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Istanbul-Amsterdam seferini yaparken pist girişi sırasında bilin

wiml açılısı* Df'arttaötfısi

pçılışına denk geldi. Devamı sayfa 5 de

PARTİSİ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Amsterdam da düşen THY uçağının yardımcı pilotu Murat Sezer, 
düzenlenen askeri törenle Katırh Köyü’nde toprağa verildi.

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com soKr.

Gemlik’e hizmet İçin

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı
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• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ •HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTI RMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ . 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ ReceıınYRUN

BELEDİYEBASJ

Selıit Pilot Murat Sezer 
gözyaşlarına uğurlandı
meyen bir nedenle düşen Türk Hava Yolları’na ait uçağın yardımcı pilotu 
Emekli Yarbay Murat Sezer’in cenazesi cumartesi günü Çarşı Caminde 
kılınan ikindi namazından sonra, askeri törenle Katırh Köyü’nde son yol
culuğuna uğurlanırken, törene katılanlar büyük hüzün yaşadı. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

” Hüzün ve sevinç birarada...
w -martesi günü ilçemizde bir yanda hüzünlü 

iir tören, bir yanda ise sevinçli bir açılış vardı.
Amsterdam da düşen uçakta ölen yardımcı 

9İnt Murat Sezer’in cenaze töreni, Terminal
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gemlik 
Terminali, DP Genel Başkanı Süleyman Soylu’nun ve DP’lilerin 
katılımıyla resmi olarak hizmete açıldı. Haberi sayfa 2’de |
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Gürhan ÇETİNKAYA Ercüment ESEN

ılıamu Mm iM gösterisi
Piyasa demokrasisi..

Giderek gelişen, geliştikçe çelimsiz 
leşen dünya da tek dert ekonomi oldu.

Piyasa demokrasisini her şeyin üstün 
de tutarak savunmak, liberal sol, ak sol, 
liberal AKP'li yazar, çizer çevresinde son 
zamanlarda çok moda olmuş durumda.

Liberal ve tarikatçı basında görünen 
manzara bu böyle.

Oysa..
Kültür..
Sanat..
Eğitim..
Sağlık..
Sosyal Güvenlik..
Daha da özü insan yaşamı var aslında 

öncelikli olan.
Ne var ki;
Yenidünya düzeninde, Büyük Ortadoğu 

Projesi kapsamında, demokrasi ve özgür 
lük yeniden tanımlanıyor, yeni sol ulusal 
ve uluslararası sermayenin emrinde yapı 
landırılmaya çalışılıyor.

Bu yapı tarikatçı medya ve liberal sol, 
Ak sol, liberal AKP'li yazar, çizerler tara 

| fından destekleniyor.
Neden?
Çünkü;
TÜSİAD’ın, AB, ABD emperyalizminin 

artık sabrı kalmamıştır.
Özellikle son aylarda ekonomik büyü 

me ve işsizlik oranlarında kötü gidişat, 
AB, ABD, TÜSİAD’ı endişelendirmekte
dir.

Kötü gidişat ucu açık AB sürecinin de 
vamını, uluslararası piyasalarla uyumu 
nu sekteye uğratacak, Türkiye'nin batı 
emperyalizminin daha da fazla boyun
duruğu altına girmesini engelleyecektir.

Liberal piyasa yazar çizerleri kafaların
da kurguladıkları hayali senaryolarla, 
ürettikleri komplo teorileri ile güçlü bir 
AKP duvarı oluşturmuşlardır.
Asıl olan bu tepkilerin “temelsiz” ve 

“yüzeysel” olduğudur..
Söz konusu adamlar sermaye AKP'nin 

emrinde olduğu için bugün CHP'ye vurur 
lar, yarın sermaye CHP'nin emrine girin 
ce AKP’ye..

Kuşkusuz bu fırdöndülüğün nedeni 
var..

Rant..
Medyatik rant..
Akademik rant..
Siyasal rant.
Medya, siyaset ve akademi piyasa ve 

sermaye ile iç içe.
Bu iç içelik ciddi bir “ekonomik prim” 

sağlıyor.
Gazetecilik, akademisyenlik ve siyaset 

çilik tek başına “karın doyurmaya” yet
miyor.
Tamamlayıcı unsurlar şarttır.
Sacayağını oluşturanlara göre; yurttaş 

müşteridir ve ondan nemalanmak, kanını 
iliğini emmek gerekir.

Dolayısıyla bu sistemin kayıtsız koşul
suz sürdürülmesi elzemdir.

Cengaverler her zaman iş başındadır ve 
döne döne asla savaşı kaybetmeyecek
lerdir.

Ta ki..
Gerçek anlamda Çağdaş Türk İnsanının 

oluşumu sağlanıncaya kadar..

‘Gemlik Körfez' internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafın
dan yaptırılan Gem 
lik Terminali, Demok 
rat Parti Genel Baş 
kanı Süleyman Soy 
lu, Genel Başkan Yar 
dımcısı Harun Akın, 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
Gemlik Belediye Baş 
kanı, Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Bay 
ram Demir ile bin
lerce vatandaşın 
katıldığı törenle 
hizmete açıldı. 
Gemlik Belediye Baş 
kanının açılışa katıl
ması dikkat çekti. 
Törende konuşan 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, Bursa'yı üç 
merkez ilçeden iba 
ret görmeden Gem 
lik, Mudanya, Kestel, 
Gürsu gibi tüm ilçe 
leri de dikkate alarak 
çalıştıklarını, Türki 
ye'nin ufkunu şekil
lendirmek ve kaderi
ni belirlemek için 
yola çıktıklarını söy 
ledi. Ülkenin içinde 
bulunduğu durum- 

Ldan 29 Mart'ta kurtu
lacağını savunan 
Başkan Şahın, çalış
malarını kavgayla 
değil, sevgiyle sür 
dürdüklerini ve de
mokrasiden başka 
bir düşünceleri 
olmadığını bildirdi. 
Başkan Şahin, yerel 
seçimlerin kentlerin 
kaderini belirleme 
seçimleri olduğunu 
söyleyerek, "Vizyo 
nu, sevdası, bilgisi, 
tecrübesi olan baş 
kanların seçimi olan 
yerel seçimlerde, 
halkımızın kendisine 
hizmet edecek baş 
kanları göreve 
getirmelidir" dedi. 
Görevi boyunca kim
seyi öteki saymadan 
herkesin ve her keşi 
min başkanı olduğu 
nu söyleyen Şahin, 
yeni dönemde de 
bu tutumunu sürdü 
receğini kaydetti. 
Bursa'da son 5 yılda 
kültür, sanattan, 
sosyal belediyecili 
ğe, tarihi projelerden 
ulaşıma kadar kentin 
vizyonunu geliştiren 
çok ciddi çalışmalar 
yapıldığına dikkat çe 
ken Şahin, 11 kav 
şak, feribot iskelesi, 
Kent Meydanı, arıt
ma tesisleri. Merinos 
Parkı, Gemlik ve Mu

danya derin deniz 
deşarjı gibi pek çok 
yatırımların yapıl dı 
ğım ve devamında 
da yeni projeleri bu 
lunduğunu kaydetti. 
Başkan Şahin, 
"Gemlik derin deniz 
deşarjı, içme suyu, 
yağmur suyu ve 
kanalizasyon hattı 
çalışmaları, Hayda 
riye-Nacaklı 'daki 
İçme suyu artıma 
tesisinin revizyonu 
yapıldı. Gemlik ilçe 
ve köylere 8 bin met 
re içme suyu borusu 
verildi. İçme suyuna 
alternatif olarak 
Gemsaz, Cihatlı ve 
Şahinyurdu köyleri 
arasında kuyular 
açıldı. Hamidiye 
Köyü’ne 100 m3'lük 
su deposu yapıldı. 
Manastır Mevkii'n 
deki deniz deşarjının 
yenileme çalışmaları 
tamamlandı. Çarşı 
Deresi ve Karsak 
Deresi'nin temizliği 
yapıldı. Kamyon 
Garajı düzenlendi. 
Umurbey Yolu ta 
mamlandı.Armutlu 
Çevre Yolu Gemlik'e 
yakışır hale geldi. 
Gemlik toplu ulaşım 
entegrasyonuna 
dahil oldu. Gemlik'in 
ulaşımına konfor 
getiren 14 yeni oto
büs hizmete girdi. 
BUSMEK'lerden de 
920 kursiyer fayda
landı" diye konuştu. 
Gemlik'in sosyal ve 
kültürel faaliyetler
den de yararlandı 
ğım anlatan Başkan 
Şahin, gelecek dö 
nemde de kesintisiz 
ulaşım için Gemlik

kavşağı, yer göste 
rildiği takdirde Gem 
lik semt sahası ya 
pimi, Gemlik mesire 
alanı, Karsak Dere 
si’nin kapatılarak 
düzenlenmesi, ilçe 
nin altyapısının yeni 
lenmesi, Gemlik sa 
hil yolu düzenleme 
projesi, atıksu arıt
ma tesisi, Kurşunlu ■ 
Kumsaz atık su ön 
arıtma ve deniz 
deşarjı tesisi, 5 bin 
m3 Gemlik Çamlık 
şu deposu, 240 km 
içme suyu, yağmur 
suyu, kanalizasyon 
hattı yapımı gibi 
çalışmalarının 
olacağını söyledi. 
Konuşmaların 
tamamlanmasından 
sonra Gemlik Şehir 

ler Arası Otobüs 
Terminali kurdela 
kesilerek resmi 
olarak açılmış oldu. 
Otobüs Terminali 
yaklaşık bir aydır 
faaliyetlerini 
sürdürmekteydi.

SEÇİM BÜROSU
AÇILDI
DP Genel Başkanı 
Süleyman Soylu ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, DP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram De 
mir’in 5. seçim 
bürosunun açılışını 
yaptılar.
Balıkpazarı’nda 
yapılan açılışın ardın 
dan, DP’li ekip esnaf 
ziyaretleri yaptı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Amsterdam da düşen THY uçağının yardımcı pilotu Murat Sezer, 
düzenlenen askeri törenle Katırlı Köyü’nde toprağa verildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmai I .com
www.milliyet/blog/özcan vural

Yazamıyorlar, görmüyorlar!..

İstanbul-Amsterdam 
seferini yaparken 
Hollanda'nın 
Schiphol 
havaalanına inişi 
sırasında düşen 
THY'na ait uçakta 
hayatını kaybeden 
ikinci pilot Murat 
Sezer, Katırlı 
Köyü’nde 
toprağa verildi. 
Cumartesi güne 
özele bir ambulansla 
ilçemize getirilen 
Sezer’in cenazesi, 
Merkez Çarşı 
caminde ikindi 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazının ardından 
ambulansa konu
larak araç konvoyu 
eşliğinde, askeri 
törenle babasının 
köyü olan Katırlı ^SŞ 
Köyü’ne götürülerek* 
Emekli Yarbay 
Murat Sezer'in 
cenazesi Katırlı 
Köyü mezarlığında, 
4 yıl önce geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
vefat eden babası 
Hüseyin Sezer'in 
mezarının yanına

tu Katırlı Köyü’ne 
göz yaşları 
arasında uğurlandı. 
Caminin yanında 
eşinin tabutuna yaşlı 
gözlerle bakan Sel 
da Sezer ve çocuk
ları arkadaşları 
tarafından zor 
teskin edildi.

Şehit pilotun eşi Selda 
Sezer, cenazenin 

kaldırılması sırasında 
fenalık geçirdi, (solda)

defnedildi. 
Bu sırada mezarlık 
yakınında bekleyen 
Sezer'in eşi Selda 
Sezer, oğlu Ulunay'a 
sarılarak ağladı. 
Pilot Murat Sezer'i, 
yakınları, pilot 
arkadaşları ve askeri 
yetkililer son yolcu
luğuna uğurladı.

ASKERİ TÖREN 
Emekli Hava Yarbay 
Murat Sezer’in 
cenaze törenine 
AKP Bursa 
Milletvekili Ali Kul, 
Bursa Garnizon 
Komutanı, Gemlik 
Askeri Veteriner ve 
Eğitim Merkezi 
Komutan Vekili, pilot 
arkadaşları, hava 
ve karacı subaylar, 
Bursa Havacılık 
Lisesi öğrencileri, 
bayan hostesler, 
yakınları, köylüleri, 
siyasi parti temsilci
leri ve yüzlerce 
Gemlikli katıldı. 
Cenaze namazını 
İlçe müftüsü Yusuf 
Şahin kıldırmasının 
ardından, askerlerin 
omuzlarında Çarşı 
Cami önünde 
bekleyen ambulârçş^ 
konulan şehit pilot 
Murat Sezer’in tabu- |

Sabah’ı, Star’ı, Yeni Şafak’ı, Zaman’ı, 
Vakjt’i internet’te inceliyorum...

Yazan çizen yok..
Daha büyük fırsat olur mu, armut pişmiş 

ağızlarına düşmüş..
Çiğnemiyorlar.. Tık yok.. Şaş da kal..
Mesela Yeni Şafak, CHP’deki adaylık çe 

kişmesini manşete taşıyarak Sevigen’e bin 
diriyor, ama arsa meselesine girmiyor..

iddia, ne! Onu yazmıyorlar..
Madem CHP medyası değilsin, buyur, 

haber burada, belgeler ortada, sen de yaz..
Yazmıyorlar.. Yazamıyorlar.. Niye mi?
Çünkü Sevigen’in arsa işinde işbirliği 

yaptığı kişi Başbakan’ın imam hatipten 
okul arkadaşı..

Mehmet Emin Erkan..
Kâr payı mı, rüşvet mi, komisyon mu, 

ortaklık mı; adına ne derseniz deyin, taraf 
lardan birinde CHP Genel Sekreter Yardım 
cısı varsa..

Öte tarafında Başbakan’ın okul arkadaşı 
var..

İmar değişikliğiyle arsayı ballı hale geti 
renler de..

İşte bu yüzden yazamıyorlar..
Cızz diye ellerini süremiyorlar..
Yandaş medyayı geçtim..
AKP de ağzını açmıyor..
Başbakan konuşmuyor..
Bu işin başrolünde Başbakan’ın okul 

arkadaşı olmasa ortalık yıkılmıştı..
Başbakan her mitinginde gündem 

yapardı..
Yandaş medya böyle bir şey..
‘Emine Hanım’lara bakın’ Emine

Arslan’ın sadece sendikalı olduğu gerekçe
siyle işten atılmış.

Bu Emine Hanım’a bir kez bakın, bir de 
yanına başka bir Emine Hanım’ı koyun.

Emine Erdoğan’ı koyun, biraz vicdan 
sahibi olun lütfen.

Onun yanına da Hayrünnisa Hanım’ı 
koyun.

DESA’dan ve diğer pahalı mağazalardan 
alınmış 2 bin 500 dolarlık kürkleri, 2 bin 
dolarlık çizmeleriyle...

Bu ülkemizin önemli bir çelişkisidir, 
bakınız Emine Arslan da başörtülü, Emine 
Erdoğan da başörtülü.

Bütün başörtülüler bir değildir.
Biz kimsenin dinine, inancına karışmı 

yoruz.
Sabahtan akşama kadar namaz kılsın, 

her ay umreye gitsin, her sene hacca gitsin 
hiç önemli değil.

Bizi ilgilendirmez
Emine Hanım’ın hakkı gasp ediliyor, 

öbür Emine Hanım hiç oralı değil, uzaklara 
bakıyor.

Emine Hanım, Filistin’deki, Gazze’deki 
çocuklar için ağlıyor ama Emine Hanım, bu 
Emine Hanım için de ağlasın.

Bu Emine Hanım’ı görmediği sürece 
Gazze için dökülen gözyaşlarını, sahte 
olarak kabul edeceğiz.

öncelikle en yakınınızı göreceksiniz. 
İşte, ağlanacak Emine Hanım budur.”

Emine Arslan da, Emine Erdoğan ve 
Hayrünnisa Gül’ün fabrikaya gelerek alış 
veriş yaptıklarını, ancak ikisinin de ken
disiyle ilgilenmeyip, selam dahi vermedik
lerini söyledi.

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey:

Wine teülalıımttf
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, Gemlik'te iş 
ve istihdam soru
nunun yanı sıra, 
TOKİ konutlarındaki 
sorulara çarpıcı 
yanıtlar verdi. 
Aybey, Orhangazi 
Caddesindeki esnafı 
ve kahvehaneleri 
ziyaret etti.
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, bele 
diye meclis üyesi, 
belediye ve il genel 
meclisi üyesi, yöne
tim kurulu üyeleri ve 
partililerle birlikte 
yapılan ziyarette 
Gemlik'in en önemli 
sorunlarından birisi 
olan işsizlik oldu 
ğunu vurguladı. 
Yeşil Artvinliler 
Kahvehanesinde 
kalabalık bir kesime 
seslenen Aybey, 
sanayi bölgesi olan 
Gemlik'te tüm sana 
yicilere üst düzey 
belediyecilik hizmeti 
sağlarken, bu destek 
lerinin karşılığında 
da tüm işçi ve çalı 
şanlar ile nakliyeci

lerinin Gemlikliler 
den olmasını sağla 
yacaklarını söyledi. 
"Gemlik'te işsiz 
kalmayacak" sözünü 
veren Cemal Aydın 
Aybey, sanayi kuru
luşları ve fab
rikaların yanı sıra 
inşaat sektörünü de 
canlandıracakları 
Gemlik'in parasının 
Gemlik'te kalacağını 
kaydetti. Kendi çalış 
ma yaşamından da 
kesitler sunan ve 
Bursa'daki iş yerin 
de bile Gemliklilerin 
istihdamına önem 
verdiğini belirten 
Aybey, güçlü, cesur, 
çalışkan, yatırıma 
yönelik Gemlik Bele 
diyesinin işsizlik 
sorununu çözebile
ceğini bildirdi.

TOKİ'nin Bursa'da 
sadece Gemlik'te 
olmadığından yakı
nan Aybey, "TOKİ'yi 
Gemlik'e biz getire
ceğiz. Gemliklileri 
sağlam zeminli, kon
forlu binalarda otur
malarını sağlayaca 
ğız. Gemlik'in Dep 
remsel sorunlarına 
yönelik ciddi çalış
malarımız bulunu 
yor. Gemlik'i bizimle 
birlikte bambaşka 
bir ekip, bambaşka 
bir anlayış, bambaş
ka bir hizmet ve 
bambaşka bir baş 
kan yönetecek. 
Gemlik'i sîzlerle 
birlikte çok daha 
güzel, çok daha 
yaşanabilir bir 
şehir haline getire
ceğiz" dedi.

SP Belediye Başkan adayı Recey Aygün:

Seçim çalışmaları 
kapsamında dernek 
ve sivil toplum 
örgütlerine ziyaret
lerini sürdüren 
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Recep 
Aygün son olarak 
Gemlik Girit ve Ru 
meli Tür kİ eri Kültür 
ve Dayanışma Der 
neği'ni ziyaret etti. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
oldukça sıcak 
karşılanan Recep 
Aygün ve ekibi 
dernek üyelerine 
projeleri hakkında 
bilgiler verdi. 
Ziyarette konuşan 
Aygün, Gemlik'e 
hizmet etmek için 
yola çıktıklarını her 
platformda söyledik
lerini belirterek, 
bunun için ekip ve 
projelerinin hazır 
olduğunu kaydetti. 
Seçim beyanname 
leri ile ilgili de bilgi 
veren Aygün; 
"Beyannamemizi

hazırlamadan önce 
Gemlik halkına müra 
caat ettik. Onları din 
ledik ve bir anket 
çalışması yaptırdık. 
Gemlik halkının mev 
cut belediye hizmet
leri hakkında ne 
düşündüğünü ve 
başka ne gibi istek
leri olduğunu belirle 
dik. Ulaşım, çevre 
temizliği, meydan 
düzenlemesi, genç
lerimiz, altyapı, toplu 
konut, sosyal beledi 
yecilik ve buna ben
zer birçok konuda 
farklı yaş, meslek ve 
bölgeden insanımıza 
sorular yönelttik.
Aldığımız cevaplarla, 
Gemlik halkının bek
lentilerine çok titiz 

bir çalışma sonu
cunda ulaşmış ol 
duk. Seçim beyan
namemizi bu doğrul
tuda hazırladık.
Bu nedenle beyan
namemizi biz 
değil Gemlik halkı 
hazırlamıştır" 
şeklinde konuştu. 
Aygün, "Seçim 
beyannamemize na 
sil halkımıza danışa 
rak şekil verdiysek, 
gerçekleştireceğimiz 
tüm hizmetlerimizde 
halkımıza danışarak 
ortak akılla hareket 
edeceğiz. Gemlik'te 
yaşayan herkesi 
kucaklayan ve değer 
veren bir anlayışla 
hizmetlerimizi sürdü 
receğiz" dedi.
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Hüzün ve sevinç..
Geçtiğimiz cumartesi gazeteci

lik açısından yoğun bir gündü 
yine..

Bir yanda Büyükşehir 
Belediyesi’nce yaptırılan Otobüs 
Terminali’nin açılış töreni, diğer 
yandan Amsterdam da düşen 
uçağın kaptan pilot yardımcısı 
Murat Sezerim cenazesinin Gem 
lik’te kılınacak ikindi namazından 
sonra Katırlı Köyü’nde toprağa verilmesi. Bir 
yanda Gemliksporiun maçı, CHP’nin gençlik 
şöleni...

Bunca önemli haberleri kaçırmamak için üçe 
bölündük. Ben, şehit cenazesini izleyecektim. 
Seyfettin maçı.. Encüment ise Terminal açılışını.

Terminal açılışı sat 14.oo de yapılacaktı.
Beş on dakika gecikerek, Terminal alanına git

tim.
İkindi namazına birbuçuk saat vardı nasıl ol 

sa..
Cenaze namazına yetişirdim.
Terminal açılışını gözlemek istedim.
Konuşmalar için güzel bir platform oluşturul

muş.
Törene gelenlere, bir yandan nescafe ve salep 

dağıtılıyor.
Hava oldukça sert. Üzerime palto almadığım

dan bir süre sonra üşümeye başladım.
Otobüslerin bir gidiyor biri geliyor...
Yenişehir, Orhangazi, Mustafa Kemalpaşa, 

Bursa’nın merkez ilçelerinden birçok otobüs ve 
özel araç, açılış töreni için Terminal’e insan 
getiriyor.

Çevreme bakıyorum Gemlikli az.
Belediye Başkanı, AKP’li belediye meclis 

üyelerinin bir bölümü de vardı törende..
DP ilçe örgütü ve belediye başkan adayı

Bayram Demir, Orhangazi yönünden gelecek 
olan genel başkanlar/ Süleyman Soylu’yu karşıla
mak için gitmişler...

Gazeteciler yerlerini almış, Soylu ve Şahin’in 
gelmesini bekiyorlar.

DP’ilerin uzun süre birbirlerini görmedikleri 
belli oluyor.

Eski partililer kucaklaşıyor..
Hasret gideriyorlar.
Ben de birçok eski arkadaşımı gördüm.
Biri de Orhangazi de doktorluk yapan, DP

Belediye Başkan adayı Nurettin Tokuç..
Tokuç, eski bir DP’li..
Benim ise ortaokuldan sınıf arkadaşım..
DP Osmangazi İlçe Başkanı Hilmi Sancak, 

uzun zamandır görmediğim Ahmet Bağcı...
Otobüsler yine insan getiriyor.
Terminalin içi doldu.
Kadınlar neredeyse erkekler kadar çok..
DP de kadın üyeler aktif görünüyor.
Ne de olsa il başkanlan bir bayan...
Bu onlara siyasete katılma cesareti veriyor.

Siyasette aktif rol alıyorlar.
Hepsi de modern, bakımlı bayanlar..
Saatler ilerliyor ama, tören açılışı geçmesine 

karşın, gelen giden yok.
Sunucu arada bir “Genel Başkanımız

Süleyman Soylu, şu an Orhangazi de biraz sonra

Gemlik’te olacak" diyor.
45 dakika bekledim gelen giden 

olmayınca, cenaze töreni için büroma 
döndüm.

Açılış öncesi izlenimim, törene 
Gemlik’liden çok dışarıdan gelenler vardı.

İkindi namazı öncesi Çarşı Cami 
önünde mahşeri bir kalabalık vardı.

Aydın Seyahatin önündeki kalabalık 
kadınlardan oluştuğundan anladım ki, şehit pilo
tun eşi ve çocukları buradaydı.
’ Kameralar ve foto muhabirleri orada yaşanan 

hüzünlü anı yakalamaya çabalıyordu.
Ben de birkaç kez deklanşöre dokundum.
Cami avlusu da çok kalabalık.
Hava Lisesi öğrencilerinin arasından siynla 

rak tabutun önüne yanaşabildim.
Camide ikindi namazı kılınırken, üst düzey 

askeri komutanlar tabutun önünde saf tutmuş 
bekliyorlar.

İki er ise tabutun başlarında..
Şehit Pilotun Türk bayrağına sarılı tabutu, kır

mızı karanfillerle süslenmiş.. Çevresinde pilotun 
yakınları var.

Gözlerde hüzün ve yer yer gözyaşı...
Cami avlusu tamamen dolduğu gibi yol 

tarafında da çok kalabalık bir cemaat, cenaze 
namazı için saf tutmuş bekliyorlar.

Müftünün gelmesiyle namaz başlıyor...
Askerler, omuzlarında şehit tabutu ambulan 

sa konarken, İstiklal Caddesi trafiğe kapanmış, 
yolda bekleyen bir manga askerin eşliğinde, ta 
but araç içinde Katırlı Köyü’ne doğru yol alırken, 
yüksek rütbeli subaylar ise yol kenarında önle 
rinden geçen şehit cenazesine selam duruyordu.

Gemlik, cumartesi gün bir yanda hüznü, bir 
yanda da sevinci birlikte yaşadı.

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenIcLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

TRAFİK, KASKO, DASK, HER TÜRLÜ SİGORTA İŞLEMLERİ 
İŞ VE KONUT SİGORTALARI, FERDİ KAZA POLİÇELERİ YAPILIR 
BAV MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TÂfi

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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ ■

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı
Belde Sil 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-YTL

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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

VFYA SATVa/cat: VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
köRFEziSSEwSt süper deniz manzarali 115.000 ytl

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Gemliksnor: 1 Hürspor: 0

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör Küme 
A grubunda alt sıra 
lan ilgilendiren haf
tanın önemli maçın
da Gemlikspor, 
konuk ettiği Hür 
spor'u ilk yarıda 
bulduğu golle 1-0 
mağlup ederek 
son 2 haftaya gi 
rilirken büyük bir 
avantaj elde etti. 
Sıkı güvenlik önlem
lerinin alındığı 
maça her iki takımda 

ı stres altında ve 
kazanmak için çıktı. 
Yenilenin büyük 
olasılıkla lige veda 

edeceği maçta, her 
iki takımda gol için 
adeta her şeylerini 
ortaya koydu. 
Karşılaşmanın 32. 
dakikasında sağdan 
gelişen Gemlikspor 
atağında Özgür'ün 
kişisel çabalarıyla 
getirip ortaladığı 
topa iyi bir vuruş 
yapan Murat Mercan 
takımını 1-0 öne 
geçirdi ve devre bu 
sonuçla kapandı. 
Büyük çekişmeye 
sahne olan ve adeta 
nefeslerli kesen 
ikinci yarıda konuk 
Hürspor, Gafur, 
Tacettin ve Öcal

ile bulduğu pozis 
yonlarda kaleci 
Mehmet'i geçemedi. 
Gemlikspor ise bu 
yarıda golcüsü Mu 
rat Mercanın sakatlı 
ğı nedeniyle oyun
dan çıkması nede 
niyle kontrataklarla 

etkili olmaya çalıştı. 
Maçın ilerleyen 
bölümlerinde her iki 
takımında çabaları 
sonucu değiştirme 
yince Gemlikspor, ilk 
yarıda bulduğu golle 
zorlu maçtan altın 
değerinde 3 puanla 

ayrılarak kümede kal 
ma yolunda dev bir 
adım daha atmış 
oldu. Maçın bitiş 
düdüğüyle birlikte 
sahada oluşan man
zara ise dikkat çeki
ciydi. Aldığı sahada 
adeta yığılıp kalan 
Hürspor'lu futbolcu
ları Gemlikspor'lu 
oyuncular teselli 
ederken, Kırmızı- 
Beyazlılar galibiyeti 
taraftarlarının teza
hüratıyla timsah 
yürüyüşü yaparak 
kutladılar.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Cem İyihuylu, Bora 
Aladağ, Yiğit Aköz, 
GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir, 
Hasan, (Fatih) Arif, 
(Mehmet Özel) 
Sezgin, kadir, Hakan, 
Murat Tali, Özgür, 
Murat Mercan, 
(Ahmet) Hamdi, 
Serkan, 
HÜRSPOR : Şenol, 
Kadir, Cem, Gafur, 
Mustafa, Ertuğrul, 
(Bülent) Gökhan. 
(Salih) İbrahim, 
Tacettin, Öcal.
İsmail.
GOL:Dk. 32. Murat 
Mercan (Gemlikspor)

Gemliksnor neneleri isi 90'da bitirdi 3-2

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci küme A genç 
ler 3. grup maçında 
Gemlikspor, MKP 
Lalaşahinspor karşı 
sında 3 puanı 90. 
dakikada attığı golle 
alırken maçı 3-2 
kazandı.
Maçın henüz 2. daki 
kasında Duhan'la 1-0 
öne geçen Gemlik 
spor, yakaladığı 
pozisyonları değer
lendiremeyince ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıya adeta

golle başlayan Lala 
şahinşpor, 46. daki 
kada Ümit'in attığı 
golle durumu 1-1'e 
getirdi. Yediği gold- 
eri sonra ataklarını 
sıklaştıran Gemlik 
spor önünde Lalaşa 
hinspor bulduğu 
kontrataklarla gol 
aradı. 70. dakikada 
oyuna ikinci yarıda 
giren Alican'ın golüy 
le 2-1 öne geçen 
Gemlikspor, 84. 
dakikada M. Açık 
al'ın golüne engel 
olamayınca durum

2-2 oldu. Maçın bu da Lalaşahinspor 
skorla bitmesi bek- dan Muratcan ikinci 
lenirken 89. dakika- sarıdan kırmızı kartla

oyun dışında kaldı 
ve Gemlikspor, ka 
zandığı ceza atışında 
yaşanan karambolde 
topa son dokunan 
Ömer takımını 3-2 
öne geçirdi ve maç 
bu skorla bitti. 
SAHA : Gemlik İlçe 
HAKEMLER : 
Tuncer Kurt, Halil 
Özer, A. Kardeşler, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, 
Veysi, Rafet, (Meh 
met Göz) Hasan, 
Adnan, Murat, Gök 
han, Veda, (Berkan)

Duhan, (Samet) 
Ömer, 
LALAŞAHİNSPOR : 
Barış, Muratcan, M. 
Emin, Semih, Okan, 
Nadir, Metin, (İlker) 
Berkay, M. Açıkal, 
Ümit, (Emre Güngör) 
Emre Selçuk, 
GOLLER : Dk. 2. Du 
han, Dk. 70. Alican, 
Dk. 90. Ömer, (Gem 
likspor) Dk. 46. Ümit, 
Dk. 84. M. Açıkal, 
(Lalaşahinspor) 
KIRMIZI KART:Dk.
90. Muratcan 
(Lalaşahinspor)
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îratoanlular Derneai'ndeı 
TasıyıcılarKooperatilinezivarBt

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Geçtiğimiz hafta 
yapılan genel kurul
da 66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi yönetim kurulu 
başkanlığına seçi 
len Fehmi Arslan'a 
Trabzonlular Derne 
ği kutlama ziyaretin 
de bulundu.
Gemlik Trabzonlular 
Dayanışma ve Kül 
tür Derneği Başkanı 
Fevzi Ayyıldız ile 
yönetim kurulu 
üyeleri, aynı zaman
da dernek yöneti
minde bulunan 66 
Nolu Motorlu Taşı

yıcılar Kooperatifi 
Başkanı Fehmi Ars 
lan'a görevinde 
başarılar dileyerek 
çiçek vererek 
kutladı. Yaşanan 
ekonomik krizde 
kamyoncu esnafına 
başkan olmakla 
büyük bir sorumlu
luğun altına giren 
Fehmi Arslan, kendi 
derneği olan 
Trabzonlular 
Derneğinden destek 
ziyareti gelmesin
den mutlu olduğunu 
belirterek Fevzi 
Ayyıldız ve yönetim 
kurulu arkadaşları
na teşekkür etti.

Evinizden veya işyerinizden Part time 
çalışacak tanıtım danışmanları www.megabasari.com 

0 532 287 17 83 - 514 43 12

tMişlMiMtMılıMsi
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk Dansları 
Folklor Kültür ve 
Sanat Gençlik Spor 
Kulübü tarafından 

organize edilen 
“Anadolu Esintisi" 
folklor gösterisi 
salonu dolduranlara 
duygulu anlar 
yaşattı.

1990 yılında 
merhum Ahmet 
Süren tarafından 
kurularak günü 
müze kadar yaşatı 
lan folklor sevgisinin 
gözler önüne seril 
diği gecede, çeşitli 
yörelerden gelen 
folklor ekipleri 
birbirinden 
güzel oyunlar 
sergileyerek 
gönülleri fethettiler. 
Derneğin 29.ncu 
kuruluş yıl dönümü 
olarak düzenlenen 
"Anadolu Esinti” 
isimli folklor 
gösterilerinde 
Aydın, Semazen, 
Çiftetelli, Bursa,

Artvin, Kırklareli, 
Kılıç Kalkan, 
Aşuk Maşuk, 
Fethiye, Karadeniz 
ve Potpori türünde 
yöresel oyunlar 
sergilendi. 
Belediye Kütür 
Merkezi’nde 
düzenlenen folklor 
sunumunda 

Baş kanı Çağrı geldiklerini ve
Selçuk, Ahmet Ahmet Süren’i min
Süren'in anısını netle andıklarını
yaşatarak bugünlere söyledi.

