çalış
maları sürerken, 
seçime 3 listenin 
girmesi kesinleşti. 
Şu an görevde bulu
nan Mehmet Dillioğ 
lu'nun yanı sıra 
Nazım Bayrak ve 
Ilhan Acar'ın da liste 
hazırladığı seçimler, 
geçtiğimiz dönem 
eşitlikler sonucu 
çekilen kuranın 
ardından başkanın 
belirlenmesi ile 
hatırlarda kalmıştı. 
251 üyenin katı laca 
ğı seçimlerde bugü 
ne kadar bir ilk yaşa 
nacak ve seçime 3 
liste girerek üyeler
den oy isteyecek. 
Yaklaşan seçimler 
hakkında bilgi veren 
mevcut yönetim 
Kurulu Başkanı Meh 
met Dililoğlu, diğer 
listelerle görüşmede 
bulunmak istedikleri
ni ancak bir araya 
gelemediklerini 
belirterek, listesinde 
yer alacak kişileri 
açıkladı.
Listede; Mehmet 
Dililoğlu (Ünlü 
zeynnîerî) Nurenin 
Bozan (Öznur Zeytin 
cilik) Burhan Atalay 
(Rem Zeytinleri) 
Adem Minare (Rıfat 
Minare Koli. Şti.) Ali 
Çelik (Gemlik Ziraat 
Odası Başkanı) Emin 
Özaydın (Sölöz zey 
tincılik) Mustafa Baş 
soy (Başsoy zeytin
cilik) Serkan Uluka 
ya (Dalım Zeytincilik) 
Selçuk Güngör (Ruhi 
Zeytincilik) Ahmet 
Ozaydın (Özde 
Zeytincilik) Halil 
Tuna (Halil Tuna 
Zeytincilik) Erdal 
Kayalı (Erdal Kayalı 
Zeytincilik) Mehmet 
Aslan (Aşka Zeytin 
cilik Koli. Şti.) Cavit 
Kahya (Cam-Ka 
Zeytincilik) firmaları 
nın bulunduğunu 
açıklayan Mehmet 
Dıllioglu, mevcut 
yönetimde yapılan 
engellemeler 
sonucu yapamadık
larını bu donem 
yapma olanağı bula
caklarını söyledi.

YAPILAN 
ÇALIŞMALAR 
Ğörevde bulunduk- 
ları 2005 yılı ile 2009 
yılı arasında yaptık
ları hizmetlerden 
örnekler veren 
Dillioğlu, bunları 
şöyle özetledi: 
*1- İlk öncelik olarak 
Gemlik zeytini coğ 
raf i işaretini alarak 
gerçekleştirdik. 4 
ana ilçemizi ziyaret

edip, tüm gerekli 
çalışmaları başlattık.
2- Gemlik zeytini 
belgeseli 32. gün 
yayın yönetmeni 
Rıovan Akar yöneti
minde yapıldı. Zeyti 
nimizin yeşil, kırmızı 
ve doğal siyahlaşa 
rak toplanmasını 
çekerek yaptırdık ve 
televizyon kanalların 
dan Kanal D, CNN 
Türk, Olay ve As 
Tv'de 2'şer kez yayın 
lanmasını sağladık.
3- Zeytin dostu der 
neğinin üyesi olduk. 
Tüm toplantılara 
katılıp Gemlik zeytini 
hakkında yaptığımız 
çalışmalarımızı 
anlattık. Gemlik 
Borsamızda zeytin 
dostu derneğiyle 
ortak toplantılar 
gerçekleştirdik.
4- 2006 yılında
TBMM'de kurulan 
Zeytin Araştırma 
Komisyonu millet 
vekillerinin katılı
mıyla sorunlarımızı 
anlatan toplantılar 
gerçekleştirdik.
5- 2008 Haziran ayın
da Zeytin Araştırma 
Komisyonu Milletve 
killerini Borsamızda 
yapılan toplantıda 
ağırladık. Zeytinle 
ilgili sorunlarımızı 
aktardık. Gemlik 
zeytininin sorun
larının çözümlen
mesi için milletve 
killerimize dosya 
hazırlayıp veroik.
6- KOSGEP ve TSE 
yetkilileri ile borsa 
mızda üyelerimizin 
ihtiyaçları konusun
da toplantılar yapa 
rak KOBİ destekleri
ni ve TSE hizmet
lerinin nasıl yapıldı 
ğını sunduk.
7- U.Z.Z.K. konse 
yine üyeliğimizi ger 
çekleştirdik. İzmir'de 
yapılan tüm toplan
tılarda Gemlik zey
tininin sorunlarıyla 
ilgili bilgi aktardık.
8- U.Z.Z.K.'da kuru
lan Zeytin ve Zeytin 
yağı kimyacıları ça 
lışma grubuna se 

çildim ve halen göre
vim devam ediyor. 
9- İzmir'de Ziraat 
Mühendisleri, 
Gıda Mühendisleri, 
Kimya Mühendisleri 
odalarıyla zeytin ve 
zeytinyağı sorunları 
ve çözüm önerileriy 
le ilgili 3 günlük ba 
kanlık nezdinde pa 
netlere konuşmacı 
olarak katıldım. 
Sorunlarımızı 
dile getirdim.
10- Gemlik Ticaret 
Borsası olarak İstan
bul'da CNR Fuarına, 
İzmir Vino live fuarı
na, Antalya Expo 
fuarına ve İstanbul'
da Dünya Odalar 
Birliği kongresi fuarı 
na 2 yıldır katilı 
yoruz. Gemlik zeytini 
ve zeytinyağını en 
iyi şekilde tanıttık, 
olumlu gelişmeler 
elde ettik.
11- Borsamız bünye 
sinde 4 ilçe sanayi 
odaları v ziraat oda 
lan ile ortak toplan
tılar yaparak Gemlik 
zeytininin sorunları 
nı çözmek için 
Tarım Bakanlığı 
ve Ticaret Sanayi 
Bakanlığı nezdinde 
çalışmalarımızı ve 
taleplerimizi ilettik.
12- Borsamız Ticaret 
ve Sanayi Odasıyla 
ortak olarak Antalya 
Expo fuarına, İzmir 
Vınolive fuarına, 
İstanbul CNR fuarına 
ve Dünya Odalar 
Birliği kongrelerine 
ve fuarına Dirlikte 
katılarak ilk defa 
Gemlik’i ortak 
temsil etti.
13- Gemlik zeytini ve 
zeytinyağının sorun
ları ile yaptığımız 
çalışmalar ve pro
jelerimizi TOBB 
Başkanımız Rıfat 
Hisarcıkhoğlu ve 
yönetimi tarafından 
20-01-2007 tarihinde 
TOBB Türkiye Tarım 
Meclisi üyeliği, Ünlü 
Zeytinleri, Dillioğlu 
Gıda ve Tic. Ltd.
Şti. adına Mehmet 
Dillioğlu olarak

seçildim, şu anda 
görevim devam 
ediyor.
14- Bursa valiliği 
öncülüğünde bor- 
samızda depremle 
ilgili profesörlerin 
katılımıyla ortak 
toplantı yapıldı.
15- U.Z.Z.K. konseyi 
nin Zeytinyağında 
kalite üretiminin ger 
çekleşmesi için kuru 
fan yemeklik zeytin 
yağı standardizes 
yon ve sertifikasyo 
nun sağlanması için 
kalite kontrol temsil
cileri U.Z.Z.K. bünye 
sinde kuruldu ve 
borsamız adına ben 
yetkili kılındım.
16- U.Z.Z.K. konseyi 
ne ülkemizde pazar 
lanan yemeklik zey
tinin yüksek kalitede 
üretiminin gerçek
leştirilmesi, stan
dardizasyon ve serti- 
fikasyonların belir
lenmesi ve uygula
masına katkıda bu 
lundum ve yemeklik 
zeytin üretiminin arz 
ve talep dengesini 
sağlayan çalışmalar 
yapmak, yurt içinde 
ve yurt dışında reka
bet etmesini sağla
mak için safralık zey 
tinde kalite progra 
mına dahil edilme 
miz sağlandı" olarak 
gösterdi.

YAPILACAK 
ÇALIŞMALAR 
Borsa Yönetim Kuru 
lu Başkanı Mehmet 
Dililoğlu, 2009 ile 
2012 yılları arasında 
ise yapacakları 
çalışmaları şu 
şekilde özetledi: 
*1- Borsamıza ilave 
sosyal tesisler kazan 
dıracağız. Borsa res 
taurantını ve oturma 
salonunu üyeleri 
mizin kullanımına 
açacağız.
2- KOSGEP destekli 
yurt dışı fuarlara 
üyelerimizi götü 
receğiz. Almanya 
ve Ispanya 
önceliğimiz olacak. 
3- Gemlik Ticaret

Borsası ve Gemlik 
Ziraat Odasıyla bir
likte koordinasyon 
kurup köylerde top 
lantılar yapılacak. 
Müstahsil makbuzu
nun kesilmesini 
sağlayacağız.
4- Her yıl üyelerimize 
yemekli toplantılar 
yaparak çalışmaları 
mız hakkında bilgi 
vereceğiz ve sorun
larını dinleyip 
çözüm üreteceğiz.
5- Gemlik zeytini 
coğrafi işareti olarak 
4 ana ilçelerle ortak 
koordinasyon kurup 
her ilçede olmak 
kaydıyla 4 gün süre
cek Gemlik zeytini 
festivali etkinliklerini 
gerçekleştireceğiz. 
6- 2009 yılından baş 
lamak üzere l.nci 
Gemlik Zeytini Hasat 
şenlikleri etkinliğin 
de zeytinyağlı yemek 
lerle ürünümüzü 
tanıtacağız.
Zeytin toplama tek 
nikleriyle ilk olarak 
Zeytin Bayramını 
gerçekleştireceğiz. 
7- Uzman kişilerin 
yönetiminde araştır
ma ve geliştirme 
çalışmalarını başla 
tıp Gemlik zeytininin 
çeşitli üretim usul
leriyle tekniğini ge 
liştırip iç piyasa ve 
dış piyasada değer
lenmesini daha iyi 
bir şekilde sağlan
ması için gerekli 
çalışmalara ağırlık 
vereceğiz.
8- Gemlik zeytini 
GEN çalışmasını 
Uludağ Üniversitesi 
Fen, Edebiyat Fakül 
tesi Kimya bölümü, 
Tübitak, Gıda Araştır 
ma ve Gemlik Tica 
ret Borsası olarak 
2010 yılında tamam
layarak dünyada 
Gemlik zeytini marka 
sı olmak için müra
caatımızı yapacağız.
9- U.Z.Z.K. konseyiy 
le yapmış olduğu
muz çalışmalarımızı 
daha da geliştirip 
ortak toplantılar ya 
parak Gemlik zey
tininin iç piyasadaki 
gelişmelerini sağla
maya çalışacağız.
10- Gemlik Ticaret 
Borsası olarak Türk- 
Alman Ticaret Sana 
yi Odası üyesiyiz. 
Almanya ile üyesi 
olduğumuz Turk- 
Alman Ticaret Sana 
yi Odasıyla çalışma 
larımızı geliştirip 
ihracatımızın geliş 
meşini sağlayacağız. 
11- üyelerimizin tüm 
sorunlarıyla ilgili 
Borsamızda 
Hukuk Müşavirliği 
hizmetini üyelerimi 
ze kazandıracağız. 
12- Gemlik Ticaret 
Borsası üyelerimize

3 ayda bir çıkaraca 
ğımız dergiyle 
çalışmalarımızı 
sunacağız.
13- Her yıl yüksek 
tescil ödeyen üyele 
rimize ve ihracat 
yapan başarılı 
firmalarımızın 
tamamını plaketle 
ödüllendireceğiz.
14- Gemlik Borsamı 
za Orhangazi, İznik 
ve Mudanya'nın üye 
terinin borsamıza 
katılımlarının çalış
malarına devam 
ediyoruz.Sonuçlan 
masını sağlayacağız. 
15- Üyelerimize ve 
müstahsillere TSE 
Enstitüsü bünyesin 
de kaliteli üretimi 
gerçekleştirmek 
için çeşitli eğitimler 
verilecektir.
16- Köylü pazannın 
düzenli ve sağlıklı 
olması için gerekli 
düzenlemeleri 
gerçekleştireceğiz. 
17- TSE 9001 
kalite belgesini 
borsa olarak aldık. 
Akreditasyon çalış
malarına başlayarak 
Akredite örnek 
Borsa olacağız.
18- Gemlik zeytini 
standart çalışmala 
rını tamamlayacağız, 
örneğin; 201-230 
Gemlik-1, 231^260 
Gemlik-2, 261-290 
Gemlik-3, 291-320 
Gemlik-4, 321-350 
Gemlik-5, 351-380 
Gemlik-6, 381-410 
Gemlik-7 tek marka 
olarak kullanılacak
tır. Haksız rekabetin 
ortadan kalkması 
sağlanacaktır"

KADIN GİRİŞİMCİYE 
DESTEK 
Dillioğlu, ayrıca, 
TOBB bünyesinde 
kurulmuş olan kadın 
girişimciler ile yapıla 
cak ortak çalışmala 
ra iştirak edilerek, 
sorunların ifade 
edileceği toplantı, 
panel gibi faaliyet ve 
eğitimler düzenleye
ceklerini bildirerek, 
evde üretim yapan 
kadınlarımızın pro
fesyonel iş yaşamına 
geçişlerine yön 
vererek pazarlama 
ve satış teknikleri 
üzerinde eğitimlerini 
tamamlamalarının 
sağlanacağını, kadın 
girişimcilerin proje 
üretmelerini sağla
mak ve borsanın 
desteğiyle reale ge 
çirmek, sektör bazın
da yapılacak olan 
fuarlara Gemlik Tica 
ret Borsası çatısı al 
tında kadın girişim
cilerle birlikte katıla 
rak Gemlik'teki 
kadın girişimcilerin 
temsilmi sağlayacak
larını söyledi.
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Mehmet Turgut’un 
adaylığını koyacağı haberi tüm 
siyasi partilerin organlarını da 
bomba etkisi yaptı.