çeşitli yörelerden 
gelen 60 folklorcu 
oyunlarını 
sergilediler.
Yaklaşık 1.5 aydan 
bu yana çalışmala 
rını aralıksız 
sürdürerek 
"Anadolu 
Gezintisi"ni 
hazırlayan Dernek

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3294 
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 Başım Yeri : KÖRFEZ OFSET 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

http://www.megabasari.com
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AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM | aDALET ve KALKINMA PARTISI



Gemlik’e hizmet İçin

BBİZSAADET 
PARTİSİ

VARIZ
spgemlik.org

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ »HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRAÇAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ . 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ RBcep UYGUN

QEMLİ£>ELEDjYE BAŞKAN ADAY»

Gemlik K
Kuruluş: 1173

rfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

3 Mart 2009 Salı

ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

www.gemlikkorfezgazctesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Belediye Meclisi’nin Mart ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Meclis, MOBESE sisteıini onaylaılı
\^Gemlik Belediye Meclisi, Mart ayı 

ilk toplantısını 22 üyenin katılımıyla 
dün gerçekleştirdi. Meclis, ilçemizin 
çeşitli yerlerine kurulması düşünülen 
MOBESE sistemi için ödenek ayrılması 
nı oybirliği ile kabul etti. MOBESE sis
temi projesinin 868 bin dolara mal ola
cağı ve bu projenin son sistem kab 
loşuz yapılacağı belirtildi. Sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri quler@hotmail.com 

Sosyal devlete ne oldu? 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda devletimiz 

sosyal bir devlet olarak tanımlanır.
Devletin sosyal olabilmesi için toplumun tüm 

kesimlerine iş, aş bulması akla gelir.
Oysa bizim devlet sosyallik yerine sadaka devleti 
nMu Devamı sayfa 5’de

Bebek arabasından esrar çıktı
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu 
operasyonunda bir evde bebek arabasına saklanmış 3 kilo 
750 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bursa Emniyet Mü dür- 
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden 
yapılan açıklamaya göre, Narkotik Büro Amirliği ekipleri bazı 
sabıkalı şahısların İstanbul'dan getirdikleri esrar maddesini 
'içici' tabir edilen kişilere satmaya çalıştıkları yönündeki bilgi 
üzerine harekete geçti. Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'taki bir 
eve baskın düzenleyen narkotik ekipleri, evin merdiveninin 
üzerindeki bebek arabasına saklanan 3 kilo 750 gram esrar 
maddesi buldu. Olayla ilgili olarak Menevşe K. (46), oğlu Halil

<\K. (17) ve ağabeyi Metin Y. gözaltına alındı.

Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

Bayram DEMİR O
DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

0 SİZDEN BİRİ . .

spgemlik.org
ww.gemlikkorfezgazctesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:quler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Bu köprü Gemlifc e yakışmıyor
Soğuk....

Kış sert ve soğuk.
Mart kapıdan göründü..
Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.
At izi it izine karışmış durumda.
Ekonominin hal-i pür melal.
Esnaf, memur, sanayici, emekli, işçi 

yerlerde sürünüyor.
Borç bini aşmış durumda.
Kriz ülkeyi tam ortasından vurdu.
Başbakan gittiği her yerde postasını 

koyuyor.
Basına çatıyor..
Muhalefeti fırçalıyor.
Ergenekon da dalgalar durulmuyor.
Hukuk ..
Anayasa..
Seçim Yasası..
İki dudak arasında..
İsteyen dilediğini yapıyor.
Gerçek olanla gerçek olmayan iç içe..
Danışıklı dövüşenler ülkenin üzerine bir 

karabasan gibi çökmüş durumda..
Bir yanda kültür erozyonu..
Diğer yanda sanat katliamı..
Küçücük çocuklar gecenin bir vaktinde 

ayaza rağmen ellerinde poşetlerle çöp 
karıştırıyorlar..

Üç beş kuruş kazanacak da ..
Aile ekonomisine katkıda bulunacak..
Hastalıkla burun buruna..
Kanında Hepatit B virüsü..
Yani sarılık..
Beyninde umut..
Dışarıda yağmur yağıyor..
Yoksullar..
Yoksulluğa adaylar..
Yaşlılar...
Kimsesizler..
Bakıma muhtaçlar..
Bir oradan bir oraya “umut”la koşuştu

ruyorlar..
Bir yaşam gailesinin içinde...
Başbakan..
Bakanlar...
Milletvekilleri..
Belediye başkanları..
Onlar da ..
Olağanüstü bir yarış içinde..
Altlarındaki sıcacık maroken koltuklar

dan inmemek için kıyasıya döğüşüyor- 
lar..

Belden aşağı, yukarı ..
Onlar için fark etmiyor..
Koltuk altlarından gitmesinde..
Onur..
Gurur..
İnsanlık..
Koltuk daha önemli onlar için..
Koltukla zor itibar görürken..
Bir de koltuk altından çekilirse..
Vah benim dertli yurttaşım..
Ekmeğinin peşinde sıcacık yuva 

özlemiyle yanıp tutuşurken..
Tosuncuklar
Gemilerde, köşklerde, mısır fab

rikalarında..
Vatan kurtarıyor..
Ülkeye ekonomik değer katıyorlar..
Ne diyordu başbakan..
Yaratılanı severim yaratandan ötürü..
Bir başkası da zengini sevdiğini söyler

di kalemini milletin gözünün içine soka 
soka..

Vaila ben de severim..

■İMİ. ■!..İMİMİ.......................................... .

Karsak Deresi 
üzerinde bulunan 
eski terme kaplıca 
köprüsünün 
hali içler acısı. 
Terme Kaplıcasının 
kapatılmasından 
sonra kaplıca ile 
birlikte kaderine 
terkedilen köprü

yeni yapılan 
Gemlik Şehirlerarası 
Otobüs Terminalinin 
yanında bulunması 
nedeniyle çevreye 
de yakışmıyor. 
Köprüde yayaların 
geçmesi için 
yapılan saç bölümün 
parçalanması, beton

parke kaplamaları 
mn bozulması
yaya ve araç 
kullanımını 
tehlikeye sokuyor. 
Terminal köprüsüne 
alternatif olabilecek 
olan kaplıca köprü 
sünün genişletile 
rek, trafiğe açılması

araç sahipleri 
tarafından isteniyor. 
İlgililerin tehlikeli 
durumda olan 
köprünün yapılasıya 
kadar kullanımının 
yasaklanması ve 
köprünün de bir 
an önce onarılması 
isteniyor.

Allan Ticaret in kıdemlisi emekli oldu
İlçemizin köklü ticaret kuruluşların 
dan Altan Ticaret çalışanı Halis Ay 
gül, emekli oldu. 1979 yılında Altan 
Ticarete çırak olarak giren Halis 
Aygül, 30 yıl aralıksız çalışmanın 
sonunda geçtiğimiz günlerde 
emekliye ayrıldı.
Aygül’ün emekli olması nedeniyle 
Altan Ticaret çalışanları işyerinde 
küçük bir kutlama düzenlediler. 
Altan Ticaret sahibi Haluk Altan, 
yaptığı konuşmada, Aygül’e 
emeklilik yaşamında mutluluklar 
dileyerek, kapılarının her zaman 
açık olduğunu söyledi. Aygül’ün 
emekliliği pasta kesilerek kutlandı.

Ahmet Süren anıldı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Halk 
Dansları Topluğu 
Derneği Kurucusu 
Ahmet Süren 
ölümünün 13. cü 
yılında mezarı 
başında anıldı. 
1990 yılında 
kurduğu dernek 
ile folkloru 
Gemlik’e sevdiren 
Ahmet Süren, 
1996 yılında 
geçirdiği ani 
kalp krizi sonucu 
yaşama veda 
etmişti.
Kuruluşundan bu 
yana geçen 19 yıl 
içinde kurduğu 
dernekte yüzlerce 
folklorcu gencin 
yetişmesini sağla

yan Ahmet Süren çocukları ile seven- mezarı başında
eşi Dilek Süren ve lerinin katılımıyla anıldı.
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Belediye Meclisi’nin Mart ayı ilk toplantısı dün yapıldı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Acı ama biz buyuz!

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi 
Mart ayı ilk toplan
tısını dün yaptı.
Meclis, ilçenin çeşitli 
yerlerine kurulması 
projelendirilen 
MOBESE sistemi 
için ödenek ayrıl
masına oy birliği 
ile kararlaştırdı.
Meclis, gündeminde 
bulunan 2 maddeyle 
toplanırken verilen 
önergeler görüşü 
lerek, gündeme 
alındı.

KURUMSAL 
İTİBARI
SIFIR OLANLAR 
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin görev 
süresinin dolması 
nedeniyle Belediye 
Başkanı, meclis 
üyelerine yaptığı 
konuşmada bazı 
siyasi partileri 
eleştirirken, 
meclis üyelerine 
teşekkür etti.
Turgut, konuşmasın
da "Zaman zaman 
sizlerle ters düştü 
ğümüz oldu.
Ancak, 5 yıl süreyle 
Gemlik tarihinin en 
büyük hizmetleri 
bu dönemde oldu. 
Bu hizmetlerin bun
dan sonra yapıla
cağını sanmıyorum. 
Gemlik’in çehresini 
değiştirdik ve sessiz 
devrim yaptık.
Böyle bir belediye 
başkanı şimdi 
nedense yok.

Bazı partilerde 
kurumsal itibarı 
sıfır olan insanlar 
var, bunu yapan 
siyasi partiler 
Gemlik halkına 
bunun hesabını 
veremeyecekler" 
şeklinde konuştu. 
2008 yılı denetim 
raporunun henüz 
bitirilememiş olması 
nedeniyle plan 
Bütçe Komisyonu’ 
nun 20 Marfa 
kadar istediği ek 
süre, meclis tarafın
dan oy birliği 
ile kabul edildi. 
Gemlik Yardımse 
venler Derneği 
Genel Merkezi’nin 
81 ilde başlattığı 
eğitim sınıfı için 
5 bin 250 lira ya 
da genel merkeze 
yapılacak 3 bin 
500 lira maddi 
para desteği 
talebi plan bütçe 
komisyonuna 
havale edilirken, 
yeni kurulan özel 

çocuklar spor 
kulübü için spor 
malzemesi desteği 
diğer kulüplerle 
birlikte değerlen 
dirilmek üzere 
oy birliğiyle 
kabul edildi.

MOBESE’YE 
ONAY 
Öte yandan, 
uzun zamandır 
projelendirilmesi 
düşünülen ancak 
bir türlü adım 
atılamayan 
Gemlik’in 
MOBESE sistemiyle 
donatılması 
görüşü belediye 
meclisi tarafından 
görüşüldü.
Başkan Turgut, 
gerçekleştirilecek 
projenin 868 bin 
dolara çıkacağı 
ve bu projenin 
son sistem kablosuz 
olacağını söyledi. 
MOBESE sisteminin 
kurulmasına 
meclis oy birliği

ile onay verdi. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Gemlik 
Belediyesinin 
ortaklaşa 
mülkiyetinde 
bulunan ve 
geçtiğimiz meclis 
toplantısında 
kamulaştrılarak 
kiraya verilmemesi 
kararı alınan 
Tibel Otel binasını 
için Ticaret ve 
Sanayi Odası'ndan 
gelen talep 
mecliste görüşüldü. 
Gemlik girişinde 
eski mezbaha 
binasının 
bulunduğu 345 
metrekarelik 
yer ile bitişiğindeki 
Osman Fevzi Ateş 
varislerine ait 
400 metrekarelik 
yerin alınarak 
Ticaret ve Sanayi 
Odası'na verilmesi 
ve Tibel Otel 
binasında olan yarı 
hissenin Gemlik 
Belediyesi’ne 
devri talebi görüşül 
mek üzere İmar 
Komisyonu, 
Plan Bütçe Komis 
yonu ve Hukuk 
Komis yonlanna 
havalesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
Belediye meclisi 
komisyonlarda 
görüşülerek 
yeniden meclise 
gelecek görüşleri 
karara bağlamak 
üzere 6 Mart 
2009 Cuma günü 
yeniden toplanacak.

Bu yazımda çok acı şeyler yazacağım.
Çevreme bakıyorum, halkımım çoğun

luğu bu sınıfa giriyor..
Yazık ki yazık..
Tepkisi olmayan, sessiz, pısırık, beleşçi, 

avantacı, yağmacı, hırsızları hoş gören, çal
sın ama iş yapsın diyen, kendisi de çalma 
ya bakan, şehirlere gelip, orman arazisine 
gecekondu kuran, kaçak elektrik kullanan, 
kaçak su kullanan, para kazansa bile hay
atında vergi vermeyen, seçim geldi mi iki 
çuval kömüre, bir torba pirince oyunu 
satan ve gazete-kitap okumayan birileri 
bunlar.

Kuran’da “Oku” emri vardır, “Sor ona” 
emri vardır.

Bunları bile yapamayan..
Ama. Üç şeyi çok kullanır;
Hamdolsun, şükürler olsun, Allah razıw 

olsun.
Hayatını bununla yürüten tiptir bu.* , 
Türkiye’nin başına beladır bu tipler. ? 
Her kesimde olabilir bunlardan. " 
Sağı-solu yoktur. v .‘•s.'/'.
Meydanda Adnan Menderes’i alkışlayan, 

Yası Ada’da asıldığı zaman kafasını bile 
kaldırmayan, soru dahi sormayan bu 
insanlardır.

Çok iyi tanırım ben göbeğini kaşıyan â’ 
damı.

Uzaktan gelişinden tanırım.
Bu adam Süleyman Demirel’i 7 defa geri 

getirmiş adamdır.
Necmettin Erbakan’ı Başbakan yapmış 

adamdır.
Hep aynı sloganı söyler bu adamlar: 

“Çalsın ama iş yapsın.”
Kendi gözü de devamlı avantadadır.
Bunun eğitimlisi de vardır eğitimsizi de, 

sağcısı da vardır solcusu da, zengini de 
vardır fakiri de.

Sırf çıkarı için, ihale için, köşeyi dönmek 
için siyasi iktidara yanaşmış adam da gö 
beğini kaşıyan adamın zengin olanıdır.

İktidar listesine girebilmek için, her türlü 
şekle girer, onurunu ayaklar altında çiğne 
nmesini yüzü kızarmadan kabullenir..

Toplum hasta, bu adam tipi her zaman 
vardı ama şimdi çok iyi bir siyasi muhatap 
buldu..

Türkiye’de 58 tane hükümet kurulmuş
tur, 11 defa Cumhurbaşkanı değişmiştir, 30 
defa parlamento değişmiştir.

Ama; iki tane değişmeyen şey var, birin 
cisi; Türk toplumunun yapısı bu göbeğini 
kaşıyan adam, İkincisi de Türkiye’nin kara 
yazgısıdır..

Bu ikisi birbirini çoğaltır hep.
Biri birine yaslanırlar..
Bu bizim toplumuz.
Bu biziz.
İnkâr etmeye gerek yok.
Toplumda müthiş bir hastalık var..
Bunu sorgulamak benim işim değilse 

kimin işi yahu.
Gazetecilerinde bir çoğu, bugüne kadar 

politikacılar gibi sürekli halk dalkavukluğu 
yaptı, yapıyor...

Halkın bir bölümünü tenzih ediyorum 
ama çoğunluk göbeğini kaşıyan adamdır.

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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nrağışnnrii DP’den Unıurhey’e ziyaret

Anavatan Partisi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı Ilhan Âşkın ve 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Engin 
Kökçam seçim çalış
malarının ilk başlan 
gıcını kapatılan 
belde belediyelerin 
deki vatandaşların 
sorunlarını dinle 
yerek verdiler. 
Anavatan Bursa 
Büyükşehir Adayı 
Ilhan Askın, Anava 
tan Gemlik adayı 
Engin Kökçam, Ana 
vatan Bursa İl Baş 
kanı Ahmet Kömbe, 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ile Bele 
diye ve İl Genel

Meclisi Adayları ve 
çok sayıdaki partili 
nin de katılarak hazır 
bulundukları ziyaret
lerin ilk durağı Kur 
şunlu Beldesi oldu. 
Ânavatan'lı adaylar, 
Belde halkının sorun 
larını dinleyerek, na 
sil bir Belediye Baş 
kanı hizmet ve yöne
tim anlayışı görmek 
istediklerini sorarak 
istekler doğrultusun
da notlar aldılar.
ÂNÂP’lı ekip daha 
sonra, Kumla Belde 
sine geçerek Kumla 
halkıyla buluşup 
sorunlarına çözüm 
üretmek istedikleri 
söylediler.
Anavatan Partisi’nin 

kadrolarının 
Belediyecilik ve 
hizmetin ne demek 
olduğunu bilen, 
sorunlara çözüm- 
lülük değil, çözüm 
üreten şeffaf 
modern ve çağdaş 
Belediyeciliği 
sunacaklarını ve 
Kumla halkının da 
Belediye hizmet
lerinden mahrum 
bırakılmayarak 
Belediye imkanların
dan en üst düzeyde 
faydalanacaklarının 
sözünü verdiler. 
ANÂP’hlar daha 
sonra Umurbey’e 
giderek esnaf 
ziyaretlerinde 
bulundular.

Demokrat Parti Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı Bayram De 
mir, seçim çalış
maları kapsamında 
Umurbey’e yaptığı 
ziyarette ilgi ile 
karşılandı. Soğuk 
havaya rağmen 
Umurbey'deki kah 
vehaneleri teker 
teker dolaşarak 
vatandaşların sorun
larını dinleyen De 
mir, “15 yıllık dene 
yimimle Gemlik'e 
geliyorum. Kurşunlu 
da 3 dönemdir 
benim kara kaşıma 
kara gözüme oy 
vermedi ve boşuna 
da belediye başkanı 
seçmedi. Başarılı 
olduğum için seç
menlerimiz bana 3 
dönemdir oy verdi” 
şeklinde konuştu. 
Demir, “Kurşunlu 
beldesi nin kurucu 
ilk ve son belediye 
başka nı görevim 
sırasında köy 
olarak aldığım beld
ede yaptığım 
hizmetleri isteyen 
Kurşunlu'ya gide 
rekte görebilirsiniz. 
Yaptığım hizmetlerin 
hepsi ortada. Halkı 
mın bana 15 yıldır

emanet ettiği bele 
diyeyi Beldemiz 
kapandığından ve 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı oldu 
ğumdan onurumla 
şerefimle bıraka
cağım.” dedi. 
Umurbey ziyareti 
ardından Gemlik'e 
dönen DP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram De 
mir, dere boyunda 
buluna Karadeniz 
Birlik Kıraathanesi 
ne geçen Başkan 
Demir, burada ken
disini dinleyen va 
tandaşlarla uzun 
uzun sohbet etti. 
Gemlik'te Belediye 
Başkanlığını kazan 
dığı zaman inşaat 
sektörünün önünü 
açacağını ve TOKİ'yi 

Gemlik’e kazandıra
cağını hatırlattı. 
Belediye olarak 
TOKİ'ye arsa tah
sisini sağlayacağını 
belirten Demir, 
“Kasamda para 
olmuş ne kıymeti 
var. Ben borçlu 
belediye olacağım. 
Borçlu belediye de 
mek hizmet yapan 
belediye dmek. 
Belediye rant ve 
kar eden müessese 
değil, hizmet yeri 
dir. Gemlik'te, Umur 
bey' de, Kurşunlu'da 
ve Küçük Kumla'da 
büyük yatırımlara 
imza atacağım. 
Ben kasamda 
para tutmam ve 
yatırımlardan 
yanayım” diye 
konuştu.

ftylıey, “Gemlilı hizimle değişecek” CHP’den Eğitim-Sen’e ziyaret
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Cemal AYdın 
Aybey, Olay TV’de 
yayınlanan ‘Serbest 
Kürsü’ programına 
katıldı.
Şemsettin Şen’in 
sunduğu “Serbest 
Kürsü Özel progra
ma, AKP’nin Kestel 
Belediye Başkan 
Adayı Yener Acar, 
Mudanya Belediye 
Başkan Adayı Ha 
san Aktürk ve Gürsü 
Belediye Başkan 
Adayı Orhan Özgü 
de katıldı. Aybey, 
seçim beyannamesi 
nin büyük bir bölü 
münü burada açık
ladı. Aybey, "Gemlik 
bizimle değişecek, 
Gemlik bizimle 
gelişecek" diyerek, 
ilçenin çehresini 
değiştirmeye yöne
lik, yatırımsa! büyük 
projelerini bir bir 
sıraladı. AKP döne
minde Gemlik'e yapı 
lan projeleri ve yatı 
rımlan sayarak ko 
nuşmasına başlayan 
Aybey, Kültür Merke 
zi, Üniversite Yurdu, 
Asfalt ve alt yapı 
çalışmaları, Sahil 
dolgu çalışmaları, 
Terminalin yapımı,

tarihsel binaların 
restorasyonları, Mo 
dern Çarşı Projesi, 
Kentsel Dönüşüm 
projeleri gibi hizmet
lerin AKP döne
minde ilçeye yapıldı 
ğım vurguladı. 
Hizmeti geçen herke 
se teşekkür eden 
Aybey, ilçenin en 
önemli sorunların
dan birisi olan 
ulaşım ve trafik 
yoğunluğu problem
lerinin ivedilikle 
çözüleceğini kaydet
ti. Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Koope 
ratifi ile sürekli diya
log halinde olduk
larını hatırlatan 
Cemal Aydın Aybey, 
yüzde 20,6 oranında 
ödedikleri komisyo 
nun Bursa Büyükşe 
hir Belediye Başkan 
Adayı Recep Altepe 
ile birlikte göreve 
gelir gelmez Bursa 
ile aynı orana çekile- 
ceğini müjdeledi.

Komisyon farkları 
mn ucuz seyahat, ek 
otobüs seferlerinin 
konulması, daha 
sağlıklı ve konforlu 
ulaşımın sağlanması 
gibi etkenlerle 
Gemliklilere dönece 
ğini belirten Aybey, 
hazırladıkları Kent 
sel Dönüşüm Proje 
leri ile de otopark 
alanları yaparak 
trafik yükünü azalta
caklarını bildirdi. 
Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesi'nde 635 
hektarlık yeni imara 
açılan sahaya 
ilköğretim okulu ve 
lise yapma sözü 
veren Cemal Aydın 
Aybey, bu bölgeye 
ayrıca sosyal 
tesisler, yeşil alan
lar, resmi kurumlar, 
sağlık ocağı, camii, 
çocuklara ve gençle 
re yönelik oyun ve 
spor alanları yapa 
caklarını ifade etti.

Eğitim-Sen Gemlik 
Şube Başkanı Ali 
Soygan ve yönetici
leri tarafından 
karşılanan Fatih 
Güler ve CHP 
Gemlik meclis üyesi 
adaylarına öğretmen
ler, Gemlik 'teki 
eğitimle ilgili sorun
lardan, ilköğretim 
okulu yetersizliği 
yüzünden halen bazı 
okulların sınıflarında 
55 - 60 öğrencinin 
öğrenim gördüğünü 
ayrıca, Türkiye gene 
linde olduğu gibi üni 
versite gençliği için 
yurtların yetersiz kal 
ması nedeniyle üni 
versite öğrencilerinin 
tarikatların kuşatması 
altına alındığını 
söylediler.
CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler de Gemlik'in 
ileride 5000 öğrenci 
nin öğrenim göreceği 
bir üniversite kenti 
olmasını bekledikleri
ni, bir süre önce bir 
bakan tarafından Bur 
sa'da İkincisi kurul
ması düşünülen üni 
versitenin Gemlik'e 
açılacağını, ancak 
bunun teknik üniver
site olacağının söy 
lendiğine dikkat çe 
kerek, "Acaba Gemlik 
Yerleşkesi içindeki

Hukuk Fakültesi'nin 
Bursa 'ya kaydırılma 
sının kılıfı mı aranı 
yor" dedi. 
Belediyelerin 
Atatürkçü kuşaklar 
yetiştir mek amacıyla 
yurtlar yapması 
gerektiğine ancak bu 
yurtların yerleşke 
içine değil kent içine 
yapılmasını daha 
doğru bulduğu nu 
söyleyen Güler, kent 
halkı ile öğrencilerin 
kaynaşarak bu 
sayede kentin sosyal 
yaşamı ve ekonomi
sine öğrencilerin 
daha çok katkı sağla 
yabileceğini belirtti. 
Gemlik'te yurt kadar, 
hatta ondan daha 
önce ilköğretim okulu 
açığı olduğuna dikkat 
çeken Fatih Güler 
bazı okulların sınıfla 
rında 55 -60 öğrenci 
nin ders yaptığını 

bildiklerini, seçim 
kampanyası boyunca 
hiçbir vaat vermediği
ni verdiği tek vaadin 
en az iki adet ilk 
öğretim okulunu 
Gemlik'e kazan 
dırmak olduğunu 
söyledi.
Öğretmenlere bir 
öneri de sunan Fatih 
Güler, Gemlik'te çok 
kısıtlı olan çocuk 
parkları ve oyun alan
ları sayısını artırın- 
caya kadar ilk aşama
da okul bahçelerinin 
yaz aylarında çocuk 
parkları olarak hizmet 
verebileceğini bunu 
kendilerine önerdiği
ni, belediyenin olası 
zararları karşılaması 
mn basit olduğunu, 
önemli olanınn çocuk 
ların güven içinde 
oyun oynayabileceği 
alanları yaratmak 
olduğunu söyledi.
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Sosyal devlete ne oldu?
Dün, bir işim nedeniyle 

Hükümet Konağı’nda idim.
Kaymakamlık katında 

Devletin Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı’nın 
kapısının önü ana baba günü...

Bu görüntüyü çoğu zaman 
hep görebilirsiniz.

Gencinden yaşlısına, özür
lüsünden sağlamanına onlarca 
insan devlete babanın kapısına dayanmış, 
yardım bekliyor.

Sapasağlam insanlar üç beş kuruşluk 
yardım için saatlerce kapı önünde alacağı 
yardımın neticesini öğrenmeye çabalıyor.

Bir bayan iki koltuk değneği ile kapının 
önünde..

Genç bir adam, kapıyı zorlayıp içeriye 
girip, dilekçesinin ne olduğunu soruyor.

Vakfın kömür dağıtacağını duyunca 
hemen dilekçe vermiş..

İçerideki bayan, dili döndüğünce daha 
önce kömür alanlara bu kez kömür veril 
meyeceğini söylese de dinleyen kim...

Genç bir bayan yanında 3-4 yaşlarında kızı 
ile gelmiş Vakfa..

Elinde bir sürü kağıt.
Ne olur benim işimi yapın diye yakarıyor...
Genç görevliler dilleri döndüğünce bayana 

anlatıyorlar, "Yasa gereği eşinizin gelmesi 
gerekir. Eşinize sorular sorayacağız.” diye..

Bayan ısrarcı..
Gitmek istemiyor..
-Gelmiyor beyim, ne yapayım..
Görevli ne yapsın..

Güne Bakış
Kadri ĞÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Kaç kez anlattım diyor bayana, başka yolu 
yok gelecek.

Genç görevli gelen eğitim düzeyi düşük 
insanlara söz anlatmakta zorlanıyor.

Kapı açılınca birkaç kişi birden giriyor 
içeriye..

Herbiri devletin dağıttığı üç beş kuruşluk 
yardımı almanın peşinde..

Kiminin gerçekten muhtaç olduğu belli 
oluyor.

Kimisi sıkılıyor, utanıyor...
Koltuk değnekli kadın, zar zor masadan 

destek alarak, görevliye:
"Evladım, benim yiyeceğim bitti. Ne 

zaman dağıtacaksınız yiyecek” diyor.
Görevli dili döndüğünce anlatıyor, bu 

yardımların Valilikten geldiğini, önce yardım 
alanların İkincisinin alamayacağını, hiç 
almayanlara verileceğini.

Ama anlamak istemiyor kadıncağız.
Belli ki o yiyeceğe muhtaç..
Devlet vatandaşına iane dağıtan bir kurum 

haline gelmiş.
Kimisi yeşil kart peşinde, kimisi aylık üç 

beş lira maaş, kimisi kömür, kimisi yiyecek, 
kimisi ilaç...

Neysek! bizim Vakıf, buzdolabı, 
televizyon, koltuk takımı, fırın dağıt
mıyor seçim öncesi..

Tunceli de suyu olmayan köylüye 
çamaşır makinesi dağıtıyor sosyal 
devlet!

Bu nasıl sosyallikse..
Gemlik’e kömür gelmiş..
Seçim öncesi bunu dağıtmak bence 

sakıncalı-
Seçim sonrasına bırakmalı dağıtımı..

• Devlet eskiden balık tutmasını öğretirdi 
vatandaşına..

Balık tutarsa, akşam evine yemek götüre
bilsin diye.

Oysa, AKP iktidarı 7 yıldır, devleti sosyal 
olmaktan çıkardı, yardımsevenler derneğine 
dönüştürdü.

Sadaka kültürü geliştirildi.
Ekmeği olmayana ekmek, odunu olmayan 

odun, kömürü olmayana kömür, parası 
olmayana para...

Devlet muhtaç olana ihtiyacı olanı verdiği 
sürece sosyal devlet olmaktan çıkar, sadaka 
dağıtan devlet halini alır.

İnsanlar herşeyi devletten bekler olur.
Devlet muhtaç olana iş verebilmenin yol

larını açmalı, işsizleri issizlik sigortası kap
samına sokmalı..

İMF’den para dilenip, halkına para dağıtan 
bir devletin iki yakası biraraya gelmez.

Üretmeyen, hazır yiyen bir toplum yaşaya
maz.

İç borç, dış borç büyür de büyür.. 
Düyün-u Umumi günlerine döneriz.

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 Emlâk Alim, Satım ye 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 65.000 YTL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazh Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pîmapen, laminant parke 65.000-YTL 

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 
_ _ _ _ _ _ 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 

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 sATİLIK VİLLA VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
™ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL
r\v/l\ı L-Z. IVI/AI’İL/AIv/AL-1

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Yaşam 
Atölyesi doğa 
sporları kolu 
24 kişi ile Hayriye, 
Mecidiye, Armutlu 
ve Çaldere kany
onunu gezdi. 
Gemlik'ten yola 
çıkan ekip, Hayriye 
köyüne 2 km kala 
vasıtalarından 
inip yürüyüşe 
başladılar. Havanın 
başlarda çok soğuk

olmasına rağmen 
parlak güneş 
sayesinde yavaş 
yavaş ısınmaya 
başlayan yürüyüş 
ekibi, 
nefis manzaralarını 
seyre dip doğa 
fotoğrafları çektiler. 
Turu düzenleyen 
Ünal Özbostanlar'ın 
rehberliğinde 
serüvenciler, daha 
sonra Mecidiye köy

kahvesine vardılar. 
Daha sonra, Armutlu 
kaplıcalar bölgesine 
varan gezginler 
burada vasıtalarına 
binip Haziran 
ayında yürüyecekleri 
Çaldere kanyonuna 
geldiler.
Daha sonra kafile 
20 km lik bu turu da 
neşe ile bitirmenin 
sevinciyle vasıtaları
na binip Gemlik'e

döndüler.
Yaşam atölyesi 15 
Mart'ta Selimiye, 
Aldere, Esenköy 
parkurunu yürüye
cekler. Katılımcıların 
yasamatolyesi. 
blogspot.com ile 
Dr Ziya Kaya 
Mahallesi 1 No'lu 
Aralık Kuaför 
Abbas’tan bilgi 
alabilecekleri 
bildirildi.

KAMPA
“_2009 Sezonu kg^ıtlan^ kam^an^L 

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.

SBS've 
Başvurular 

başladı
İlköğretim 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin 
gireceği Seviye Belir 
leme Sınavı'na (SBS) 
başvurular başladı. 
Sınava başvuracak 
öğrencilerin velileri, 
öğ rencinin T.C Kim 
lik Numarası ile 10 TL 
sınav ücretini 20 Mar 
ta kadar Ziraat Banka 
sı, Türkiye Vakıflar 
Bankası veya Türkiye 
Halk Bankası şubele 
rinden birine "Kurum 
sal Tahsilat Progra 
mı" aracılığıyla yatı 
racak. Öğrenci, 
sınav ücreti yatırdığı 
banka dekontunu 
saklayacak.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı 

02.01.2009 tarihinde kay
bettim. Hükümsüzdür.

AYŞEAKTAŞ

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

KAYIP
Gemlik Vergi Dairesi’ne 
kayıtlı 3460038414 vergi 

numarasına ait merkez ve 
şubelerimizin vergi 

levhalarını kaybettik.
Hükümsüzdür.

ERDU GIDA DANIŞMANLIK 
İNŞ. MAKİNE SAN. ve 

TİC. LTD. ŞTİ.

Düze çıktık amma!...

Haftalardır stres içinde yaşanan günler 
belki de geride kaldı ancak benim görü 
şümle Gemlikspor'da sıkıntılar yeni başla 
yacak gibi.

Hürspor karşısında kazanılan 1-0'hk gali 
biyet inanın 10-0 galibiyet gibi. Kimse tek 
sayılı farka aldanmasın çünkü bizim gibi 
Hürspor'un da ölüm kalım maçı idi ve son 
şans Gemlikspor'a güldü.

Kazanmak çok güzel, seneye yine süper 
ligde oynamak daha da güzel olacak. 
Buraya kadar her şey çok güzel gitti, ufak 
tefek aksamalarla amacımıza ulaşmış 
gibiyiz.

Şimdi ise önümüzde deplasmanda İne 
göl Kurtuluş ve kendi sahamızda oynaya
cağımız Altınokspor maçları var. Büyük 
olasılıkla süper kümede kalacağız.

Sıkıntının en büyüğü ise bundan sonra 
başlayacak gibi gözüküyor. Gemlikspor, 
kulübün şimdiki başkanı Orhan Koç’un 
omuzlarına adeta yüklenmiş gidiyor, peki 
nereye kadar gidecek, bunu hiç düşünen 
ve soran yok.

Takım iyi, maçlarda iyi gidiyor. Orhan 
Koç parayı veriyor ve sıkıntı yok.

Bir zamanların büyük başkanı olarak ** 
lanse edilen Faruk Güzel içinde aynı 
sözler, yani iyi başkan deniyordu, ancak 
Faruk Güzel sonunda isyan etti. Neden 
hep ben dedi, Gemlik'te başka insan yok 
mu, diyerek takımı bıraktı.

Bırakmakta haklı da. Şimdi aynı şeyi 
Orhan Koç yapacak, sanayi kenti diye 
övündüğümüz Gemlik. Bursa'nın liman 
kenti diye gurur duyduğumuz Gemlik. 
Zenginliğiyle bir çok il ve ilçenin rakip ola
mayacağı Gemlik. Belediyesinin borçsuz 
olması ve kasasında para olduğu için 
Bursa'nın en zengin belediyesi olarak 
konuşulan Gemlik.

Sonra ismini taşıyan Gemlikspor için 
elini cebine atmayan ve maçlarına dahi git
meyen bir Gemlik. Halkımız da duyarsız, 
biz Gemlik'i seviyoruz diyenlerde duyarsız.

Dışarıdan bakıldığında Gemlik başka, 
Gemlik şöyle, Gemlik böyle, Gemlik'te para 
var, en güçlü takım kurulur diyenler belki 
de doğru söylüyorlar ancak işin gerçeğini 
bilen yok.

Gemlik'te her kes zengin olabilir, sanayi * 
si, limanı, güçlü belediyesi olabilir. Ama 
sporu seven, spor yapacak gençlere des 
tek verecek hiçbir siyasetçisi ve yerel 
yöneticisi halen bulunmuş değil.

Spor sadece futbol değil, bunun voley
bolu var, basketbolü var, masa tenisi, min
der sporları var. Gemlikspor ilçedeki 
yüzlerce gence spor yaptırabilmek için 
çaba gösteriyor.

Peki bu gençlerin ihtiyaçlarını, yani 
maddi giderlerini kim karşılayacak.

Orhan Koç'lar belki bitmez, ama onların 
bitmesini değil, onlara destek olunması 
gerektiğini bilmeliyiz.

Biz Gemlik olarak ismimizi taşıyan bir 
kulübü ayakta tutamazsak geldiğimiz yer
lerin çok altına dönebiliriz.

Bu böyle bilinsin.

blogspot.com
http://www.alporganizasyon.com
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Emekli aylıkları daha 
hızlı bağlanacak

Sosyal Güvenlik 
Kurumu, sigortalı 
ların, emekli aylığı 
bağlama süresini en 
aza indirmek için 
bir dizi tedbir aldı. 
Alınan bilgiye göre, 
emekli aylığı bağla
ma sürelerinin 
kısaltılması konu 
sunda bir süredir 
çalışma yapan ku 
rum, bu konuda 
alınacak tedbirlerle 
ilgili genelge 
hazırladı.
"Aylık Bağlama 
Sürelerinin Kısaltıl 
ması" konulu genel 
ge, kurumun mer 
kez ve taşra teşki
latına gönderildi. 
Genelgede, sigortalı 
ve hak sahiplerine 
gelir ve aylık 
bağlanması işlem
lerinin kurumun 
temel misyonları 
arasında yer aldığı 
belirtildi.
Hızlı, etkin ve verim 
li hizmet sunumu 
gerçekleştirilmesi 
amacıyla aylık 
bağlama sürelerinin 
kısaltılmasına yöne
lik tedbirler alınarak 
bunların takibinin 
yapıldığı ifade edi 
len genelgede, an 
cak Sosyal Güven 
lik Reformu ve yapı 
lanma çalışmaların
da aylık bağlama 
sürelerinin istenilen 
düzeye gelmediği,

bu durumun da si 
gortalılarm sızlan
ma ve şikayetlerine 
neden olduğuna 
yer verildi. 
Genelgede, bu 
nedenle söz konusu 
olumsuzlukların 
giderilmesi, iş ve 
işlemlerde yekne
saklığın sağlanması 
ve gelir/ayhk bağla
ma sürelerinin en 
aza indirilmesiyle 
ilgili bir dizi tedbir 
alınmasının karar
laştırıldığı bildirildi. 
Buna göre, Sigortalı 
Tescil ve Hizmet, 
Yurtdışı Borçlanma 
ve Tahsis İşlemleri 
Daire Başkanlıkları 
ile kurumun il ve 
merkez müdürlük
lerindeki uzantısı 
olan tahsise 
hazırlık, tahsis 
ve tahsis sonrası 
servislerinin 
uzantıları taşra 
teşkilatında 
oluşturulacak 
ve fiziki imkanlar 
dahilinde birleşme 
en kısa sürede 
sonuçlandırılacak. 
Fiziki imkanların 
elverişli olmaması 
durumunda 
tahsis birimleri 
arasında gereksiz 
havale ve yazışma 
yapılmadan aylık 
bağlama işlemleri 
en kısa sürede 
sonuçlandırılacak.

KAYIP Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

CEMALTUNÇER

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

NÖBETÇİECZANE
3 Mart 2009 Salı 

DEMİRİZ ECZANESİ 
Demirsubaşı Mh. Ş.Cemal Sok. 
No:14 Tel: 5132974 GEMLİK

Evinizden veya işyerinizden Part time 
çalışacak tanıtım danışmanları www.megabasari.com 

0 532 287 17 83 -514 43 12

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 1TO
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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 Tanm Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
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
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 28 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 5131212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 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

B 
F

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

BELEDİYE

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

1 fiC 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 94II >1 AKCAN PETROL 513 10 79

MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GemlikKBrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3295 

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 
RECEPIVEDIK2 
11.00-12.15- 
14.00-15.15- 
16.30 • 17.45- 
19.00 - 20.15- 
21.30-22.30-

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

http://www.megabasari.com
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Gemlik’e hizmet için 
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• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ »RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ »HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTI RMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞİZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 

. DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ .^Receıı ftYGÜN

|Knrvtaş:1973 ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Son 4 aylık dönemde sofralık zeytin ihracatının yüzde 10 arttığı bildirildi"

Rmkiriil ihracatı Mı
’ Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğ 
lu, Birlik’in son 4 aylık döneminde ihracatın arttığını ve 6 
milyon 200 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi. 
Taviloğlu, Bursa milletvekillerinin de görev yaptığı TBMM 
Zeytin ve Zeytinyağı Araştırma Komisyonu’nun tespit 
ettiği çözümlerin bir an önce hayata geçirilmesini 
isterken, “Uygulanan politikalar ve girdi maliyetlerinin 
yüksekliği nedeniyle zor durumda olan tarım sektöründe 
sıkıntı global kriz ile daha da katlanıyor" dedi. Sayfa 2’de

■■ ’-t. FGüne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Siyaset sertleşiyor
Ankara’nın siyaseti sertleştirmesi, yerele de yansıy

or..
Başbakan ve muhalefet partilerinin her ortamda yap

tıkları konuşmaları dikkatle dinlerseniz, sinir sistemi
niz bozulur.
. Ben, bir süredir siyasi konuşmaları izlemiyorum. 5 del

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan açıklama
da, aidat borçlarının gecikme zamlarının tamamına af 
getirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “Üyelerin oda 
ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğe ödenmiş 
aidat borçlarına ait gecikme zamlarının tamamı ile bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde 
üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların Birliğe 
olan aidat borçlarının tamamının ödenmesi halinde bu 
borçlara ait gecikme zamları silinecekttir" denildi.

g l-ATIH MEHMETUULER
' Gemlik Belediye Başkanı Adayı
________________________ _

O SİZDEN BİRİ

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

TECRÜBE

spgemlik.org
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

i Buluşma Marmarabirlik ihracatı amırılı
Yavuz hırsız....

Valla bizim ülkede öyle şeyler oluyor ki.. 
İnsanın aklı havsalası duruyor.
Hani şu bir Deniz feneri davası var ya., 

v. 7 bilmem ne diye anılıyor. Ucu da 
Türkiye’den birilerine dokunuyor.

Nerelere dokunduğu çıkan cırtlak ve 
gergin sesten de belli ya..

İşte o davanın sanıkları oldukları alman 
mahkemelerince kesinleşenler şimdi 
yavuz hırsız ev sahibini bastırır örneğin 
de olduğu gibi CHP hakkında dava açı 
yorlarmış..

Evet yanlış duymadınız CHP yani Cum 
huriyet Halk Partisi hakkında..
Adamlar hem suçlu hem güçlü..
Din iman kitap diyerek, vicdanları hare 

kete geçirerek para toplayacaklar..
Sonra topladıkları paraları iç edecekler..
Ardından da onların ipliğini pazara çıkar 

dığı için CHP’nin.. Aydın Doğan medyası 
mn, Cumhuriyet Gazetesi’nin üzerine 
gidecekler.

CHP’ye dava açacaklar..
Aydın Doğan’a maliye eliyle para cezası 

yaptırımı uygulayacaklar..
Cumhuriyet Vakfı’nın ortaklık yapısını 

incelemeye alacaklar..
Yok ya...
Yağma Hasan’ın böreğiydi..
Ye babam ye..
Ha bir şey daha..
Dün..
Eski Pazar Caddesi’nde siyah plakalı bir 

makam arabasına rastladım.. Forsu da 
var..

Yakından inceledim..
Osmangazi Belediyesi yazıyor.
Merak ettim..
Hafif bir araştırma yaptım..
Meğer Osmangazi Belediye Başkanı, 

Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı 
Gemlik’teki adaya destek vermek üzere 
ziyarete gelmiş.

Eee... İmam cemaat meselesi...
İmam uçakla dolaşırsa cemaatin taksiye 

binmesi vakai adiyeden.
Evet sevgili okurlar..
AKP hükümeti hukuk devletinin içini 

boşaltıp hukuku askıya almıştır. Bir taraf 
tan Ergenekon yalanı ile Cumhuriyetçi, 
Kemalist aydınları, Mustafa Kemal'in 
askerlerini çete ve mafya ile suçlayarak 
hukuk cinayeti işlemeye devam ederken, 
diğer taraftan Türkiye Cumhuriyetini 
adım adım tasfiye etmektedir.

AKP hükü meti meşruluğunu kaybet
miştir.

Türk milleti, AKP hükümetinin ülkeyi 
yönetmesine müsaade etmemelidir.

Çözüm: CHP; bütün diğer siyasi parti
leri, üniversiteleri, sivil toplum kuruluş 
larını, Türk Milletini yanına alarak Atatürk 
ve Cumhuriyette birleşmeli ve "meşru
luğunu kaybetmiş AKP hükümetini isti
faya zorlamak" için bütün hukuksal ve 
demokratik yolları eyleme dönüştürme 
nin önderlik ve öncülüğünü yapmalıdır.

Karşı devrimin ayak sesleri iyice yak
laştı..

İş işten geçmeden..
Sandık...
En doğal meşru hak..
Ve önümüze gelen en hukuksal fırsat.. 
Mutlaka sandığa gidelim...

Türkiye'nin toplam 
ihracatında büyük 
düşüş yaşanırken, 
Marmarabirlik son 
4 aylık dönemde 
ihracatını yüzde 
10 oranında artırdı, 
6 milyon 200 
bin dolar döviz 
geliri sağladı. 
Başkan Taviloğlu, 
Bursa milletve 
killerinin de görev 
yaptığı TBMM 
Zeytin ve Zeytin 
yağı Araştırma 
Komisyonu'nun 
tespit ettiği çözüm
lerin bir an önce 
hayata geçirilme 
sini istedi.
Türkiye'nin toplam 
dışsatımı son zaman 
larda büyük oranda 
düşerken, Marmara 
birlik son 4 aylık 
dönemde sofralık 
zeytin ihracatını 
yüzde 10 artırdı. 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu, global ekonomik 
krizin etkisiyle pek 
çok işletmenin ka 
pandığı bir dönemde 
ihracatını yüzde 10

Duralı, “Bu haksızlık giderilmeli”
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AND-SEN Bursa İl 
Temsilcisi Ahmet 
Durak, konuyla ilgili 
yapmış olduğu açık
lamasında; "657 
Sayılı Devlet Memur 
lan Kanunu'nun 4/C 
maddesine göre Ba 
kanlıklara bağlı çe 
şitli dairelerde oldu 
g"u gibi Milli Eğitim 

akanhğı'nda da ge 
çici personel çalış 
tırılmaktadır. Fakat 
bu arkadaşlarımız 
ülkemizde çalışanlar 
arasında belki de en 
mağdur olan kesimi 
oluşturmaktadırlar. 
Bu haksızlık gide 
rilmeli" dedi.
Durak, bu konumda 
çalıştırılan arkadaş 
(arının her yıl iki ay 
işten çıkarılmakta 
olduklarını ve hizmet 
söz (eşmelerinin fes
hin de, ihbar, kıdem 
ve sair adlar altında 
her hangi bir tazmi
nat ödenmediğini 
belir terek, "Bu arka 
daşlarımızın her yıl 
iki ay işten çıkarıl 
maları sebebiyle 
hem 4/C'li arkadaşla 
nmız mağdur olmak
tadır, hem de görev 
yaptıkları kurumların 
isi aksa maktadır. 
Âlmış oldukları 
maaşları memur ve

artıran Marmarabir 
lik'in bu başarıyı, 
bir taraftan yaşadığı 
sıkıntı nedeniyle 
üreticinin, diğer 
taraftan da bazı 
siyasilerin anlamsız 
baskılarına rağmen 
yakaladığını söyledi. 
Marmarabirlik Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Refi Taviloğlu, 
kasım-şubat aralığın 
daki 4 aylık dönem 
de, sofralık zeytin 
ihracatını yüzde 10 
artırdıklarını belir 
terek, "Son aylarda 
dünyada yaşanan 
ekonomik kriz 

diğer sözleşmeli 
çalışanlardan daha 
düşüktür. Şu an itiba 
rıyla istihdam edilen 
4/C'li personele, tah
sil dereceleri dikkate 
alınmak suretiyle 
çok komik bir şekil 
de brüt aylık ücret 
örenmektedir. Bu 
ücret, tahsil duru
muna göre 600 TL 
ile 800 TL arasında 
çok komik rakam
lardır. Günümüzün 
şartları dikkate alın 
diamda bu aylık ge 
lirle geçinebilmenin 
zorluğu gün gibi 
ortadadır. 4/C'li geçi
ci personelin aylık
ları, yaptıkları işe 
asla ve asla uygun 
değildir ve oldukça 
onur zedeleyicidir. 
Uhdelerine verilen 
her görevi, çalışma 
saatlerine bağlı kal 
maksızın yapmaları

bütün sektörlerde 
etkisini gösterirken, 
Marmarabirlik'in 
tutarlı, temkinli 
politikaları 
sayesinde ihra
catımız arttı.
Kasım 2008-Şubat 
2009 dönemini 
kapsayan 4 ayda 
yaklaşık 6 milyon 
200 bin dolar 
değerinde bin 700 
ton sofralık zeytin 
ihracatı gerçek
leştirdik ki, bu da 
geçen yılın aynı 

dönemine göre 
bedelde yüzde 4, 
miktarda yüzde 
10'luk artış de 
mek..." dedi.
Taviloğlu, gösterge 
olması açısından, 
Ege Zeytin ye 
Zeytinyağı İhra
catçıları Birliği 
aracılığıyla yapılan 
toplam zeytin ve 
zeytinyağı ihracat 
rakamlarını da 
hatırlattı. Taviloğlu, 
aynı dönemde 
Ege'den yapılan 
sofralık zeytin ihra
catının miktar olarak 

na rağmen bunun 
karşılığında her 
hangi bir ek ödeme 
de alamamaktadırlar. 
Çalıştıkları her ay 
için en çok 1 gün üc 
retli izin verilmekte 
olup, bunun aşılma 
sı halinde aşan kı 
sim için ücret öden
memektedir. Yıl için 
de doktor raporu ile 
kanıtlanan hastalık
lar için çalıştıkları 
her 4 ay için iki gü 
nü geçmemek üzere 
ücretli hastalık izni 
verilebilmekte, rapor 
süresinin iki günü 
geçmesi halinde aşı 
lan kısım için yine 
her hangi bir ücret 
ödenmemektedir.
4/C kapsamında 
çalışan arkadaşları 
mız da, kamuda 
süreklilik arz eden 
ve memurlar eliyle 
yürütülmesi gereken 
bütün görevleri yap
maktadırlar. Bu ne 
denle 4/C statüsün
deki geçici perso 
nelin, 657 Sayılı 
Devlet MEMURLARI 
Kanunu'nun 4/C 
maddesinde gerekli 
yasal düzenlemele 
rin yapılıp, kadroya 
geçirilerek, devlet 
memurlarıyla aynı 
haklara sahip olma 
lan sağlanmalıdır. 
And-Sen için Bakan 

yüzde 4 artmasına 
karşılık, bedel 
olarak yüzde 10 
gerilediğine 
dikkat çekti. 
Taviloğlu ayrıca, 
Ege'den yapılan 
sofralık zeytin 
ihracatında 
ortalama kilogram 
fiyatı 1,29 ile 2,36 
dolar arasında 
değişirken, 
Marmarabirlik'in 
ortalama kilogram 
fiyatının, anılan 
dönemde 3,49 ile 
3,70 dolar arasında 
gerçekleştiğini 
bildirdi.

HER TÜRLÜ 
OLUMSUZLUĞA 
RAĞMEN!
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Taviloğlu, 
uygulanan politika 
lar ve girdi maliyet
lerinin yüksekliği 
nedeniyle zaten zor 
durumda olan tarım 
sektöründe 
sıkıntının global 
krizle daha da kat
landığını belirtti.

lığımız bünyesinde 
görev yapan memur, 
hizmetli, aşçı, say
man, şef gibi kadro
lar bizim için nasıl 
bir önem arz ediyor
sa 4/C kapsamında 
çalışan arkadaşları 
mız da bu kadrola 
nmız kadar önem
lidir. And-Sen olarak 
nasıl ki kadrolarımız 
için mücadele veri 
yor ve onların mağ
duriyetlerinin gider
ilmesi için uğraşı 
yorsak 4/C kapsa 
mında görev yapan 
kardeşlerimiz içinde 
mücadelemiz sonu 
na kadar devam ede
cektir. Bu arkadaşla 
rımızın mağduriyet
lerini her zeminde 
gündeme taşıyarak 
sorunlarının gideril 
mesi için elimizden 
ne geliyorsa onu 
yapmaya devam 
edeceğiz. Sendika 
olarak bizler 4/C 
kapsamında görev 
kardeşlerimizi de 
eğitim çalışanlarının 
ayrılmaz bir parçası 
olarak görüyor ve 
ayrım yapmaksızın 
bu arkadaşlarımızın 
sorunlarını da her 
zeminde gündeme 
taşıyoruz ve bundan 
sonra da taşımaya 
devam edeceğiz 
dedi.
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ATM hırsızları suçüstü yakalandı Ya-ıYORUM
Bursa'da ATM 
cihazlarına düzenek 
kurup, para çek 
meye gelen vatan
daşları, kartlarını 
sıkıştırarak soyan 
4 kişilik şebeke 
düzenlenen operas 
yonla çökertildi. 
Suçüstü yakalanan 
zanlıların üzerinden 
şehir genelinde bir 
bankaya ait ATM 
cihazlarının adres
lerinin yazılı olduğu 
liste ele geçirildi. 
Zanlıların kullandığı 
çalıntı otomobile de 
el konuldu.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, özellikle 
Ziraat Bankası 
ATM cihazlarına 
yerleştirilen özel 
bir aparatla vatan
daşların dolandırıl
ma olaylarının art
ması üzerine Güven 
Timleri özel bir 
çalışma başlattı. 
ATM cihazlarına 
para çekmeye gelen 
vatandaşların ban 
kamatik kartlarını,

Yoldan çıkan beton mikseri devrildi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
yağışlı havanın 
etkisiyle yoldan 
çıkarak şarampole 
yuvarlanan 
beton mikserinin 
sürücüsü şoför 
mahallinde sıkıştı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Murak Arık

Bursa’da 4 tabanca ele geçirildi
Bursa Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş 
Şube ekipleri biri 
kuru sıkı 4 tabanca 
ele geçirdi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
Emniyet Müdürlüğü

Diş fırçası hırsızlığı kameraya takıldı
Bursa'da, girdikleri 
markette, 50 adet 
diş fırçası çalan 1'i 
kadın 4 kişi, güven
lik kamerası tarafın
dan saniye saniye 
görüntülendi. Büyük 
bir titizlikle çaldıkları 
fırçaları montlannın 
cebine koyan zan
lılar, kasaya aldıktan 
limonun parasını 
ödeyip çıktı.

kurdukları özel 
düzenekle sıkıştırıp, 
ardından da yardım 
amaçlı şifreyi sora 
rak banka hesapla 
rım boşaltan_şahıs- 
ların yakalanması 
için Güven Timleri 
bir aylık bir hazır
lığın ardından 
harekete geçti. 
Merkez Yıldırım ilçe
si Kurtuluş Cadde 
si'nde güven timle 
rinden bir ekip yo 
ğun olarak kullanı 
lan bankamatik 
önünde kuyruğa 
girdi. Bu sırada 
dört kişi, kocasının 
emekli maaşını 
çekmek için kartını 
bankamatiğe sokan 
ama kartı sıkışan 
Vaide Karadeniz'in 
çevresini sardı.
Zanlıların yardım 
amacıyla kartının 
şifresini sordukları 
Vaide Karadeniz'in 
yanında bulunan kızı 
durumdan şüphe 
ederek, yanlış şifre 
verdi. Bu sırada 
çeteyi takip amacıy
la kuyrukta olan po 
lis memuru da des 

idaresindeki
16 BC 091 plakalı 
beton mikseri 
Bursa-İzmir karayolu 
Uludağ Üniversitesi 
kavşağı yakınlarında 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
yoldan çıkarak

Asayiş Şube 
ekipleri, hafta 
sonu kentin 
muhtelif yerlerinde 
asayiş uygulaması 
yaptı. İnönü 
Caddesi ve Yeni 
Yalova yolunda

Edinilen bilgiye gö 
re, bir markete gelen 
1'i kadın 4 kişi, önce 
market görevlilerini 
gözetledi. Kadın, te 
miziik ürünleri reyo 
nunda oyalanırken 
zanlılardan biri de 
gazete okuma numa 
rası yaptı. Diğer iki 
zanlı ise diş fırçası 
reyonundaki 50 adet 
fırçayı büyük bir 

tek isteyerek, kadın 
gittikten sonra kar 
tını çıkartmaya çalı 
şan zanlıları suçüstü 
gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan 
zanlılar Kazım T. 
(50), Durak A. (39), 
Mustafa S. (49) ve 
Fikret G.'nin kolay 
kaçmak için banka 
yanında çalışır halde 
bıraktıkları otomo
bilin de çalıntı 
olduğu anlaşıldı. 
Durak A.'nın 16 ayrı 
olaydan, Mustafa 
S.'nin 11 olaydan ve 
Fikret G.'nin de 3 
ayrı olaydan kaydı 
olduğu ortaya çıktı. 
Araçta yapılan ara
mada, ATM cihazın
da kartların sıkıştırıl
masını sağlayan ve 
kart giriş yuvasına 
monte edilen 11 adet 
iki ucu yapışkanlı 
aparat ile zanlılardan 
birinin üzerinde Bur 
sa'daki Ziraat Ban 
kalarının yerlerini 
gösteren bir liste 
bulundu.
Zanlıların, Ankara 
dan çatarak sahte 
plaka taktıkları araca 

şarampole yuvar
landı. Devrilen 
mikserde sürücü 
Arık, şoför 
mahallinde sıkıştı. 
Olay yerine çağrılan 
itfaiye ve sağlık 
görevlileri tarafından 
çıkarılarak ambu
lansa konuldu. 
İlk müdahelesi 

yapılan çalışmalarda 
'Korku ve panik 
oluşturacak şekilde' 
mesken mahalde 
havaya ateş açmak 
ve 6136 sayılı 
kanuna muhalefet
ten silah bulundur

ustalıkla montlarına 
koydu. Ardından 
sebze reyonundan li 
mon atan zanlılar, ka 
sadan limonun para 
sini ödeyerek çıktı. 
Market görevlileri, 
diş fırçalarının azal 
dığını görünce kam
era kayıtlarını incele
di. Yapılan inceleme 
de 4 kişilik şebeke 
nin olayıgerçek- 

el konuldu. Emniyet 
te yapılan inceleme 
de 4 kişilik banka
matik çetesinin 9 
ayrı olaya karıştıkları 
belirlendi. 
Sorgulamaları ta 
marnlanan 4 zanlı, 
"Dolandırıcılık, esrar 
maddesi bulundur
mak ve oto hırsızılğı' 
iddiasıyla adliyeye 
sevk edildi. Zanlılar 
emniyetten çıkarıl
maları sırasında ga 
zetecilerin sorularını 
cevapsız bıraktı. 
Polis yetkilileri, 
bankamatiklerden 
para çeken vatan
daşları uyararak, 
kartlarının herhangi 
bir şekilde cihazda 
sıkışması durumun
da kimseye şifre 
söylememelerini ve 
hemen 155 polis 
imdat telefonunu 
aramalarını istedi. 
Emniyet yetkilileri, 
"Şifrenizi birileri 
istiyorsa ve verir 
şeniz, biliniz ki 
soy u I uyorsu n uzdu r. 
Bu durumda hemen 
polisi arayın" 
uyarısında bulundu.

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

Diş Hekimi
Özcan VURAL

Gülelim mi, ağlayalım mı?...

ambulansta yapılan 
Arık, Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yaralı 
sürücünün sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenilirken 
kazayla ilgili 
başlatılan soruş 
turma sürüyor.

mak suçundan 
olmak üzere, 
4 tabanca ele 
geçirilirken, 
aralarında 
gazinocuların da 
bulunduğu 4 kişi 
göz altına alındı.

leştirdiği belirlendi. 
Market müdürü Öner 
İnce, "Yaklaşık 500 
TL değerindeki fır 
çaların olmadığını 
görünce kamerayı 
inceledik. Gerçek 
kısa sürede anlaşıl 
dı. Güvenlik güçleri 
görüntüleri incelem
eye aldı" dedi. 
Olayla ilgili soruş
turma sürüyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan meydanlar da 
Esip, gürlüyor. Herkese hücum ediyor, 

Doğan grubunun gazetelerini almayın 
diyor...

Başbakan Erdoğan’ı dinlerken ‘bitmişiz’ 
dedim..

Biz ölmüşüz de ağlayanımız yok..
Aslında bana sorarsanız işin doğrusu 

şu..
Başbakan çaresiz..
Resmen havlu attı..
Deniz Baykal’a, Devlet Bahçeli’ye diyor 

ki; “İşsizliğe çare söyleyin o çareyi yerine 
getirmeyen bir Tayyip Erdoğan varsa ben 
siyaseti bırakmaya hazırım.”

Demek ki kendisi çözüm üretemiyor.. 
Aciz durumda..

Koy vermiş gitmiş..
Muhalefetten medet umuyor..
Her konuyu ‘en iyi bilen adam’, muhale

feti sık sık, “siz ekonomiden ne anlarsınız, 
iki koyun dahi güdemezsiniz” diye eleşti 
ren, Türkiye’yi uçurduğunu söyleyen 
Başbakan, 79 yılda yapamadıklarını altı 
yılda yaptım diye böbürlenen kişi, işsizlik
ten söz açılınca çaresiz..

Oyun planı yok..
Ne yapacağını bilmiyor!
İşte bu yüzden ölmüşüz ağlayanımız yok 

diyorum..
Resmi rakamlara bakılırsa işsizlikte 

yüzde 12 ile dünya üçüncüsüyüz..
Ama kimse resmi rakamlara inanmıyor..
Herkes çevresine bakıyor..
Dört kişiden biri işsiz..
Televizyonlarda koca koca adamlar 

ağlıyor..
İşsizlik de böyle bir şey..
Adam iş arıyor, arıyor, bulamıyor..
Yoruldum, yeter artık, iş bulma umudum 

kalmadı diyor..
O zaman işsizlik oranı da yüzde 20 çıkar 

j tabii..
Gerçeği yüzde 20..
Kentlerde yüzde 23..
Gençlerde yüzde 25..
Yani dünya ikincisiyiz..
Kasım ayı itibarıyla bir yılda 645 bin kişi 

işsiz kalmış..
Aralık var, ocak, şubat, mart var., 
işsizlik hız kesmeden gidiyor..
Bu hızla 29 Mart seçimlerine dünya 

şampiyonu olarak gireceğiz..
(Rekor yüzde 23,2 ile Güney Afrika’da.) 
Ne dersiniz, Başbakan bununla da 

övünür mü?
Dünya rekoru kırdık diye bağırınca alkış 

alır mı?
Televizyonlar da kalabalıkları seyrediyo

rum...
Sayın okurlarım; içime oturan ne biliyor 

musunuz..
Başbakan Mardin’de işsizliğe çare bula

madığını itiraf edince meydan alkışladı.. 
Evet evet alkışladı..

Muhalefete, işsizliğe çözümü biliyorsan 
söyle diye bağırınca..

i Bir coşku bir coşku..
Yine alkışladı..
Kazığı yiyen, perişan olanlar onlar, 
Bilmeden alkışlayanlar onlar.
Güleyim mi,, acıyayım mı? Bilmiyorum...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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MUP'iaı Mim tiııarci flyhev’e, CHP den su tepkisi
ANAP Gemlik Beledi 
ye Başkan adayı 
Engin Kökçam, der 
nek ziyaretlerine 
başladı. ANAP’lılar 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi Başkanı Mevlüt 
Avcı’yı ziyaret etti. 
Avcı yaptığı konuş
mada, esnafların 
sorunları hakkında 
bilgiler aktararak, 
Gemlik esnafının 
yaşanan küresel 
kiriz nedeniyle her 
geçen gün daha 
büyük sorunlarla 
karşılaştığını belirtti. 
ANAP Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam ise yaptığı 
konuşmada göreve 
geldikleri taktirde 
esnafımızın hepsiyle 
diyalog halinde ola 
rak belediyenin işle 
rini öncelikli olarak 
gemlikli esnafa yap
tıracaklarını belirte 
rek esnaflara her 
zaman destek olma 
sözü verdi.
ANAP’lılar daha 
sonra Şoförler ve 
Otomobilciler Oda 
sı’nı ziyaret ederek 
Oda Başkanı Ayhan 
Gündogdu’yu ziyaret 
etti. Ziyarette Gem 
lik’in ulaşım ve oto 
park konusuna ciddi

sıkıntılar yaşandığını 
dile getirildi.
ANAP’lılar daha 
sonra işçi Emeklileri 
Derneğini ziyaret 
ederek, Dernek 
Başkanı Hüseyin 
Yener ile görüştü. 
Emekliye verilen 
yüzde 3.85 lik zam 
oranından dert ya 
nan Dernek Başkanı 
günlük 75 kuruşa 
tekabül eden bir zam 
aldıklarını emeklinin 
açlığa mahkum 
edildiğini söyledi 
Kökçam ise Gemlik 
insanının huzuru ve 
ferahı için hizmete 
talip olduklarını ken- 
dişininde bir işçi 
emeklisi çocuğu 
olarak emeklilerin 
yaşadıkları sıkıntıları 
yakinen bildiğini 
sosyal belediyecilik 
anlayışı içerisinde 
belediyenin emekli 
dul ve yetimlerine 
sonuna kadar sahip 

çıkacaklarını ve 
gerekli değerin gös
terileceğini vurgu
ladı. ANAP’lılar daha 
sonra Balıkçılar Der 
neğini ziyaret ederek 
balıkçıların sorun
larını dinledi, 
ziyarette konuşan 
Dernek Başkanı 
Hüseyin Dalarel 
balıkçıların en büyük 
sorunu haline gelen 
balıkhanenin kapatı 
lıp Bursa’ya taşınma 
sının sıkıntılarını 
anlattı.
ANAP’lıların son 
ziyareti Gemlik 
Avcılık ve Atıcılık 
İhtisas Kulübüne 
oldu. Dernek Başka 
m Selami Atar’dan 
dernek hakkında 
bilgiler alan 
ANAP’lılar, her 
daimi Gemlikte 
faaliyet gösteren 
derneklere destek 
olacaklarının 
sözünü verdiler.