Tabiiki en çok AKP’de.
AKP’liler Başkanın böyle bir 

girişimde bulunmasını bek
lemiyorlardı.

Aday belirlemesinin belli 
olmasından sonra Başkan 
Turgut, basına yaptığı açıklamada siyasete 
soyuma sinyalleri verirken, “Partimin 
emrindeyim” demişti.

Ancak, aday seçilen Cemal Aydın 
Aybey’e de destek vereceğinden hiç söz 
etmemişti.

Hatta, Belediye Meclisi’ni olağanüstü 
toplayarak, Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nde görüşülerek, AKP’lilerin 
oylarıyla kabul edilen 5 binlik planlarda 
yeşil alanların liman ve antrepo tesislerine 
dönüştürüldüğünü iddia ederek, Cemal 
Aydın Aybey’i adeta itham etmişti.

Meclis de heyecanla başkanın söyledik
lerini okeyleyerek, planlara red oyu verdi.

Ancak, bu oyların hiçbir geçerliliği de 
yoktu.

Tüm bunlara bir hazırlığın işaretleriymiş 
oysa.

Başkan Turgut, önceki gün bazı kişileri 
arayarak, destek çağrılarında bulunduğunu 
öğrendim.

Bunlar kulaktan kulağa yayılınca, 
Başkanın adaylık konusu ilçede günün 
haberi oldu.

Ancak, nereden aday olacağı belli

Ve.. Başkan Turgut aday..

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

. kadri_guler@h6tmail.com ;

olmadığı için kafalar karıştı.
Bu karışıklık bugün açıklamasıyla dürül

dü.
Turgut, başlattığı hizmetlerin tümünü 

bitirmek istiyor.
Ama bu kez yanında partisi yok.
Yola tek başına mı çıkacak onu da 

bilmiyoruz.
Ancak, Başkan Turgut’un kafasına koy

duğunu yapan biri olduğunu biliyoruz.
O, artık üçüncü dönem için aday..
Şimdilik bağımsızım diyor ama bazı

siyasi partilerle de temaslarının 
olduğunu sanıyorum.

DP adaylığı ancak Danıştay’ın 
iptali ile gerçekleşebilirdi.

Bu ise şimdilik sonuçlan
madığına göre, geriye ANAP kah 
yor.

ANAP’lılar daha belediye 
başkan adaylarını açıklamadılar.

Bu konuda bazı girişimler 
olduğunu sanıyorum.

Simdi bekleme zamanı..
İncelemeler yapılıyor, telefonlar edili 

yor...
Bunlardan olumlu sonuçlar alınırsa 

nikah kıyılabilir.
Olmazsa Başkan Turgut, bağımsız 

plarak seçimlere girer.
Önceki gün Bağ-Kur Sanayi Sitesi 

esnafı ile yaptığı toplantıda, CHP adayı 
Fatih Mehmet Güler’e yüklenmesi, 
adaylığının göstergesi değil mi?

Demek öncelikli rakip Fatih Mehmet 
Güler olacak.

Mehmet Turgut’un da katıldığı bu yerel 
seçimler, ilginç sonuçlar doğurabilir.

Bu durumda en çok yarayı AKP alır.
AKP’lere şimdi bir rakip daha çıktı.
Şimdi AKP’liler Mehmet Turgut’a soru 

yor:
“Madem bağımsız aday olacak, öyleyse 

AKP den neden istifa etmiyor? diye.
Biz de Başkan Turgut’a soralım, ne 

zaman istifa edeceksin.
Haftaya mı?
Yoksa hemen mi?

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi Haikbankası Karşısı No: 1/A 

Tel: 0.224513 92 lOcEMLiı

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGC BROKCR İ

TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 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 65.000- 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. 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 
VEYA SATILIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ

sOpER DENlz MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:kadri_guler@h6tmail.com
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|çişleri Bakanı Beşir Atalay başkanlığındaki ilk toplantı 30 Ocak 2009 Cuma günü Bursa'da yapılacak.

Yaklaşan yerel 
seçimler öncesi 
valiler ile emniyet 
müdürlerini 
Ankara'da toplayan 
içişleri Bakanlığı, 
bölge toplantıları 
düzenlemeye 
hazırlanıyor.
29 Mart 2009 Pazar 
günü yapılacak 
olan Mahalli İdareler 
seçimlerinin huzur 
ve güven içinde 
yapılması amacıyla; 
seçimden önce, 
seçim günü ve 
seçim sonrası 
Valiliklerce alınacak

önlemlerin değer
lendirilmesi ve 
gerekli koordinas 
yonun sağlanması 
amacıyla, 
'Seçim Güvenliği 
Bölge Toplantıları' 
yapacak.
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay başkanlığın
daki ilk toplantı 30 
Ocak 2009 Cuma 
günü Bursa'da 
yapılacak.
Toplantıların 
Diyarbakır, Samsun, 
Erzurum, Trabzon, 
Adana, İstanbul, 
İzmir ve Ankara

illerinde de yapıl
ması planlanıyor. 
Bakan Atalay 
başkanlığındaki 
toplantılara,

İçişleri Bakanlığı 
üst düzey yetkilileri 
ve il valilerinin yanı 
sıra emniyet 
müdürleri* il jandar

ma komutanları, 
Jandarma Genel 
Komutanlığı, 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutan 
lığı yetkilileri katıla
cak. Toplantılarda, 
seçimlere herhangi 
bir şaibenin 
karışmaması için 
alınacak güvenlik 
tedbirleri, provo 
kasyona yönelik 
eylemlerin önlen
mesi, terör 
örgütü PKK'nın 
özellikle Doğu ve 
Güneydoğu'da 

seçimleri sabote 
etmeye yönelik olası 
yapacağı eylemlerin 
engellenmesi gibi 
konular masaya 
yatırılacak.
İçişleri Bakanlığı 
yetkilileri, bu tür 
güvenlik toplan
tılarının en önemli 
amacının vatan
daşların serbestçe 
huzur ve güven 
ortamı içinde 
anayasal haklarını 
kullanacakları bir 
güvenlik ortamı 
sağlamak olduğunu 
belirtiyor.

29 Mart 2009 
Pazar günü 
yapılacak olan 
yerel seçimler 
için 5 Ocak'tan 
buyana askıda 
bulunan seçmen 
listeleri 30 Ocak 
Cuma günü mesai 
bitiminde askıdan 
indirilecek. 
Seçmenler ve 
siyasi partiler, 
seçmen kütüklerine 
5 Şubat'a kadar 
itiraz edebilecek. 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) 
Başkanlığı'ndan 

derlenen bilgilere 
göre, Adres 
Kayıt Sistemi'ne 
göre düzenlenen 
listelere askıda 
kalacakları 
30 Ocak cuma 
gününe kadar 
muhtarlıklarda 
bakılacak.
Seçmen niteliği 
taşıdığı halde listede 
ismi olmayanlar, 
oturduğu yerden 
başka bir muhtarlık 
askı listesinde adı 
yazılanlar, öğrenim 
gördüğü yerde oy 
vermek isteyen

öğrenciler, listede 
ismi, kimlik 
numarası ya da 
adresi yanlış yazan
lar ve vatandaşlık 
durumu değişenler 
ilgili nüfus 
müdürlüğüne 
başvurabilecek. 
İtirazlar, ilçe seçim 
kurulu başkanları 
tarafından 7 Şubat 
2009 tarihinde 
kesin alarak karara 
bağlanacak ve 
kesinleşen listeler 
üzerinde hiçbir 
değişiklik 
yapılmayacak.”

2008-2010 eğilim re öğretim »ılı get haslayacalı
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 2009- 
2010 eğitim öğretim 
yılının 24 Eylül 2009 
Perşembe günü 
başlayacağını açık
ladı. İllere göre 
okulların açılış tari
hini değiştirecek 
bir çalışma yapılıyor. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 2009- 
2010 eğitim öğretim 
yılının 24 Eylül 2009 
Perşembe günü baş 
(ayacağını bildirdi. 
Çelik, yaptığı açıkla
mada, gerçekleşti 
rilen Bakanlar 
Kurulu toplantısında,

okulların Ramazan 
Bayramı'ndan sonra 
belirlenecek bir tari
hte başlamasının 
kararlaştırıldığını

hatırlattı.
Gelecek eğitim öğre
tim yılının 24 Eylül 
Perşembe günü 
başlamasına karar

verdiklerini ifade 
eden Çelik, "Perşem 
be ve cuma günü 
hazırlık dönemi ola
cak çünkü ders kitap 
lan dağıtılıyor, öğren 
çilerin intibakları 
sağlanıyor” dedi. 
Milli Eğitim Bakanı 
Çelik, ilköğretim 1. 
sınıfa başlayacak 
öğrenciler için "Alış 
tırma dönemi" olma 
sı açısından okulla 
rın bir hafta önce - 
açıldığını anımsa
tarak, "Önümüzdeki 
dönemde de çocuk
ları ilköğretim 1. 
sınıfa başlayacak 

olanlar bu alıştırma 
dönemini yine yaşa 
yacaklar. Çocuklar 
1 hafta öncesinden 
okula gidecekler" 
diye konuştu.
Gelecek eğitim öğre
tim yılında ilköğre
tim 1. sınıfa başla 
yacak öğrencilerin, 
14-18 Eylül 2009 
tarihleri arasında 
uyum programına 
alınması planlanıyor. 
Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
"Şanlı urfa'da ve 
Erzurum'da, 
Antalya'da ve 
Ağrı'da okulların 

aynı tarihte açılıp 
kapanmasını gözden 
geçirecek ve buna 
yeni bir nizam 
getirecek bir 
çalışma yapıyoruz. 
Ama bunun 
detayları henüz 
kesinleşmiş 
değil" dedi. 
Çelik, mevsim 
koşulları göz önün 
de bulundurularak 
Türkiye çapında 
bütün okulların aynı 
gün "açılıp kapan
maması" yönünde 
bir çalışma 
yürütüldüğünü 
bildirdi.
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMÜLLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 
GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

ARIYORUM
KOLTUKLU VE YA 

KOLTUKSUZ DOBLO 
ARACIMLA İŞ 
ARIYORUM

GSM: 0 538 266 09 95
16 V 5933 - 16 LJ 440 - 16 ZN 198 - 

16 ZA 839 -16 ZH 329 plakalı araçla 
rımızın L1 Taşıt belgeleri kaybolmuştur. 

Hükümsüzdür.
145 NOLU S.S. GEMLİK TRAYLER 

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

MANASTIRDA
MANASTIR MERKEZİNDE 

YOLA SIFIR 200 BİN TL’YE 
400 M2 BAHÇELİ 

VİLLA SAHİBİ OLMAK 
İSTEYENLERE

AYRINTILI BİLGİ 
O 538 204 51 61

NÖBETÇİ ECZANE
29 Ocak 2009 Perşembe 

ONUR ECZANESİ 
İstiklal Caddesi 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M 
L 
i 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 5132954
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM

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

Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 513 35 71

■I
E

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
İp ra gaz 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 
R

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

i AKCAN PETROL 613 1O 70
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 613 14 23

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3267 
FİYATI : 50 Kr. (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)

VEftÜS SİNEMASI 
ISSIZ ADAM 
İ 1.30-14.00 
16.30-19.00

21.15 
VALİ 

11.45-14.15-1630-
19.15-21-30
Rezervasyon 

(Td: 513 33 21)
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Kahlo kirliliğine son!
Dünyada henüz test 
aşamasında olan 
sistem sayesinde 
mevcut elektrik 
kabloları üzerinden 
gelen sinyallerle 
televizyon, telefon, 
radyo ve internet 
gibi sistemlerin 
çalıştırılabileceği 
bildirildi. 
Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu (RTÜK) 
üyesi Prof. Dr. İlhan 
Yerlikaya, bilimin 
gelişmesinin tekno- 
lo jik alanlarda her 
geçen gün yeni bir 
buluş ve gelişmenin 
zeminini hazır
ladığını belirtti. 
Gelişen teknoloji 
sayesinde mevcut 
elektrik hatları üze 

ı rinden internet plat
formu yayıncılığı 
(IPTV), internet, tele
fon ve benzeri sis
temlerin veri aktarıl
masına olanak sağ 
ladığını ifade eden 
Yerlikaya, şunları 
kaydetti :"Powerline 
Communication 
(PLC) denilen bu

sistem sayesinde 
yüksek hızlı veri 
transferi yapılabile
cek. Böylece elek
trik kabloları üzerin 
den gelen sinyaller
le evimizde televiz 
yon izleyip radyo 
dinleyebileceğiz. 
Telefon görüşmesi 
yapıp internet kul
lanabileceğiz. Tüm 
bunlar için de ayrı 
ayrı kabloların dö 
şenmesine gerek 
kalmayacak. Kablo 
kirliliği ortadan 
kalkmış olacak." 
Yerlikaya, PLC 
sisteminin halen

Rusya, Kore, Tayvan 
gibi bazı ülkelerde 
test çalışmalarının 
yapıldığını, bu sis
tem sayesinde net
work inşa maliyet
lerinin düşeceğini, 
veri aktarımının 
daha hızlı ve kaliteli 
olacağını bildirdi.
Türkiye'de de elek

trik sistemlerinin 
büyük kısmının yer 
altına alınarak mod
ern hale getirildiğini 
anımsatan 
Yerlikaya, "Dolayı 
sıyla da bu sistemin 
Türkiye'de de haya
ta geçirilmesi kolay 

ve mümkün. Siste 
min Türkiye’de de 
hayata geçirilmesi 
halinde ilave hata 
gerek olmadan tek 
hat üzerinden kalite 
li ve hızlı veri aktarı 
mı sağlanabilecek. 
Hat döşeme maliyet
leri düşecek" dedi. 
Yerlikaya, kablolu 
TV'nin Türkiye'de 
çok gelişe- 
memesinin sebep
lerinden birinin de 
hat döşeme maliyet
lerinin yüksekliği 
olduğunu, dolayısıy
la PLC sisteminin 
hayata geçirilmesi 
halinde altyapı 
maliyetlerinin de en 
alt seviyeye 
düşürülebileceğini 
bildirdi.
Prof. Dr. Yerlikaya, 
PLC sistemiyle tele
fon, internet, tele
vizyon, teleworking 
(uzaktan çalışma 
sistemleri), 
teleshopping gibi 
sistemlerinin 
çalıştırılabileceğini 
sözlerine ekledi.