Geçtiğimiz günlerde 
Olay TV’de yayın
lanan Serbest Kürsü 
adlı programda 
seçim beyannamesi
ni açıklayan AKP 
Belediye Başkan 
adayı Cemal 
Aydın Aybey’in 
Umurbey’in sulama 
suyu ile ilgili yaptığı 
konuşmalara 
CHP’den açıklama 
geldi.
CHP İlçe 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada 
şöyle denildi: 
"AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Cemal Aybey, 
1 Mart akşamı Olay 
TV'de yayınlanan 
Serbest Kürsü 
programında, Umur 
bey'le ilgili konu 
şurken, Umurbeyli 
ler'in "sulama soru 
nu" olduğunu söyle 
m iş ve İznik'ten 
gelen suyu Umur 
bey'e akıtacağının 
sözde müjdesini 
vermiştir! Sayın 
Ay bey'in Gemlikli 
olmadığı için Gem 
lik'i tanımamasını, 
Umurbey'i ise 
hiç mi hiç bilmiyor 
olmasını anlayışla 
karşılıyor ama 
bildiği konuları 
ve gerçekleri çarpı

tarak kamuoyunu 
yanıltacağını sanıp 
aslında kendini 
komik duruma 
düşürmesini de 
yadırgadığımızı 
belirtmek istiyoruz. 
Sayın Aybey 'e 
hatırlatmak isteriz 
ki; 2004 yılında 
İznik Gölü'nden 
gelen suyun 1 mil 
yon metreküpünü 
Umurbey Belediye 
Başkanı ve şu an 
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
olan Fatih Mehmet 
Güler Umurbey’e 
akıtmayı başarmış 
ve o günden beri 
Umurbey zeytinlik
leri halen bu suyla 
sulanan Gemlik’in 
tek belediyesidir. 
Hem de AKP tarafın
dan haraç mezata 
peşkeş çekilerek 
satılan Azot Fabrika 
sı sahiplerinin her 
türlü engelleme 
çabalarına karşın!!! 
Ayrıca sulama 
projesinin ikinci 
etabının çiziminin 
DSİ tarafından 
yapılması yolunda 
Fatih Güler'in 
defalarca AKP'li 
vekillere yaptığı 
ricaya rağmen bu 
konuda kılını bile 
kıpırdatmayan

AKP'lilerin şimdi 
seçimlere bir ay 
kala mı Umurbey’in 
sulama sorunu 
akıllarına gelmiştir? 
Ayrıca Sayın Aybey 
program boyunca 
Gemlik'in pek çok 
sorunundan bahset
miş, "Gemlik'te 
uyuyan bir dev 
var bunu uyandır
mamız lazım" 
benzeri sözler 
sarf etmiş ancak 
kendisinin 
10 yıl boyunca 
meclis üyeliği ve 
imar komisyonu 
başkanlığı süresince 
bu sorunların 
çözümü için ne yap
tığından bahset
memiştir. Anlaşılan 
odur ki; sayın 
Aybey, imar korniş 
yonu başkanlığı 
süresince yeşil 
alanları bir günde 
liman ve depolama 
alanına gizli kapaklı 
dönüştürerek, 
Gemlik’in sorunları
na eğilmeye yete 
rince fırsat bula
mamıştır! Aslında 
şu gerçek çok net 
görülmektedir ki; 
sayın Aybey'in 
bu sözleri, seçimi 
kaybedeceğini... 
anlamış olmasından 
kaynaklanmaktadır. ”

llİil'IlMİlttHIlllllllllllllİlf
Milliyet Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mehmet 
Kayaoğlu, iktidara 
geldikleri takdirde 
ilçenin simgele 
rinden biri olan 
Merkez Cami'nin 
mevcut arazisi 
üzerinde yenileye
ceklerini açıkladı. 
Hazırladıkları 
önemli altyapı ve 
sosyal projelerle 
Gemlik'in çehresini 
değiştireceklerini 
ifade eden MHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
halkın ibadetini 
yaptığı camileri de 
elden geçire 
çeklerini söyledi. 
Öncelikli olarak 
işe, ilçenin simge 
terinden biri olan, 
yapı güvenliği 
açısından da risk 
taşıyan Gemlik 
Merkez Camisi'nden 
başlayacaklarını

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

ifade eden 
Kayaoğlu, belediye 
yönetimlerinin 
10 yıldır bu yönde 
bir adım atmadık
larını söyledi. 
"Artık vatandaş 
yolda namaz 
kılmayacak" diyen 
Kayaoğlu, "Vakit 
namazlarında, 
özellikle de cuma 
günleri yaşanan yer 
kapma kargaşası, 
Gemlik'e dışarıdan 
gelen insanlann 
bile dikkatinden 
kaçmıyor. Bu du 

rum, Merkez 
Cami'nin fiziki 
koşullarının da 
yetersizliğini 
anlatıyor. Sorunu 
çözmek için 
mevcut arsa üzerine 
yapılabilecek en 
iyi camiyi inşa 
edeceğiz" dedi. 
İlçedeki diğer 
camilerin de 
bakım ve onarımı 
konusunda üzerleri 
ne düşeni yapacak
larını vurgulayan 
Kayaoğlu, "Başta 
temizlik olmak 
üzere cami cemaat
lerinin talep ettiği 
hizmetlere destek 
vereceğiz. Aynca 
tüm camileri 
minareleriyle 
birlikte deprem 
karşısındaki durum- 
lannı inceleyeceğiz. 
Güçlendirme yap
mamız gereken 
camilerle ilgili 
gereken çahşmalan 
yapacağız" 
şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Gem 
lik Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün 
seçim çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
Seçim gezileri 
kapsamında SP’li 
ekip Eski Pazar 
Caddesi’ndeki 
esnafı ziyaret etti. 
Aygün, esnafın 
ekonomik ve sosyal 
hayatının temel dire 
ği olduğunu 
belirterek; “Bizler 
Milli Görüşçüler 
olarak esnafımıza 
hizmet etmenin mut
luluğunu her zaman 
yaşadık ve yaşama 
ya da devam edi 
yoruz. 54. Erbakan 
hükümetinde esnafı 
mızın altın çağını 
yaşadığını bugün 
hiç kimse inkâr ede
mez. Bizler Gemlikli

TEMA 6
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın

Milli Görüşçüler ola 
rak Gemlik’te de ye 
rel yönetimde göre 
ve geldiğimizde, 
hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın ki 
esnafımızın aleyhine 
hiçbir icraatın içinde 
olmayacağız. Hem 
Gemlik halkının hem 
de Gemlik esnafının 
yanında olacağız.

Gemlik Belediyesi 
ile tüm toplum 
dinamiklerinin tekrar 
sağlam bağlarla 
birbirine bağlaya
cağız. Belediye 
ihalelerinde Gemlikli 
şirketleri, işçileri ve 
esnafımızı, kısacası 
Gemlik halkını 
tercih edeceğiz” 
şeklinde konuştu.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, kürsülerden CHP 
Genel Başkanı Baykal’a ve MHP 
Genel Başkanı Bahçeli’ye öyle
sine çirkin sözler söylüyor ki, bir 
ülkenin başbakanına yakışmıyor 
bu durum.

Liderlerin birbirlerine kürsü
den yaptıkları atışmalar, sokak 
kavgalarını andırıyor.

Gırtlakları yırtılasıya dek rakiplerine bağın 
yorlar.

Konuşmalarının özüne baktığınızda, incir 
çekirdeğini doldurmayacak şeyleri söylüyorlar.

Yerel seçimlere gidilirken, konuşulacak 
konular, kentlerin daha yaşanır bir hale gelme
si için orta konacak projeler olmalı..

Ama, bakıyorsunuz bunlar hiç konuşulmu 
yor.

Birbirlerine hakarete varan, kaba saldırılar.
Bunları dinleyen çocuklar, büyüdüklerinde 

aynı bugünün siyasetçileri gibi olurlar.
Projesi olmayan, bağırgan, saldırgan, kaba, 

argo kullanan, görgüsüz ve kavgacı...
Siyasetçi örnek kişi olmalı... >
Bizde liderler bunun tam tersini yapıyor. 
Topluma kötü örnek oluyorlar..
Televizyonlarda üç liderin de yüzlerindeki 

ifadelere bir bakın..
Korkarsınız..
Bağırarak, saldırarak birbirlerini yıpratmak 

istiyorlar.
Bu durum yerele de yansıması sizce doğal 

değil mi?_________________________________

Siyaset sertleşiyor..

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

Liderini kendine örnek alan kasabalı poli
tikacı, küçük yerlerde gerginliklere neden ola
bilir.

Türkiye, 1970’lerde kavgacı siyasetin ülkeyi 
nereye götürdüğünü gördü.

ANAP’a birlikte, kavgacı siyaset modelinin 
yerini, birbirini dinleyen ve kavga etmeyen, 
yeni bir siyasi model aldı.

Siyasete barış ve kalite geldi.
AKP ile birlikte durum yine değişti.
Başbakanın sokak ağzı, siyasi ortamı her 

zaman gerginleştirdi.
Salonlarda, meydanlarda AKP’yi eleşetiren, 

yolsuzlukların üzerine giden medya ile kavga 
eden bir başbakan gördünüz mü hiç?

Ülkenin Başbakanı, partililerine şu şu 
gazeteleri almayın diye boykot çağrısı yapı 
yor.

Ardından devletin gücünü gazetelerin üzeri 
ne salıyor.

Hiç yoktan büyük cezalar yazarak, gaze 
telerin kapanmasını istiyor.

Gemlik’te uzun yıllardır siyaset belli bir 
düzeyde yapılmaktadır.

Hiçbir zaman rakipler birbirlerine kırıcı

olmadılar.
İlçenin en eski gazetecisi olarak, 

geçirdiğim bunca seçim döneminde 
kaba hiçbir olaya tanık olmadım.

Rakiplerini eleştirirken, belden aşa 
ğı inmediler...

Saygı kurullarını çiğnemediler.
İçinde bulunduğumuz seçim dönemi 

ne baktığımızda aynı durum devam 
ediyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP adayı Cemal 
Aydın Aybey, Umurbey’e gittiğinde, rakibi CHP 
Belediye Başkan adayı Umurbey Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Güler’i makamında 
ziyaret ediyor, çiçek veriyor...

Güzel diya loğlar yaşanıyor.
Bir başka gün, SP adayı Recep Aygün, 

İstiklal Caddesinde esnafı ziyaret ederken, 
yine Aybey’le karşılaşıyorlar, birbirleriyle 
tokalaşıp şans diliyorlar.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Görüğüm kadarıyla adaylar, birbirleriyle 

kişisel sataşmalar yapmıyorlar.
Yapacakları hizmetleri anlatıyorlar, oy isti 

yorlar.
Bugün gazetemizde, CHP İlçe Başkanlığın 

dan gelen bir açıklama haberi, bu durumun 
biraz değiştiğini gösteriyor.

Olay TV.de konuş Aybey, İznik suyunu 
Umurbey’e akıtacağını söyleyince, yapılan 
açıklama oldukça sert.

Bana öyle geldi.
Liderlere bakıp, yereli sertleştirmeden bu 

seçimleri atlatmalıyız.

yerel seçimlere 25 gün Hı
• o gOMii fh

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenIiLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER »KATALOGLAR 
DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILtIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

W Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. MEHMET ÇAĞRI SELÇUK

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 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _  

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazan Alemdar Cad. Civan İM m2 M kombi, pim laminant parke MM- YTL 

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 
______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yent Devlet Hastanesi Altı
Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-YTL

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
\ö^MANA^S' SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

mailto:kadri_guler@hotmail.com
TV.de
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Genç kızlarda il hirinciliğine gidecek takımlar belli oldu

CELÂL BAYAR ANADOLU LİSESİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Spor salonunda 
devam eden 2. küme 
genç kızlar voleybol 
müsabakalarında 
Gemlik'i ilde yapıla
cak birinci kümeye 
terfi maçlarında tem
sil edecek takımlar 
belirlendi. Anadolu 
Meslek ve Kız

Meslek Lisesi ile 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi takımları 
rakiplerini yenerek 
ilk iki sırayı almayı 
başardılar.
Dört takımın katıldığı 
genç kızlar müsaba 
kalarında birer gali
biyet ve birer yenil
gileri bulunan Celal 
Bayar Anadolu

Lisesi ile Gemlik 
Lisesi arasındaki İle 
gidecek ilk takımı 
belirleyecek maçta 
rakibine 25-9 ve 25- 
13'lük setlerle üstün
lük sağlayan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi maçı 2-0 
kazanarak ilk 
takım oldu.
İkinci maçta ise

aldığı iki galibiyetle 
gücünü ispatlayan 
ve müsabakalarda 
set vermeyen tek 
takım olan Anadolu 
Meslek ve Kız 
Meslek Lisesi 
takımı bir galibiyeti 
bulunan ve maça 
mutlak kazanmak 
için çıkan Anadolu 
Meslek ve Ticaret

Meslek Lisesini 
güzel bir oyundan 
sonra 25-19 ve 
25-12'lik setlerle 
2-0 yenerek birinci. 
kümeye terfi 
maçla rını oynamaya 
hak kazandı.
Öte yandan 
devam etmekte 
olan yıldız kızlar 
grup maçlarında

Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu’nu 2-1, 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu, 100.
Yıl İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 ve 
Ali Kütahya İlköğre
tim Okulu, Şükrü 
Şenol İlköğretim 
Okulu’nu 2-0 yendi.

Yıldız futbolcular çamurlu saha dinlemiyor

NAMIK KEMÂLİLKOGRETİM OKULU

------------------------------------------ 1

BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci küme yıldız 
erkek grup maçların
da oynanan maçlar
da futbolcular 
kötü hava şartlarına 
rağmen gösterdikleri 
mücadele ile 

büyüklerine örnek 
maçlar çıkartmaya 
devam ediyorlar. 
Dün ilçe sahasında 
oynanan ilk maçta 
Borusan İlköğretim 
Okulu Takımı, 
Namık Kemal 
ilköğretim takımını 

gol düellosu 
sonucunda 4-2 
yenmeyi başardı. 
Orta hakemliğini 
Yusuf Çimsöken'in 
yaptığı maçta 
Borusan'ın gollerini 
8-27-44. dakikada 
Duhan ve

32. dakikada Ufuk 
Efe kaydederken 
Namık Kemal'in 
golleri ise 54. 
ve 56. dakikalarda 
Oğuzhan’dan geldi. 
Günün ikinci maçı 
yine gol düellosu 
halinde geçti.

Orhan Kaya'nın 
yönettiği maçta 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu 
takımı Çınar 
İlköğretim 
okulu takımını 
Ali'nin 20, Barış'ın 
42 ve Emre'nin

55. dakikalarda 
attığı gollerle 3-2 
yenerken Çınar 
İlköğretim okulu 
takımının gollerini 
ise 15. dakikada 
Aykut ve 45. 
dakikada Ozan 
kaydetti.
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577 bin 901 kişi 
karşılıksız çekten 

yasaklı
ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

9 YAŞ

Adalet Bakanı 
Şahin, 577 bin 901 
kişinin karşılıksız 
çekten yasak
landığını söyledi. 
Şahin açılan 
158 bin davada 103 
bin 909 kişiye 
mahkumiyet kararı 
verildiğini belirtti. 
Adalet Bakanı 
Mehmet Ali Şahin, 
577 bin 901 kişinin 
karşılıksız çekten 
dolayı yasaklandı 
ğım, 103 bin 909 
kişinin de mahku
miyet aldığını açık
ladı. Şahin, CHP 
Adana Milletvekili 
Hulusi Güvel’in 
konuya ilişkin soru 
suna verdiği yanıt
ta, Merkez Banka 
sı’nın Ocak 2009’da 
aldığı karar doğrul
tusunda karşılıksız 
çek keşide edenler 
hakkında mahke 
melerce verilen bir 
ile 5 yıl süreyle çek 
hesabı açmaktan 
yasaklama kaldırma 
kararlarının 
Merkez Bankası’na 
gönderildiğini 
söyledi.
Bildirimlerin 
Merkez Ban kası ’nca 
birleştirildiğini 
ve tüm bankaların 
genel müdürlük 
lerine bilgisayar 
ortamında duyurul

duğunu belirten 
Şahin ‘Merkez 
Bankası tarafından 
bankalara duyurusu 
yapılan karşılıksız 
çek keşide 
edenlerden, 2002’de 
5 bin 525, 2003’te 
18 bin 340, 2004’te 
70 bin 672, 2005’te 
95 bin 978, 2006’da 
67 bin 875, 2007’de 
72 bin 502, 2008’de 
76 bin 782 kişi 
hakkında yasakla
ma kararı alındı. 
Açılan dava sayısı 
142 bin 
174, mahkumiyet 
kararı da 103 bin 
909 oldu’ dedi. 
Davalıların 
12 bini kadın 
Bakan Şahin, 
ceza mahkeme 
lerine çekle 
ödemelerin 
düzenlenmesine 
hakkındaki kanunla 
ilgili olarak açılan 
dava ve sanık 
sayılarını da açık
ladı. Buna göre, 
2007’de 1? bin 
248 kadına, 
146 bin 384 
erkek olmak üzere 
toplam 158 bin 
632 dava açıldı. 
Davalarda 2007’de 
103 bin 909 
mahkumiyet, 
12 bin 430 beraat 
kararı verildi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

FATMA BULUT NÖBETÇİ ECZANE
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

4 Mart 2009 Çarşamba 
SERİM ECZANESİ 

D.Subaşı Mh. Çeşme Sok. No: 1 
Tel: 513 50 07 GEMLİK

Evinizden veya işyerinizden Part time 
çalışacak tanıtım danışmanları www.megabasari.com 

0 532 287 17 83 - 514 43 12

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ!

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

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

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

VAPUR-FERİBOT

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

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

II
_________ OTOBÜS__________

K Şehirlerarası . 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

R
METRO 613 1212
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 45 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 613 36 71

DAĞITICILARIH 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 Ukitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Ukitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
F

□avlat Hastanesi 517 34 OO
Sshll Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.OcaÇı 613 10 M
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. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

■■ 
R

TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 613 32 40
Gemlik Taksi 613 23 24
Mansstır Taksi 517 33 94

i AKCAN PETROL 613 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO OAZ 613 14 25

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3296 
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)

BttlHİİ
VENÜS SİMASI 
RECEPIVEDIK2 
11.00-12.15- 
14.00-15.15- 
16.30 ■ 17.45- 
19.00 - 20.15- 
21.30 - 22.30-

Rezervasyon
(Tel: 513 35 21)

http://www.megabasari.com


4 Mart 2009 Çarşamba

Belediyecilikte

vizyonu 

ile

imlik

Sayfa 8

Üniversitesi

Turizmi,

Sanayisi,

ve yepyeni

MARKA

Olacak...

GEMLİK
ıçm
Mimar

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

DURMAK YOK HİZMETE DEVAM

AK PARTİ



Gemlik’e hizmet için

İBİZ
PARTİSİ

spgemlik.org
VARIZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ • RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ «GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GemlikKarfez ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

|CHP|
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

5 Mart 2009 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

CHP İlçe Başkanı Cem Güler, seçimlere 25 gün kala ilçeye 2 bin ton 
kömür getirilmesinin seçim rüşveti olduğunu söyledi 

SHttöİİ
yr Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
emrine gelen 2 bin ton kömürün dağıtımına 
başlandı. Seçimlere 25 gün kala muhtaç 
kişilere kömür dağıtılmasının yanlış olduğunu 
söyleyen CHP İlçe Başkanı Cem Güler, AKP 
hükümeti tarafından yoksullaştırılmış, sadaka 
ya muhtaç hale getirilmiş, işsiz bırakılmış dar 
gelirli Gemlikli seçmenlere yapılan yardım
ların analarının ak sütü gibi helal olduğunu 
bilmeleri gerektiğini söyledi. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Psikolojimiz bozuldu...
Ekonomik sıkıntılar arttıkça, ruh sağlığımız da 

bozuluyor.
Hastanelerin psikoloji bölümleri hınca hınç do 

lu.
Gemlik Devlet Hastanesi’nde poliklinikten en son 

çıkan doktor Psikoloji doktoru ripvpmı syf S’dp

İMİŞ MM ■ M
Uludağ Üniversitesi Makine Mü 
hendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi 
İlker Doğan Sinan(24), vücudu na 
elektrik vererek intihar etti. Üzücü 
olay, Manastır Anayol Sitesi’nde 
meydana geldi. Genç üniversitelinin 
ölümü eğitim camiasını yasa boğdu. 
İlker Doğan Sinan dün son yolcu
luğuna uğurlandı. Haberi sayfa 2’de

• İ ■ -____

BELEDİYECİLİKTE

Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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KlarfezB
24 yaşındaki üniversite öğrencisi İlker Doğan Sinan

Genç yaşında yaşamına son veren 
Üniversite öğrencisi Doğan Sinan’ın ölümü, 

eğitim camiasını yasa boğdu....

Seyfettin SEKERSÖZ

Manastı r'da 
bulunan Anayol 
Sitesi A blokta 
yaşanan acı 
olayda, üniversite 
öğrencisi İlker 
Doğan Sinan (24) 
vücuduna elektrik 
vererek yaşamına 
son verdi.
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu öğretmen
lerinden Nihal Si

I nan, önceki akşam 
oturduğu eve 
girdiğinde oğlunun 
intihar ettiğini 
gördü. Durumu 
155'i arayarak 
polise bildirdi. 
Olay yerine gelen 
polis ekiplerinin 
önlem aldığı 
evde, sinir krizleri 
geçiren Nihal 
öğretmeni teskin 
etmek zor oldu. 
Neden intihar 
ettiği anlaşılamayan 
gencin, bir süredir 
içine kapandığı 
bildirildi. Ceset 
önce Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesi’ne kaldırılırken, 
yapılan inceleme 
lerden sonra intihar 
nedeninin kesin 
belirlenmesi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu’na 
gönderildi.

ANNE VE BABASI 
ÖĞRETMEN 
Endüstri Meslek 
Lisesi emekli 
öğretmenlerinden 
Kadir Sinan ile

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

halen TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
öğretmenlerinden 
Nihal Sinan öğret
menin iki oğlunun 
büyüğü olan İlker 
Doğan Sinan'ın 
2003-2004 öğrenim 
yılında Celal Bayar 
Anadolu Lisesi'ni 
başarıyla bitirerek 
Uludağ Üniversitesi 
Makine Mühendisti 
ği bölümünü 
kazandığı ve son 
sınıf öğrencisi 
olduğu öğrenildi. 
Öğretmen camiasını 
yasa boğan intihar 
olayını genç üniver
sitelinin arkadaşları 
m da yasa boğdu.

Genç öğrencinin 
cenazesi dün ikindi 
namazından sonra 
Çarşı Camii’nden 
kaldırıldı.
Kadir ile Nihal 
Sinan'ı Gemlikli 
öğretmen arkadaş 
lan yalnız 
bırakmadılar. 
Talihsiz genç 
İlker Doğan 
Sinan'ın cenazesi 
dün ikindi namazını 
müteakip kılınan 
cenaze namazından 
sonra arkadaşları 
ve sevenlerinin 
omuzlarında 
taşınarak ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi.

Orhangazi’de 
bunalıma giren 
bir genç intihar etti. 
Uzun yıllar 
Orhangazi’de 
yedek parça 
dükkanı işlettikten 
sonra bir 
süredir işsiz olan 
Ethem Tahancı, 
Hürriyet Mahallesi, 
Eski Çeltikçi 
Köyü yolu üzerinde 
kendilerine ait 
zeytinlikte intihar 
etti. Kemerle 
bir zeytin ağacına 
kendisini asarak 
canına kıyan 
Tahançı'nın 
cesedini bir köylü 
bularak durumu 
jandarmaya bildirdi. 
Genç adamın 
babası Halit 
Tahancı göz 
yaşlarına boğuldu. 
Tahançı'nın 
montunda 
bulunan mektupta, 
"Ölümünden 
hiç kimse sorumlu 
değildir. Biraz 
sağa sola

Gaıhane Caddesi nihayet asfaltlanıyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediyesi 
tarafından iki ay 
önce asfaltlama 
çalışmalarına 
başlanan ancak 
yarım bırakılan 
Gazhane Caddesi’n 
de asfalt çahşmala 
rina dün yeniden 
başlandı.
Uzun yıllar yolun 
bakımsızlığı 
nedeniyle insanları 
çileden.çıkartan 
Gazhane 
Caddesi’nde 
çalışmaların başla
ması esnaflar 
arasında memnun
lukla karşılandı.

Doğan Kristal de kapandı
Ekonomik kriz 
hızla sürerken, 
İstiklal Caddesi’nin 
en modern 
mağazalarından 
olan Doğan 
Kristal de kapısına 
kilit vurdu. 
Ünlü mankenlerin 
açılışını vaptığı 
Doğan Kristal 
mağazasında 
satışlardaki 
azalma, kiraların 
yüksek olması 
nedeniyle 
işletmecisi 
tarafından kapatılma 
kararı alındı.

öğrenildi. Olayla 
alakalı tahkikat 
devam ediyor.

ve bazı arkadaş 
larıma borçlandım. 
Biliyorum, borç
landığımı babam 
duysa kızardı. 
Ama yine de öderdi 
borçlarımı" diye 
yazdığı görüldü. 
Tahançı'nın, kime 
ne kadar borcu 
olduğunu ve 
ne kadar alacağı 
olduğunu yazdığı, 
bir arkadaşına 
borç para verdiği, 
ancak bir türlü 
geri alamadığı

Yaklaşık 250 metre 
uzunluğundaki 
Gazhane Caddesin 
de dün öğleden 
sonra başlayan 
asfalt çalışmaları 

Son günlerde kapanan mağazala
ilçemizde ard arda rın sayısı artıyor.

geç saatlere 
kadar sürdü. 
Önümüzdeki 
günlerde kaldırım
ların da yapılacağı 
öğrenildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP İlçe Başkanı Cem Güler, seçimlere 25 gün kala ilçeye 2 bin ton kömür 
getirilmesinin seçim rüşveti olduğunu söyledi

f Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YauYORUM

Kış ayının bitmesine 
sayılı günler 
kalmasına rağmen, 
Gemlik'te yerel 
seçim çalışmaları 
son sürat devam 
ederken, Sosyal 
Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı 
emrine 2 bin 
ton kömür daha 
getirilerek yoksul 
vatandaşlara 
dağıtılmaya 
başlandı.
Tüm yurtta olduğu 
gibi ilçemizde de 
kış ayının bitmesine 
sayılı günler 
kalmasına karşın, 
vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
kömür getirilerek 
dağıtılmasına sert 
tepki gösteren 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, konu 
hakkında yaptığı 
açıklamada 
sert konuştu : 
Gemlik’te seçimleri 
kaybedeceğini anla 
yan AKP hüküme
tinin seçim rüşveti 
olarak vatandaşlara 
dağıtılmak üzere 
Gemlik'e yaklaşık 
2000 çuval kömür 
gönderdiğini ileri 
süren Cem Güler, 
"Biz CHP olarak; 
va tandaşlarımıza 
yardım yapılmasını 
değil, bu kömür 
yardımının kış 
ayının bitmesine

Em dağıtımına Nisan da devam edilecek
Tunceli'nin Pülümür 
Kaymakamı Deniz 
Pişkin, "Mütevelli 
heyetimizin almış 
olduğu karar doğrul
tusunda dağıtımları 
Mart ayı içerisinde 
durdurduk. Yardım 
lara nisan ayında

lıMııtı irâreunenle karşılaşma Mı
Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesinde, kendisini 
'Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nden 
gelen bir öğretmen' 
olarak tanıtan 
kimliği belirsiz 
bir dolandırıcı, 
kapısını çaldığı 
evin sahibi 
öğretmen

sayılı günler 
kaldığı günlerde 
ve seçime 25 
gün kala seçim 
rüşveti olarak 
yapılmasını doğru 
bulmuyoruz. 
AKP hükümeti 
tarafından yoksul
laştırılmış, şada 
kaya muhtaç hale 
getirilmiş, işsiz 
bırakılmış, dar 
gelirli Gemlikli 
seçmenlerin; 
yapılan yardımların 
analarının ak sütü 
gibi helal olduğunu 
bilmelerini, o yardım 
ları çekinmeden al 
malarını ve o kömür

devam edeceğiz" 
dedi. Kaymakam 
Pişkin, yaptığı açık 
lamada, Tunceli Vali 
liği Sosyal Yardım 
laşma ve Dayanışma 
Vakfınca başlatılan, 
"Her eve beyaz eş 
ya" projesi kapsa

çıkınca kayıplara 
karıştı.
Dolandırıcılık 
teşebbüsü yarım 
kalan zanlıyı 
güvenlik 
güçleri arıyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, Ertuğrulgazi 
Mahallesi'ndeki 
Karayolları 
Blokları'nda bir 

lerle ailelerini ve 
çocuklarını güle 
güle ısıtmalarını 
diliyor, ancak 
kendi çocuklarına 
gemicikler alıp, 
yandaşlarını ihya 
ederek, halkımızı 
yoksullaştırıp, 
sadakaya ve bir 
kaç çuval kömüre 
muhtaç hale 
getirenlere gereken 
cevabı sandıkta 
vereceğini çok 
iyi görüyor ve 
inanıyoruz.
AKP yöneticilerinin 
de şunu çok iyi 
bilmelerini isteriz 
ki; işsiz bırakarak, 

mında, Pülümür’de 
dağıtımlara şubat 
ayında başlandığını 
söyledi. Hava 
koşullarının yardım
ları dağıtmaya 
zaman zaman engel 
olduğu nu ifade | 
eden Pişkin, şunları

evin kapısını 
çalan kimliği 
belirsiz kişi, 
kendisinin 
Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan ? 
geldiğini söyledi. 
Kendisinin de 
öğretmen öldüğünü 
belirten ev 
sahibi, Milli 
Eğitim'in bu 

sefalete terk 
ettikleri, yardıma 
muhtaç hale getir 
dikleri dar gelirli 
Gemlikli yurttaşla 
rımız, bir kaç çuval 
kömüre oylarını 
değiştirmeyecek 
kadar vicdan ve 
onur sahibi insan
lardır. Ve ne 
mutludur ki;
henüz parayla ve 
sadakayla satın 
alınamayacak ve 
AKP’ye hak ettiği 
dersi sandıkta 
verecek milyonlarca 
onurlu ve kişilikli 
yurttaşımız bulun
maktadır!" dedi.

kaydetti: "Mütevelli 
heyetimizin almış 
olduğu karar 
doğrultusunda, 
dağıtımları mart 
ayı içerisinde durdur
duk. Yardımlara 
nisan ayında 
devam edeceğiz.”

şekilde herhangi 
bir uygulaması 
olmadığını ifade 
edince kimliği 
belirsiz
dolandırıcı kaçtı. 
Polis, vatandaşlar
dan bu tür 
durumlarda
gelen kişiden kimlik 
kartı sormalarını 
istedi.

İki konu bir arada...
Sayın okurlarım; Hatırlarsınız, 20 yıl kadar ön 

ce Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımız ciddi 
bir asimilasyona maruz kaldılar.

Bulgar ismi alma zorlamasına ve Türkçe ko 
nuşma yasağına direnenlerin bir kısmı hapis 
lere atıldı, işkence gördü.

On binlercesi Türkiye’ye göç etmek zorunda 
bırakıldı.

Yapılan bütün eziyetlere rağmen bir tek soy
daşımız şiddete, teröre başvurmadı.

Haklarını hep hukuk içinde aradı.
Sonra, Jivkov’un gidişiyle her şey hızla olum 

lu yönde değişmeye başladı.
Yasaklar kalktı. Bu özgürlük odamı içinde 

Bulgaristan’da kurulan Hak ve Öz gürlükler 
Partisi bugün iktidar ortağıdır,

Bu gün Başbakan Yardımcısı bir Türk’tür. 
Hepsinin yakasında üzerinde Bulgaristan 

bayrağı olan rozetler vardır.
Soydaşlarımız Bırakın Bulgaristan Meclısi’ni, 

partinin özel toplantılarında bile Bulgarca 
konuşuyorlar...”

Gelelimi içimizde ki vatandaşlarımıza...
Kürtler Kürtçe öğrenmeli, istedikleri gibi 

konuşmalılar...
TBMM Grubunda ancak iç tüzük izin veriyor

sa konuşabilirler...
Bu çıkışları dayatma biçiminde yapmaları ve 

duyarlıkları kaşımaları ters etki yapıyor. 
Gerilimi artırıyor.

AMAÇ...
Federal Türkiye ...
Biz de, evde ve resmi olmayan yaşamda 

anadilin konuşulmasına karşı değiliz.
Ama üniter, Türkiye Cumhuriyeti’nin tek 

bayrağı olduğu gibi, tek dili öldüğünün dâ 
şuurundayız. Bu dil Türkçedir.;

Bu ikilendi mi Türkiye Cumhuriyeti de 
“üniter devlet” olma vasfını kaybeder. <

Bölünür... Ahmet Türk ve DTP’ nin de zaten 
istediği budur.

“Hani Kürtçe Türkiye’yi böldü mü?” diyenler 
de bilerek veya bilmeyerek Türki ye’nin bölün
mesine hizmet ediyorlar.

Hem de kendilerinin dışındakileri saf zahne 
derek...

Bunun sonu anayasa değişikliği ve iki devlet 
li federal Türkiye isteğidir.
“Hani Kürtçe Türkiye’yi böldü mü?”
Evet, daha henüz bölmedi ama bölmenin 

eşiğine getirdi.
DTP’nin yarattığı kriz bunu gösteriyor. 
Demagoji yapanlara da duyurulur.
Ahmet Türk’ün, DTP’nin ve bazı aydın

larımızın amacı federatif Türkiye’dir.
Nereden nereye geldik, değil mi?
“İşsizliğe çare varsa açıkla” diyen 

Başbakan’a Baykal’ın verdiği yanıtlar
IMF’yi ürkütmeyecek cinsten ve hayli yüzey

sel önerilerdi.
- CHP Başkam’na bu yanıtlar yakıştı mı? 
Bu yanıtların hangisi ‘sol’ içerik taşıyor. 
İşsizliğin bir nedeni de Tayyip Erdoğan’ın 

KİT’leri özelleştirmesi, kiminin bu yüzden 
kapanması, işçi azaltması vs. değil mi?

0 halde Baykal bunları neden söylemiyor? 
“İşsizliğin nedeni sensin Başbakan Tayyip 

Erdoğan desin...
Nerede Sümerbank çalışanları? Nerede 

SEKA çalışanları? Nerede EBK çalışanları?” 
vb. diyerek kükresin..