MUTIU DOĞUM
Matbaa camiasının 

duayenlerinden Aykan Ünal’ın 
Dede olmasını sevinçle öğrendik. 
Minik Nilsu’ya yaşamı boyunca 

ailesiyle birlikte sağlık ve 
mutluluklar dilerken, 

Anne ve Babası Nilüfer ve 
Cansu Ünal’ı da kutlarız.

Serap & Kadri Güler

BAŞSAĞLIĞI
Adalet ve Kalkınma Partisi

Gemlik İlçe Başkanı Oktay Kahveci’nin 
saygıdeğer babası

Emekli Jandarma Kıdemli 
Başçavuş Bahtiyar Kahveci’nin 

vefatı nedeniyle üzüntümüz derindir.
Merhuma Tanrı’dan rahmet, 
Kederli ailesi ve yakınlarına 

başsağlığı dileriz 

Kadri GÜLER ve
Gemlik Körfez Gazetesi çalışanları

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

KAMPA
“2009 Sezonu ka^tlgnndg kam^g/n^a” 

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 BÎR TELEFON KADAR YAKINIZ.

TEL: 0.224 513 98 83
Demirsubaşı Mh. Semerciler Sk. No:25 - GEMLİK 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com


DP Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir, Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesi’ni ziyaret etti

Göğüs Hastanesi için ilk adım atılıyor
Seçim çalışmalarını sürdüren DP Gemlik Belediye Başkan adayı 
Bayram Demir, dün Verem Savaş Derneği Gemlik Şubesi’ni ziyaret etti. 
Dernek yöneticileri ile görüşen Demir, Kurşunlu’da Göğüs Hastanesi 
açılması için yer tahsis edeceğini söyledi. Demir, Pazartesi günü 
toplanacak olan Kurşunlu Belediye Meclisi’nde bu konuda karar çıkar
tacağını belirterek, Verem Savaş Derneği Gemlik Şube Başkanı Sevgin 
Arsever’in yerinde olan isteğini yerine getireceğini söyledi. Sayfa 2’de

GemlikKErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Ocak 2009 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.
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Yarın saat H.oo’de Yenişehir 
Belediyespor ile karşılaşacak olan 
Gemlikspor, taraftarlarından des 
tek bekliyor. Haberi sayfa 4’de

Asil Çelik'te bugün başlaması kesinleşen greve karşı, işveren lokavt kararı aldı

ftşilçelik'le isçi içeren restlesti
yf Komşu ilçe Orhangazi sınırları içinde kalan Asil Çelik 

Fabrikası’nda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Birleşik Metal İş 
Sendikası ile işverenin toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşılma
ması sonucu grev kararı alması ve bugün uygulamaya sokmasına 
karşın, işveren de lokavt ilan etti. İşverenin bir süre önce Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile biraraya gelerek, görüşme 
yaptıktan sonra lokavt kararını aldığı bildirildi.
V Birleşik Metal İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Erol Bektaş, 
bugün saat lO.oo’da Asil Çelik Fabrikası’nda grevi başlatacaklarını 
belirtirken, sendika olarak işçinin büyük fedakarlık yaptığını, bundan 
sonraki süreçte işverenin fedakarlığını beklediklerini söyledi. 
Bektaş, “İşverenin lokavt kararı alması bir korkutmacadır. 370 işçiyi 
sokağa atmaya kimsenin gücü yetmez” dedi. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış aytıeı/in hiirosunü Bakan Çelilı açacak
Vaatler....

Yerel seçimler yaklaşıyor.
Siyasiler kapı kapı dolaşmaya başladı.
Seçim demek vaat demektir.
Vaatte bulunmayan aday, seçmenden oy ala

maz.
Ancak, vaatlerin yapılabilir olması önemli.
Işkembe-i kübradan atılan vaatler, havada kalır.
Onun için seçmenin karşısına projeli vaatlerle 

çıkılmalıdır. Devamı sayfa 5’de

AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Cemal Aydın 
Aybey’in seçim 
bürosunun açılışını 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ve 
Bursa Milletvekilleri 
yapacak. . 
Aybey’in eski Pazar 
Caddesi’ndeki seçim 
bürosunun açılışı 
Cumartesi günü saat 
H.oo'te yapılacak. 
Seçim bürosunun 
açılışına, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Faruk 
Çelik, AKP Bursa 
Milletvekilleri, 
İl Başkanı Sedat 
Yalçın, Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı Recep 
Altepe ile çok 
sayıda vatandaşın 
katılması bekleniyor. 
Konuyla İlgili 
açıklama yapan 
AKP Belediye 
Başkan Adayı 
Cemal Aydın Aybey, 
seçim bürosunun 
açılışına Gemliklileri 
de davet etti.

AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adaylığının kesin
leşmesinden sonra 
ilk olarak seçim 
bürosunu tutan 
ve aralıksız 
çalışmalarını 
sürdüren Başkan 
Adayı Aybey, 
SKM'nin hazırladığı 
program kapsamında 
çalışmalarına 
devam ettiğini 
ve vatandaştan 
ziyaret etmekten 
mutlu olduğuna 
dikkat çekerek,

"Gezdiğimiz ve 
ziyaret ettiğimiz 
yerlerde Gemlikli 
hemşehrilerim 
den olumlu tepkiler 
alıyorum. Özü 
insana dayalı 
modern, katılımcı, 
güler yüzlü ve 
sosyal belediyecilik 
arzusundayız. 
Gemlik'te yaşayan 
herkesi seviyoruz. 
Birlik ve beraberlik 
içersinde şirin ilçe 
miz olan Gemlik'i 
birlikte yönetmek 
istiyoruz" dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Yarın saat
11.00 de Yenişehir 
Belediyespor ile 
karşılaşacak 
olan Gemlikspor, 
taraftarlarından 
destek bekliyor. 
Süper Amatör 
Küme A 
grubunun en 
alt sırasından 
kurtulma savaşı 
veren Gemlikspor, 
kendi evinde 
oynayacağı 
Yenişehir 
Belediyespor 
maçından alacağı 
3 puanla ligde 
kalma şansını 
büyük ölçüde 
güçlendirecek. 
Grubun üçüncü 
sırasında yer 
alan Yenişehir 
Belediyespor ile 
ilk yarıda 
Yenişehir'de 
oynanan maçta 
0-0 berabere 
kalarak ilk puanını 
alan kırmızı

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

beyazlı Gemlikspor, 
taraftarının da 
desteğiyle 
maçtan mutlak 
galip ayrılmak 
istiyor.
Yaptığı yeni 
transferlerle ikinci 
yarıya iyi bir

başlangıç yapan 
ve oynadığı 4 
maçta 7 puan 
toplayan Gemlik 
spor'un Yenişehir 
Belediyespor 
maçından alacağı 
3 puanla ligde 
kalma şansı

büyük ölçüde 
artacak.
Gemlikspor'ün 
hayati önem taşıyan 
yarınki maça tüm 
taraftarın gelerek 
destek vermesi 
bekleniyor.

Turtcell Siper 
liiie IC.Paftanın 

NtıiıriklıNı
Turkcell Süper 
Lig'in 2008 - 2009 
sezonu ikinci 
yarı ilk haftası 
olan 18. hafta 
maçlarını yönetecek 
hakemler açıklandı. 
Lider Sivasspor'un, 
sahası kapalı 
olduğu için maçları 
m Adana'da 
oynayan Kayseri 
spor ile yapacağı 
puan mücadelesin 
de Cü neyt Çakır 
düdük çalacak.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu (MHK)'dan 
yapılan açıklamaya 
göre, Turkcell 
Süper Lig'in 
18. haftasında 
oynanacak maçların 
gün saatleri ile 
bu maçlarda 
düdük çalacak 
hakemler şöyle; 
31 Ocak Cumartesi: 
13.30 Kayserispor - 

Sivasspor: 
Cüneyt Çakır 
14.00 Kocaelispor- 
Gençlerbirliği: 
Abdullah Yılmaz 
16.00 Ankaraspor - 
Trabzonspor: 
Bülent Yıldırım 
19.00 Denizlispor - 
Galatasaray: 
Koray Gençerler 
1 Şubat Pazar: 
14.00 Ankaragücü - 
Konyaspor: 
Fırat Aydınus 
14.00 Bursaspor- 
Hacettepe: 
Serkan Çınar 
14.00 Eskişehirspor 
- İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyespor: 
Hakan Özkan 
17.00 Fener 
bahçe - 
Gazıantepspor: 
Özgüç Türkalp 
20.00 Beşiktaş - 
Antalyaspor: 
Tolga Özkalfa

00000 00000) .00000

1.000001 00000 00000

,00000i 00000

00000 00000
t=bonus card

WORLD

30-31 Ocak 1-2-3 Şubat 2009 

tarihleri arasında

ÖiSSS’
ttTMBİT___ mağmum

BANK ASYA

hem cana yakın, hem cebe yakın!
www.saypa.com.tr

NE ALIRSAN GÜNLERİ DEVAM EDİYOR

ŞAYPA Kasap Köftekg BİZDEN Makama Met

NE ALIRSAN İTL

DEVECİ Armut kg Kuru Pasta kg KONYA Tu Şeker 5 kg

NE ALIRSAN 2 TL
Kollu Narenciye Sıkacağı Civciv (op Kovası Küçük Boy

Çocuk ürünleri alan herkese

tiyatro bileti hediye.

Cok Amaçlı Desenli Örtü 45 tm Kitap Masal Treni Öğretici Masallar

TURSİL Konsantre Natik( kg 
Em«lt Ay Yapı 3 Lt Pel

ŞAYPAPilçincikkg-Piliç 
Baget kg-Special Kanat kg

COID Presti 12 Parça 
Tütk Kahvesi fincan Takına

HAVDI (OCUKLAR TİYATROYA! 
ŞAYPA’DAN KARNE HEDİYESİ

Tarih: 4 Şubat Perçembe 
Saat: 14.00

Ver: AVP Devlet Tlyatrosa/HEYKEL

bu fiyatlar

cebinize uyar!
Ürünlerimiz stoklarla sini ilidir! Acele edin:)

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.saypa.com.tr
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Asil Çelik'te bugün başlaması kesinleşen greve karşı, işveren lokavt kararı aldı

nsilçelik'te işçi işveren restlesti
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Eylül ayından bu** 
yana toplu iş görüş 
melerinin devam 
ettiği ve uyuşmazlık 
raporunun 
tutulduğu Asil.Çelik 
Fabrikası’nda İşve 
ren ile. Birleşik 
Metal-İş Sendikası 
arasında yapılan 
son görüşmeden de 
sonuç çıkmaması 
ile alınan grev kararı 
bugün uygulamaya 
sokuluyor. Asil Çelik 
Fabrikası’nda bir 
sürpriz de önceki 
gün yaşandı.
İşçinin grev 
kararına karşılık Asil 
Çelik işvereni de 
lokavt kararı aldı. 
İşyerinin lokavt 
kararı ile ilgili bakan 
hk yazısı önceki gün 
sendika yetkililerine 
ulaştırıldı. İşyerinin 
lokavt kararı alması 
ise fabrikanın şalter 
indirmesi ve tüm 
işçisini de çalıştır
maması anlamına 
geliyor.
Geçen hafta Asil Çe 
lik işvereni ile Birle 
şik Metal-İş Sendika 

4 sı arasında yapılan 
son görüşmeden 
sonra sonuç çıkma
ması üzerine grev 
kararı alan Birleşik 
Metal İş Sendikası 
grev uygulamasını 
bugün başlatıyor. 
Aylardır Toplu İş 
Sözleşmesi, işten 
çıkarmalar ve ücret
siz izinler nedeniyle 
zor günler geçiren 
Asil Çelik işçisi ge 
çen hafta grev kararı 
almıştı. 2008 yılının 
Eylül ayından bu 
yana Toplu İş Görüş 
meleri'nın sürdüğü

ve görüşmeler neti 
cesinde anlaşma 
sağlanamaması 
nedeniyle Uyuşmaz 
lık Raporunun tutul
duğu Asil Çelik'te 
geçen hafta başında 
İşveren temsilcileri 
ile Birleşik Metal-İş 
Sendikası yönetici
leri son kez 
masaya oturmuştu. 
Asil Çelik işveren 
temsilcileri ile birlik
te Birleşik Metal-İş 
Sendikası Genel Sek 
reteri Selçuk Gök 
taş, sendikanın Bur 
sa Şube Başkanı Ay 
han Ekinci ve Şube 
Sekreteri Erol Bek 
taş'ın hazır bulundu 
ğu görüşmede işve 
ren temsilcileri sıfır 
zam talebi ile masa 
ya oturunca, görüş 
meler başlamadan 
sona erdi. Geçen 
hafta yapılan ve iş 
verenden teyit alın
mak şartıyla ortaya 
atılan yüzde 4,15*lik 
zam talebini dahi 
yenilemeyen ve sıfır 
zam talebiyle masa 
ya oturan Asil Çelik 
işvereni ile Birleşik 
Metal İş Sendikası 
arasındaki görüşme 
kısa sürdü ve sendi
ka grev kararı almış 
tı. Grev kararı ise 
geçen hafta Salı gü 
nü noter gözetimin

de fabrikaya asılmış 
ve fabrikanın 30 
Ocak tarihinde gre 
ve çıkması karar
laştırılmıştı.

İŞÇİDEN GREV, 
IŞVEREN'DEN 
LOKAVT 
Asil Çelik işçisinin 
geçen hafta aldığı 
grev kararı sonrasın 
da ise önceki gün 
sürpriz bir gelişme 
daha yaşandı..
Birleşik Metal İş Sen 
dikası'nın grev kara 
rı almasının ardın
dan Çalışma ve Sos 
yal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ile görü 
şen Asil Çelik işve 
reni ve yöneticileri, 
bakanla grev konu 
sunu masaya 
yatırdı. Yapılan 
görüşmelerin ardın
dan ise Asil Çelik 
işvereni de fabrika
da lokavt kararı aldı. 
30 Ocak tarihinde 
greve girecek olan 
Asil Çelik fabrikasın
da aynı gün ve aynı . 
saatlerde işyeri 
de lokavt kararını 
uygulamaya 
§okmuş olacak.

SESŞİZ BEKLEYİŞ 
SÜRÜYOR 
Asil Çelik işçisinin 
sessiz bekleyişi 
ise devam ediyor.

Birleşik Metal İş 
Sendikası Bursa 
şube Sekreteri Erol 
Bektaş işyerinin 
lokavt kararı aldığını 
belirterek, “Bugüne 
kadar yaşanan 
süreçte şunu gayet 
iyi gördük ki, işyeri 
iyi niyetli ve olumlu 
yaklaşım göstermi 
yor.” dedi.
Bektaş, “Geçen haf 
ta alınan karar doğ 
rultusunda cuma 
günü sabahı saat 
10.00'da Asil Çe 
lik'te grevi başlatmış 
olacağız” dedi. Asil 
Çelik'teki direnişe 
DİSK’e bağlı Birleşik 
Metal-İş Sendika 
sı'na üye 370 işçi 
katılıyor.

SON GREV 2004'TE
YAŞANMIŞTI 
Asil Çelik fabrikası 
en son 2004 yılında 
yapılan Toplu İş Gö 
rüşmelerinden so 
nuç alamayınca 
grev kararı almıştı. 
2004 yılının Ocak 
ayındaki grev ise 
15 gün sürmüş 
sonrasında yapılan, 
görüşmeler de zam 
miktarında varılan 
anlaşma sonrasında^ 
grev sona ermişti. 
Grev ile ilgili olarak 
kısa bir açıklama 
yapan Sendikanın 
Bursa Şube Sekre 
teri Erol Bektaş, 
“Bugüne kadar işçi 
nin büyük fedakâr
lıklar yaptığını anım
satarak bundan son
raki süreçte işvere 
nin fedakârlığını yap 
tık. Biz son ana ka 
dar masada anlaş
mak için uğraş ver 
dik fakat artık grevin 
kaçınılmaz." dedi.

aıihey, esti Pazar Caddesi'mleti esnalı gezdi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Adalet ve kalkınma 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey, eski 
Pazar Caddesi’nde 
faaliyet gösteren 
esnaf ve sakinleriyle 
sohbet etti, dert 
dinledi.
AKP ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, 
belediye meclis 
üyeleri, kadın 
ve gençlik kolları 
üyelerinin de katılımı 
ile eski Pazar 
Caddesi’nde bulu
nan esnafları gezen 
Aybey, esnaflardan

ni dinlerken, eskihem genel ve
yereldeki şikayetleri- Pazar Caddesi ve
ni, Gemlik için istek
lerini ve beklentileri-

Gemlik için yapmayı 
düşündükleri proje

ler hakkında 
bilgiler verdi. 
Bazı vatandaşlardan 
gelen düşünceler 
ve planlar üzerine 
açıklamada bulunan 
Aybey, "Gemlik'e 
neler yapılacaksa 
birlikte yapacağız. 
Sivil toplum 
kuruluşlarının ve 
vatandaşlarımızın 
düşünceleri bizler 
için çok önemlidir. 
Sîzlerin önerilerinizi 
dikkate alacağım. 
Sîzlerden gelecek 
düşünceleri ortak 
düşünce kabul 
edeceğim." 
diyerek önerileri 
dikkatlice not etti.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvurall 933@hotmail.com 
www.milliyet/b!og/özcan vural

YazıYORUM

Mehmet Turgut.....
Sayın Mehmet Turgut adaylığını açık

layınca partisi hemen onu kötülemeye, 
istifa etmeye çağırdı..

Telaşa mahal yoktu..
Kötüleyenlere soruyorum; niye korku 

yorsunuz ?..
İktidar sizin elinizde..
Sistem sizin sisteminiz..
Öten boru sizin borunuz..
Öyleyse bu telaş niye?
“Çalmam, çaldırmam” diyen, bağımsız 

olacağı söylenen bir adaydan, bunca ürk 
me, korku neden ?..

Ben derim ki; sizler korkmayın başka 
kanallardan alacağınız ballı çok ihale 
var...

İmar komisyonlarından geçireceğiniz, 
çok rantlı yerler var...

Çok kaçak kat yerleri var..
Yoksula kömür ama partiden olanlara 

eşek yükü para işleri halen yürürlükte...
Hani bu yemeyen -yedirmeyen adam 

diktatördü.
Hani bu adam partiyle arası bozuktu...
Bu sözler karın doyurmaz, iş yapmıyor, 

bize de iş- ihale çıkmıyor diyordunuz..
Ben de şimdi diyorum ki;
Hacıydı, hocaydı ama adam dürüsttü..
Belediyecilikte kendini iyi yetiştirmişti..
Onun için parti toplantılarınız da hücum 

ediyordunuz..
Her seferinde yarı yolda kalıyordunuz..
Yıllardır itilip kakılan, “namuslu” sözcü 

ğünün dışında beğenilmeyen Başkan, 
geçte olsa yaptığı işlerle halk tarafından 
sevilmeye başladığını görünce panikle 
meye başladınız...

Benim Belediye ile hiçbir işim yok..
İmara sokulacak arsam, halkın hakkını 

yiyerek alınan villalarım, binilen cip’im 
yok..

Ben, Gemlik’te 50 yıldır çalışan bir 
hekim olarak, ilçemin dürüst insanlarca 
yönetilmesini istiyorum..

Şimdi diyeceksiniz ki:
“Peki sen bu kişiye niye, iki de bir des 

tek atıyorsun ?
“Yiğidi öldür ama hakkını ver” derler..
Ben, karakteri icabı korkmadan, art 

niyetsiz, doğruların yanında olan biriyim..
En son söylenecek sözü de (kötü bir 

huy ama)ne yapayım ki en önce Söylerim..
Haksız olarak ta hırpalananlarında, 

hakkı yenenlerinde her zaman yanın
dayım. Saygılıyım..

Üç kuruş menfaat için perende atma 
yan, kimseyi arkasından vurmayan, dik ve 
dümdüz yürüyen bende işte böyle garip 
bir kişiyim..

Biraz fazla oldu ama iyi oldu....

TEMAâ “TarKmT n Ar\ v AIYIA

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/b!og/%25c3%25b6zcan
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Esma Kahveci'nin hayat arkadaşı, Diş Hekimi Oktay Kahveci, 
Hümeyra Kahveci ve Öğretmen Hülya Çınartepe'nin Babaları, 

Makine Mühendisi Safiye Kahveci ve Öğretmen Aydın Çınartepe'nin 
kıymetli kayınpederi, Ceyda ve Ekin'in biricik dedeleri 

Emekli Jandarma Astsubay

Sayın Bahtiyar KAHVECİ'yi
kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazemize katılarak 

acımızı paylaşan dost ve akrabalarımıza, AK Parti İl bâşkanımız başta olmak 
üzere il yöneticilerimize, İl Genel Meclis Başkammıza ve

İl Genel Meclis Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve daire başkanlarma, 
İlçe Kaymakamına, Garnizon Komutanına, belediye başkanına, asker-i erkana, 

resmi daire müdürlerine ve bürokrat arkadaşlara, ilçe başkanlarımıza, 
siyasi parti temsilcileri ve belediye başkan adaylarına, 

derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, muhtarlarımıza; 
26 Ocak 2008 tarihinde vefatını duyarak telefonla arayıp acımızı paylaşan 

değerli bakanımıza, milletvekillerine ve dostlarımıza teşekkür ederiz.

AİLESİ

31 Ocak 2009 Cumartesi günü Saat lleo’de 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Faruk ÇELİK in 
katılımı ile Seçim Koordinasyon Merkezi 
açılışı yanılacaktır.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

#“KPART‘
6EHUKIIÇEMŞKMU6I

Adres: Eski Pazar Caddesi Girişi Belediye Binası karşısı
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Vaatler...
Geçenlerde bizim gazetenin 

manşetlerinden birinde şöyle 
bir başlık vardı.

“Aybey’den ilaç gibi 
vaatler”

Gerçekten manşete dört 
dörtlük oturmuş bir başlıktı.

Bugün, DP adayı Bayram 
Demir’in gezilerinde yaptığı 
konuşmalardaki vaatlerine 
bakıyorum.

İlginç şeyler var.
Örneğin, dün Verem Savaş Derneği’ni 

ziyareti sırasında Başkan Sevgin Arsever’i 
dinledikten sonra verdiği söz(vaat) hayli 
ilginç.

“Kurşunlu’da Göğüs Hastanesi için yer 
ayıracağım.” demiş Demir.

Belki bu programında olmayan bir 
hizmetti ama, gezilerde yapılan görüşme 
lerde bir ihtiyacın ortaya çıkması olabilir 
bir vaate dönüşmüş.

Bayram Demir, belediye arazilerinden 
birini kurulacak Göğüs Hastanesine ayıra
bilir.

Ancak, bunun söylediği gibi planlara 
işlenmesi zorunluluğu var.

Bu iş de Büyükşehir Belediyesinin 
görevleri arasında.

Neyse, Bayram Demir, pazartesi günü 
Kurşunlu Belediye Meclisi’nden hastane 
yeri için tahsis kararı çıkarırsa, kim 
belediye başkanı seçilirse seçilsin, buraya

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Göğüs Hastanesi kurulması için girişimde 
bulunur.

Lodosa karşı, yüzde yüz oksijenli bir 
ortamda Göğüs Hastanesi..

CHP adayı Fatih Mehmet Güler’in 2 bin 
kişilik toplu konut projesi de elle tutulur 
bir vaattir.

Hâzineye ait Çakaldere mevkiindeki 
arazide depremden zarar görecek vatan
daşlara takas suretiyle ev tahsisi..

Güler, bunu TOKİ ile değil, GEMPORT 
hisselerini satarak gerçekleştireceğini 
söylüyor.

Bir vaat te AKP adayı Cemal Aydın 
Aybey’den geldi.

Ay bey, Ticaret Odası’nda yaptığı konuş
mada e -belediyeciliği Gemlik’te başlata
cağını söyledi.

Bu konuda Gemlik çok geç kalmış 
durumda.

Yapılmayacak bir vaat değil diyorum.
SP adayı Recep Aygün ise “Güleryüzlü 

belediye yaratacağız” diyor.
Bu işin en kolayı.

Neden derseniz, bunun bir 
maddi yanı yok.

Belediyecilik o kentte yaşayan 
insanın yaşamanı kolaylaştırma 
işidir.

İnsana yatırım yapmaktır.
İnsana yapılan yatırım mutlaka 

güleryüzle yapılmalıdır.
İnsanı seven, insana değer 

veren bir belediye her adayın 
olmazsa olmazı olmalıdır.

MHP adayı Mehmet Kayaoğlu’nu hiç 
dinleyemedim.

Ne tür vaatlerde bulunuyor, bilemiyo
rum.

Ancak, adayların vaatlerinin elle 
tutulur, yapılabilir, gerçekçi olması 
gerekir.

Sözün yerine gelmesi için kaynaklarının 
da belirtilmesi gerekir.

Verilen vaatlar sözle değil, belgelerle, 
yani yazılı yapılmasında yarar var.

Belediye Başkanı Mehmet TurguLçalış- 
ma döneminin sonuna geldi.

Verdiği vaatlerini yerine getirebildi mi 
diye düşünüyorum. £

Büyük çoğunu yerine getirdi. |,.v * 
Hatta olmayan birçok şeyde yapıldı. 
Ama yapılmayan sanırım 
Huzurevi ve aşevidir.
Adaylar yapabilecekleri işlerinsözünü 

vermeliler.
Sonra birileri onlardan hesap sorar.