Neden, “işsizliğin nedeni gemiciklerle, pır
lantalarla, mısırlarla, belediyelerle, deniz fen
erleriyle devleti soyan haramzadeierdir.

İktidara geldiğimizde, soyguna son vere
ceğiz, halkımızın vergisiyle yeni KİT’ler kurup 
istihdam yaratacağız” diyemiyor?

Neden, “ İşssizliğ in nedeni Gümrük Birliği’dir 
demiyor.. IMF’den mi korkuyor? AB’den mi? 
ABD’den mi?...

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blbg/%25c3%25b6zcan
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Seçimde 36 bin 820 ki$i seçilecek
29 Martta yapılacak 
yerel seçimlerde, 
16 büyükşehir, 
65 il, 892 ilçe ve 
bin 974 belde 
belediye başkanı 
seçilecek.
Seçimde, 48 milyon 
6 bin 650 seçmen, 
177 bin 50 sandıkta 
oy kullanacak.
Seçimde, il genel 

meclisi için 3 bin 
284, ilçe belediye 
meclisi için 14 bin 
617, belde belediye 
meclisi için ise 
17 bin 946 üye 
belirlenecek.
Seçmenler, 5 yıl 
boyunca görev 
yapa cak yerel 
yöneticileri seçmek 
için 29 Martta 

sandığa gidecek. 
Seçimde, 48 milyon 
6 bin 650 seçmen, 
177 bin 50 sandıkta 
oy kullana cak ve 
muhtarlar hariç 
toplam 36 bin 820 
kişi seçilecek.
Büyükşehirde oturan 
seçmenler, il genel 
meclisi üyeliği, 
büyükşehir belediye 

başkanlığı, ilçe 
belediye başkanlığı, 
belediye meclisi 
üyeliği, mahalle 
muhtarlığı için oy 
kullanacak.
İl, ilçe ve beldelerde 
oturanlar il genel 
meclisi, belediye 
başkanlığı, belediye 
meclisi ve muhtarlık' 
lar için köylerde

ikamet eden vatan
daş ise sadece il 
genel meclisi ve 
muhtar seçimleri 
için sandığa gide
cek. Adaylar arasın 
dan, 16 büyükşehir 
belediye başkanı, 
65 il belediye 
başkanı, 892 ilçe 
belediye başkanı, 
bin 974 belde 

belediye başkanı 
ile 50 binin üzerinde 
mahalle ve köy 
muhtarı seilecek. 
Seçimlerde ayrıca, 
il genel meclisi 
için 3 bin 284, 
ilçe belediye meclisi 
için 14 bin 617, bel 
de belediye meclisi 
için de 17 bin 946 
üye belirlenecek.

Mu, “Ulaşım, ııol m islimi juwi nrohlemi nimaııtf
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 
bulunan Kökçamlar 
Sitesi'ni ziyaret etti. 
Ziyarete Aygün'ün 
yanı sıra belediye 
meclis üyesi 
adayları ve kadın 
komisyonu üyeleri 
de katıldılar.
Site sakinlerine 
seçim beyan
namelerinde yer 
alan proje ve 
çalışmalar hakkında 

sinevizyon 
sunumu eşliğinde 
geniş bilgiler veren 
Aygün ve ekibi, 
site sakinlerinin 
soru ve sorunlarını 
da dinlediler.
Ziyarette konuşan 
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün, 
Cumhuriyet 
Mahallesi'nde 
gerçekleştirdikleri 
ziyaretlerde 
öncelikli olarak 
ulaşım sorununun 
ön plana çıktığını 

kaydetti. Ulaşım 
sorunun ivedilikle ve 
kolaylıkla çözüme 
kavuşturulabileceği
ni söyleyen
Aygün; "Burada 
en önemli sorunlar
dan biri de istinat 
duvarları ve site 
yollarının duru
mudur. İnşallah 
göreve geldiğimizde 
birçok yerde site 
yolları ve istinat 
duvarları konusunda 
çok ciddi yatırım 
ve çalışmalar 
gerçekleş tireceğiz. 
Bunun yanında

Cumhuriyet 
mahallemizde 
bayanların sosyal

aktivitelerini alanları ve tesisleri
gerçekleştirebileceği de hayata geçire- 
sosyal donatı ceğiz" dedi.

Kökcam’dan odalara liııaset
Seçim çalışmalarını 
derneklerden başla
tan ANAP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Engin Kökçam 
ile İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’na ziyarette 
bulundu. ANAP’lıları 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt ve yönetim 
kurulu üyeleri karşı 
ladılar. TSO Başkanı 
Kemal Akıt yaptığı 
konuşmada ANAP’ın 
Türkiye'ye çok şey 
ler kazandırdığını, 
çağdaş bir Türkiye 
yolunda büyük katkı 
lan olduğunu Turgut 
Özal'ın yaptığı 
hizmetlerin ise 
unutulmayacağını 
söyledi. Kökçam'da 
yaptığı konuşmada 
Gemlik halkının 
huzuruna ve ekono 
misine katkıda 
bulunmak için yola 
çıktıklarını, Gemlikte 
gençlerin iş imkan
ları sağlamak için 
belediyenin çevre

deki firmalarla diya
log halinde olarak 
Gemliklilerin iş 
imkanı bulmaları 
için çalışacaklarını 
ifade etti.
ANAP’hlar daha 
sonra Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’m 
ziyaret ederek oda 
başkanı İbrahim 
Talan ve yönetimiyle 
bir araya geldi. 
Oda Başkanı Talan, 
belediyenin dernek
ler ve odalarla bera 
ber çalışması ile ilçe 
mize daha güzel 
hizmetlerin kazandı 
rılabileceğini sivil 
toplum örgütleriyle 
barışık bir belediye 
istediklerini belirtti. 
Kökçam ve ANAP 
yönetimi daha sonra 
Muhtarlar Derneği’ni 

ziyaret ederek, 
muhtarlarla sohbet 
edip sorunlarını 
dinlediler.
Muhtarlar Derneği 
Başkanı İdris 
Kurt ve muhtarlar 
tarafından karşıla 
nan Kökçam muhtar 
lan belediyecilik 
hizmetlerinin vaz 
geçilmezleri olarak 
değerlendirirken 
köy ve mahalle 
muhtarları 
sayesinde hizmet 
girmeyecek köy 
ve mahalle 
bırakılmayacağını 
belirterek yerel 
yönetimlerin 
vaz geçilmezi 
olan muhtarlarımızın 
daima yanlarında 
olacaklarını 
söyledi.

flKP'dtn Salı Pazarı gezisi
AKP Bursa Büyük 
şehir Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Altepe ile 
Gemlik belediye 
başkanı adayı 
Cemal Aydın Aybey, 
Sah Pazarın da 
pazarcı esnafı 
ve vatandaşlarla 
sohbet etti.
Pazarda vatandaşla 
rın ve esnafın 
değerlendirmelerini 
alan ve hatırlarını 
soran Altepe ve 
Aybey'e ilgi 
gösterildi.
Altepe ve Aybey, 
tezgâhlara geçip 
başta partilileri 
olmak üzere 
Gemliklilere de 
satış yaptılar.
"Güzel başlangıçlar 
yaptık*' diyen AKP 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı Recep 
Altepe, "Gemlik 
bizim ve Bursa'nın 
gözbebe ği, ayrılmaz 
bir parçası ve en 
güzel ilçesidir.

Burada Cemal 
Aydın Aybey ile 
bizleri bir bütün 
olarak görüyorlar 
ve hissediyorlar. 
En fazla bir ay 
sonra da Gemlik'e 
vereceğimiz 
hizmetleri yerinde 
görecekler" dedi. 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Cemal Aydın 
Aybey'de, Recep 
Altepe ile birlikte 
sıkı bir iş birliği 
içinde olduklarını 
hatırlatarak, 
Gemlik hakkındaki 
düşünceleri ve 

projeleri için Alte 
pe'ye teşekkür etti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte 
Gemlik'i geliştirip, 
genişleteceklerini 
vurgulayan Aybey, 
"Bu dayanışma 29 
Mart sonrasında da 
hizmet ve yatırımlar
la büyüyerek gelişe
cektir. Kimsenin bun 
dan şüphesi olma 
sın. Gemlik ve ma 
halle statüsüne 
dönüşen tüm belde 
leri hak ettiği 
hizme ti fazlasıyla 
alacaklardır" 
diye konuştu.

I/ AVID İstanbul Üsküdar Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı riHl İl kaybettim. Hükümsüzdür. ARİF USTALAR KAYIP Ağn Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. GÜLÇEHRE AKBALIK
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Psikolojimiz bozuldu.
insanların psikolojisi neden 

bozulur.
En başta ekonomik sıkın

tılardan..
Global krizin bizleri de etkisi 

altına almasından sonra 
başlayan işçi çıkarmaları 
yüzbinleri geçti.

Beyaz önlüklüsünden, mavi 
önlüklüsüne değin her dalda, 
her iş kolunda büyük kriz 
yaşanıyor.

Gırtlağına kadar, borç batağına sokulan 
kitleler, işsizlik karşısında ne yapacağını 
bilemiyor.

Önceki gün, Başbakanlığa iki tabanca ile 
gelen emekli polisin derdi neydi söyler- 
misiniz.

Adamcağız kafayı bozmuş, Ankara’da 
aldığı emekli maaşıyla geçinemiyorum diye..

Bir tabancayı kalbine, birini de başına 
dayamış..

Dertler bitecek gibi değil.
İşsizlik sigortasından alınan paralar birkaç 

ayda suyunu çekince düzenleri bozulanların 
ruh sağlıkları da bozuluyor.

Diğer etkenlerde buna eklenince gidilecek 
yol belli..

Son zamanlarda intiharların artmasındaki 
nedenlerinden biri de ekonomik sıkıntılarla 
baş edemeyenlerin çaresizliğidir.

Toplumun psikolojisi bozuldu.
Bunun farkında olmayan yönetenler, bağır 

bağır bağırıyorlar..
Ne olacak.. Sıkıntıları yok ki.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Çocuklarını bilmem ne firması Ingiltere’de 
veya Amerika da bursla okutuyor.

16 yaşındaki bebeler, internette şirket 
kurup ticarete atılıyorlar, oğullar ve gelinler 
pırlanta ticareti yapıyorlar.

Dini bütün bu müslümanların kafaları 
nedense ticarete pek iyi çalışıyor.

Halkın psikoloji bozulmuş umurlarında 
değil.

Dün, sevdiğim çocuktuk arkadaşım 
emekli öğretmen Kadir Doğan’ın sevgili 
oğlunun intihar ettiğini öğrenince yıkıldım.

Sabahtan belediye anonsunu doğru 
dürüst dinleyemediğim için kimin öldüğünü 
anlamamıştım.

Öğleden sonra olayı Seyfettin’den dinle 
yince bir de çocukluk arkadaşımın gencecik 
evladının yaşamına son verdiğini duyunca 
perişan oldum.

Cami avlusu öğretmenlerle dolmuş taşı 
yordu.

Gözü yaşlı baba ile anne yanında onlarca 
arkadaşı...

Burukluk herkesin yüzünden 
okunuyordu.

Üniversitenin son sınıfında 
yaşamın en güzel çağında hayata 
doymadan hayatına son veren bir 
genç insan...

Geride acılı bir anne baba ve 
yakınlar..

Ateş düştüğü yeri yakıyor.
Çıra gibi yakıyor..
Gazeteye geldiğimde haberi ikinci 

sayfada okudum.
Yanındaki haberde aynı doğrultuda bir 

başka intihar haberi..
Ne oluyor böyle dememek elde değil.
Toplum bir çıkmaza doğru giderse bunun 

mutlaka siyasi bir faturası çıkar..
Bunu görmemek kör olmak demektir.
Kömür dağıtarak, üç kuruş maaş vererek 

veya birkaç torba yiyecekle bu sorun 
çözülmez.

İşyerleri bir bir kapanıyor..
İşçilerden sonra esnaf da aynı sıkıntının 

içine girecek..
Bankalar insanların üzerine gelecek, ala

caklılar kapılara üşüşecek, çıkmaz büyüye
cek..

Çare olmaması gereken şeyleri çare olarak 
görenler mücadeleden yılacaklar.

İşte bitişin başlangıcı bu andır.
Bu anı kimsenin yaşamasını istemem.. 
Sağlıklı toplumlar üretken toplumlardır. 
Toplumumuzun psikolojisi giderek bozu

luyor. Buna dur demenin zamanı geldi geçi 
yor bile:

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
n RenULİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

D Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR UC AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

LIBERTY (SEKER) 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 !
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___________  
____________Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire__________

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
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 

_________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 
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
trFpTfx^oğalga7li 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:uler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Spor salonunda 
devam eden genç 
erkekler ikinci 
küme Voleybol 
müsabakalarında 
oynadığı 3 maçı 
da rakiplerine set 
vermeden kazanan 

Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
takımı Bursa 
ayağında birinci 
kümeye terfi 
maçlarını oynamaya 
hak kazanırken 
ikinci takım bugün 
oynanacak 
maçlardan sonra

belli olacak.
Dün oynanan 
maçta iki maçını da 
kazanan Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi oynadığı bir 
maçını kazanan 
Ticaret Meslek ve 
Anadolu Ticaret 
Meslek Lisesi karşı 

karşıya geldi. 
Maçın mutlak 
favorisi olan 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi takımı 
rakibine yine 
vermeden maçı 2-0 
kazanırken setleri 
25-12 ve 25-14 aldı. 
Günün ikinci maçın

da ise oynadıkları 
birer maçı da 
kaybeden Gemlik 
Lisesi ile Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
ve İmam Hatip Lisesi 
takımı karşılaştı. 
İkinci takım olmak 
için mücadele içinde 
geçen maçı 2-0 

kazanan İHL takımı 
bugün oynayacağı 
Anadolu Teknik Lise 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi maçına avan
tajlı çıkacak.
İmam Hatip Lisesi 
zorlu geçen maçın 
setlerini 25-11 
ve 25-18 aldı.

İLAN
Gemlik Zeytin Üreticileri Birliği'nin Kuruluş Genel Kurul Toplantısı 

23/03/2009 tarihinde Saat H.oo'de Gemlik Ticaret Odası Lokali 
Gemlik/Bursa adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde genel kurul toplantısı, çoğunluk 
aranmaksızın 30/03/2009 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Bütün kurucu üyelerin kuruluş genel kurulumuza katılmasını rica 
ederiz.

Geçici Birlik Yönetim Kurulu Adına 
Başkan Bşk.Yrd.

Mahmut TURHAN Bekir YILMAZ

GÜNDEM:
1. Açılış, Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu.
2. Geçici Yönetim kurulunun ibrası.
3. Giriş ücreti ve yıllık aidatın belirlenmesi
4. Birlikçe uygulanacak çalışma konularının tespit edilmesi ve 

üyelerin görüşlerinin alınması.
5. Yönetim kurulu üyelerine ve denetçilerine verilecek ücret, huzur 

hakkı ve yollukları belirlemek.
6. Yönetim kuruluna Birlik bürosu olarak kullanılacak yerin tutulma 

sı ve ödenecek kira bedelinin tespitinde hususunda yetki verilmesi.
7. 2009 yılı iş programı ve tahmini bütçenin görüşülüp karara 

bağlanması.
8. Ana sözleşmede belirtilen süreyi (4 yıl) geçmemek şartı ile yine 

ana sözleşmede belirtilen yönetim kurulu üyeleri (5 asil, 5 yedek) ve 
denetim kurulu üyeleri (3 asil, 3 yedek) sayıları kadar gizli oy açık 
tasnifle yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi.

9. Dilekler ve kapanış.

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 
YAPI KOOPEBATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
Kooperatifimiz olağan genel kurulu 11/04/2009 gün ve saat 14.oo’de 

gündem maddeleri ile kooperatifimizin idari binası toplantı salonun
da yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise bir hafta sonra 18/04/2009 tari
hinde aynı yer ve aynı saatte tekrar yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 
SEMİH AŞKIN

GÜNDEM :
1 - Açılış, Divan Heyeti Seçimi ve saygı duruşu
2- Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin ve 

rilmesi
3- Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmaları, 

müzakereleri ve ayrı ayrı oylanması
4- Bilanço ve gelir gider fark cetvelinin okunması müzakeresi ve 

ayrı ayrı oylanması
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası
6- Mesleki eğitim merkezinin durumunun görüşülmesi
7- Personelin kıdem tazminatının görüşülmesi
8- 2009 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi
9- Üst Birlik Üyeliğinin görüşülmesi
10- Dilek, temenniler ve kapanış.
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Barlık barısında 13,5 
milyar TL beyan edildi
Varlık barışı kap
samındaki başvuru 
miktarı yaklaşık 
13,5 milyar lirayı 
bulurken, gözler 
getirilecek para 
miktarına çevrildi. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığından 
edinilen bilgiye 
göre, Bazı Varlık 
ların Milli Ekono 
miye Kazandırılması 
Hakkındaki Kanun 
çerçevesinde 2 
M art; ta sona eren 
başvuru döneminde 
yurt içi ve yurt 
dışından yaklaşık 
13,5 milyar liralık 
bir başvuru oldu. 
Bunların 5 milyar 
232 milyon liralık 
bölümü Ankara 
Vergi Dairesi bün 
yesinde gerçekleşti. 
Gelir İdaresi 
Başkanlığından bir 
üst düzey yetkili, 
kamuoyunda varlık 
barışı olarak 
adlandırılan düzen
leme çıkarılırken, 
kendilerinin bile bu 
tutarda bir başvuru 
beklemediklerini
belirterek, şu değer

lendirmede bulun
du: "Oldukça yük
sek bir başvuru 
gerçekleşti. Ancak 
bildirim ve vergi 
dairelerine başvuru
dan ziyade, paranın 
sisteme girmesi 
önemli. Kişiler yurt 
dışından başvuru 
yapabilir, yüzde 
2;lik vergiyi de 
ödeyebilir. Burada 
esas olan bildirim 
yapılan kaynağın 
Türkiye;ye getir
ilmesi, sisteme 
dahil edilmesi. 
Bunun için de 
Kanunda başvuru
dan sonra 1 aylık 
süre öngörülmüştü. 
Önümüzdeki süreç 
içinde ekonomiye 
kazandırılan tutar 
da netleşecek. 
Öte yandan İzmir 
Vergi Dairesi 
Başkanlığı Grup 
Müdürü Yüksel 
Koç'un verdiği 
bilgiye göre, 
İzmir'de toplam 283 
mükellef 100 
milyon 713 bin 986 
TL tutarında başvu
ruda bulundu.

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP 0T0 YIKAMA
Ticaret Borsası 

Yan Yol Üzeri 
GSM: 

10 532)5119728

KAYIP
Gemlik İlçe Trafik Şube Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. ŞÜKRET BAŞAK

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 

(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZRNE
5 Mart 2009 Perşembe 

ÖZER ECZANESİ
Ahmet Dural Meydanı 

Tel: 513 56 82 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?

g]BS o™ oku”»

G 
E 
M 
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BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

OTOBÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

D
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 10 72
Kanbtroğlü-Ecadaş 614 46 49
Anıt» 614 47 71
Kamil Koç 613 35 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

1

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.OcaOı 513 10 58
Tomokay 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

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 613 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

GemlikKRrfez
GENLİK’İH İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI: 3297 

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 
RECEP1VEDIK2 
11.00-12.15- 
14.00-15.15- 
16.30 ■ 17.45- 
19.00 ■ 20.15- 
21.30-22.30-

Rezervasyon 
(Tel'.513 33 21)
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Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



İBİZ
VARIZ

spgemlik.org

Kuruluş:1973

6 Mart 2UU9 Cuma

PARTİSİ

Gemlik’e hizmet için • DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ «YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET. ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde ilk kez parmaklarımız boyanmayacak

Ilı fcullanacaklara helge ımansı
5^ Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muammer 
Aydın, 29 Mart tarihinde yapılacak yerel 
seçimlerde TC kimlik numarası taşıyan, nüfus 
cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet 
teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik 
kartı, pasaport, evlilik cüzdanı, sürücü belgesi 
gibi belgelerle oy kullanılabileceğini açıkladı. 
Belgelerden herhangi birini ibraz etmeyen 
seçmenler oy kullanamayacaklar. Sayfa 2’de

iwniwiiw
Kadri GÜLER
kadri_guler@h6tmail.com
Bizim sokak

Sonunda Gazhane Caddesi ve bizim sokak yani Bora 
sokak asfaltlandı.

Hayırlı ve uğurlu olsun..
Yerel seçimlere yakın bir tarihte, ilçemizde büyük bir 

asfaltlama çalışması başladı.
Bunun yorumunu yapmıyorum. Devamı sayfa 5’de

İlçemizde bulunan çeşit 
li işyerlerine girerek bil 
gisayar ve faks çalan 
Murat B. adlı şahıs yaka 
yı ele verdi. Polisin tâki 
bi sonucunda yakala 
nan Murat B. nin sabıka 
lı olduğu bildirildi. B. 
sorgulamasının ardın
dan Adliyeye sevkedil- 
di. Haberi sayfa 2’de

BELEDİYECİLİKTE
ı n ıw L. UJLrk

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@h6tmail.com
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma üiigis mı im ftı ılı ıif m
Tükeniş mi?...

Önce anlı şanlı adamlardan, memleket 
yönetenlerden çıkan şu veciz sözlere 
kulak verelim..
“Sen, ne mutlu Türküm dersen, o da ne 

mutlu kürdüm der. Türklük yerine Türki 
yelilik bilinci yerleştirilmelidir.”

Tayyip Erdoğan 
“Cumhuriyetin ilanı, İstanbul’ un tarihi 

değerini ve saygınlığını düşürmüştür.”
Kadir Topbaş 

“Kürtlerin geleceği ve özgürlüğü için 
Türk askerinin kanının oluk oluk akması 
gerekir.”

Leyla Zana 
“Toprak tek başına bir anlam ifade etmi 

yor. APO Türklere Allahın bir lütfudur.
İnsanları öldürmek yerine Kürtlere iste

dikleri toprakları vermek gerekir.”
Ahmet Altan 

“Atatürk öldüğünden beri hala zenginlik 
ve özgürlük üretemiyorsak sebebi Kema 
lizm'dır."

Ahmet Altan 
“Memleketi bir çift kadın memesine sata 

rım.”
Ahmet Altan 

“Türkiye, sadece Türklere bırakılmaya
cak kadar önemli bir ülkedir.”

M.Ali Birand 
“Vatan sevgisi nedir ki? Vatanı sevece 

ğinize gidin evde karınızı sevin.”
Çetin Altan 

“Kimse söylemiyor bari ben söyleye 
yim. Türkiye'de 1 milyon ermeniyle 30 
bin Kürt katledildi.”

Orhan Pamuk 
“Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sırtımızı 

Amerika'ya dönmeliyiz.”
Fetullah Gülen 

“Boğazlar milletler arası bir komisyona 
devredilmelidir. “

Rahmi Koç
Yukarıda okuduğunuz sözlerin hiç biri 

uydurma değil.
Bilinçli olarak söylenmiş.
İlgili yerlere mesajlar veriliyor.
Uluslararası çıkar ağının ilmeklerini 

oluşturanlardan başka türlüsü de bekle 
nemez.
Türkiye’de taşlar yerinden oynuyor.
Ülkede çeşitli nedenlerle adını sanını 

duyurmuş bir kısım insanlar, ulusal 
değerleri, onur, gurur, şeref ve haysiyeti 
ortadan kaldıran saptamalar yapıyorlar, 
gönlündekileri açığa vuruyorlar.

Ve Türkiye seçimlere gidiyor.
Herhalde..
Türk seçmeni..
Gereken yanıtı sandıkta verecek..
Her şeye karşın..
Yani ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel, 

ahlaksal açıdan ülkede açtıkları ve onarıl
ması güç tahrifata karşın ..

Halkın karşısına çıkıp oylarımızı katlaya
cağız diyebilenlere, onlara içeriden ve 
dışarıdan destek verenlere Türk tokadını 
vuracak..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Önceki gece 
çeşitli işyerlerine 
girerek bilgisayar 
ve faks makinesi 
çalan Murat B. (32) 
polisin takibi 
sonucu yakayı 
ele verdi.
Edinilen bilgiye 
göre; 2 işyerine 
giren ve bilgisayar 
ve faks makinesi 
çalan ve çeşitli 
suçlardan 
sabıkası olduğu 
öğrenilen Murat B. 
daha sonra başka 
bir işyerine daha 
girmeye çalışırken 
çalan alarmdan 
korkarak kaçtı 
ancak polisin 
takibi sonucu

8» kullanacaklara Helge uyarısı
Yüksek Seçim Ku 
rulu Başkanı (YSK) 
Muammer Aydın, 29 
Martta yapılacak 
yerel seçimlerde, TC 
kimlik numarası 
taşıyan; nüfus cüz
danı, resmi daireler 
veya iktisadi devlet 
teşekküllerince ve 
rilen soğuk damgalı 
kimlik kartı, pasa 
port, evlilik cüzdanı, 
sürücü belgesi 
gibi belgelerle 
oy kullanılacağını 
bildirdi.
Aydın, bu belge 
terden birini ibraz 
edemeyen seçmenin 
oy kullanamaya
cağını ifade etti. 
Aydın, belediyeler 
ile köy veya mahalle

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa Çocuk İlete! hizmete Birdi
Çalışan sokak 
çocuklarına 
yönelik olarak 
Hamitler Parkı 
için de yaptırılan 
Bursa Çocuk 
Merkezi, 
törenle açıldı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Hikmet Şahin, tören 
de yaptığı konuşma
da, geleceğin sağlık
lı yetiştirilmesi konu 
sunda toplumun her 
kesimine önemli 
görevler düştüğünü

Murat B. yapılan 
sorgulamasından

yakalanmaktan 
kurtulamadı.

sonra Adliye'ye 
sevk edildi.

muhtarlarınca 
düzenlenip onay
lanan kimlik bel
gelerinin seçmenin 
kimliğinin tespitinde 
geçerli olmadığını 
da bildirdi.
Muammer Aydın, 

belirtti. Başkan 
Şahin, "Çalışan 
çocuklar ülkemizin 
bir gerçeğidir.
Ancak çocukların 
sevgiye ihtiyacı 
vardır. Hiçbir çocuk 
oyun ve öğrenme 
çağında çalışmayı 
seçmez.
Çalışıyorsa bir 
yerlerde bir yanlışlık 
vardır" dedi.
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından Bur 
sa'ya kazandırılan 
Çalışan Sokak Ço 

sayılan kimlik 
belgeleri bulun
mayan ceza infaz 
kurumlan ve 
tutukevindeki 
taksirli suçlardan 
hükümlü bulunanlar 
ile tutuklu seçmen

cukları Destek Mer 
kezi'nin İç Göç En 
tegrasyon Projesi 
nin (IGEP) bir 
parça sı olduğunu 
dile getiren 
Başkan Şahin, 
şöyle konuştu: 
"Çalışan sokak 
çocuklarına 
destek merkezi, 
Burs a'd a bir ilk olma 
özelliği taşıyor. 
Prefabrik olarak 
yapılan 250 kişi 
kapasiteli binada, 
idari kısımlar, 4 adet 

ler için cezaevi 
idaresince verilmiş 
belgenin, kimlik 
yerine geçeceğini 
kaydetti.
Sayılan belge 
terden TC Kimlik 
Numarasını taşı
mayanlara itibar 
edilmeyeceğini 
belirten Aydın, 
seçmen bilgi 
kağıdını göstere
meyenlerin, TC 
Kimlik Numarası 
taşıyan geçerli 
kimlik belgeleri ile 
oylarını kullanabile
ceklerini ifade etti. 
Bu seçimde, yapılan 
yasal değişikliğin 
ardından ilk 
kez parmaklar 
boyanmayacak.

sınıf, kütüpha ne, 
bireysel ve grup 
terapi odaları, ye 
mekhane, spor ve 
çok amaçlı salonlar, 
doktor odası ve 
benzeri hizmetlerin 
verileceği odalar 
bulunmaktadır. 
Avrupa Birliği 
(AB) fonlarından 
alınan destekle 
gerçekleştirilen 
hizmet merkezinde 
görev yapacak 
personele de eğitim 
verilmektedir."

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Taciz ettiği kız taralından vurulflu YaaYORUM

Bursa'da 16 yaşın
daki gen kız, semt 
pazarında kendisini 
elle taciz ettiği 
iddia edilen bir 
pazarcıyı 
tabancayla yaraladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Yıldırım ilçesi 
Hacivat 
Mahallesi'nde 
semt pazarında

Diyarbakır'dan kol 
tuk ve kanepelerin 
içine sakladıkları 
40 kilogram esrarı, 
Bursa'da kargo 
şirketinden teslim 
almak isteyen 4 
kişi, ambar görevlisi 
kılığına giren 
polisler tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlü ğü'n- 
den alınan bilgiye 
göre, Diyarbakır'dan 
Bursa'ya kargoyla 
gönderilen 
mobilyaların içinde 
uyuşturucu sevkı 
yatı yapılacağı istih
baratını alan polis,

Polisten Kaçarken otobüsün altımla kaldı
Bursa'da, polisin 
'dur' ihtarına uymayıp 
otomobiliyle kaçmaya 
çalışan bir kişi, 
şehirlerarası sefer 
yapan yolcu oto
büsünün altında 
kaldı. Ağır yaralı 
olarak hastaneye 
kaldırılan otomobil 
sürücüsünün hayati 
tehlikesinin bulun
duğu bildirildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez Yıldırım

Bursa'da silahlı kavga: 2 »aralı
Bursa'da iki grup 
arasında çıkan 
silahlı kavgada 
2 kişi tabancayla 
vurularak 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi 

bir kişinin taban 
çayla vurulduğu 
ihbarım alan 
jandarma ekipleri, 
olay yerinde 
Hüseyin B'yi (41) 
yaralı halde buldu. 
Bursa Şevket 
Yılmaz Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Hüseyin 
B, kendisiyle 
dalga geçtiği 

eşyaların geleceği 
kargo şirketinde 
tertibat aldı. Ambar 
görevlileri kılığına 
giren polisler, Uluyol 
Mahallesi Uluyol 
Caddesi'ndeki 
ambarda zanlıların 
eşyaları almasını 
beklemeye başladı. 
Bir süre sonra 
ambara gelen Sıddık 
B. (29), Güney K. 
(25), Mustafa U. (29) 
ve Özgür A. (31), 
"ambarcı" sandıkları 
güvenlik güç
lerinden mobilyaları 
teslim alarak kamyo
nete yükledi.
Yükleme tamam
landıktan sonra 
görevli kılığındaki 
polisler tarafından 

ilçesi Duaçınar 
Mahallesi'nde 
polisin dur ihtarına 
uymayan Sedat
Değer (31), 16 U 0552 
plakalı otomobiliyle 
kaçmaya çalıştı.
Erikli kavşağında 
kırmızı ışıkta geçen 
Değer, Bursa'dan 
Ankara'ya gitmekte 
olan Ahmet A.'nın 
kullandığı 06 EKK 
55 plakalı otobüsün 
altında kaldı. Çarp

ilçesi Küçükbalıklı 
Mahallesi
Kadırga Sokak'ta, 
Hüseyin K. (32) 
ve yeğeni İbrahim 
K. (19) ile soyadları 
henüz belirlene
meyen Hüseyin ' 
ve Bilal adlı 

için tanımadığı 
genç kızı kov
duğunu, bunun 
üzerine 25-30 
yaşlarında birinin 
gelerek kendisine 
4- 5 el ateş ettiğini 
ileri sürdü.
Görgü tanıklarının 
verdiği ifadeler 
sonucunda ise işin 
aslı ortaya çıktı. 
Görgü tanıkları jan

suçüstü yakalanan 
zanlılar büyük bir 
şok yaşadı. 
Kaçmaya çalışan 
zanlılar güvenlik 
güçleri tarafınan 
kelepçelenerek 
emniyete götürüldü. 
Mobilyalar içerisinde 
narkotik köpeğinin 
de yardımıyla, 
mobilyaların içine 
paketler halinde sak
lanmış 40 kilogram 
esrar ele geçirdi. 
Gözaltına alınan 
zanlıların ifadeleri 
doğrultusunda, 
Mehmet K. (37), 
Çetin Ç. (47) ve oğlu 
Ali Ç. (30), Hıdır Y. 
(35), Erhan M. (33), 
Turan Ç. (32), 
Birgül Y. (45) ve 

manın etkisiyle 
savrulan otomobil 
yol kenarında bulu
nan bir dükkandan 
içeri girdi. Olayı 
gören vatandaşların 
112 Acil Servis'e 
haber vermesi üze 
rine olay yerine gelen 
ambulans, Sedat 
Değer'i Şevket Yılmaz 
Hastanesi'ne kaldırdı. 
Ameliyata alınan De 
ğer'in kafa travması 
geçirdiği ve hayati 

kişiler arasında 
tartışma çıktı. 
Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi 
üzerine Hüseyin 
ve Bilal isimli 
şahıslar diğer 
iki şahsı tabancayla 
ayaklarından 

darmaya verdikleri 
ifadede, G.Ö (16) 
isimli genç kızın, 
Hüseyin B. tarafın
dan elle taciz 
edildiği için çan
tasından çıkardığı 
ruhsatsız tabanca ile 
pazarcıyı vurduğu 
anlaşıldı. G.Ö isimli 
kız, tabancayla bir
likle yakalanarak 
karakola götürüldü.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Akfırat denen yer!

oğulları Emrah (23) 
ile Özgür Y. (28) 
ve Kadriye K. (45) 
de yakalandı. 
Sıddık B, Güney K, 
Mustafa U ve Özgür 
A isimli zanlıların 
belirli aralıklarla 
Diyarbakır’a giderek, 
aldıkları esrarı 
mobilyaların içine 
saklayıp kargo ile 
gönderdikleri, 
kendilerinin de 
uçakla geldikleri 
tesbit edildi. 
Emniyetteki sorgu
ları tamamlanan 
zanlılar, "iştirak 
halinde uyuşturucu 
ticareti yapmak ve 
nakletmek" suçların
dan adliyeye sevk 
edildi.

tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. Oto 
büste bulunan yak
laşık 40 yolcu kaza 
dan yara almadan 
kurtulurken, otobüs 
şoförü Ahmet A., 
aniden karşısına 
çıkan otomobile çarp
mamak için fren yap
tığını, ancak araca 
çarpmaktan kurtula- 
ma eliğini söyledi. 
Kazayla ilgili soruş
turma başlatıldı.

vurdu.
Yaralılar 112 
Acil servis 
ekiplerinde 
hastaneye kaldırıldı 
İki şahsın 
yakalanması için 
soruşturma 
başlatıldı.