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Mac/de ÖZALP

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

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

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi Halkbankası Karşısı No: 1/A 

Tfil:0.224513 9240tiMüK

Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi
MORTGAG€ 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_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 YTL_ _ _ _ _ _ _ __ _  

Hisartepe Mah. 3+1165M2 kombili deniz SIFIR DAIrT
Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

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

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70, m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 YTL
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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TAZİYE
AK Parti Gemlik İlçe Başkanımız 

Diş Hekimi Sayın Oktay Kahveci'nin babaları 
Emekli Jandarma Astsubay 

Sayın Bahtiyar KAHVECİ'nin 
vefatım teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

AK PARTİ GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI

TAZİYE
AK Parti Gemlik İlçe Başkanımız 

Sayın Oktay Kahveci'nin sevgili babaları 
Emekli Jandarma Astsubay 

Sayın Bahtiyar KAHVECİ'nin 
vefatım üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Mimar Cemal Aydın AYBEY 
AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMÜLLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 

GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

İS BRIYOROM

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ

KOLTUKLU VE YA 
KOLTUKSUZ DOBLO 

ARACIMLA İŞ 

ARIYORUM

GSM: 0 538 266 09 95
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

EYYÜP BAKİ

MANASTIRDA
MANASTIR MERKEZİNDE 

YOLA SIFIR 200 BİN TL’YE 
400 M2 BAHÇELİ 

VİLLA SAHİBİ OLMAK 
İSTEYENLERE

AYRINTILI BİLGİ
O 538 204 51 61

NÖBETÇİ ECZANE
30 Ocak 2009 Cuma 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No.22 

Tel: 513 29 73 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M 
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ıl 
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R 
E,? 
H

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 46 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
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
ilçe 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 imam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAB

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 so 00
Akçagaz 514 33 70
Totalgaz 514 17 00

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

B 
E
R, 
1

Devıet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 543 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

TAKSİLER

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

BELEDİYE

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

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İN İLK GÜN LÖK SİYA»! GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3268 
FİYATI : 50 Kr. (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 SİMASI 
ISSIZ ADAM 
11.30*14.00 
16.30-19.00

21.15
VALİ 

11.45-14.15-16.30- 
19.15-21-30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)



31 Ocak 2009 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Asil ÇeliK’te greu Haşladı

Orhangazi 
kurulu bulunan Asil 
Çelik Fabrikası’nda 
grev başladı. 
2008 yılının 
Ağustos ayından 
bu yana toplu iş 
görüşmelerinin 
devam ettiği 
Asil Çelik 
Fabrikası’nda, 
işveren ile Birleşik 
Metal İş Sendikası 
arasında geçen 
hafta başında 
yapılan son 
görüşmeden de 
netice çıkmaması

I üzerine alınan 
| grev kararı, 

. jjuiaınaya

konuldu.
Dün sabah toplanan 
494'ü sendikalı 
olmak üzere 
yaklaşık 750 işçi, 
fabrika merkezinden 
çıkış kapısına 
kadar sloganlar 
eşliğinde yürüdü. 
Birleşik Metal İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Serdaroğlu'nun 
yanı sıra sendika 
yöneticilerinin de 
nazır bulunduğu 
yürüyüş sonrasında, 
fabrika girişinde 
toplanan işçiler 
halaylar ve türküler 
eşliğinde, 'Bu iş 

yerinde grev vardır' 
yazılı pankartı 
fabrika girişine astı. 
Asil Çelik işçisine 
siyasiler de 
destek verdi. 
İşçilere hitap eden 
Birleşik Metal İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, 
"Sıfır zam teklif 
eden işveren, yıllık 
olarak belirlenen 
sosyal haklara 
yönelik olarak da 
yüzde 3 ile yüzde 
9 oranında artış 
teklif etmiştir. 
Yaşanan krizi 
gerekçe göstererek 

işçileri açlığa ve 
sefalete sürüklemek 
isteyen sermaye 
çevrelerine şimdi 
de Asil Çelik 
işvereni eklenmiştir. 
Bir süredir işçilerin 
toplu sözleşmeden 
beklentilerini baskı 
altına almak için 
ücretsiz izin uygula
ması yapan Asil 
Çelik, krizi bahane 
olarak kullanmakta 
ve bu gerekçe 
ile şimdi de işçilerin 
insanca yaşamak 
için ücret artışı 
taleplerine karşılık 
sıfır zam dayatmak
tadır" iddialarında 

bulundu. 
Serdaroğlu, Asil 
Çelik fabrikasının 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası'nın 
Bursa'daki 250 
büyük firma 
araştırmasına 
göre sektöründe 
Bursa üçüncüsü, 
2007 yılı verilerinde 
cirosuna göre ilk 
10. firma olduğuna 
dikkat çekti.
Serdaroğlu, "4 yıl 
evvel de benzer 
tutum içinde olan 
işverene karşı 
işçiler 15 günlük 
bir grev 
gerçekleştirmiştir.

'Artık yeter' 
diyoruz. Bıçak 
kemiğe dayandı. 
Geri adım atacak 
halimiz kalmadı. 
Haklarımızı gasp 
ettirmeyeceğiz. 
Birleşik Metal İş 
Sendikası olarak 
ekmeğimiz ve 
onurumuz için 
sonuna kadar 
mücadele edeceğiz" 
diye konuştu. 
Bu arada, Asil 
Çelik yönetimi 
işçinin grevine 
karşılık iki gun 
önce lokavt karan | 
almışlt.

J

İlkSeciınGüvenliğiioplaniısıBursa'öayapıltlı
Yerel seçimlerle 
ilgili valiliklerce 
alınacak önlemlerin 
değerlendirilmesi ve 
gerekli koordinas 
yonun sağlanması 
amacıyla düzenle
nen "Seçim Güven 
ligi Bölge Toplantıla 
rrnın ilki, dün 
Bursa'da yapıldı. 
İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, toplantının 
açılışında, 29 Mart'ta 
yapılacak yerel se 
çimler için sürecin 1 
Öcak'ta başladığını 
hatırlatarak, demok 
rasilerin en önemli 
unsurunun, seçim
ler olduğunu belirtti. 
Seçim sürecinin 
işleyişinin sağlıklı 
olmasının, demokra 
sideki gelişmişlik 
seviyesinin göster
gesi olduğunu vur
gulayan Atalay, halk 
iradesinin, adıl, şef
faf ve hür şekilde 
yapılan seçimler 
yoluyla tecelli ettir
ilmesi imkanına 
sahip olmasının, 
çağdaş parlamenter 
demokrasilerin 
en önemli özelliği 
olduğunu vurguladı. 
Atalay, tüm aday, 
birey, siyasi parti 
ve temsilcilerinin, 
çalışmalarını 
özgürce yapacağını, 
bunun önünde

hiçbir engel 
olmayacağını 
belirterek, "Bu 
mesajların veril 
mesi için, tarafsız 
şekilde, tüm parti 
ve adayların seçim 
çalışmalarını rahat 
yapmaları, on lan 
Kimselerin engel 
lememesi ve rahat
sız etmemesi için 
her türlü tedbiri 
alacağız. Herkes 
kendini,, güven 
ve huzur içinde 
hissedecek" dedi.

-"YEREL 
SEÇİMLER, 
DAHA HASSAS" 
Beşir Atalay, yerel 
seçimlerin, ilgilen 
dirdiği kişiler, seçim 
çevresi ve doğur
duğu sonuçlar dik 
kate alındığında, 
genel seçimlere 
nazaran daha has
sas bir özellik arz 
ettiğine işaret ede 
rek, şunları söyledi: 
"Köylerimizden 
büyükşehirlere ka 
dar çeşitli kademe 
lerde yönetime talip 
olanlar, birbirleriyle 
yarışmaktadır.
Yerel seçimlerin 
hassasi yeti şurada; 
her ilde her partinin 
milletve kili adayları 
vardır fakat yerel 
seçimlerde yerel

yöneticiler, 
köydeki muhtar
lara varıncaya 
kadar yeniden 
seçiliyor. 3 bini 
aşkın il, ilçe ve 
beldede belediye 
başkanı, binlerce 
il genel meclisi ve 
belediye meclisi 
üyesi seçiliyor. Yani 
çok kademeli ve 
değişik yerel yöneti
ci türlerinin seçimi 
yapılıyor. Onun için 
en küçük yerleşim 
biriminde bile insan
larımız yarışıyor. 
Küçük ilçelerimizde 
bazen hiç ummadığı 
mız seçim ortamları 
meydana gelebiliyor 
ve gerginlikler ola
biliyor. Bu nedenle 
yerel seçimleri, en 
küçük yerleşim bir
imine kadar daha 
dikkatli takip etme 
miz gereken bir se 
çim ortamı olarak 
ele alıyoruz." 
Türkiye'de demok 
ratik olgunluğun 
ciddi şekilde gelişti 
ğini fakat istisnai 
de olsa birçok yerde 
olayların olduğuna 
işaret eden Atalay, 
güvenlik tedbirleri 
planlanırken, yerel 
seçimlere has 
özelliklerin dikkate 
alınması gerektiğini 
kaydetti.
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Asil Çelik te grev haşladı
Orhangazi Asil Çelik Fabrikasında dün grev başladı. 494’ü Birleşik 
Metal İş Sendikası’na bağlı olmak üzere yaklaşık 750 işçi, fabrika 
merkezinden çıkış kapısına kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler. 
Sendika yöneticilerinin de katıldığı yürüyüşte işçiler halaylar ve tür 
küler söyleyerek “Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartları fabrika 
girişine astılar. İşçilere seslenen Birleşik Metal İş Sendikası Genel Baş 
kanı Adnan Serdaroğlu, “Birleşik Metal İş Sendikası olarak ekmeğimiz 
ve onurumuz için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Sayfa 2’de
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Gençlerin kausasıntla 
Mlarkonnsiıı

Bursa'nın merkez Osmangazi 
ilçesinde, gençler arasında he 
nüz bilinmeyen nedenle çıkan 
kavgada bir kişi bıçaklanarak 
yaralandı. Haberi sayfa 3’de

Türkiye genelinde yapılacak olan Seçim Güvenliği Toplantısının ilki dün Bursa’da yapıldı.

Mı Mrt Mtre
Yerel seçimlerle ilgili valiliklerce alınacak önlemlerin değerlendirilmesi ve gerek 

li koordinasyonun sağlanması amacıyla düzenlenen “Seçim. Güvenliği Bölge 
roplant/s/”n/n ilki dün Bursa’da yapıldı. Toplantıya, 11 ilin valisi ve İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay’da katıldı. Bakan Atalay, yaptığı konuşmada, yaklaşan mahalli seçimlerin ülkenin 
her köşesinde huzur ve güven içinde yapılmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbirin 
alındığını belirtti.

Atalay, seçim konvoyları, prapaganda araçları ve diğer seçim materyalleri ile oluşa
cak gürültü ve görüntü kirliliğinin engellenmesi için de gerekli önlemlerin alındığını be 
lirterek, “Dileğimiz temiz bir seçim süreci geçirmektir. Özellikle kentlerin önemli caddele 
ri bayrak ve flamalarla donatılır. Bu, çevre kirliliğinin ötesinde trafik güvenliğini de tehli 
keye sokmaktadır. Sırf bayrak asma yüzünden adaylar arasında gerginlikler yaşanıyor. 
Güvenlik güçleri açısından baktığımızda en önemli sorun bayrak asma sırasında yaşa 
nan gerginliklerdir. Trafik kazalarına da neden olmamak için özellikle ana yollara afiş, 
bayrak ve pankart asılması önlenecektir. Bunun yerine bilboard ve panoların sabit yer
lerde kullanımı sağlanacaktır. Alınan karararlara tüm partiler uyacaktır” dedi. Sayfa 2’de

Güne Bakış Seçmen lisieleri askınan Mn Hi
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Seçim kirliliği
Dün, Bursa’da İçişleri Bakanı Beşir Atalay 

ve 11 ilin valisinin katıldığı, “Yerel seçimler 
ve Alınacak önlemler” toplantısında görüntü 
kirliliğini önlemek için öneriler görüşülerek 
kararlar alınmış.

Her seçim döneminde kentlerin bilhassa 
ana caddeleri siyasi partilerin rengarenk 
^amblemleri ve adayların boy boy fotoğ 
raflarıyla kaplanır.

İlk anda bu görüntü insanın içini ısıtır. 5’de

29 Mart 2009'da 
yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçim 
leri için 5 Ocak’ta 
askıya çıkan seçmen 
listeleri dün askıdan 
indirildi. Yüksek Se 
çim Kurulu Başkanh 
ğı’nın genelgesine 
göre, muhtarlık böl
gesi askı listelerinde 
5 Ocak ile 30 Ocak 
tarihleri arasında 
gerçekleşen tüm 
değişiklikler ve askı 
süresi içerisinde 
yapılan itiraz üzerine 
ilçe seçim kurulu 

başkanının kararı 
ile listeden çıkarıl
malarına ve kayıt
larının dondurul
masına karar verilen 
seçmenlere ait bilgi 
değişikliği listeleri 
o iTçede teşkilatı 
bulunan ve seçime 
katılan siyasi 
parti ilçe başkanlık
larına verilecek. 
Siyasi partiler, kendi
lerine verilen listele 
re karşı 5 Şubat 2009 
Perşembe günü 
saat 17.00'ye kadar 
itirazda bulunabile

cek. ilçe seçim 
kurulu başkanının 
gerekli inceleme 
ve değerlendirmesi 
sonucunda 7 Şubat 
2009 Cumartesi 
günü saat 17.00'ye 
kadar kesin olarak 
karara bağlanacak. 
Kesinleşen listelerin 
her sayfası ayrı 
ayrı mühürlenecek 
ve ilçe seçim kurulu 
başkanı tarafından 
imzalanacak.
Kesin leşen listeler 
üzerin de hiçbir deği 
şiklik yapılmayacak.