Akfırat denen yer neresi derseniz, İstan
bul’un Tuzla ilçesinin ormanları arasında

Formula 1 pisti, Sabiha Gökçen 
Havalimanı, Koç lisesi ve Sabancı Üniver
sitesi ile çevrili doğal güzellikleri olan 
değeri çok artan bir yer..

Organize suç örgütü kurmaktan tutuk
lanan

AKP’li Akfırat Belediye Başkanı Hilmi Yıl 
dız’a, kendisine arsa alması için kişisel 
vekâ let vermiş...

Adalet (!) Bakanı Mehmet Ali Şahin, dün 
bu sanığı savunmuş, aynen şunları 
söylemiş:
“Bahis konusu belediye başkanı;

DÜRÜST, YETENEKLİ, ÇALIŞKAN bir 
belediye başkanı olarak, daha önceden 
tanıdığım bir arkadaşımdır....”

Adalet (!) Bakanı Mehmet Ali Şahin:
Bu sözlerle hâlâ kefil olduğunuzu göster

diğiniz Hilmi Yıldız’ın gözaltına alındıktan 
sonra, soruşturmayı sürdüren savcıya 
verdiği ifadeden haberiniz var mı?

Eğer yoksa... Sizin için, tutanaklardan 
özetleyerek aktarıyorum:

EVDE ESRAR - Naylon fatura -
İmza sahteciliği —Yardım paraları ile arsa 

alma..
Adalet (!) Bakam’nın, çıkar amaçlı örgüt 

kurmakla suçlanan Akfırat Belediye 
Başkanı Hilmi Yıldız’a, arsa alması için 
kişisel vekâlet verdiğinin ortaya çıkmasın
dan sonra...

Bu kez de Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi 
Hayrünnisa Gül’ün bu beldede arazi sahibi 
olduğu anlaşılmış. Nasıl mı, okuyun ?

Jandarmanın Hilmi Yıldız’ın odasında 
yaptığı aramalarda, Hayrünnisa Gül’e ait 
bir arsanın vergi makbuzları bulunmuş!

Şimdi dersiniz ki; İsteyen istediği yerde 
arsa da alır, evde..

Tamam, tamam da; Benim merak ettiğim 
şey başka:

O vergi makbuzları, Belediye Başkam’nın 
odasında ne arıyordu? I

Hilmi Yıldız “Gecikme olmaması için, son 
vergiyi ben yatırmıştım” diye açıklamış...

Ama Cumhurbaşkanı’nın eşi Hayrünnisa 
Hanım bunu yalanlamış ve “Kendisini tanı
mam. Tüm vergi ödemelerini de bizzat ben 
yaparım” demiş...

İyi de o zaman; o makbuzlar neden ken
disinde değil de, Hilmi Yıldız’da duruyor
du, onda ne arıyordu ?

Keşke bunu da yanıtlasa.
Kayseri nire, Akfırat hire..
İşte böyle Adalet (!) Bakanı Mehmet Ali 

Şahin...
DÜRÜST, YETENEKLİ, ÇALIŞKAN eski 

arkadaşınız bu akıl almaz suçlamaların 
muhatabı! ve tutukevinde..

Üstelik hiçbirine de ikna edici tek yanıt 
veremiyor.

Sizin DÜRÜST, YETENEKLİ, ÇALIŞKAN 
anlayışınız buysa...

Biz milyonlarca kişi böyle olmamakla 
gurur duyuyoruz!...

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güler, halelliye işçisine moral verdi
Gemlik Belediyesi 
işçilerini sabah 
işbaşı öncesi ziyaret 
ederek sorunlarını 
dinleyen CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Güler, "Gemlik'te 
başarılı işlere işçi
lerimiz ile bir takım 
olarak birlikte imza 
atacağız" dedi. 
Gemlik Belediyesi 
işçilerini sabah işba 
şı öncesi odun depo 
larındaki Belediye 
hizmet binasında zi 
yaret ederek sorun
larını dinleyen Güler, 
Gemlik'te başarılı 
işlere işçilerle bir 
takım olarak birlikte 
imza atacaklarını 
söyledi.
Belediye işçileri; 
personel sayısının 
yetersizliği nedeniy 
le 6 yıldır izin kul
lanamamaktan, araç 
parkının eskiliğin
den ve sosyal hak
larındaki düşüşten, 
eskiden her yıl 2.5 
ton kömür ve bir 
ton da odun yardımı 
aldıklarını ancak 
şimdi sadece 375 TL 
yakacak yardımı 
yapılmasından bu

nunla da ancak 500 
kg kömür alabildik
lerinden yakındılar. 
Güler ise kurumların 
çalışanları ve yöneti
cileriyle bir bütün 
olabildikleri ve 
dayanışma içerisin 
de hareket edebil 
dikleri ölçüde başa 
rıh olabildiklerini 
belirterek, biz Umur 
bey'de yılda en az 
iki kez çalışan ve 
eşleriyle bir araya 
gelerek sorunları 
paylaştıklarını ve bir 
aile ortamı sağlama 
ya çalıştıklarını, 
Gemlik'te de göreve 
geldiklerinde Gemlik 
Belediyesi çalışan
ları ile birlikte bu 
aile havasını ve 
takım ruhunu mutla
ka sağlayacaklarını 

söyledi. Umurbey'de 
işçi temsilcileri ile 
sendikanın bir araya 
gelerek anlaşmala 
rımn ardından ken 
dilerinin bu anlaş
mayı onaylamasıyla 
yıllardır bölgemizin 
en iyi koşullarda 
toplu sözleşmelerini 
imzaladıklarını 
söyleyerek, “AKP 
iktidarınca çıkarılan 
yasalarla taşeron 
sistemi modern köle 
ticaretine dönüştü 
rülmüştür" dedi. 
Mevcut yasalar 
çerçevesinde beledi 
yenin kadrolu ele
man alamadığını 
ama asgari ücretle 
sınırsız sürede 
hizmet satın alabil 
meşinin özendiril 
diğini kaydeden Gü 

ler, bunun da bele 
diyenin kurumsal
laşarak hizmet kali 
tesini artırmasını en 
gellediğini söyledi. 
Çıkarılan büyükşehir 
yasasında "ihtiyaç 
duyulduğunda fazla 
personel başka 
belediyelere aktarıla
bilir" dendiğini, bu 
nun da beldelerin 
kapanmasıyla birlik
te Gemlik Belediyesi 
çalışanı haline gelen 
Umurbey, Kumla ve 
Kurşunlu personelin 
de büyük tedirginlik 
yarattığını belirten 
Güler, bu arkadaşla 
rımız rahat olsunlar. 
Göreve geldiğimizde 
Gemlik Belediyesi'n 
de yeni bir personel 
organizasyon yapı 
lanmasına gidecek
lerini Gemlik 
Beledi yesi'nin 
şu anda Gemlik 
merkezde ciddi bir 
personel açığı 
olduğunu 
ve en doğru insan 
kaynakları planla
masıyla çalışan
larımızın en doğru 
pozisyonda çalış
masını sağlayacak
larını söyledi.

SP Genel Başkam 
Gemlik’e geliyor
Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Numan Kurtuluş 
yarın Gemlik'i 
ziyaret edecek. 
Konu ile ilgili bir 
açıklama yapan 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Sedat Özmen, 
genel Başkan 
Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş'un 7 
Mart Cumartesi 
günü Bursa 
Fomara Meydam'n 
da düzenlenecek 
olan "Fark Var 
Saadet Var" mitingi 
nin ardından saat 
18.oo'da Gemlik'e 
geleceğini belirtti. 
Gemlik'te bir 
dizi program 
gerçekleştirileceği
ni kaydeden 
Özmen, Genel 
Başkan Numan 
Kurtulmuş'un 
İskele Meydam'nda 
bulunan çay 
bahçelerinde 
Gemlik halkına da 
hitap edeceğini

ifade etti.
Saadet Partisi 
Genel Başkanı 
Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş en son 
geçtiğimiz Kasım 
ayında Gemlik'e 
gelerek partisinin 
aday tanıtım toplan
tısına iştirak etmiş 
ve Gemlik Belediye 
Başkan Adayı ola 
rak Recep Aygün'ü 
Gemlik kamuoyuna 
açıklamıştı.
Kurtulmuş Gem 
lik'in ardından 
diğer programları 
için Orhangazi 
ilçesine geçecek.

www.tuvturk.com.tr •

Sîzlere daha iyi hizmet verebilmek için ara veriyoruz!
Karacabey Araç Muayene Istasyonu'nda yapılacak ola‘n iyileştirme çalışması nedeniyle 6-9 Mart tarihleri arasında sizlere hizmet veremeyeceğiz. Araç muayenenizi. 
Atalar Mahallesi Balıkesir Caddesi Tatkavaklı-Mustafakemalpaşa adresindeki TÜVTUHK İstasyonumuzda veya diğer Bursa İstasyonlarımızda yaptırabileceğinizi 
önemle hatırlatırız.

TÜVTURK BURSA İSTASYONLARI

TÜVTURK
Güven verir. Değer katar.

M erkez
Ahmet Vefık Paşa Mah. Çavuşoğlu Sok.
No 8 Kestel /BURSA
Tel : 0224 372 24 51-52 / 0224 372 33 55
Fax : 0224 372 25 00

Gemlik
Parsbey Mah. Yalova Yolu Cad.
No 76 Umurbey-Gemlik/BURSA
Tel : 0224 512 15 78-79-80
Fax : 0224 512 15 55

İnegöl
Huzur Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
No 11 İnegöl /BURSA
Tel 0224 714 14 24/0224 714 1716
Fax :0224 714 0333

Karacabey
Canbalı Mah, Çakıllı Kuyu Mevkii
Küme Evler No 36 Karacabey / BURSA
Tel : 0224 671 83 03-07-91 -94
Fax : 0224 671 83 95

Mustafakemalpaşa
Atalar Mah. Balıkesir Cad. No 83
Tatkavaklı - Mustafakemalpaşa /BURSA
Tel : 0224 636 64 49-50-51 -52
Fax : 0224 636 64 34

Orhangazi
Muradiye Mah. Süpürgelik Mevkii Sok.
No 36 Orhangazi/BURSA
Tel : 0224 572 22 05-36-46
Fax : 0224 573 22 33

Çalışma saatleri: Hafta içi. Merkez (Kestel) 07:00-21:30, Orhangazi. İnegöl. M.Kemalpaşa, Gemlik. Karacabey 08:30 -17:00; Cumartesi, Merkez (Kestel) 08:00-15:30 
infa@tuvtuik.com.tr TOV®

http://www.tuvturk.com.tr
mailto:infa@tuvtuik.com.tr
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Bizim Bora Sokak İstiklal 
Caddesi’ne açılır.

Diğer yandan Gazhane 
Caddesi’ne..

Bir ucunda Paşa Otel ve 
Akbank, diğer ucunda eski 
Uzunlar Ticaret’in boşaltılmış iş 
yeri, karşısında Yataş Mobilya...

Ahmet Dural Meydam’na 
uzaklığımız bir arpa boyu kadar, 
olsa olsa 200 metredir...

Sizin anlayacağınız ilçeniz merkezinde 
sayılırız.

Sokağımız beton parke ile döşenmiş 
olduğundan, yapılan kazılardan sonra iyice 
taka tuta bir hal almıştı.

Gazhane Caddesi’ni söylemeye gerek yok.
Orası facia idi..
Dün sabah işe erken geldim.
Sokağın başında asfalt makinaları...
Gökay A.Ş. tarafından ihalesi alınan asfalt 

işi tam yol faaliyette..
Önceki gün Gazhane Caddesi gün batı m in

dan sonra asfaltlandı..
Nasıl asfalt döküldüğünü yağmur yağdık

tan sonra göreceğiz.
Bizim sokaktaki faaliyeti aslında beklemi 

yordum.
Nedenini sorarsanız, kaldırımların söküle

ceğini, bordürlerin döşenmesinden sonra 
asfaltın başlayacağını sanıyordum.

İlçenin en tenha sokaklarında bile asfalt 
öncesi bordür döşenmiş, kaldırımların yapıl
ması için bekliyor...

Bu nedenle düşüncemde yanılmışım.
Şaşkın bakışlar içinde asfaltın dökülmesi

Bizim sokak....
âl

Güne Bakış
Kadri GÜLER

kadri_guler@hotmail.com

ni izledim.
Tam 30 dakikada 200 metre sokak asfalt

landı.
Silindir birkaç kez gidip geldi ve baskı 

işini bitirdi.
İşin başında Belediye den bir Fen elemanı 

var mı diye baktım.
Yok.
Görevli Başkanın odasının önünde 

bekleyen zabıta görevlisi!
Herhalde, zabıtadan bu kişi asfalt müdürü 

dedim içimde...
Ekipler gittikten sonra esnaf dışarıya çıkıp 

yapılana baktı.
Bizim sokakta kaldırımlar enteresandır.
Gazhane Caddesi tarafında kot sıfırdır.

Bizim işyerin önündeki kot 40 san
tim, Akbank’a doğru ise 15 santime 
düşüyor.

Çok ilginç ve çirkin bir görüntü.
Bunun asfalttan önce düzeltilmesi 

gerekirdi.
Böyle bir fırsat doğmuşken 

kaldırımlar kent dokusuna yakışır hale 
getirilmeliydi.

Ama yapılmadı.
Bir yağmur yağarsa birçok işyerinin sular 

altında kalacağını şimdiden duyuralım.
Hasan Başaran’ın kapattığı işyerinin 

önünde ise yağmur suları göl yapa cak. Bu 
kesin.

Yapılan asfalta diyeceğim şu.
Keşke altındaki tanesi 2 liraya ya kın 

bedeli olan parkeler taşlar kaldın hp, alt zem
ine gerekli malzeme konduktan sonra asfalt 
dökülseydi.

Bu koca ilçede yapılmadı.
Bizim sokak tam 30 dakikada bitirildi.
Rekor bir asfaltlama çalışması yaşanıyor 

ilçede..
Trilyonlar dökülüyor yollara..
Ama aceleye getirilmiş bir asfaltlama gibi 

geliyor bana..
Bu seçim olmasaydı acaba asfalt bu denli 

hızlı yapılır mıydı?
Seçimlerden sonra elektrik şebekelerinin 

yer altına alınmasına devam edileceği için 
yapılan asfaltlarda kesilecek yeniden ortalık 
toz duman olacak. Ama olsun.

Benim sokağımın da artık asfaltı var.
Penceremden dışarıya baktığımda, kara 

zemin içimi aydınlatacak.

un LIBERTY ($EKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZALP EMLAK’TAN

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenIcLİ Broşür

D EL İLani

n Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 

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

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

MORTGAGC 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__________  
__________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m* SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Baltkpazan Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 M, pimapen. laminant parke 65> YTL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
_ _ _ _ _ _ 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
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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

TRIPLEX DOGALGAZLI Afınrn nruh mn,An»ı ı aae nnn vti
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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Seyfettin ŞEKERSÖZ

2. Küme Yıldız 
erkekler gurubunda 
oynanan maçlar 
gollü geçmesi 
nedeniyle izleyicilere 

keyif veriyor. 
Futbolda alt 
yapısı ve kadroları 
güçlü olan takımlar 
rakiplerine şans 
vermezken yarının 
büyük futbolcuları 

da hünerlerini 
göstermeye 
devam ediyorlar. 
Yıldızlar B gurubu 
maçlarında dün 
oynanan Atatürk 
İlköğretim Okulu ile 

Engürücük 
İlköğretim Okulu 
takımları arasındaki 
maçı Atatürk 
İlköğretim takımı 4-1 
kazanmayı başardı. 
Günün ikinci maçı 

yine bol gollü geçti 
ye Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
takımı Kurtul 
İlköğretim Okulu 
takımını 4-0 yendi. 
Şehit Cemal

takımının 
gollerini ilk yarıda 
Onur Aslan ile 
Tolga atarken, ikinci 
yarıdaki golleri ise 
Arda, Onur Altın ve 
Mustafa kaydetti.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Daha önce
Belediye Meclisinde 
kamulaştırma kararı 
alınan İlçe stadının 
yananda bulunan 
arazi nihayet

kamulaştrılarak 
antrenman 
sahasına 
dönüştürülüyor. 
Bir kısmı Beken 
ailesi varislerine 
ait olan ve 
Gemlikli takımların

üzerinde zemin 
düzenleme 
çalışmalarının 
başladığını 
söyledi.
Normal standart 
larda maç 
oynanacak saha

tek antrenman 
yapacağı yer olan 
arazinin 750 bin 
TL'ye kamu
laştırdığını 
bildiren Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, arazi

büyüklüğünde 
olmayan arazide 
85-45 ebatlarında 
antrenman 
sahası 
oluşturulacak. 
Kısa bir süre içinde 
hazırlanmasına 

çalışılan yeni 
antrenman 
sahasının yapıl
masından sonra 
takımlarımız 
maçlarına burada 
rahatça hazırlanma 
olanağı bulacaklar.
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4 Kişilik ailenin 
yoksulluk sınırı 

2 hin 316 TL

Memur-Sen'e bağlı 
Bem-Bir-Sen'in 
"Asgari Gıda 
Harcaması ve 
Asgari Geçim 
Haddi 
Araştırmasına" 
göre, Şubatta açlık 
sınırı bir önceki 
aya göre 2 TL 
artarak 725 TL 33 
Kr oldu. 4 kişilik 
ailenin yoksulluk 
sınırı (geçim 
haddi) ise 2 bin 
316 TL 42 Kr'ye 
yükseldi.
Sendikadan yapılan 
açıklamaya göre, 

Şubatta giyim, 
ulaştırma ve 
haberleşme 
harcamalarında 
düşüş yaşanırken, 
gıda ve konuttaki 
fiyat artışları 
devam etti.
Tüketici fiyatlarına 
göre, Şubat 
ayının "zam 
şampiyonu" 
yüzde 19,63 
artışla sivri biber 
oldu. Sivri biberi, 
yüzde 8,37 artışla 
tavuk eti, yüzde 
8,16 artışla taze 
balık izledi.

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TüRHflN VİP OTO YIKflMfl

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532) 51197 28

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı ve Gemlik İlçe Trafik Şube

Müdürlüğünden aldığım ehliyetimi kaybettim. 
±3^ Hükümsüzdür. İSMAİL KAYA

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
6 Mart 2009 Cuma 
ONUR ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 17 

Tel: 513 73 94 GEMLİK

Gemlik KErfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

6 
E

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 93
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 543 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 73
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 94i 

•

i

■1

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. ^13 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

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 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

TAKSİLER

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

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

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3298 
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
RECEPIVEDIK2
H.30-14.00
16.30 • 19.00-

21.00 
SONBAHAR 
12.00-14.15 
16.30-20.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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GemlikKErfez

Mimar

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTI
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



spgemlik.org

Belediye Meclisi son toplantısını 20 Mart günü olağanüstü olarak yapacak

7 Mart 2009 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Devamı sayfa 5’devermesi elit değil.

GemlikKHrfez
GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Güne Bakış

Fatih Mehmet Güler

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Gemlik’e hizmet içinSbü
■VARIZ
SAADET 
PARTİSİ

Ar Belediye Medisi’nin dün yapılan top 
Mantısında, Manastır yönüne yapılan kordon 
dolgusuna “Mehmet Turgut Kordonu” adı 
verilmesi damgasını vurdu. Başkan Turgut, j 
karara karşı çıkarak ‘red’ oyu verdi. Hukuk | 
Komisyonu Başkanlığınca hazırlanan öneri | 
oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Mecli si I 
5 yıllık döneminin son toplantısını 20 Mart 
2009 tarihinde yapacak. Haberi sayfa 3’de L

L Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Görevdeyken ad vermek...
Gemlik Belediye Meclisi dün yaptığı son toplantı 

öncesi, Kayıkhane ile Manastır arasındaki yeni kordo
nun adının “Mehmet Turgut Kordonu" olarak kabul etti.

Hayırlı uğurlu olsun.
Ancak, görevde olan bir kişiye kendi grubunun ad

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ «YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ «GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

MlMlİM»
Yarın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların erkeklerle eşit 
haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın temsili 
başlangıcı olarak 8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil 
sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun 
çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protes 
to etmek için grev yapması olarak kabul edilen Kadınlar 
Günü, ilçemizde siyasi partiler tarafından kadınlar günü 
nedeniyle düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ftsifcnnimııifficlai 
etleıinieı alınacat

Waive personeline plaket
Seyfettin SEKERSÖZ

Gayrimenkul 
Sermaye İradı 
(kira geliri) elde 
edenlerin yaşlılığı, 
sakatlığı veya 
hastalığı nedeniyle 
vergi dairelerine 
gidemeyecek 
olan mükelleflerin 
beyannameleri 
kendi ikametlerinde 
kabul edilecek. 
Gemlik Vergi 
Dairesinden 
yapılan açıklamada; 
bu durumdaki 
mükelleflerin 
(0.224) 5133100- 
5131092 notu 
telefonlarla 
talepte bulunmaları 
halinde vergi 

dairesinde gerekli 
işlemler yapılabile
cek. Vergi dairesin
den yapılan 
yazılı açıklamada 
ayrıca; "Bu 
kapsamdaki işlem
lerin tesisi esnasın
da mükelleflerin 
vergi veya hizmet 
adı altında ikamet
gahlarında her 
hangi bir ödeme 
yapmaları söz 
konusu olmadığın
dan, tahakkuk ede
cek vergilerini vergi 
dairesi veznesine 
veya banka vası
tasıyla ödemeleri 
gerektiğinin bilin
mesi hususları 
önemle duyurulur" 
denildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Marmara kimya 
Sanayi fabrikasında 
meydana gelen 
yangına çok 
kısa sürede 
müdahale ederek 
büyümesini 
önleyen Büyükşehir 
İtfaiyesi Gemlik 
personeline 
fabrika yönetimi 
tarafından özverili 
çalışmaları nede 
niyle plaket verildi. 
9 Şubat 2009 
günü akşam saat
lerinde meydana 
gelen patlama 
sonucunda çıkan 
ve çevrede panik 
yaşanmasına 
yol aşan yangına 
ilk müdahalede 
bulunan Gemlik 
İtfaiye personeli, 
yangının büyüme

meşini ve çevreye 
sıçrayıp zarar 
vermemesi için 
büyük çaba 
göstermiş ve 
yangını can kaybı 
yaşanmadan 
kontrol altına 
almıştı.
En ufak bir

yaralanma ve 
can kaybının yaşan- 
mamasının yanı 
sıra yangının 
zarar vermeden 
önlenmesi sonucu 
Marmara Kimya 
Sanayi fabrikası 
yöneticilerinden 
Gültekin Başköylü 

tarafından Büyük 
şehir İtfaiyesi 
Gemlik işletmesi 
itfaiye amiri Abdul 
lah Sai'a tüm perso 
nel adına ziyarette 
bulunup yapılan 
özverili çalışmadan 
dolayı teşekkür 
plaketi verildi.

Bursa’Ja 55 kişi 
karbonmonoksit 
gazından zehirlendi

Bursa'da saatteki hızı 
70,6 kilometreyi bulan 
lodos nedeniyle 
55 kişi karbonmonoksit 
gazından zehirlendi. 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre,

5- 6 Mart tarihlerinde 
görev yapan 3 ekip 
toplam 55 karbon
monoksit zehirlenmesi 
vakasına müdahale etti. 
Zehirlenmelerin 
41 'i ayakta tedavi 
edilirken, 11 vaka 

müşahade altına 
alındı. 3 vaka da 
hastaneye kaldırıldı. 
Meteoroloji yetkilileri, 
saatteki hızı 70.6 
kilometreye çıkan 
lodosun pazar 
gününe kadar etkili 

olacağını bildirdi. 
Zaman zaman 
yağmurla karışık 
devam edecek 
lodosun, pazar günün
den itibaren yerini 
yağmura bırakacağı 
belirtildi.

Vere! seçimlere 22 gün kaldı
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenIcLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

LİBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAG6 BROK6R 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____________  
____________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire___________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazan Alemdar Cad. Civarı 120 m23t1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- HL
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu) 

_________ 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
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civannda 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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

t^A»^ 1 VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR.
Tel : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Belediye Meclisi son toplantısını 20 Mart günü olağanüstü olarak yapacak

Diş Hekimi
Özcan VURAL'

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

YazıYORUM

Haksız, mecburi hizmet....

Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, Manastır 
yönüne yapılan kordon dolgusuna “Mehmet Turgut Kordonu” 

adı verilmesi damgasını vurdu. Başkan Turgut, karara karşı 
çıkarak ‘red’ oyu verdi. Hukuk Komisyonu Başkanlığı’nca 

hazırlanan öneri oy çokluğu ile kabul edildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi 
Mart ayı ikinci 
toplantısını 
tamamlarken, 
meclis sunulan 
sürpriz önerge ile 
duygulu konuş
malara sahne oldu. 
Dolgusu ve çevre 
düzenlemesiyle 
halkın hizmetine 
açılan yaklaşık 
1.5 kilometrelik 
kayıkhane 
Manastır arası 
sahil kordonu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un 
red oyuna karşılık 
aldığı oy birliği 
kararı ile bundan 
böyle "Mehmet 
Turgut Kordonu" 
olarak 
isimlendirilecek. 
İmar Komisyonu 
Başkanı Vedat 
Büyükgölcügezli, 
komisyonda 
görüşülerek 
meclise getirilen 
konular hakkında 
bilgi vermesinden 
sonra önergeler 
oylanarak kabul 
edildi.
Dere boyunda 
bitirilmekte olan 
cazibe merkezinin 
lokanta kısmının 
ihale ile kiraya 
verilmesi oy birliği 
ile kabul edildi.
AKP’li Ali 
Okuroğlu'nun 
hazırladığı ve 
meclis üyelerinin de 

destek verdiği 
önerge meclise 
sunuldu.
BAŞKANIN DA 
KORDONU OLDU 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı Refik 
Yılmaz, hazırladıkları 
önerge ile ilgili 
yaptığı açıklamada; 
bu güne kadar 
Gemlik'e hizmet 
etmiş ve halen 
yaşayan, ya da vefat 
eden bir çok kişinin 
isimlerinin çeşitli 
yerlere verilerek 
yaşatıldığını 
belirterek, 
Kayıkhane ile 
Manastır arasında 
yapılan dolgu ile 
kordon oluşturulan 
kısmın "Mehmet 
Turgut kordonu" 
olarak isim
lendirilmesin! ve 
bu kararı meclis 
üyelerinin birlikte 
aldıklarını söyledi. 
Önergeye karşı 
çıkan Başkan 
Turgut, bunun 
nedeni olarak da 
bazı kesimlerin 
tenkit edeceği ve 
bu kararı gelecek 
mec lisin uygun 
bulması durumunda 
kabul edebileceğini 
belirterek, 
"Teşekkür ediyorum, 
bu önergenin 
gündeme alınmasına 
ve kabul edilmesine 
karşıyım, bu 
yönde oy kulla 
nacağım" dedi.
Meclis üyeleri

ise görüşlerini 
belirtirlerken, 
"Biz meclis üyeleri 
olarak özgürüz 
ve bu öneriyi 
ortak olarak 
hazırladık. Bunun 
oylanmasını 
istiyoruz" dediler. 
Hukuk Komisyonu 
Başkanı Refik 
Yılmaz'da kişisel 
görüşünü ortaya 
koyarak, "Bunu 
sürpriz olarak 
meclise getirdik, 
başkanımızın 
bilgisi yok, ve 
kabul edilmesini 
istiyoruz" dedi. 
MHP meclis 
üyesi Osman 
Doğan ise konu 
hakkında görüşlerini 
belirtirken, 
önergeye imza 
atmadığını, 
bunun nedeni 
ise dolguya karşı 
çıkması olduğunu

belirterek, 
"Dolgusuna karşı 
çıktığım için 
önergeye imza 
atmadım ancak 
isim verilmesini 
destekliyorum. ” 
şeklinde konuştu. 
Meclis üyelerinin 
görüşlerinden 
sonra önerge 
Başkan Mehmet 
Turgut'un ret oyuna 
karşılık oy çokluğu 
ile gündeme 
alınarak oylandı 
ve oy çokluğu 
ile kabul edildi. 
Belediye meclisi 
5 yıllık dönemin 
son toplantısını 
ise kesin olmamakla 
birlikte 20 Mart'ta 
yapacağı 2008 
yılı denetim 
raporunun görüşüle
ceği olağanüstü 
toplantı ile son- 
landırarak görevini 
tamamlayacak.

Sayın okurlarım; bende bu yollardan 
geçtiğim için Tıp Fakültelerindeki zorluk
ları iyi bilirim..

Önce şunu söylemeliyim ki; Tıp.Fakülte 
lerine girmek için, Üniversite sınavında 
yüksek puan tutturmak gerekir.

Hekimler tıp fakültelerini bitirdiğinde 
mecburi hizmet yapıyor.

Sonra Tıp uzmanlık sınavını kazanması 
gerekir.

Oran olaraklO hekimden 2 tanesi kaza 
nıyor.

Uzmanlık eğitimi yapan bir hekim yeni 
den mecburi hizmet görevini yerine geti 
riyor.

Bu hekim yan dal ihtisası yaparsa bir 
kere daha mecburi hizmete gidiyor.

Şimdi aynı hekim, ‘Ben yardımcı doçent, 
doçent ya da profesör olacağım’ derse o 
zaman da mecburi hizmete gönderilecek.”

Bu sözler İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Özdemir Aktan’a ait.

Aktan, doktorların isyanını dile getiriyor, 
Çünkü tıp fakültelerindeki, bu zor yollar

dan geçmiş doktor öğretim üyelerine yol 
görünmüş.

YÖK, ihtiyaç içindeki 13 üniversiteye 26 
üniversiteden “hoca sevkiyatı” yapma 
kararı almış.

Hatta listeler belirlenmiş.
Ben biliyorum ki, bu listelerde partizan

lıklar yapılır.
Aktan’ın yerdiği bilgiye göre, örneğin 

Marmara Üniversitesi için şelfiz ayrı mec 
buri hizmet yeri belirlenmiş.

Hocalar bavulları toplamaya başlamışlar 
bile.

Üç mecburi hizmete itiraz edip iç hukuk 
yollarını tükettiklerini hatırlatan Prof. Dr. 
Özdemir Aktan, Avrupa İnsan Hakları Mah 
kemesi’ne gideceklerini söylüyor.

Halkımdan işin iç yüzünü bilmeyenler, İlk 
bakışta, “Ne var canım bunda, ihtiyaç 
fazlası olan yerden ihtiyaç olan yere dok
tor gönderiliyor” diyebilir...

Ama işin aslı, YÖK’ün sevmediği, Rektö 
re eğilmeyen, Dekanla bozuşan yolcu 
edilir. Bilim -ilim fasa fiso..
“Hoca yardımı” alan üniversiteler bu 

uygulamadan memnundurlar.
Boş kadroları dolacak..
Ama sorularım da peş peşe geliyor:
Ben derim ki; ihtiyaç fazlası neye göre 

belirlendi?
Anadolu’da mantar gibi üniversiteler 

açılırken kadro ihtiyacı neden düşünülme
di?

İki bina ile Tıp fakültesi açılmaz..
Bu üniversitelere neden kadro verilmi 

yor?
Sağlıkta hemen her şey özelleştirilirken 

liberalizm var da, hekimlerin çalışma yer
leri söz konusu olunca neden yok?

Bu ülkede yalnız Hekimlere mecburi 
hizmet var.

Mühendis - Hukukçu, Maliyecilere niye 
yok.?..

Hekimler üvey evlat mı ?..
Bu haksızlıktır..
Buna cevap hiçbir zaman verilemiyor..
Profesörlerine, doçentlerine “Görev yer

lerinize, marş marş!” komutu verilen 
üniversitelere evrensel anlamıyla üniver
site denebilir mi?

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlikli muhtarlar
dan, muhtarların 
vatandaşlara ücret
siz hizmet etme for
mülü 300 TL olan 
maaşlarının 600-700 
TL'ye çıkarılması 
halinde vatandaşla 
rın tüm işlemlerinin 
yanı sıra muhtarlık
larla olan bürokratik 
ilişkilerinin de ücret
siz olacağı sözünü 
veren Gemlikli muh 
tadar, bu konuda 
AKP hükümetinden 
destek beklediklerini 
dile getirdiler. Seçim 
çalışmalarını aralık
sız devam ettiren 
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey'e destek ol 
mak için sık sık 
Gemlik'e gelen Bur 
sa Milletvekili Altan 
Karapaşaoğlu, 
muhtarları ziyaret 
etti. AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey, muhtar 
ların maaşlarına 
yönelik iyileştirme 
ve karşılığında üc 
retsiz hizmet verme

fikrinin değerlendin 
lebileceğini söyledi. 
Muhtarlar Derneğin 
de başkan İdris 
Kurt've köy ve ma 
halle muhtarlarıyla 
sohbet eden AKP 
Bursa Milletvekili 
Mehmet Altan Kara 
paşaoğlu, Belediye 
Başkan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey 
ve İlçe Başkanı Ok 
tay Kahveci ile çok 
sayıda partili, 29 
Mart sonrasında da 
tüm köy ve mahalle 
muhtarlarıyla birlikte 
ortak hareket edip, 
Gemlik'! birlikte 
yönetme sözünü 
yinelediler.

Aybey'de, muhtarlık 
binası olmayan Cum 
huriyet Mahallesi 
Muhtarlığına bina 
yapma sözünü vere 
rek, "Kentin dinamik 
leri olan tüm sivil 
toplum örgütleri ve 
özellikle muhtarları 
mızla her türlü iş 
birliği yaparak, 
Gemlik'e ve mahalle 
statüsüne dönüşen 
beldelerimize, eksik
siz, kaliteli ve en gü 
zel hizmetleri vere
ceğiz. Projelerimizi 
ortak hazırlayıp, yatı 
rımlarımızı birlikte 
yönlendireceğiz.
Bundan kimse kuş 
ku duymasın" dedi.

Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam ile İlçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
seçim çalışmalarını 
dur durak demeden 
sürdürüyor. Kökçam 
ve ANAP’hlar kapa 
tılan Küçük Kumla 
belde belediye baş 
kanı Eşref Güre ve 
belediye personelini 
ziyaret etti. Engin 
Kökçam, burada 
yaptığı konuşmada 
Gemlik'e yeni katılan 
Kumla'nın sorunları 
m en ivedi şekilde 
çözme sözü verdi. 
Öte yandan kapatı 
lan belediyelerdeki 
personele sahip 
çıkacaklarına belirte 
rek bağlanan mahal 
■elerimize hizmetin 
aksamadan yerinde 
yapılacağını söyledi. 
Daha sonra Kumla 
halkı ve esnafıyla 
selâmlaşan Engin 
Kökçam Kumla'dan 
ayrılarak Gemlikteki 
ziyaretlerine devam 
etti. Eski Pazar 
Caddesi’ndeki 
Kayserili Ahmet'in

yeri olarak bilinen 
kıraathanesine 
geçerek projeleri 
hakkında bilgi veren 
Engin Kökçam, 
sosyal konularda 
her eğitim yılının 
başlama zamanında 
muhtaç ailelere okul 
için gerekli kırtasiye 
ve giyim yardımı 
yapacaklarını, kadın 
sığınma evi ve hu 
zur evi yaparak kim
sesiz ve yaşlılara ge 
reken değeri vere
ceklerinin altını çize 
rek muhtaç ailelerin 
yararlanması için aş 
evi kurularak bura 
dan yemeklerini te 
min etmelerinin 
sağlanacağını söyle

di. Vatandaşın 
sorunlarını ve öneri
lerini kulak arkası 
etmeyeceklerini 
halkın huzuru ve 
mutluluğu için var 
olan bir belediye 
inşa etmek üzere 
yola çıktıklarını 
anımsatan Anavatan 
Partisi belediye 
başkan adayı 
Engin Kökçam, 
yönetmeye değil 
hizmete talip olduk
larını belirtti. ANAP 
heyeti daha sonra 
Rumeli Türkleri ve 
Giritliler Derneği'ni 
ziyaret ederek bir 
süre sohbet ederek 
Gemlik'in sorun
larını konuştular.
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Seyfettin Sekersöz’ün 
haberine göre, dün toplanan 
Belediye Meclisi’nde Hukuk 
Komisyonu Başkanı Av. Refik 
Yılmaz’ın getirdiği önerge 
gündeme alınmış.

Gündem maddesinin özü, 
yeni yapılan Manastır’a doğru 
uzanan kordona ad verilmesi.

Hukuk Komisyonu kordona 
Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut’un adının verilmesini 
önermiş.

Başkan Turgut, önergenin gündeme alın
mamasını istemiş.

Ama Meclis, gider ayak Başkanının iste 
ğine uymamış.

Başkanın muhalefetine karşın, yeni 
kordonun adı “Mehmet Turgut Kordonu” 
olmuş.

Görevde olan bir başkanın, kendi görev 
döneminde kentin herhangi bir yerine adının 
verilmesini doğru bulmuyorum.

Bugüne kadar kendi döneminde adının 
verildiği bir belediye başkanı da anımsamıyo
rum.

Eski Belediye Başkanlarından Dr. Ziya 
Kaya, Eşref Dinçer, Emin Dalkıran, İbrahim 
Akıt’a ilçemizde mahalle, cadde ve kordon 
adları ölümlerinden sonra verildiğini biliyo
rum.

Belediye Başkanlığı yapmış kişiler, kent
lerine hizmet etmiş siyasilerdir.

Bu hizmetlerinin karşılığı belediye 
binalarının içinde ve ya kentin bir yerinde 
adlarının verilmesine karşı değilim.

Görevdeyken ad vermek

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

Ama, bunu kendi döneminden sonra 
gelenler yapmadığı takdirde, başka bir siyasi 
partinin göreve gelmesiyle bu adlar değiştiri 
lebilir.

Bunun örneklerini gördük.
CHP’li Belediye Başkanı Nezih Dimili 

döneminde bugün adı Emin Dalkıran olan 
kordonun adı, “Prof. Muammer Aksoy 
Kordonu”ydu. Nurettin Avcı döneminde bu 
isim değiştirildi.

Rotary Kulübü ile Belediye’nin Hürriyet 
Caddesi'nde yaptırdığı çocuk bahçesi, yine 
aynı başkan döneminde MSP’lilerin öneri 
siyle Yunus Emre yapıldı.

Çarşı Meydanı, İbrahim Akıt döneminde 
Ahmet Dural Meydanı’na çevrildi.

Seçim öncesi AKP den yeniden aday 
adayı olan Mehmet Turgut’un AKP adayına 
tepkisi biliniyor.

Turgut bu tepkisini gizlemedi.
İçine sindiremediğini her platformda 

söyledi.
Kendisine destek vermeyeceğini, basın 

önünde açıkladı.

Turgut ise, partisinden ayrıl
madığı halde bağımsız aday olma 
girişimlerini son güne kadar 
sürdürdü.

AKP’liler ise kritik olan bu yerel 
seçimlerde başkanlarının 
karşılarında olmaması için onu 
hoş tutma polikitaları izliyorlar.

Bence, dünkü teklifin ardında 
bu yatıyor.

Bir başkana görevde olduğu 
dönemde kentin bir yerine adının 

verilmesi hoş değil.
O zaman bütün meclis üyelerinin adlarını 

ilçenin önemli cadde ve sokaklarına verilsin.
Eskiler silinsin yenileri konsun.
Bu muhafazar meclis, DP’nin 

devamı olduğunu, merkezi temsil ettiklerini 
söyleyen AKP’liler 3. Cumhurbaşkanı mer
hum Celal Bayar’ın adını kentin önemli bir 
yerine verme diler.

MHP üyesi Osman Doğan, yeni yapılan 
Kapalı Spor Salonu’na bu adın verilmesini 
önerdi, ama meclisten geçmedi.

Ama bu meclis, Manastır’da bir caddeye 
AKP’li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adını 
verdi.

Abdullah Gül, Gemlik’e ne yaptı ki bu ad 
verildi?

Bu durum, apaçık AKP partizanlığıdır.
Kendi bölgenin çocuğunun adını verme, 

partiden Cumhurbaşkanı olan birinin adını 
Caddeye ver!

Yanlış yapılan işler, bir gün geri döner.
Başkan Turgut, itirazında haklıydı.
Bu işi geleceğe bırakmak gerekirdi.

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Özürlü çocuklar dalmayı öğreniyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği, 
15 özürlü çocuğu 
aileleri eşliğinde 
rehabilite amacıyla 
havuzda dalma 
kursuna.gönderiyor. 
Uludağ Üniversitesi 
Su Altı Topluluğu 
Derneği işbirliğinde 
düzenlenen dalma 
kursları Mudanya 
yolunda bulunan 
TED Koleji 
havuzunda 
yapılıyor.

Gökhan Güzel 
Nakliyatın 
ücretsiz tahsis 
ettiği özel araçla 
dalma kurslarına 
giden özürlü 
çocuklar ile ailelerini 
Bursa Zihinsel 
Engelli Çocukları 
Koruma Derneği 
başkanı Tamer 
Sivri yolcu etti. 
Dalma kursları 
katılan özürlü çocuk
lar 8 hafta boyunca 
suda dalarak kendi
lerine olan özgüven
lerini kazanmaları 
sağlanacak.

Ehliyetle 
"e-sınav" 
yolıla

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, motor
lu taşıt sürücü aday
ları sınavlarının elek
tronik ortamda, "e- 
sınav" yöntemiyle 
yapılabileceğini, 
projeyle ilgili altyapı 
hazırlıklarının 
son aşamaya 
geldiğini bildirdi. 
Çelik, bu sınavlara 
ortalama 400 bin 
kişinin katıldığını 
belirterek, sınavların 

Türkiye genelinde 
136 merkezde 
yapıldığını bildirdi. 
Sınav salonlarında 
meydana gelen olum
suzlukları tespit 
etmek amacıyla her 
sınavda ortalama 
1500 tutanak tutul
duğunu belirten 
Çelik, "Bu tutanak 
larda bir takım bilgi 
lere ve olumsuzluk
lara vurgunun dışın
da, birçok sınav, so 

nucunun iptal karar
ları da yer almaktadır. 
Sonuçların bilgisa
yarlarda değer
lendirme işlemi son
rasında, bu tutanak 
lar tek tek incelene 
rek, işleme alınmak 
üzere sisteme veri 
girişi yapılmaktadır" 
bilgisini verdi. 
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı'nın, 
yapılışından itibaren 
en geç 14 gün içinde 

sonuçlarının açık
landığını anlatan 
Çelik, şunları kaydet
ti: "Hem zamandan 
hem de iş yükü ve 
maliyetten kazanç 
sağlamak amacıyla 
Bakanlığımızca 
gerçekleştirilen 
sınavlarda, 'elektron
ik sınav (e-sınav)' 
uygulamasına geçile
cektir. Projenin 
altyapı hazırlıkları 
son aşamaya geldi.

Pilot il olarak belir
lenen Ankara'da, 
Motorlu Taşıt Sürücü 
Adayları Sınavı için 
elektronik ortamda, 
adayların istedikleri 
zaman randevu 
alarak girdiği ve bil
gisayarda yöneltilen 
soruları cevapladığı 
sınav, TOEFL, EMAT, 
IELTS gibi uluslara 
rası sınavların 
yöntemiyle gerçek
leştirilecektir.”

yarın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.
Tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve 
daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini 

dile getirdikleri, birlik ve beraberlik 
günü olarak kutlanması dileğiyle....

KAMP ANY
“2009 Sezonu kayamda kampanya” 

Düğün, Nişan ve Sünnetlerde, 
İş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 

Özel gece ve Davetlerinizde, 
Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, 

Doğum günü kutlamalarınızda, 
Çok zengin Nikah şekeri çeklerinde 

Ve daha bir çok organizasyonda,
Bütçenize uygun konseptler.

SÎZLERE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com


7 Mart 2009 Cumartesi Sayfa 7

“Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek 

birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.^

Her aifyanımızda olarak, bizleri onurlandıran, desteklerimi. 

“ esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz ydpina yolunda 

yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar 

kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun... ;

8 Mart 2009 Pazar günü saat 14.oo'de 
Milton Sile Çay Bahçesinde düzenlediğimiz 
eğlencemize Gemliklr hanımlar davetlidir.

Bayram DEMİR
DEMOKRAT PARTİ 

GEMLİK RELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 

7 Mart 2009 Cumartesi günü saat 13.oo'de 

Sealife'da düzenlediğimiz eğlenceye 

Gemlikli hanımlar davetlidir.
Otobüsler, saat 12.30'da İskele 

Meydanı'ndan hareket edecektir.

8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününüz Kutlu Olsun.,.

AK PARTİ

Cemal Mm fflltf
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE

BAŞKAN ADAYI
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Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir:

"MitltniisiliisaW MHP’li uetiMen tiıılere ziııartı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Demokrat Parti Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir, 
belediye meclisi ve 
il genel meclisi 
adayları ile Bahkpa 
zan’ndaki esnafı 
ziyaret ederek 
sorunlarını dinledi. 
Esnaf gezisi ardın
dan kahvehaneleri 
gezen Demir, “Kur 
şunlu beldesinde 
3 dönem 15 yıldır 
belediye başkanlığı 
yaptım. Bu dönem 
Kurşunlu beldesi 
belediyesi kapatıl 
dığı için partimden 
ayrılmayarak Gemlik 
belediye başkan 
adayı oldum. Bugü 
ne kadar yaptığım 
hizmetlerin hepsi 
ortada. Gemlik 
Belediye başkanı 
adaylığım sürece de 
hayallerimi değil 
inandıklarımı, yapa
mayacaklarımı değil 
yapabileceklerimi 
anlatıyorum. Benim 
referansım da 
Kurşunlu'dur ve

Kurşunlu halkıdır” 
dedi.
Demir, “Gemlik’in 
sorunlarını iyi bilen 
biriyim. Sıradan bele 
diye başkan adayları 
gibi yol, su, altyapı 
çalışmaları yapaca 
ğım demiyorum.
Zaten o hizmetler 
belediye başkanının 
asli görevleri arasın
da bulunmaktadır. 
Sahil kenti olan ilçe 
mizdeki balık halinin 
yeniden Gemlik’e 
alınması için çalışa
cağım. Balık hali 
konusunda balıkçıla 
rımız çok sıkıntı 
yaşadığını bildiğim 
için bu sorunu da 
çözeceğim ve 

yeniden balık halini 
Gemlik’e açacağım. 
Öğrencisine burs 
yardıma muhtaç fa 
kir aileler ile işsiz 
lere iş buluna kadar 
her ay 200 lira 
maaş vereceğim. 
Halkıyla bütünleşen 
ve halkıyla barışık 
belediye başkanı 
olacağım.” dedi.
Kahve toplantısında 
vatandaşlardan 
gelen soruları da 
cevaplayan Başkan 
Demir, seçildiğim 
taktirde kimseyi 
pişman etmeye
ceğim diyerek, 
gördüğü büyük 
ilgiden memnun 
kaldı.

MHP Bursa Millet 
vekili İsmet Büyüka 
taman, İlçe teşkilatı 
nın daveti üzerine 
Gemlik’e esnaf ve 
köylülerin dertlerini 
dinledi. Yaptığı 
ziyaretlerde halkın 
kendisine gösterdiği 
ilgi karşısında duy 
gulanan BursalI 
Vekil, 'Halk Milliyetçi 
Hareketi göreve çağı 
rıyor. İnşallah 30 
Mart'ta iş başına 
geçeceğiz” dedi. 
Sanayi Bölgesine 
gerçekleşen ziyaret 
te ise 'Çekiç ses
lerinin duyulmama 
sini, buranın doğa 
sına aykırı' bulan 
Büyükataman, 
'Ustala rın siftah 
yapmadan kepenk 
indirmesi, AKP'nin 
yalnış politikalarının 
sonucu dur.
Yerel seçimler 
hükümete sarı 
kart gösterme 
zamanıdır' dedi. 
Ziyaretlerinin ikinci 
ayağını akşam saat
lerinde Engürücük, 
Muratoba ve Yeni 
köy'e düzenleyen 
Büyük ataman, 

köylülere hitaben 
yaptığı konuşmada, 
'Yaşanan Kriz neti 
cesinde İŞ KUR'un 
resmi kayıtlarına 
göre 61500 kişi 
işinden çıkarılmış. 
Kayıt dışımda 
hesaba katarsak bu 
rakam 100 000'i 
buluyor. Bunlar 
sadece Bur sa 
değerleri, öyleyse 
bu kriz nasıl teğet 
geçiyor diye sorarlar 
adama' ifadesini kul
landı. Mevcut hükü 
metin tarım politika 
sim da 'dışarıya ba 
ğımlılık' olarak ad 
landıran MHP'li ve 
kilin konuşmasının 
sık sık alkışlarla ke 
silmesi ise dikkat 
çekti.
Büyükataman de 
vam ettiği 
konuşmasında, 
“Hükümetin 
kestiği hortumları 
kendi yakınlarına 
bağladığından 
yakınarak, seçmeni
miz atacağı duyarlı 
oylarla yüzde 47 
olan oranı yüzde 
30 tara çekerek 
AKP'ye sandıkta 

gereken cevabı 
verecektir” dedi. 
Medyanında taraflı 
bir tutum sergileme 
sini eleştiren 
MHP'li vekil 
“Sadece iki parti 
var anlayışındalar. 
Oysa Türkiye'de 
22 parti seçim are
nasında yer alıyor. 
Böyle anlayışlarla 
'İktidar kapısını 
aralayacak değer
lere tevessül 
etmemek lazım” 
dedi.
Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak 
hiç bir şaibenin 
içinde bulunmadık
larını belirten 
Büyükataman, 
'Parti olarak 
ilkeli,planlı,dürüst 
bir anlayışa sahibiz 
vereceğiniz karar ne 
olursa olsun başı 
mızın tac'ıdır* di 
yerek sözlerini 
noktaladı.
Alkışlar arasında 
köylülerle 
vedalaşan İsmet 
Büyükataman 
ısrarları kıramayarak 
tekrar gelme 
sözü verdi.
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Bankalar kredi kartı 
ile alış-verişte yapı 
lan 12-24 ay gibi 
uzun vadeli taksitler 
için müşteriden 
para istemeye 
hazırlanıyor.
Alışveriş Merkezi 
Yatırımcıları Derne 
ği'nin (AYD) düzen
lediği "Alışveriş 
Merkezi Yatırımları 
Konferansı"nda 
konuşan Somer, 
kredi kartlarının 
alışverişte en önem
li araç olduğunu 
vurgulayarak, şun
ları söyledi: 
"Bu dönemde 
karşılıklı fiyatlandır
ma politikalarımızı 
tekrar gözden 
geçirmemiz gere 
kiyor. Uzunca bir 
dönem özellikle 
taksit dünyasında 
bankacıların pera 
kendeciyi taksiti 
fonlayarak destek
lediği bir dönem 
yaşadık. Ama, 
bankaların perak
endeciyi taksiti 
fonlayarak destek
lemesinde ve top 
lam taksit sayısında 
azalma var. Bu, 

| eski ortamla 

kıyaslanırsa 
daha doğru. 
Yeni bir model 
üzerinde çalışı 
yoruz. Bu yeni 
model aslında 
taksitin fonlama 
giderinin tüketici 
tarafından da bir 
miktar karşılandığı 
bir model olmalı. 
Artık uzun yıllar 
izlediğimiz hiç bir 
vade farkı ödeme
den 12 ay -24 ay 
taksitleri göre 
meyeceğiz, 
Görmemeliyiz." 
Kredi kartı pazarın
da 2009 yılında 
yüzde 10 büyüme 
öngördüklerini 
kaydeden Somer, 
"Krizin etkisiyle 
beklentilerimizi 
biraz düşürdük. 
2009 için kredi 
kartı pazarının 
yüzde 20 gibi bir 
büyümesini öngör
müştük. Ocak'ta 
yüzde 14'ü gördük, 
Şubat ayında yüzde 
12.5'ü gördük.
Bu trend gösteriyor 
ki, iyi ihtimalle 
2009 için yüzde 
10 büyüme 
olabilir" dedi.

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TÜRBON VİP 0T0 YIKflMfl

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

O— Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimliğimi
>■— kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA EFE

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım kimliğimi ve SSK 
sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. EMİNE EFE

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
7 Mart 2009 Cumartesi 

SEVİNÇ SARAL ECZANESİ 
D.Subaşı Mh. Çeşme Sk. No: 27 

Tel: 513 29 73 GEMLİK

ES: Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus
>5: cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İSHAKÖZDEMİR

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

G 
E 
M 
1 
I 
K

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 qq 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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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
Eskihisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1® 28 OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

n ’ 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 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

R
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. 5-13 60 40

RELEDİYE
D
E;'

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
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3299 

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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI 
RECEP1VEDIK2

11.30-14.00
16.30-19.00-

21.00 
SONBAHAR 
12.00-14.15 
16.30-20.15 
Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)



Sayfa 8gemlik Körfezi

uemaı Ayam aybcy
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Aytepe Restaurant açıldı
Gemlik Körfezi ile İznik Gölünü kuşbakışı gören Umurbey Aytepe Restaurant hizmete açıldı. 
SİT alanındaki Restaurant yapılırken, Aytepe deHak ediyor muyuz?

Sahnede bir oyun oynanıyor.
Oyunun senaristleri hazırladıkları tekstleri 

oyuncuların ellerine vermişler okutuyorlar 
ve oynatıyorlar.

Onlar da büyük bir huşu ve mutlulukla 
hem de yaşayarak okuyorlar ve oynuyorlar.

Akıl almıyor ama oynanan oyun falan da 
değil gerçek.

Rollere ve oyunculara bir göz atalım;
Göğsünde Amerikan bayrağı olan tişört 

ile topluluklar karşısına çıkan bir bakan 
eşi.

Çıkardıkları vergi afları ile köşeyi dönen 
siyasetçiler.

Kendi iktidarının çıkardığı aflardan yarar
lanarak ülke büyüklüğünde bir megapolü 
yönetmeye aday olanlar..

Oğlu dört bin ton mısır ithal ettikten 
sonra, gümrük tarifelerini değiştirerek, 
oğluna haksız kazanç sağlayan, kendisine 
konuya ilişkin olarak sorulan sorulara da 
"Oğlum onları tavuklarına yem olarak aldı" 
diyerek, bütün bir ülkeyi kaz durumuna 
sokmaya cesaret edebilen bir bakan..

Renkli gazoz dağıtıcılığı yapan ve ve bu 
durumu da "Ne yapalım, maaşımla geçine- I 
miyorum" diyen bir tüccar başbakan

Eşi kendi ülkesinden uluslararası 
mahkemelerde davacı olan bir dışişleri 
bakanı.. Daha sonra da Cumhurbaşkanı..

Kaybedeceğini anlayınca, davasını geri 
çeken ve , "Bunu kocam için yapıyorum" 
diyerek, toplumu ANGUT yerine koyan bir 
dışişleri bakanı eşi..

Dinsel tercihlerini kamu ve eğitim alanına 
yansıtarak yasaları çiğneyen ve adına da 
siyasal mücadele veriyoruz diyenler..

Meslek liselerinin önünü açıyorum diye 
çağdaş eğitimin önünü tıkayanlar..,

Türban söz konusu olunca, inanç özgür
lüğünden söz edip de, bir memurun, 
"Bıyıklarının bırakılış şekli bir ideolojiyi 
çağrıştırıyor" diyerek, derece tenzili ile bir 
başka göreve gönderenler, Miting kürsü 
sünde kendini eleştiren bir gazeteyi, halkın 
gözleri önünde, parça parça ederek, "de 
mokratik!" gösteri yaptığını öne süren bir 
bakan.

İşine gelirse iyi gelmeyince de para ceza 
larıyla bir "medya topluluğu”nu sindirmeye 
çalışan bir siyasal otorite..

Ziyaret ettiği ülkede okuyan çocukları için 
’benim ülkemde başörtüyle okuyamadılar o 
yüzden çocuklarım AMERİKA’DA okuyor. 
Burada özgürlük var ama ülkemde yok’ 
diyebilen bir başbakan.
Ziyaret ettiği ülkenin televizyonuna "Ben 

laik değilim, devlet laik" diye demeç veren 
bir başbakan.

Muhalif düşünceleri nedeniyle insanları 
gözaltına alan, tutuklayan bir savcı..

Kocasının tedavisi için “Allah’a sordum 
bize Cleveleand’a gidin dedi” diyen bir 
bakan eşi..

Yasaklara ve yasalara karşın devletin 
olanaklarını “kıhflandırarak” siyaset are
nasında kullanan bir başbakan.

Yasalar anımsatılarak uyarıldığı halde 
hala görevini ve yetkilerini siyasal iradenin 
emrine sunan bir vali..

Ve daha neler neler!..
Bu ülkenin aydınlık insanları biz bu adına 

oyun denilen safsatalar bütününü izlemek 
zorunda mıyız?

Umurbey Aytepe 
Restaurant’ın

I açılışında konuşan 
CHP Gemlik

i Belediye Başkan 
I adayı Fatih Güler, 

"Kapanan bir 
belediye olarak 
bölgemizin en mo 
dern restaurantını 
Aytepe'de yapmanın 
mutluluğunu yaşıyo

! ruz" dedi. Yağışlı 
havaya karşın yak
laşık 500 kişinin 
katıldığı Aytepe 
Restaurant’ın açılışı 
CHP’nin gövde gös-

' ferisine dönüştü. 
Açılış konuşmasını 
yapan Fatih Güler, 
önce Aytepe'nin 
tapusunu Umurbey 
Belediyesi'ne kazan 
dırdıklarını, ardın
dan SİT alanı olduğu 
için yapılanmanın 
çok zor olduğu bu 
bölgede titiz bir 
mimarlık çalışması

। yaptıklarım ve

inim ühı im ıılli, Mimi ı ıtmiı sı itita i
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisinde 
görüşülerek 
alınmasına karar 
verilen su arıtma 
cihazları, okullara 
dağıtılmak üzere 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen'e 
teslim edildi.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un, 
isteğin bir 
okuldan gelmesine 
karşılık tüm 
okullara alınmasını 
isteyerek belediye 
meclisinin de 
aynı doğrultuda 
karar almasından 
sonra ilçede 
bulunan tüm 
Lise ve İlköğretim 
okullarına 
dağıtılmak 
üzere tanesi

bölgede tek bir ağaç 
bile kesmeden, 46 
adet yeni fidan di 
kerek, bir cephesi 
İznik Gölü'nü, bir 
cephesi Gemlik 
Körfezi'ni gören böl
genin en iddialı, en 
modern restauran- 
tını, hem de kapa 
nan bir belde 
belediyesi olarak 
bitirip hizmete 
açmanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
söyledi.
Daha sonra konuşan

1800 TL'den 
toplam 20. adet 
su arıtma cihazı 
satın alındı.
İki parçadan oluşan 
ve Amerikan malı 
sebil türündeki

CHP Bursa millet 
yekili Abdullah 
Özer'de, Fatih 
Güler'in Umur 
bey'deki çalışmaları 
ve çevresiyle 
kurduğu sosyal 
ilişkiler ile 
Umurbey'de çok 
başarılı bir belediye 
başkanlığı yaptığını 
şimdi de hizmetleri 
ne kaldığı yerden 
devam etmesi 
için kendisini CHP 
Gemlik Belediye 
Başkanı adayı yap

su arıtma cihaz 
İarının içinde 
ultraviole cihazı 
bulunuyor. 
Belediye meclis 
üyelerinin de 
bulunduğu 

tıklarını belirterek 
Fatih Güler ile 

Gemlik'te seçimi 
kazanarak Gemlik'i 
ve Gemliklileri layık 
oldukları hizmet 
ile tanıştıracağına 
inanıyorum. ” dedi. 
Ardından sembolik 
olarak açılışı 
yapılan Restaurantın 
açılış kurdelesini 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer, 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler 
birlikte yaptılar. 
Daha sonra da 
Aytepe Restaurant'ı 
mn proje ve yapı 
mında hizmeti geçen 
mimarlık şirketi ve 
müteahhide plaket
leri CHP Bursa 
Milletvekili Abdullah 
Özer ile Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından verildi.

teslim töreninde, su 
arıtma cihazlarını 
teslim alan İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
okullara kullanılmak 
üzere dağıtacak.
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Demir, “Hizmet için varım”
Ercüment ESEN
Demokrat Parti Gem 
lik Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
seçim çalışmaları 
kapsamında seçim 
turlarına devam 
ediyor. Üç dönem 
belediye başkanlığı 
yaptığı Kurşunlu 
beldesi ile Gençali 
köyünü ve Dörtyol 
mevkiindeki Hisar 
tepe Kahvehanesi 
ile, Kantur Kahveha 
nesindeki seçmen
leri ziyaret ederek 
yapacağı çalışmaları 
anlattı. Uzun araç 
konvoyu eşliğinde 
gerçekleşen seçim 
turunun ilk durağı- 
olan Kurşunlu ve 
Gençali köyündeki 
seçmeleri ile bir 
araya gelen Başkan 
Demir, 3 dönem bele 
diye başkanı seçil 
diği bölgesinde 
büyük ilgi ile karşı
landı. Görevi sıra 
sında yaptığı hiz 
metlerden dolayı da 
seçmenlerinde bol 
bol teşekkür alan 
Demir, ilk kez aday 
olduğu Gemlik Bele 
diye Başkanlığı için 
de seçmenlerden 
tam destek aldı.

"Bizim Belediyecilik 
anlayışımız insan 
merkeze alıp herşeyi 
insan için ve insanla 
birlikte gerçekleştir 
me sanatıdır. Beledi 
ye başkanlığım döne 
mimde vatandaşla 
rımızı bilgilendirerek 
her türlü>hizmeti bil
imsel veriler ışığın
da birlikte.planlaya-, 
cağız" diye konu 
şan Dendir, "Şeffaf 
ve katılıfficı bir bele 
diye anlayışı ile hal 
ka hesap veren ah 
laklı bir yönetim ola
cağız. Kentsel çev 
reyi düzenlerken 
kenti oluşturan tüm 
bireylerin kucaklan
ması suç oluşumu 
nu önleyecek en 
önemli tedbirdir. Kişi 
sel refahın, toplum
sal refahın sağlan
ması ile olacağını 
biliyoruz. Gemlik'te 
yaşayan tüm katman 

lan aynı ailenin birer 
ferdi olarak görerek, 
hiçbir vatandaşımı 
zın kendisini yalnız 
ve kimsesiz hisset
meyeceği, ihtiyaç sa 
h ipi eri ne uzatacağı 
mız elimizle mutlu 
ve geleceğe karşı 
umut taşıyacağı sos 
yal dayanışma orta 
mı oluşturacağız. 
Kent yönetiminde 
mahalle ölçeğinden 
başlayarak, aşağı
dan yukarıya doğru 
yapılan geniş bir ka 
tılımcıhk sonucu olu 
şacak karar verme 
sürecini, ortak akıl 
sonucu alınan karar
ların sağlıklı bir 
şekilde hayata 
geçirileceği uygula
ma sürecini, yapılan 
uygulamaların 
kontrolünün yapıla
cağı denet leme 
sürecini birlikte 
yöneteceğiz” dedi.

iniMluMİttli
AKP Gemlik İlçe 
Kadınlar Kolu üyele 
rinin organize ettiği 
Azot Tesisleri Sea 
Life Restaurantta 
gerçekleşen 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gü 
nü etkinliğine katı 
lan Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey ve İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, coşkulu bir 
kutlama töreniyle 
karşılandı. Büyük 
ilgi gören Kadınlar 
Günü kutlamasında 
davetlilere karanfil 
ve üzerinde Cemal 
Aydın Aybey yazılı, 
AKP sembolü ampul 
işlemesi bulunan at 
kıları dağıtan Aybey 
ve Kahveci sevgi 
seliyle karşılaştı. 
"En Büyük Başkan 
Bizim Başkan" slo
ganları eşliğinde ilk 
karanfilleri eşi Hacer 
Aybey ve kızı Betül 
Aybey'e sunan Ce 
mal Aydın Aybey, 
Kadın Kolları Baş 
kanı Habibe Öz 
türk'ün yanı sıra ba 
yan belediye meclis 
üyeleriyle, parti 
çalışmalarına katılan

kadın üyeleri konuk
lara tanıtarak, "Dün 
ya Kadınlar Günü 
nüz Kutlu ve Mutlu 
olsun" dedi. 8 Mart 
nedeniyle karanfil 
dağıttıklarını belirten 
Aybey, "Bugün sizle 
re karanfil dağıttık. 
29 Mart sonrasında 
da Gemlik ve çehre 
sini çiçek gibi yapa 
cağız. Sizleri çok 
Seviyoruz" diye 
konuştu. AKP 
Gemlik İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci'de en 
çok kadın milletve 
kili çıkaran partinin 
AKP olduğunu hatır
latarak, Belediye 
Meclis listelerinde 

de en çok kadına 
yer veren partinin 
kendileri olduğunu 
dile getirdi.
Eşi Safiye Kahveci 
ve kızı Elif Ceyda 
Kahve ci'ye de 
karanfil ve atkı 
sunan Oktay 
Kahveci, " Sizlerin 
de desteğiyle hiç 
kuşkumuz yok ki, 
29 Mart'ta yine ikti
dardayız. Adayımız 
Aybey ile kadın 
lokalleri ve kadın 
meclisleri açarak, 
sadece 8 Martlarda 
değil, her zaman 
sizlerle birlikte 
olacağımızı göre
ceksiniz" dedi.