Evinin 
önünde 
otomobil 

çarptı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
evinin önüne çöp 
koymaya çıkan 
kadın, otomobilin 
çarpması sonucu 
hayatını kaybetti. 
Haberi sayfa 3’de
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Evinin önünde otomobil çarptı YazıYORUM

Mersin'de, iki komşu 
esnaf arasında 50

Kavgada 1 kişi ha

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
evinin önüne 
çöp koymaya 
çıkan kadın, otomo
bilin çarpması 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

Gençlerin kavgasında hıcaklar konuştu
Bursa'nın merkez 

Osmangazi 
ilçesinde, gençler 
arasında henüz 
bilinmeyen 
nedenle çıkan 
kavgada bir kişi 
bıçaklanarak

Soygunda yakalananlar El Kaideli çıktı
İstanbul 
Sultanbeyli'deki 
soygun girişimiyle 
ilgili olarak 
Bursa'da gözaltına 
alınan 2 zanlının 
El Kaide örgütüyle 
ilişkisi olduğu 
ortaya çıktı.
Olayla ilgili zan
lıların evlerinde 
arama yapılırken

Üzerinde el homlıası taşıyan 2 kişi yatalandı
Ankara Emniyet 
Müdürlüğünün 
düzenlediği 
operasyonlarda 
üzerlerinde birer 
adet el bombası 
bulunan iki kişi 
gözaltına alındı. 
Emniyet yet 
kililerinden edinilen 
bilgiye göre, 

50 kuruş için cinayet
kuruşluk tartışma İşham'na gitti.
cinayetle noktalandı. Yapıştırıcıyı aldıktan
Kavgada 1 kişi ha sonra cebindeki
yatını kaybederken, 
1 kişi de yaralandı. 
Bir kişinin hayatını 
kaybetmesi bir 
kişinin işe yaralan
ması olayına karıştı 
ğı öne sürülen 
şahıs tutuklandı. 
Olay, Çankaya 
Mahallesi 111. 
Sokak üzerinde 
Sneydana geldi.

göre, Fethiye 
Mahallesi 
Turan Sokak'ta 
meydana 
gelen kazada, 
Uğur Ulusoy (36) 
idaresindeki
16 BKD 95 plakalı 
otomobil, evinin 

yaralandı.
Alınan bilgiye 
göre, Selim 
zade Mahallesi 
Kurtuluş 
Caddesı'nde 
meydana gelen 
olayda, Bedri T. (34), 

bir bilgisayara 
el konuldu.
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul 
Sultanbeyli'de 
meydana gelen 
soygun girişimine 
karıştıkları belir
lenen 2 kişi merkez 
Yıldırım ilçesinde 
yakalandı.
Bursa Emniyet 

bir ihbarı değer
lendiren ekipler, 
Yenimahalle'de 
bir kişiyi evinden 
çıkarken gözaltına 
aldı. İsmi açıklan
mayan bu kişinin 
üzerinde yapılan 
aramada bir el 
bombası bulundu. 
Önceki gece geç 

üzere 20 metre 
mesafedeki Üzüm 

bozuk paraları 
çıkaran Mehmet Ş., 
1 TL olan yapıştın 
cıya 50 kuruş vere
ceğini, kalan 50 ku 
ruşu ise daha sonra 
vereceğini söyledi. 
Ancak Is yeri sahibi 
Hasan Koç, paranın 
tamamını getirince 
yapıştırıcıyı alabile
ceğini söyleyince, 
tanışma çıktı.
Tartışma daha sonra 
kavgaya dönüşünce 
Mehmet Ş., masanın 
üzerindeki makası

önüne çöp 
koymaya çıkan 
Ayşe Bozdemir'e 
(62) çarptı.

.. Bozdemir, olay 
yerinde hayatını 
Kaybederken 
otomobil sürücüsü 
Uğur Ulusoy

iş yerinden 
ayrılıp aracına 
binmek üzere 
olan Metin C.'ye (32) 
bıçakla saldırdı. 
Olayda Metin C., 
yaralanırken, 
ağabeyinin

Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, 
olaya karıştıkları 
iddiasıyla Kemal 
K. ve Nihat A'yı, 
Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesindeki 
evlerinde gözaltına 
alırken zanlıların 
Mudanya ilçesindeki 
evinde arama 
yapıldı. Bir bilgisa- 

saatlerde bir başka 
ihbarı değerlendiren 
polis, Keçiören'de 
yine ismi açıklan
mayan bir başka 
kişiyi daha gözaltına 
alındı. Bu kişinin 
üzerinde de 
el bombası bulun
duğu kaydedildi. 
Gözaltına alınan 

alarak iş yerinde 
çalışan Emrah 
Gülcan'ın(23) 
kalbine sapladı. 
Gülcan, aldığı ağır 
darbeye rağmen 
patronu Hasan 
Koç ile birlikte 
Mehmet Ş.'yi

Bacağından
Mehmet ş.'yi yaralanan Hasan
kovalamaya başladı. Koç ise özel bir 

hastanede tedaviKovalamaca 
esnasında kapalı 
olan bir işyerinin 
camını kırarak tez
gah üzerinde bulu
nan bıçağı alan 
Mehmet Ş., bu kez 
de Hasan Koç'u 
bacağından bıçakla
yarak kaçtı. Olayın 
ardından kalbine 
makas saplanan 

"■»T

polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Ayşe Bozdemir'in 
cesedi, Çekirge 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
sürüyor.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmail.com 
www.milliyet/blog/özcan vura!

yardımına koşan 
Abdurrahman 
C., eline aldığı 
su borusuyla 
Bedri T.'yi darp etti. 
Olayla ilgili soruş
turma devam 
ediyor.

yar ve örgütsel 
dokümana el 
konulduğu öğrenildi. 
Zanlıların El' Kaide 
örgütüyle ilişkili 
oldukları öne 
sürüldü. Zanlıların 
işlemlerin tamam
lanmasıyla 
İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü'ne teslim 
edileceği belirtildi.

şüpheliler Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğüne 
götürüldü.
Bombalarla 
ilgili kriminal 
inceleme devam 
ederken gözaltına 
alınanların . 
sorgulamalarının 
sürdüğü bildirildi.

Emrah Gülcan, 
ambulans ile 
Mersin Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırılırken yolda 
hayatını kaybetti.

altına alındı.
1 kişinin ölümüne 
1 kişinin de yaralan
ması olayına karşı 
taştıktan sonra ka 
çan Mehmet Ş., 
polisin yaptığı 
çalışmalar sonucu 
yakalanarak, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı.

Gâzze’de olanlar!....
Gazze’ de bombalar yağıyor, ama 

dünya seyirci!
Ne seyircisi; ABD destekliyor..
AB destekliyor...
İngiltere, Almanya da..
Görüyorsunuz Arap dünyasının gıkı 

çıkmıyor..
Tepki gösteriyorlar ama alçak sesle..
Daha da önemlisi Filistin Devlet Başka 

m Mahmut Abbas bile kendi ülkesine, 
kendi vatandaşlarına yapılan bu saldırıya 
karşı çıkmıyor..

Hatta gizli gizli desteklediği de 
söyleniyor..

Filistin başka..
Gazze başka ülke mi?
Evet şimdilik öyle, ülkelerini 

parçalamışlar...
Batı Şeria El Fetih’in, Gazze Hamas’ın 

ülkesi..
Bütün mesele de buradan çıkıyor..
Mısır da susuyor.. Hamas’ı değil, El

Fetih’i destekliyor..
Suriye susuyor..
Pekiii ... Türkiye ne yapıyor?
Ankara ilk günden beri sözde diplo

matik atak içinde..
Arap ülkeleriyle ve ABD ile yoğun 

temasta..
Hatta Hamas’la bile..
Ama sonuç alamıyor..
Türkiye’nin Orta Doğu’da etkin bir ülke 

olduğu, her tarafla temasta olan tek devlet 
olduğu, ‘ağabey’ pozisyonu üstlendiği 
yazıldı, çizildi..

AKP hükümeti kendini böyle pazarladı..
Kendine bir hava verdi..
Ama ortaya* çıktı ki..
Değilmiş! Ne İsrail üzerinde ağırlığı var

mış..
Ne de Hamas üzerinde..
Hepsi fasa fisoymuş..
Ne ağırlığımız varmış ,ne de saygımız..
Bence BM Güvenlik Konseyi üyesi olan 

Türkiye bu gücünü de kullanarak sorunun 
çözümüne katkı sağlayabilirdi..

Ama fırsatı çoktan kaçırdı..
Başbakan Tayyip Erdoğan, Hamas’ın 

hamiliğine soyundu..
‘Allah İsrail’i cezalandıracak’ söz

lerinden sonra İsrail’le temas koşulları da 
ortadan kalktı..

Ankara dışlandı!
Kimsenin aldırış etmediği , adam yerine 

koymadığı bir küçük ülke durumuna 
düşürüldü...

Peki Erdoğan neden bu kadar sert 
çıktı?

Daha diplomatik davranamaz mıydı?
Hayır!

Çünkü Erdoğan iç politikada sıkışmış 
durumda..

AKP’nin çekirdek tabanı bu konuda çok 
hassas, eylem taraftarı....

Saadet Partisi o tabana göz dikmiş 
durumda..

Sert çıkışlarının arkasında biraz da bu 
yatıyor!

İç politikaya oynamak..
Halkı uyutmak......

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Hemşeri dernekle 
rine yaptığı 
tanışma ziyaretlerini 
sürdüren Demokrat 
Parti Gemlik 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir, 
başkanlığı 
kazanması duru
munda halkın 
isteklerine göre 
proje yapacağını 
söyledi.
İlce Başkanı Yavuz 
Alemdar ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
birlikte dernekleri 
ziyaret eden Bayram 
Demir, Şavşatlılar 
ve Şahinyurdu 
Derneği’ne yaptığı 
ziyarette önce 
kendini tanıttı 
sonra da söz . 
vermeden yapmak 
istediklerini sıraladı. 
Gemlik'in deniz 
kenti olmasına 
rağmen henüz bir 
balıkçı barınağına 
sahip olamadığını 
belirten Demir, üzün 
bir sahile sahip

Nuhomu, seçim genlerini sürdiirüııor
Büyük Birlik Partisi 
Belediye Başkan 
Adayı Burhanettin 
Nuhoğlu ve ekibi, 
mahalli seçim 
gezilerine devam 
ediyor.
Pazar Caddesi’n 
deki kıraathaneleri 
ziyaret eden Nuhoğ 
lu, vatandaşın so 
runlarını dinledi. 
"Ekonomik, sosyal, 
siyasi ve idari kişi 
ligi ne olursa olsun, 
kuvvetli değil haklı 
kişi üstün olacaktır. 
Halkımızın belediye 
ile ilişkilerini en iyi 
duruma getirebilme
si için bizzat inter
netten bize ulaşa
caktır. Bu yerinden 
ve anında hizmet

SıalItsııllıııIMılıliHlIıiiimiitıi
TBMM/FORUM 
Ortak Çalışma 
Grubumun 
“Milletvekili-Sivil 
Toplum Buluşmala 
rı” çerçevesinde 
TEPAV ile birlikte 
düzenlediği 
“Küresel Kriz 
veTürkiye'ye 
Yansımaları” 
konulu toplantı

Gemlik'te balıkçı 
barınağını yaptıran 
tek belediye 
başkanının kendisi 
olduğunu söyledi. 
Nüfusu 100 bini 
aşan Gemlik'in 
kendine yakışır 
kent meydanına 
sahip olamadığını 
da belirten Demir, 
Gemlik halkının 
kendisine belediye 
başkanlığı görevini 
verdiğinde halkın 

modeli ile halkımız 
belediye binasında 
sıra beklemeyecek- 
tir. Basit bir iş için, 
işini gücünü terk 
etmeyecektir. Böyle 
ce hizmet halkımızın 
ayağına taşmmış- 
olacaktır. Depremle 
ilgili gereken proje

Cumartesi günü 
Ankara'da yapılacak. 
TEPAV Ekonomisti 
Eray Yücel'in 
sunumuyla 
başlayacak olan 
toplantının katılım
cıları arasında 
AKP Aksaray 
Milletvekili Ruhi 
Açıkgöz, CHP 
İstanbul Milletvekili 

isteklerine göre 
hareket ederek, 
projeler 
üreteceğini 
söyledi.
Eski bir eğitmen 
olarak eğitimin 
insanlar üzerindeki 
önemini çok iyi 
bildiğini ve eğitimli 
insanların asla 
kandıramayacağını 
vurgulayan DP 
Belediye Başkan 
adayı Bayram 

ler hazırlanacak. 
Belediyemiz aracılığı 
ile bütün evlerimiz 
belli bir ücret karşılı 
ğı, binaların depre 
me dayanıklılıkları 
tespit edilecektir. 
Risk teşkil eden 
binaların kentsel 
dönüşüm dahilinde

Esfender 
Korkmaz, DTP Siirt 
Milletvekili Osman 
Özçelik, MHP 
Antalya Milletvekili 
Mehmet Günal 
ile çeşitli 
meslek kuruluşu 
ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri 
bulunuyor. 
Toplantıya sivil

Demir, eğitim için 
belediye bütçesine 
ayrı bir bütçe 
ilave ettirmeyi 
düşündüğünü 
söyledi.
Demir, Şavşatlılar 
ve Şahinyurdu 
derneklerine 
yaptığı ziyarette, 
halkın yanında 
ve üreten bir 
belediye 
başkanı olarak 
destek istedi.

mülk sahiplerini de 
memnun edecek 
şekilde yeniden 
inşasına gidilecektir. 
Yeni imar alanları 
devreye sokulacak
tır. Çevre düzenle 
mesi yapılacak şeh 
rin alt yapısı insan
larımızın ihtiyaçları
na göre geliştirile
cektir. Kanalizasyon 
ve yağmur su kanal
ları yapılacaktır. Bu 
seçimlerin bir mahal 
li seçim olduğunu 
unutmayalım. Bugü 
ne kadar hizmet 
veremeyenlerden 
bir şey beklemeyin. 
Gemlik'in geleceğini 
karartmamak için 
bizleri oylarınızla 
destekleyin." dedi.

toplum örgütleri 
ile meslek kuru
luşlarının başkan 
ve yöneticileri de 
katılacak.
Toplantı, bugün 
saat 14.00-17.00 
saatlerine 
arasında TEPAV’ın 
Söğütözündeki 
TOBB-ETÜ 
binasında yapılacak.

f lularBenıeâi 
asureftittı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Erzurumlular 
Derneği Muharrem 
ayının son gününde 
vatandaşlara 
Aşure dağıtarak 
ağızlarını 
tatlandırdı.
Orhangazi 
Caddesi ile Hürriyet 
Caddesi’nin 
birleştiği köşede 
dernek binalarının 
önünde hazırlanan 
Aşureleri Dernek 
başkanı Kadir 
Özaydın vatan
daşlara kendi 
elleriyle 
doldurarak dağıttı.

KAŞ€D€ B€Kl€M€K 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

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden aldığım 

ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ÇAĞLAR AKSU

Esnaf gezilerini 
ilçe Başkanı 
Yavuz Alemdar ve 
yönetim kurulu 
üyeleriyle birlikte 
sürdüren Demokrat. 
Parti Belediye 
Başkan Adayı 
Bayram Demir'e 
de Aşure 
veren Özaydın, 
"Muharrem ayının 
son günü olması 
nedeniyle yol 
üzerinden ge çen 
vatandaşları miza 
hazırladığımız 
Aşureleri ikram 
ederek ağızlarının...
tatlı kalmasını 
amaçladık" dedi.
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Şehir içinde kurallara uyu
larak asılan propaganda 
amaçlı afiş, pankart veya parti 
amblemleri gerçekten kentle 
rin görüntüsünü değiştiriyor.

Ancak, buna uyulmadığını 
da görüyoruz.

Başta elektrik direkleri, boş 
olan tüm duvarlar, araçların 
üzeri, aklınıza ne geliyorsa 
afiş pankartlarla dolduruluyor.

El ilanları da sokaklara, caddelere, 
apartman önlerine gelişigüzel dağıtılıyor.

Bunlar gerçekten görüntü kirliliği 
yaratıyor.

Görüntü kirliliği yanında kenti de kir
letiyor.

Valilerle yapılan t&pantıda kentlerin kir
letilmesinden çok trafik sorunlarının art
ması dile getirilmiş.

Ve de 29 Mart yerel seçimlerinde propa
ganda döneminde kentlerin ana caddeleri 
ne afiş, pankart, bayrak, flama asılması, 
araçların yollarda korna çalarak konvoy 
yapması yasaklanmış.

Bakan Ata lay, seçim konvoyları, pra pa
ganda araçları ve diğer seçim materyalleri 
İle oluşacak gürültü ve görüntü kirliliğinin 
engellenmesi için de gerekli önlemlerin 
alındığını belirterek, "Dileğimiz temiz bir 
seçim süreci geçirmektir. Özellikle kent
lerin önemli caddeleri bayrak ve flamalarla 
donatılır. Bu, çevre kirliliğinin ötesinde

Seçim kirliliği..,.

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

trafik güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. 
Sırf bayrak asma yüzünden adaylar arasın
da gerginlikler yaşanıyor. Güvenlik güçleri 
açısından baktığımızda en önemli sorun 
bayrak asma sırasında yaşanan gerginlik
lerdir. Trafik kazalarına da neden olmamak 
için özellikle ana yollara afiş, bayrak ve 
pankart asılması önlenecektir. Bunun yeri 
ne bilboard ve panoların sabit yerlerde kul
lanımı sağlanacaktır. ” diyor.

Gerçekten siyasi partiler gecenin bir

saatinde bir ana caddeleri bayrak
larla donatıyor.

Birinin astığı bir afişin üzerine 
diğeri afiş asıyor..

Bizde bugüne kadar büyük 
sorunlara olmamakla birlikte, 
ülkenin birçok yerinde propagan
da dönemi siyasi kavgalara neden 
oluyor.

Gemlik’te bu seçim dönemi de 
siyasiler seviyeli siyasi mücadele edecek
lerine eminim.

Kavgasız, tartışmasız bir seçim, demok 
ratik gelişmişliğin bir göstergesidir.

Gemlik, yıllardır yapılan seçimlerde 
düzeyli bir çizgi sürdürmüştür.

Bu seçimlerde de sürdüreceğine inanı 
yorum.

Kent içinde araçların korna çalarak tur 
atmaları, sinir bozucu bir durum olduğun
dan beni de en çok rahatsız eden durum
dur.

Trafiğin içinden çıkılmaz bir hal aldığı 
ilçemizde ard arda sıralanmış onlarca parti 
konvoyları da hoş da değil, kimseye oy da 
kazandırmaz.

Gelişigüzel her yere asılan afişler Vatan
daşların tepkisine neden olduğu unutulma
malı.

Ben şahsen ilçemizde güzel bir seçim 
dönemi yaşanacağına inanıyorum-

Aslında şimdi bile seçim çalışmaları 
güzel geçiyor.

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

KISA BİR ARADAN SONRA 
YENİ İŞYERİMİZDE 

GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ. 

İstiklal Caddesi Halkbankası Karşısı No: 1/A 

Tel:0.224513 92 40 GEMLİK

Dfîre, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi 
MORTGAGE RROKERİ

$ TAPU TAKİP İŞLERİ YAPILIR
ACİL SATILIK ve KİRALIKLARINIZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ

Manastır İlknur Sitesi E Blok 5 ile 10. kat Satılık veya Kiralık_ _ _ _ _
._ _ _ _ _ _ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 YTL

Hisartepe Mah. M465-M2 kombili deniz manzaralı KİRALIK SIFIR DAİRE
Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 M tabi, 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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 
-AS|V™ VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ manArali SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 631 Ocak 2009 Cumartesi Gemlik KSrfez

Bereketli Topraklar SAFRANBOLU Ersoy SOYDAN

Dünya Miras Listesi"n 
de yer alan 9 kültürel 
varlıktan biri olan 
Safranbolu gözalıcı 
güzelliği ile önemini 
koruyor. Burada görü 
lecek, gezilecek çok 
şey var, bu yüzden her 
yıl binlerce kişi Safran 
bolu’ya geliyor... 
Bu hafta tarihi kent 
deyince akla gelen ilk 
yere; Safranbolu’ya 
gidiyoruz. Adeta başka 
bir yüzyılda yaşayan 
Safranbolu başarılı bir 
koruma anlayışı saye 
sinde bugünlere kadar 
gelebilmiş. Ev örnek* 
lerine, Beypazarı, Göy 
nük, Odunpazarı gibi 
Türkiye"nin birçok 
yerinde rastlanan Kla 
sik Oşmanh kent mima 
risini yansıtan tarihî 
evleri ile ünlü olan 
şehir, bu özelliği saye 
sinde 17 Aralık 1994 
tarihinden beri 
Türkiye"de Dünya 
Miras Listesinde.
Antik dönemde Safran 
bolu’nun bulunduğu 
bölge Paflagonya 
olarak adlandırılıyordu. 
İlk kez Bizans kaynak 
larında Dadybra olarak 
söz edilen ilçenin adı 
birçok kez değişmiş; 
sırasıyla Zalifre, Borlu, 
Tarakhborlu, Zağfiran-ı 
Borlu, Zağfiran-ı Ben 
derli, Zağfıranbolu ve 
Zafranbolu adlarını 
almış; 1940’dan sonra 
da Safranbolu 
denilmiş. Safranbolu 
nun en parlak dönemi
ni OsmanlI döneminde 
yaşadığı; kervan yolları 
üzerinde olması nede 
niyle önemli bir ticaret 
merkezi haline gelip, 
zenginleştiği kabul 
ediliyor. 1940’h yıllarda 
Karabük’e demir-çelik 
fabrikası kurulmuş. Bir 
zamanlar Safranbo 
lu’ya bağlı bir bucak 
merkezi olan Karabük 
hızla gelişince yeni . 
binalarında çoğu oraya 
yapılmış. Bu sayede 
Safranbolu beton 
canavarının hışmına 

uğramaktan kurtulmuş.

KORUMANIN 
BAŞKENTİ 
1975’te Anıtlar Yüksek 
Kurulu’nun Safranbo 
lu’yu kentsel sit ilan 
etmesiyle korumaya 
alınan Safranbolu’da 
1985 yılında da Bağlar 
ve Çarşı bölgesinde 
yer alan iki kentsel sit 
alanı ve doğal sit sınır
larındaki 810 sivil mi 
marhk örneğiyle, 165 
anıt eserin tesciline ka 
rar verilmiş. Bu yüzden 
UNESCO Safranbo 
lu’yu “Dünya Miras Lis 
tesi”ne almış. Şimdi 
Safranbolu korumanın 
başkenti olarak görü 
lüyor, çünkü Türki 
ye’de bulunan yaklaşık 
50 bin kadar korunma 
sı gerekli Kültür ve 
Tabiat varlığının 1131’i 
Safranbolu’da. Koruma 
altına alıp çivi çakma 
yan ya da çaktırmayan 
zihniyete teslim olun
mamış, koca ilçe nere 
deyse baştan aşağıya 
restore edilmiş, tarihi 
yapılara turistik işlevler 
kazandırılarak halkın 
bu işten kazanç elde 
etmesi sağlanmış. Bu 
nedenle Safranbolu 
“Dünya Miras Şehirleri 
Organizasyonuna 
(OWHC) kabul edilmiş, 
2003’te Rodos’ta yapı 
lan OWHC toplantısın
da dünyanın en iyi 
korunan 20 kentinden 
biri ilan edilmiş.
Safranbolu ilçe merke 
zinde 18. ve 19.yüzyıl’- 
da inşa edilmiş iki bine 
yakın ev var. Aynı yıl
larda inşa edilmiş han
lar, hamamlar ve camii? 
er kent dokusunun di 
ğer önemli unsurları. 
Tarihi evler Safranbo 
lu’nun iki ayrı kesimin 
de toplanmış. Birincisi 
“Şehir” denilen ve kış 
hk olarak kullanılan 
bölge, İkincisi “Bağlar” 
denilen ve yazlık olarak 
kullanılan bölge. İki 
derin vadinin içinde 
gelişen Şehir; Kale,

dükkânların yer aldığı 
Çarşı, kışlık evlerin 
bulunduğu Akçasu, 
Gümüş, Musalla, Kale 
altı ve Tabakhane 
semtlerinden oluşuyor. 
Safranboiulular kışın 
Şehir’deki evinde yaşar 
ve yazın havaların ısın 
dığında birkaç yüz met 
re daha yüksekteki 
Bağlar’daki yazlık evle 
rine göçermiş. Ancak 
Çarşı’da yazında üre
tim ve ticaret hayatı 
sürermiş. Son yıllarda 
restore edilen Safran 
bolu evlerinin bir bölü 
mü butik otel olarak 
hizmet veriyor, Şehir’ 
de yeni bina inşa edil 
meşine asla izin veril 
miyor, modern yerle 
şim Kıranköy ile Has 
tarla civarında 
gelişmiş. Safranbo 
lu’da görülmeye değer 
yüzlerce ev var, ancak 
bunlardan çok azı gezi 
lebiliyor, diğerlerini 
görebilmek için ev sahi 
binden izin almak ge 
rek. Safranbolu evleri 
nin en ünlüsü hiç 
kuşkusuz Kaymakam 
lar Evi. Safranbolu 
kışlası kumandanı Hacı 
Mehmet Efendi"ye 
yarbay anlamına gelen 
“Kaim-Makam” denil 
mesi nedeniyle evi de 
böyle adlandırılmış. 
Kültür Bakanhğı’nca 
kamulaştırılan ev gün
delik yaşamın canlan 
dirildiği bir müze gibi 

düzenlenmiş. Kileciler 
ve Mümtazlar Evleri de 
Safranbolu’nun gezile 
bilir evlerinden.
Turing’in restore ettirip 
otel olarak kullandığı 
Asmazlar Konağı da 
ilçenin en güzel 
evlerinden biri, ancak 
dışarıdan görülebiliyor.

EVLER MANZARAYI 
KAPATMIYOR 
Safranbolu evleri ilçe 
hin topoğrafyasıyla 
uyumlu olarak inşa 
edilmiş, hiçbiri diğeri 
njn manzarasını kapat
mıyor. Evlerin çık
malarla sokağa taşmış 
Safranbolu evlerinin 
çoğu üç katlı ve geniş 
hacimli. Evlerde mah 
remiyete büyük önem 
verilmiş; bu nedenle 
evler birbirlerinden 
yüksek duvarlarla ay 
rılmış, pencerelere de 
ahşap kafesler konul
muş. Safranbolu evinin 
girişinde hayat yer ah 
yor. Bu bölüm taşla 
kaplıysa taşlık olarak 
adlandırılıyor. Zemin 
katta ahır, ocaklar ve 
ambarlar bulunuyor. 
Gündelik yaşam ise 
orta katta geçiyor. Evle 
rin en süslü yerleri ise 
üçüncü kat, burada 
diğer odalardan daha 
özenli yapılmış tavanı, 
dolapları, sediri ve şim
dinin duş kabinleri gibi 
olarak görülebilecek 
dolapların içindeki gu 

süthaneleriyle başoda 
yer alıyor. Genellikle 
misafirlerin ağırlandığı 
başoda dışında, gelin 
odaları da bu katta. As 
mazlar Konağı gibi bazı 
evlerin üçüncü kat
larında havuzlar da var. 
Çarşı ilçenin en canlı 
ve turistik yeri. Burada 
şimdinin pasajlarını 
andıran avlulu çarşılar 
var. Bunların en bili
neni halkın Arasna de 
diği Yemeniciler Araş 
tası. Eskiden yemeni 
denilen ayakkabıların 
üretildiği çarşıda artık 
hediyelik eşyalar 
satılıyor. Çarşının 
büyüklüğü geçmişte 
Safranbolu’nun ne 
denli önemli bir ticaret 
merkezi olduğunu da 
gösteriyor. Çarşının 
tam ortasında ise Cinci 
Hanı ve hamamı var. 
Bu iki görkemli yapı 
Padişah Deli İbrahim 
zamanında Cinci Hoca 
olarak bilinen Safranbo 
lulu KarabaşZade Hüse 
yin Efendi tarafından 
1645 yılında yaptırıl 
mış. Tarihçiler Cinci 
Hoca’nın Deli İbra 
him’in psikiyatrisi 
olduğunu yazıyor, hal 
böyle olunca bal tutan 
parmağını yalamış, Cin 
ci Hoca da devletin 
kesesinden küpünü 
doldurmuş. Şimdinin 
moda deyimiyle; çal 
mış ama çalışmış (!) 
zira memleketini unut
mamış, devasa bir han 
la hamam yaptırmış 
Safranbolu’ya. Safran 
bolu’yu kuşbakışı sey 
retmek isteyenler ya 
Hıdırlık Tepesi’ne ya da 
Kale’ye çıkmalı.
Kale’deki Safranbolu 
Kent Tarihi Müzesi’ni 
de görmek gerek.
Uzun yıllar boyunca 
hükümet konağı olarak 
kullanılan bina 2006’da 
müze olarak ziyarete 
açılmış. Müzede Safran 
bolu’nun günümüze 
kadar geçirdiği evreleri 
kronolojik olarak izleye 
bilir, kültürünü tanıyıp 

esnafların canlandırıl 
dığı eski bir çarşısını 
gezebilirsiniz.

ESKİ BİR RUM 
MAHALLESİ: ~ 
KIRANKÖY 
ilçenin bir başka 
ilginç köşesi ise 
şimdi Safranbolu’nun 
bir mahallesi olan 
Kıranköy. Eskiden 
burada Rumlar yaşar
mış. Rumlardan kalma 
Hagios Stefanos Kilise 
si mübadeleden sonra 
camiye çevrilmiş, giriş 
kapısındaki Yunanca 
yazıt dışında kilişe 
olduğunu gösterir bir 
işaret kalmamış. Bitişi 
ğindeki papaz evi de 
po, okul ise kültür mer 
kezi olarak kullanılıyor. 
Safranbolu evlerinin 
görkemi mutfağına da 
yansımış. İlçenin 
birçok yerinde tarhana, 
yayım (erişte) ve 
pekmez gibi yöresel 
ürünler satılıyor. 
Safranbolu’ya özgü 
yemekler arasında ise 
yayım çorbası, sirkeli 
kelle tereyağlı taze 
fasulye ve cevizli keşli 
yayım (erişte) başta 
geliyor. Safranbolu’nun 
lokumu ve cevizli 
yaprak helvası da çok 
ünlü. Safranbolu’ya 
adını veren safran ise 
lokum ve zerde tatlısı 
yapımında kullanılıyor. 
Gıda, ilaç ve kimya 
sanayinde kullanılan 
safran gramla satılan 
çok değerli bir bitki. 
Bir zamanlar 
Safranbolu civarındaki 
köylerin çoğu 
geçimini safran 
üretiminden 
kazanıyormuş.
Ancak zahmetli bir iş 
olması nedeniyle 
Davutobası 
köyündeki birkaç 
aile dışında safran 
yetiştiren kimse J 
kalmamış. Şimdi . 4| 
ilçede satılan safran 
Iran ve Yunanistan ; 
gibi ülkelerden 
ithal ediliyormuş.
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ORTAK ARANIYOR
UNLU MAMÜLLERİNDEN 
ANLAYAN EN AZ 5 YIL 

TECRÜBELİ ORTAK 
AİLE ARANIYOR.

GSM: O 539 375 62 43
Tel : 0.224 525 05 56

Barış Güler'in kaleminden

KİRALIK ZEYTİNLİK 
ARANIYOR

Tarafımızdan bakılmak 
üzere Gemlik ve civar 

köylerinde zeytinlik arıyoruz 

GSM : 0 539 375 62 43 
Tel : 0.224 525 05 56

ÇİZİYORUM
w T /Ay

KOLTUKLU VE YA 
KOLTUKSUZ DOBLO 

ARACIMLA İŞ 
ARIYORUM

GSM: 0 538 266 09 95

MANASTIR MERKEZİNDE 
YOLA SIFIR 200 BİN TL’YE 

400 M2 BAHÇELİ 
VİLLA SAHİBİ OLMAK 

İSTEYENLERE

AYRINTILI BİLGİ 
O 538 204 51 Ol

NÖBETÇİ ECZANE
31 Ocak 2009 Cumartesi 
ÇAĞLAR ECZANESİ

1 Şubat 2009 Pazar 
SEDA ECZANESİ

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

OLASIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıttır 514 47 71
Kamil Koç 613 35 71

HASTANELER

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

^vlet Hastanesi 517 34 OO
hil Dev. Hast. 513 23 29
‘ Sağ.Ocağı 513 10 68

ay Tomografi 513 65 29
ter Tıp Mrk. 513 60 40

y TAKSİLER________

TEK Arıza 
TEK İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

513 20 66
513 45 03
514 OO 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 42
513 10 92
513 10 45
513 77 77
513 18 46

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
BUSKİ 
İtfaiye

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25

Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111 
Su Anza Yalnız 185

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

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

_________ OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 1O 79
MAR-PET 5*13 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3269 
FİYATI : 50 Kr. (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)

VEHUS SIMASI 
İSSIZ ADAM 
îl.30-14.00 
16.30-19.00 

21.I5 
VALİ 

ll.45-l4.l5-l6.30-
19.15-21-30
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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2010 da ÖSS iki aşamalı yapılacaK
YÖK Genel Kurulu, 
2010 yılından 
itibaren yükseköğre
time geçişte uygu
lanacak yeni sınav 
sistemi konusunda 
karara vardı. Alınan 
karara göre üniver
sitelere giriş sınavı 
2010 yılından itiba 
ren iki aşamalı 
yapılacak. Birinci 
aşaması “Yükseköğ 
retime Geçiş Sınavı” 
olarak adlandırılan 
ortak ve tek bir 
sınav olacak. İkinci 
aşama ise Lisans 
Yerleştirme Sınavları 
olarak adlandırılan 5 
sınavdan oluşacak. 
YÖK Genel Kurulu'n 
da 2010 yılında uygu 
lanacak üniversiteye 
giriş sistemi ile ilgili 
değişiklik kararını 
aldı. YÖK'ten yapılan 
açıklamada ortaöğre 
timden yükseköğre
time geçişte iki aşa
malı sınav yapılacağı 
kaydedildi. Açıkla 
mada şöyle denildi: 
“Birinci aşaması 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı olarak 
adlandırılan ortak ve 
tek bir sınavdır. İkin

ci aşaması ise lisans 
yerleştirme sınavları 
olarak adlandırılan 5 
sınavdan oluşmak
tadır. Yükseköğre 
time geçiş sınavı 
ortaöğretimi başarı 
ile tamamlayan ve 
yükseköğrenim 
görmek isteyen kişi
lerin tabii tutulacağı 
Yükseköğretime 
geçiş için yeterliliği 
ölçen bir sınavdır. 
Bu sınav adayların 
açık öğretim prog 
ramları ile örgün ön 
lisans programlarına 
yerleştirilmesinde 
esas alınacak olan 
başarı puanını, 
lisans programlarına 
yerleştirilebilmesi 
için yapılacak lisans 
yerleştirme sınavları
na girebilmeleri için 
asgari başarı 
puanını belirler.” 
-LYS 5 SINAVDAN 
OLUŞACAK 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı'nda 
(YGS) orta öğretim 
de okutulan ortak 
derslerin yükseköğ 
retim açından temel 
belirleyici olanların
dan sorular sorula

cak. Bu sınavda 
Türkçe dil ve 
anlatım, temel 
matematik, sosyal 
bilimler ve fen bilim
leri alanlarından 
sorular sorulacak. 
Yapılan açıklamaya 
göre Lisan Yerleştir 
me Sınavları (LYS) 
adayların ders düze 
yindeki bilgi ve yete 
neklerini ölçen ve 
açık öğretim dışın
daki örgün lisans 
programlarına yer
leştirmede esas alı
nacak başarı puanı 
belirlenecek. LYS; 
matematik, geometri 

sınavı (LYS1), fen 
bilimleri sınavı 
(LYS2), Türk dili ve 
edebiyatı, coğrafya 1 
sınavı (YLS3), 
Sosyal Bilimler 
(Tarih, Coğrafya 2, 
Felsefe Grubu) 
sınavı (LYS4), 
Yabancı Dil Sınavı 
(LYS 5) olmak üzere 
5 alanda yapılacak. 
Bu sınavlar kap
samına birden fazla 
dersin yer alması 
halinde adayın her 
bir ders için aldığı 
puan ayrı ayrı hesa
planacak. LYS'de alı
nan puanlar matem

atik-fen (MF), 
T ü rkçe-Matematik 
(TM), Türkçe-Sosyal 
(TS) ve Yabancı Dil 
(Y) olmak üzere 4 
grupta hesa
planacak. Matema 
tik-Fen grubu puan 
için LYS1 ve LYS2' 
den Türkçe-Matema 
tik grubu puan için 
LYS1 ve LYS3'den 
sınava girecek. 
Türkçe-Sosyal Gru 
bu puan için LYS3 
ve LYS4'ten, yabancı 
dil grubu ise LYS51 
den sınava girecek. 
Bunlardan her bir 
gruba giren puanın 
hesaplanmasında 
YGS'deki temel 
matematik ve Türkçe 
testleri de belli bir 
oranda etkili olacak. 
Bu puan türlerinin 
her birinde ayrıca 
MF1, MF2, MF3 veya 
FM1, FM2, FM3 veya 
TS1, TS2, TS3 veya 
YD1, YD2, YD3 gibi 
“tasniflerin” oluştu
rulabileceği belirtildi. 
Yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
“2547 sayılı kanunun 
45. maddesi hüküm
leri göz önünde bu

lundurularak;
YGS'deki test puan
ları üzerinden belirli 
yeterliliklerin aran
ması, LYS'deki ders 
lere ait testlerin o 
sınavdaki ağırlıkları, 
puan türlerindeki 
testlerin o puan 
türünün hesaplan
masındaki ağırlıkları, 
üniversitelerden 
görüş almak suretiy 
le puan türlerinin 
niteliğini ve niceliği 
nin belirleme, aynı 
yüksek öğretim pro
gramı için birden 
fazla puan türü 
tanımlanması husus
ları ile yükseköğre
time geçiş sistemi
nin gereksinim duy
duğu diğer konular 
YÖK Genel Kurulu 
tarafından daha son
raki toplantılarında 
karara bağlanacak
tır.”
YÖK'ün bu yılkı 
sınavda herhangi bir 
değişiklik yapılması 
ile ilgili halen bir 
karar alınmazken 
edinilen bilgiye 
göre 2009 OSS'de 4 
herhangi bir değişik
lik yapılmayacak.

MİIISİMİİİIISİİİİIIİİMMII
Türk dilinin zengin 
hâzinesi, 4 bin say
falık dev bir sözlük
te bir araya getiri 
liyor. Türk Dil 
Kurumu'nun (TDK) 
hazırladığı ve 570 
bin 723 sözcüğün 
yer alacağı Büyük 
Türkçe Sözlük'ün bu 
yıl sonunda basıl
ması planlanıyor. 
TDK'nın günümüz 
Türkçesine ait 
kelimeleri içeren 
çalışması olan 
Büyük Türkçe 
Sözlük'te TDK'nın 
Güncel Türkçe 
Sözlüğündeki 117 
bin kelimenin yanın
da, bilim ve sanat 
terimlerinden yer 
adlarına, kişi 
adlarından Türkçe 
ağızlarındaki 
sözcüklere kadar 
her türlü söz varlığı 
bulunabilecek. 
Büyük Türkçe 
Sözlük'te, TDK 
tarafından değişik 
tarihlerde hazır
lanan, Bilim ve 
Sanat Terimleri 
Sözlüğü'ndeki 188 
bin 866, Türkiye 
Türkçesi Ağızları 
Sözlüğü'ndeki 217 
bin 736, Yer Adları 
Sözlüğü'ndeki 37

bin 424 ve Kişi 
Adları Sözlüğü'n 
deki 9 bin 697 
kelime yer alacak. 
TDK Başkanı Prof. 
Dr. Şükrü Haluk 
Akalın, 
"Vatandaşlarımız 
her türlü sözcüğü 
bir yerde bulmak 
istiyor" dedi. Bu 
dev çalışmanın Türk 
dilinin "kısaltıl
mamış tam sözlüğü” 
olacağına işaret 
eden Akalın, 
"Burada yıllardır 
bunun için çalış
malar yapılıyordu. 
Bu sözlük, Türkçe 
nin, günümüz 
Türkçesinin bir söz 
hâzinesi. Burada

aranan her kelime 
bulunabilecek" söz
leriyle Büyük 
Türkçe Sözlük'ün 
Türkçeye kazandıra
caklarını.özetledi. 
Akalın, "İşte hayal
imiz olan, benim de 
en büyük hayalim 
olan, Türkçenin en 
büyük sözlüğü 
Büyük Türkçe Söz 
lük artık basılmaya 
hazır. Kuruluşu 
muzdan bu yana 
gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalara yeni 
katkılarla ortaya 
konulmuş olan 
Büyük Türkçe 
Sözlük, Türkçenin 
yüz akı olacak" 
diye konuştu.

KAMPA
“2009 Sezonu kg^ıtlgnndg kggn^gn^g” 

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 - GEton \ 

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon c&Â

http://www.alporganizasyon
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