Gemlik Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğimizin yazılı basında taraf olduğumuz 

gösterilmek istenmektedir. 
Dernek ve yönetimi çlarak hiçbir siyasi oluşumun 

içinde bulunmamaktayız»
Tüm siyasi partililere aynı mesafedeyiz» 

Kamuoyuna duyurulur.
Gemlik Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği 

Yönetim Kurulu Adına Başkan
Osman KÜÇÜK
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Gemlikspor gençleri flkçalar’a 1-0 yenildi

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme 3. grupta 
mücadele eden 
Gemlikspor genç 
takımı Akçalarspor'a 
1-0 yenilerek 
ikincilik şansını 
zora soktu.
Lider Akçalarspor 
karşısında mutlak 
galibiyet için 
sahaya çıkan 
Gemlikspor, fazla 
gol pozisyonu 
bulamadığı ilk 
yarıda vasat bir 
oyun serçiiedl 
İkinci yarıda Gem 
likspor kalesinde 
daha çok gol

pozisyonu 
yakalayan 
Akçalarspor,

77 dakikada 
Şerefin attığı 
golle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda 
beraberlik için 
rakip kaleye yükle

nen Gemlikspor 
aradığı golü 
bulamayınca maçtan

1-0 yenik ayrıldı. 
SAHA : İlçe Atatürk 
HAKEMLER: 
Ali Osman Ferik, 
Ebu Talip Özmen, 
Fatih Akman, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, 
Veysi, (Selim) 
Mehmet, Hasan, 
Adnan, Murat, 
Gökhan, Samet, 
Berkan, (Alican) 
Ömer, 
AKÇALARSPOR : 
Ümit, Volkan, 
Hüseyin, Uğur, İrfan, 
Serkan, Tayfun, (Ali) 
Kutay, İsmet, Onur,
Şeref, 
GOL : Dk. 77.
Şeref (Akçalarspor)

Gazi nin gençleri 3 puanı 90+5te buldu

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Deplasmanlı 
Gençler Ligi maçın
da Orhangazispor 
konuk ettiği Mustafa 
Kemalpaşaspor 
önünde 3 puanı 
uzatma dakikaların
da attığı golle 
bularak maçı 
2-1 kazandı.
Yağmur altında 
başlayan maçın 
ilk dakikalarında

Orhangazispor 
kalesine yüklenen 
MKP 28. dakikada 
ceza sahasına 
giren Muhammet'in 
düşürülmesiyle 
kazandığı penaltıyı 
yine aynı oyuncunun 
kalecinin solundan 
filelere gönderme
siyle 1-0 öne 
geçti. Golden 
sonra ataklarını 
sıklaştıran 
Orhangazispor, 
41. dakikada

Şafak'ın ceza 
sahası içinde 
düşürülmesiyle 
penaltı kazandı. 
Atışı kullanan 
Nurullah durumu 
1-1 yaptı ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda iki 
takımda yağmurun 
etkisiyle topu 
sürmekte ve oyun 
kurmakta zor
landılar. Yakalanan 
gollük pozisyonların 
cömertçe harcandığı 

ikinci yarının 
79. dakikasında 
Sami'nin kafa 
vuruşunu kaleci 
Ömer köşeden 
çıkartarak golü 
önledi. Maçın bu 
skorla bitmesi 
beklenirken uzatma 
dakikalarında 
MKPaşaspor 
kalesinde yaşanan 
karambolda topa 
son dokunan 
Caner Orhangazi 
spor'u 2-1 öne

geçirdi ve maç bu 
skorla bitti.
SAHA : Gemlik 
Atatürk 
HAKEMLER : 
Mustafa Ertemur, H. 
Talha Çalışye, Ender 
Çelik, 
ORHANGAZİSPOR : 
Ömer, Uğur, (dk. 83 
Ramazan) Caner, 
Semih Durmuş, 
Semih Selmanlar, 
Çağlar, Murat, 
Rahim, Şafak, 
Nurullah, Emre, (dk.

58. Raşit) 
MUSTAFAKEMAL- 
PAŞASPOR : Emre, 
Serhat, (dk. 83. 
Taner) Tayfur, Erkut, 
Selçuk, Yusuf, Sefa, 
Muhammet, (dk. 72. 
Semih) Sami, (dk. 
90. Cihat) Tunahan, 
Tuncay, 
GOLLER : Dk. 28. 
Pen. Muhammet 
(MKP) DK. 41. 
Pen. Nurullah, 
Dk. 90+5 Caner, 
(OrhangAzispor)
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AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTI
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
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İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 Tl
WAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri

GSM: 
(053215119728

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3300 

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 

ı Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir’in Kumlaspor’a yaptığı 1000 TL’lik bağış geceye damgasını vurdu
A!_____ "■___ ■■_____ ■_________ I_____________ V- ■ ■

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İkinci Amatör Küme 
ekiplerimizden 
Kumlaspor'un 
geleneksel hale 
getirdiği dayanışma 
ve yardımlaşma 
yemeği Atamer 
Tesisleri’nde verildi. 
Kumla Belediye 
Başkanı Eşref 
Güre'nin başkan
lığını yürüttüğü 
yemekte gözler 
Gemlik Belediye 
başkan adaylarında 
oldu. CHP adayı 
Fatih Güler, 
DP adayı Bayram 
Demir ve MHP 
adayı Mehmet

Kayaoğlu'nun 
ilçe başkanları ve 
yönetimleriyle 
katıldığı yemeğe 
AKP adayı Cemal 
Aydın Aybey ile 
AKP yönetiminin 
katılmaması dikkat 

çekti. Bursa il tertip 
Komitesi Başkan 
Yardımcısı Kenan 
Uyarlı ile üyeler 
Saim Apak ve Ali 
Aslan'ın katıldığı 
yemekte Gemlik'te 
amatör spora 

yaptığı katkılarından 
dolayı Gazetemiz 
Haber Müdürü 
Seyfettin Şekersöz'e 
Kumlaspor yönetici 
si Ekrem Taraklı 
tarafından teşekkür 
plaketi verildi.

Yemekte ayrıca 
Kumlaspor'u 
çalıştıran Ali 
Aslan'a da yaptığı 
katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi 
verildi.
DP Gemlik

Belediye Başkan 
adayı Bayram 
Demir'in Kumla 
spor'a destek ama 
cıyla 1000 TL 
bağış yapması ise 
salonda büyük 
alkış aldı.
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Pazar gezisi...
Bugün, (dün) 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü.
Tüm kadınlarımızın gününü kutlarım.
İlçenin çeşitli yerlerinde kutlamalar ya 

pılıyor.
Yerel seçimler yaklaştığı için siyasi par

tiler ‘Kadınlar Günü’ için özel toplantılar ve 
eğlenceler düzenliyor.

Evden, gazeteyi hazırlamak için cümbür 
cemaat indik.

Arabamı sokağımızın yeni yapılan as 
faltına park ettikten sonra bugünkü gazete 
ye girecek haberleri gözden geçirdim.

Barış’ı ve Özgür’ü, Sanat ve Kültür Der 
neği’nin, Çocuk Korosu’na bıraktıktan son 
ra, güzel havaya da kanarak, Kayıkhane 
yönüne doğru sürdüm aracımı...

Hava güzel, insanlar yollara dökülmüş..
Manastır dolgusu bittiğinden, yoğun bir 

bordür döşeme çalışması sürdürülüyor dol
guda..

Bir yandan da oturma gruplarının yanına 
barbekü yapımı dikkat çekiyor.

Çalışmalar o kadar yoğun ki, anlaşılan 
bu alan on gün içinde bitirilerek seçim 
öncesi hizmete sokulacak.

Başkan Turgut, gider ayak başlattığı bazı 
hizmetleri tamamlamak istiyor.

Araç trafiğine kapalı olacak olan bu kor
donda yürüyüş yolu, yeşil alanlar ve otur
ma gurupları yanında, çocuklar için oyun 
grupları yerleştirilmiş.

Oldukça çok sayıda ağaç dikildiği de 
görülüyor.

Belediye Meclisi’nin ‘‘Mehmet Turgut 
Kordonu” adını verdiği bu alan, Atatürk ve 
Emin Dalkıran Kordonlarından farklı olacak.

Anlaşılan o ki, Gemlik’in varoşlarında 
oturanlar, yine cazibe merkezi olan deniz 
kıyılarına akın edecekler.

Yeni kordona barbekü konduğuna göre, 
bu alan piknik alanı yapılacak.

Çoluğunu çocuğunu alan, önce yer ka 
pıp, ‘‘kendin pişir kendin ye” arabeksi ile 
deniz kenarında mangal yapıp karınlarını 
doyurlarken, kimi de bu kordonda yürü 
yerek spor yapacaklar.

Çocukluk anılarımızla yüklü sahillerimiz 
artık kalmadı.

Doğa, her yönüyle katledilmeye devam 
ediliyor.

Doğallık içinde yeni bir şey yapılmıyor...
Katlederek getiriliyor yenilik...
Yeni ‘Mehmet Turgut Kordonu’na direnen 

bir yer var.
Kalafat Yeri..
O da, bu değişim sonucu yıkılacak.
Motorlara, kayıklara, yatlara, kotralara, 

balıkçı teknelerine nerede bakım yapılacak?
Nerede onanmlan yapılacak, bunu da 

ayrıca merak ediyorum.
Buradan başkan adaylarına sesleniyo

rum, Gemlik’e yeni kalafat yeri bulun.
Deniz kenarında yaşayanlar, tekne sahi 

bi olamıyorlar yer yokluğundan.
Dün, Dünya Kadınlar Günü’ydü..
Kadınlarımızın bazıları, Atatürk Kordo 

nunda yürüyorlardı. Göğüslerinde "8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü” yazan pankartlarıyla.

Türk kadınları Ata’sına olan sevgileriyle 
bugünlere geldiler.

Ama yapılacak daha çok şeyleri var 
kadınlarımızın.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gemlik’te konuştu

“SP siyasetin aMir"
Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Bursa mitinginden 
sonra uğradığı ilçemizde yaptığı konuşmada Belediye Başkanı adayı 
Recep Aygün’e destek istedi. Kurtulmuş, SP’nin antiemperyalist bir 
parti olduğunu belirterek, “Bundan sonraki siyasetin adresi SP’dir” dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozca nv u ra11933@hotmai I .ç_om 
www.milliyet/blog/özcan vural

YazıYORUM

Saadet Partisi Genel 
Başkanı Numan 
Kurtulmuş ilçemize 
gelerek, partisinin 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün'e 
destek verdi. 
Cumartesi gecesi 
Bursa'da düzenle
nen mitingin ardın
dan akşam saatle 
rinde ilçemize gelen 
Saadet Partisi Genel 
Başkanı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş, 
kısa bir şehir turu
nun ardından İskele 
Meydam'nda bulu
nan çay bahçelerin 
de Gemliklilerle 
buluştu.
Gurup Çay 
Bahçesi'nde kısa 
bir konuşma yapan 
Kurtulmuş, par
tisinin Gemlik adayı 
Recep Aygün için 
Gemliklilerden 
destek istedi. 
Coşkulu bir kala
balığa hitap eden 
Kurtulmuş, Saadet 
Partisi'nin bundan 
sonraki siyasetin 
adresi olduğunu 
belirtirken, Saadet 
Partisi'nin bir züm
renin, bir cemaatin, 
bir gurubun ve bir

1

CHP lilerJen Hamidir Kökü ne ziyaret
CHP Gemlik İlçe 
Yönetimi'nin 
köy gezileri kap
samında il genel 
meclisi adayları 
ve bazı belediye 
meclisi adaylarının 
da katıldığı 
toplantıda CHP 
Gemlik İlçe 
Başkanı Cem 
Güler, yaptığı 
konuşmada 
"Hamidiyeliler, yol
larını çukur yuvası
na döndüren ve 
zeytinciliği yok 
eden AKP 'ye 
gereken cevabı 
sandıkta verecek
lerdir" dedi.
"6 yıl öncesine göre 
durumu daha iyiye

elit zümrenin partisi 
olmadığını, 72 mil 
yonluk Türkiye'nin 
siyasi görüşü 
olduğunu belirtti. 
"Başörtülüsü, başı 
açığı, çarşaflısı, sün- 
nisi, alevisi, türkü, 
lazı, çerkezi, gürcü 
sü ve kürdü Saadet 
Partisi'nin kardeşidir 
ve herkese aynı 
mesafedeki bir par
tidir" diyen Numan 
Kurtulmuş; "Bütün 
insanımıza kafamız, 
kalbimiz gönlümüz 
açıktır. Tabi bunun 
için biz yerimizi de 
tarif ediyoruz. Ey 
milletimiz gelin der

giden var mı" 
şeklinde Hamidiye 
İllere soru soran 
Cem Güler, “Sizlerin 
değil ama Tayyip 
Erdoğan ve yakın
larının 6 yıl önceye 

ken adresimizi ver
memiz gerekiyor. 
Bunun için biz 
dört şey sayıyoruz. 
Saadet Partisi mini' 
ve yerli bir partidir. 
Çözümlerini Anado 
lu topraklarına basa 
rak ortaya koyar. 
Saadet Partisi anti 
emperyalist bir par
tidir. Zalimlerin ve 
zulmün baskı odak
larının karşısındadır. 
Saadet Partisi herke 
sin adalet ve özgür
lüğünden yanadır. 
Ve Saadet Partisi 
maneviyatçı bir par
tidir" şeklinde 
görüşlerini açıkladı.

göre durumları çok 
daha iyiye gitti" 
dedi.
6 yıl öncesine göre 
Hamidiye Köyü 
yolunun da daha 
bozuk olduğunu

Coşkulu kalabalığın 
sloganları altında 
konuşmasına devam 
eden Prof Dr. Numan 
Kurtulmuş; "Bu gö 
rüşlerimizi paylaşan 
herkesin başımızın 
üstünde yeri vardır" 
şeklinde konuştu. 
Kurtulmuş, yerel 
seçimlere kısa bir 
süre kala çalışma 
larını sürdürmeye 
devam ettiklerini 
belirtti.
Gemlik'te de en 
iddialı ve önde olan 
partinin Saadet 
Partisi olduğunu 
kaydeden Numan 
Kurtulmuş, 29 Mart 
akşamı Recep 
Aygün'ün Gemlikliler | 
tarafından kendi 
hayırlarına olacak 
bir şekilde seçilerek 
belediye başkanlığı 
koltuğuna oturtacak
larını söylerken, 
"Onun için Recep 
Aygün hizmet eder 
ken destekte bizden 
olacaktır. Bunun sö 
züriü de veriyoruz" 
şeklinde konuştu. 
Kurtulmuş daha 
sonra Orhangazi'de 
ki programı için 
ilçemizden ayrıldı.

ve AKP 'li İl genel 
meclisi üyelerinin, 
vatandaşın 
sorunlarıyla 
ilgilenmediklerini 
söyledi.
CHP İl Genel 
Meclisi Adayı 
Ahmet Hulusi 
Aydın da yaptığı 
konuşmada bir 
Hamidiyeli ve 
içlerinden biri 
olarak Hamidiye'ye 
hizmet etmek için 
aday olduğunu 
ve amacının 
Gemlik 'in köylerine 
hak ettiği hizmeti 
götürmek olduğunu 
söyleyerek, 
Hamidiyeli seçmen
lerden oy istedi.

Yoğurt oyunu...
Sıra yoğurda geldi burada dâ kazıklanı yor

sun ey halkım...
Tarim Bakanlığı’mn emriyle bundan sonra 

doğru dürüst yoğurt yiyemeyeceksiniz.
Ben hekimim, hem de Gıda kontrol stajları 

yaptım..
Neyin, ne olduğunu, doğruları sizlere anlata 

yım.
Türkiye’de üretilen sütün üçte biri yoğurt 

olarak tüketilir.
Sanayi yoğurdunun parasal değeri 1 milyar 

lira dolayında.
Sanayi yoğurdunda piyasaya çokuluslu, 

yabancı firmalar hakim ...
Bunlar bazı büyük yerli yoğurt firmalarını 

aldı.
Kendi markaları ve satın aldıkları marka larla 

dünyanın her yanında üretilen ve satılan yo 
ğurt tadını, türünü Türk tüketicisine alıştırmaya 
çalışıyorlar. Başarılı da oldular.

Bizim geleneksel kaymaklı yoğurt tadını unut
tuk.

Her yerde satılan tatsız bir yoğurt yiyoruz.
Eski geleneksel Türk yoğurdu şöyle üretilir

di..
Yoğurtçularımız ve ev kadınlarımız, sütü 100 

derecenin üzerinde kaynattıktan sonra ıhtır, 
ılıyan sütü daha önce yapılmış yoğurtla maya
landırır, ılık bir ortamda saklayarak yoğurt 
haline getirirdi.

Süt 100 derecenin üzerinde kaynayınca için
deki su miktarı azalır, katı maddenin yoğun
luğu artar.

Katı maddenin içinde protein, mineraller, lak
toz ve yağ vardır.

Süt ne kadar su kaybederse katı maddesi o 
kadar- artar.

Yoğurt daha katı hale gelir. Burada yapılan 
oyun şu; Protein ve katı madde oranını düşür
erek sütün tamamını yoğurda dönüştürmek 
isteyen yabancılar protein oranını yüzde 3’e 
indirttiler. Katı madde zorunluğunu kaldırttılar. d

Sulanan yoğurt süttozu, ek kimyasallar ve 
katkı maddeleriyle yoğunlaştırılacak. (Çin’de 
melamin kullanıldı. Çocuklar öldü, bunu da 
bilin.)

Türkiye’de yılda 15 bin ton süttozu ithal 
ediliyor.

Bu süttozları bazı sanayicilerce yoğurtları 
yoğunlaştırmada kullanılıyor.

Amaç maliyeti düşürmek, daha çok kazan
mak...

Sanayi yoğurdunda süt en fazla 80 derece 
ısıtılır.

Su kaybetmesine izin verilmez. Süt ne kadar 
su kaybetmezse, yoğurdun içindeki süt miktarı 
o kadar çok, buna karşılık protein, mineraller, 
laktoz ve yağ o kadar az olur.

Yoğurdun kıvamı tutmaz. Sulu olur.
Sanayi yoğurdu, yurtdışında büyük kim ya 

tesislerinde üretilen ve dondurulduktan sonra 
kuru hale (toz haline) getirilen ve yurda ithal 
edilen bakterilerle üretilir.

Hekim olarak yazıyorum, sağlık tehlikesi 
var...

Uluslararası yoğurt üreticilerinin hedefi Tüke 
ticiyi tek tür, tek marka yoğurda alıştırmak.

Sulu süt kullanarak yoğurt maliyetini 
düşürmek. İşte bu oldu.

Sanayi yoğurdu üreticileri, bakanlığa baskı 
yaptı.

Gıda Kodeksi Komisyonu karar verdi. Resmi 
Gazete’de yayımlandı.

Yoğurda yüzde 12 katı madde şartı kaldırıldı. 
Süt proteini miktarı yüzde 4’den yüzde 3’e çe 
kildi.

Bundan sonra sanayi yoğurdunun içinde 
insan sağlığına yararlı maddeler olmayacak. 
Yoğurt yiyerek protein alma şansı kalmıyor.

Doğal minerallerinin miktarı en aza iniyor. 
“Yoğurtçu Lobisi” başarılı oldu.
Devlet zoruyla Türk halkı sulu yoğurt yiye

cek. Halkım, bundan haberin var mı ? Ben 
doğruları yazdım. •

http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada ve ilçemizde etkinliklerle kutlandı
II IImı lılmlıı Mî ikM M

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilçemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Dün, Dünya Kadınlar Günü nedeniy
ie siyasi partiler değişik etkinlikler düzenledi. AKP Kadın Kolları üyeleri Sea Life’de düzenlenen eğlenceye 
AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey ve İlçe Başkanı Oktay Kahveci katıldı. Aybey ve Kahveci 
bayanlara karanfil ve atkı dağıttı. CHP Kadınlar Kolları da dün Bütünler Düğün Salonu’nda biraraya gelerek 
Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. CHP İlçe Başkanı Cem Güler ve Belediye Başkan adayı Fatih Güler toplan
tıya katılan bayanların gününü kutladı. DPTıler ise Milton Aile Çay Bahçesi’nde düzenledikleri etkinlikte kadın
larla biraraya geldi. DP Belediye Başkan adayı Bayram Demir, bayanların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadrl_guler@hotmail.com

Pazar 'gezisi
Dün sabah uyandığımda perdeyi aralayıp gökyüzün» 

baktım.
Havanın açık olacağı belliydi.
Demek bu pazar evlerine kapananlar rahat rahat cfo/aşa- 

caklar dedim.
Kasvetli günlerin ardından güneşli bir gün iyi gelir. 5'efe

SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gemlik’te konuştu.

‘SP siyasetin adresidir"
SP Genel Başkanı Numan Kurtul 
muş, Bursa mitinginden sonra 
uğradığı ilçemizde yaptığı konuş 
mada Belediye Başkanı adayı 
Recep Aygün’e destek istedi. 
Kurtulmuş, SP’nin antiemperya 
list bir parti olduğunu belirterek, 
“Bundan sonraki siyasetin adre 
si SP’dir” dedi. Haberi sayfa 3’de

—

TECRÜBE

BELEDİYECİLİKTE 
ti e wnn n

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Iayranı DEMİR
DP Gemlik Belediye Başkan Adayı
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http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadrl_guler@hotmail.com


Gemlik’e hizmet için

İBİZ
PARTİSİ

spgemlik.org
VARIZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ «GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMETSUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HERSORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GemlikKHrfez
Kuruluş:! 973
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Fatih Mehmet Güler
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AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey, seçim bildirgesini partililere tanıttı

AybeM, mega pıojeleripi acıklaılı
AKP Gemlik Belediye Başkan adayı Mimar 

Cemal Aydın Aybey, seçim bildirgesinde ele aldığı 
- çalışma programını Atamer Otel’de partililere ve 

basın mensuplarına tanıttı. “Gemlik’i Türkiye’nin 
gözbebeği yapmak için geliyoruz” diyen Aybey, 
ulaşımdan şehir meydanına, kent meydanına, de 
relerin ıslahından üniversite önüne yapacağı mari- 
nayı anlattı. Yeni Gemlik’i TOKİ ile sağlam ze min- 
lerde kuracağını söyleyen Aybey, “Gemlik bizimle 
gelişip, bizimle değişecek” dedi. Sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 

Aybey’in mega projeleri...
AKP Belediye Başkan adayı Mimar Cemal Aydın Aybey, 

partiler _ ile basına, belediye başkanı seçildiğinde 
Gemlik’te uygulayacağı mega projelerini anlattı.

Aybey, "Devir, vizyonu ortaya koyma devridir. Bizim 
vizyonumuz, büyük projelerdir. Gemlik bizimle değişecek, 
bizimle gelişecek” dedi.___________ Devamı sayfa 5’de

Gemlik Sivil İnsiyatif Dünya Kadınlar Günü’nü buruk kutladı

Gemlik Sivil İnsiyatif 
tarafından gazetemi 
ze yapılan yazılı açık
lamada, 8 Mart Dün 
ya Kadınlar Günü 
kutlanırken, kadının 
tüketim malzemesi 
ne dönüştürülmeme 
sini istediler. Syf 3’d e

CHP

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

Tehlike...
Taşlar yerinden oynamıştır.
Sistemsizlik, adam kayırmacılık, inkarcılık yöne

tim biçimi olmuştur.
Sağlıkta, ekonomide, eğitimde, sosyal güvenlik

te zafiyet yaşanmaktadır.
Gelir dağılımında ciddi uçurumlar oluşmuştur.
İşsizlik üst sınırdadır.
Yoksulluk, açlık ve sefalet kapımıza dayanmıştır. 
Bu denli olumsuzluğa karşın hala;
Her iki çiftçiden biri 'anasını da alıp gidebiliyor

sa, her iki fındık üreticisinden biri ayaklandılar 
diye kendilerine dayak attıranlara teşekkür ede
biliyorsa;

Devlete vergi ödeyen her iki işçiden biri bu 
vergilerinin Anadolu futbol takımlarından örneğin 
Eskişehirspor’a futbolcu transferinde kullanıl
masına razıysa;

Sokaklarda çöp bidonlarını karıştırarak karnını 
doyuran her iki insandan biri halinden memnun
sa;

Boş zamanlarında işportacılık yapan her iki 
memurdan biri mutluysa;

Her iki şehit torunundan biri atalarının dedele 
rinin kanlarıyla sulanmış bu toprakların Barza 
ni’ye peşkeş çekilmesinden rahatsızlık duymu 
yorsa;

Her iki komşumuzdan biri AKP karşıtlığı mn din 
karşıtlığı olduğunu düşünüyorsa;

Çocuklarımızın geleceğini şekillendiren her iki 
öğretmenden biri AKP nin icraatlarını onaylıyor
sa;

Oğlu işsiz olan her iki babadan biri “benim 
oğlum da işsiz kahversin” diyorsa; Evladını 
askere gönderen her iki kişiden biri 'askerlik yan 
gelip yatma yeri değil' diye düşünüyorsa;

Her iki arkadaşımızdan biri 'hem laik hem Müs 
luman olunmaz' diyorsa, Ülke halkının yarısı 
şimdiye kadar cumhurbaşkanlığı yapan 10 kişinin 
'dindar olmadığı* konu sunda hemfikirse;

Her iki vergi mükellefinden biri yabancı ser
mayenin sıfır vergiyle faiz kazanmasından mutlu
luk duyuyorsa;

Parası olmadığı için özel dershanelere gide
meyen ve dolayısıyla üniversiteye giremeyen her 
iki gençten biri başbakanın oğlunun bir iş 
adamının bursuyla ABD de okumasından gurur 
duyuyorsa;

Üniversiteyi bitirmiş boşta gezen her iki işsiz
den biri başbakanın oğlunun 500.000 dolarcık 
peşinatla aldığı gemicikten rahatsızlık duymuyor
sa;

403 TL kazanan her iki asgari ücretlinin biri 
başbakan'ın 40,000 dolarlık saat takmasını doğru 
buluyorsa;

Yeni doğum yapan her iki anneden biri 
bebeğinin dünyaya 5.534 dolar borçlu gelmesin
den şikayetçi değilse;

İşine arabasıyla giden her iki kişiden biri 
'dünyanın en pahalı benzinini kullandığı' için 
mutluysa;

Borsada parası olmayan her iki insandan biri 
'borsa yükseliyor, demek ki ekonomi iyiye gidi 
yor' diyebiliyorsa;

Her iki emekliden biri maaşını alabilmek için 
sabahın beşinde kuyruğa girmekte bir sorun gör
müyorsa;

Teröre 12.000 şehit, 20.000 yaralı vermiş ülke 
vatandaşlarının yarısı terörist başının 
'saygıdeğer' olduğu konusunda hemfikirse;

Kurtuluş Savaşı vererek küllerinden yeniden 
doğan, ümmetten ulus yaratan bir ecdadın her iki 
evladından biri, bölgedeki idealleri uğruna 
ABD'nin empoze etmeye çalıştığı ‘ılımlı İslam 
devleti' modelinde bir sakınca görmüyorsa;

Her iki kişiden biri önüne 4-5 yılda bir atılan 
makarnayla fasulyeye oyunu,ülkesini, çoluk 
çocuğunun geleceğini satmaktan utanmıyorsa;

10 Kasım törenlerine katılan her iki kişiden biri 
'sap gibi ayakta durmayı gereksiz* buluyorsa;

Her iki kadından biri 'baş derisinde çıkan ve 
adına saç denen tüylerin erkekleri tahrik ettiğini 
ve örtülmesi gerektiğini, aksi halde dinsiz olu
nacağını' düşünüyorsa;

Tehlike kapımıza dayanmıştır.
Tehlikeyi bertaraf etmek için 29 Mart 2009 tarihi 

önemli bir demokratik ve hukuksal fırsattır..

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İstiklal Marşının ka 
bulü ve Mehmet Akif 
Ersoy'u anma prog 
ramı çerçevesinde 
İlçe Milli Eğitim Mü 
düdüğü tarafından 
düzenlenen "İstiklal 
Marşını en güzel 
okuma" yarışması 
yapıldı.
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Salonu’nda 
düzenlenen yarışma 
ya İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Hüse 
yin Zan ile Okul Mü 
dürleri, öğretmenler 
ve öğrenciler katıldı. 
Birinciye bir adet 
çeyrek altın, İkinciye 
50 TL. üçüncüye ise 
30 TL. ödül verilecek 
olan yarışmada öğ

renciler İstiklal Mar 
şını en güzel oku
mak için çaba gös
terdiler. Yarışmaya, 
Kurtul, Kurşunlu 
Nursel Çağlar ve 
Şehit Cemal İlköğre
tim okulları katılmaz 
ken, 19 İlköğretim 
okulu öğrencisi dere 
ceye girmek için sah 
nede tüm hünerlerini 
sergilediler. .
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu’ndan Zeh 
ra Pala, Engürücük 
İlköğretim Okulu’n 
dan Kübra Gülenç, 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu’n 
dan Sena Baksan, 
Namık Kemal İlköğ 
retim Okulu’ndan 
Hatice Nur Erol, Ali 
Kütahya İlköğretim

Okulu’ndan Hatice 
Belge, Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu’ndan Sümey 
ye Akın, Abdullah 
Fehmi İlköğretim 
Okulu’ndan Berfin 
Maldan, Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu’n 
dan Pelin Merve 
Pehlevan, 100. Yıl 
İlköğretim Okulu’n 
dan Kübra Sultan 
Acar, 11 Eylül 
İlköğretim Okulu’n 
dan Çağla Noca, 
Borusan İlköğretim 
Okulu’ndan Şahadet 
İclal Yijğitoğlu, Engü 
rücük İlköğretim 
Okulu’ndan Gülşah 
Kaya, TSO Gazi 
İlköğretim Okulu’n 
dan Öznur Damar, 
Özel Aykent İlköğre

tim Okulu’ndan 
Gözde Nur Bozan ve 
Çınar İlköğretim 
Okulu’ndan Ayşe 
Sevim katıldı.
Jüri heyetinin, İstik
lal Marşı'nın okun
masında vurgu ve 
tonlamayla okuma, 
jest ve mimikleri kul
lanma, şiir diline uy 
gun okuma, kelime 
leri doğru ifade etme 
ve sahne hakimiyeti 
gibi kriterleri aradığı 
yarışmada, derece 
alanlar 12 Mart Per 
şembe günü Kültür 
merkezinde düzen
lenecek olan İstiklal 
Marşının kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy'u 
anma programında 
açıklanarak ödülleri 
verilecek.
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10 MART 2009 SALI

GÜNÜN MENÜSÜ

UN



10 Mart 2009 Salı Gemlik Körfez Sayfa 3

Gemlik Sivil İnsiyatif Dünya Kadınlar Günü’nü buruk kutladı

‘Kaöın tüketim mahemesi tamlmamair YazıYORUM

Gemlik Sivil İnsi
yatif 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününü 
kutlarken, kadının 
tüketim malzeme
sine dönüştürülme 
meşini istediler. 
Gazetemize yazılı 
açıklamada gönde 
ren Gemlik Sivil 
toplum kuruluşları 
mn oluşturduğu 
sivil insiyatif adına 
yapılan açıklamada, 
Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 
tarafından 1977 
yılında 8 Mart’ın 
Dünya Kadınlar 
günü olarak kutlan
masından sonra, 
ülkemizde de 8 Mart 
Dünya Kadınlar Gü 
nü’nün kutlanmaya 
başlandığı belirtildi. 
Türk kadınının 
Atatürk’ün önder
liğinde siyasal ve 
toplumsal eşitlik 
haklarını Cumhuriyet 
ile birlikte kazandığı 
anımsatılarak, “5 
Aralık 1934’te kadına 
seçme ve seçilme 
haklarının verilme
siyle hem siyasette 
hem de sosyal 
yaşamda erkekler ile 
eşit haklara kavuş
muşlardır” dendi. 
Açıklamada şu 
görüşlere yer verildi: 
“Günümüzde gerek 
toplumumuzda ge 
rekse diğer kapita 
list toplumlardaki 
yasalarda kadın ve 
erkek arasında kadın 
aleyhine bir eşitsiz

Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilciliği’nden 
yapılan açıklamada, 
sağlıkta, eğitimde, 
çalışma ortamında 
kadına karşı 
cinsiyetçi bakış 
açısının daha 
da derinleştiği 
bildirildi. 
Eğitim-Sen Gemlik 
Temsilcisi Seval 
Atik, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
iktidarın sosyal 
güvenlik ve 
SSGS yasaları ile 
kadınların sağlık 
güvencesini ve 
emeklilik hakkını 
ortadan kaldırmakta, 
katkı paylarını 
arttırmakta, 
emzirme ödeneğini

lik söz konusudur. 
Bu kanunlar, kadını 
toplum ve aile içinde 
ekonomik ve sosyal 
yönden erkeğe bağ 
lamış, toplumda 
aşağı sınıfa itmiştir, 
maddi olarak eşine 
bağlı ve ikinci sınıf 
olarak görülen kadın 
zaman içinde çalış
ma hayatına başla 
mış ancak, bu da 
onun için sosyal 
güvenrcesi olmadı 
ğından daha ucuza 
daha uzun mesai 
harcayarak yapılan 
bir çalışma haline 
dönüşmüştür. ” 
Sivil insiyatifin 
açıklamasında, 2007 
itibariyle dünyada 
işlerin yüzde 60 ını 
yapan kadınların top 
lam gelirin sadece 
yüzde 10’una ulaşa
bildiği, dünyada oku

düşürdüğü belirtile 
rek, “Sağlıkta, 
eğitimde, çalışma 
ortamında cinsiyetçi 
bakış açısını bu 
durum daha da 
derinleştirmiştir” 
denildi.
Atik, açıklamasında, 
kadının işten çıkar
malarda ilk sırayı 

ma yazma bilmeyen
lerin yüzde 67 sini 
kadınların oluştur
duğu, Türkiye’de ise 
4 kadından birinin 
okuma yazma bil 
mezken üniversite 
mezunu olan 
kadınların oranının 
yüzde 3.9 olduğuna 
dikkat çekildi. 
Açıklamada, erkek
lerin kayıt dışı çalış
ma oranının yüzde 
42 iken bu oranın 
kadınlarda yüzde 
66 yı bulması iş 
yaşamındaki 
eşitsizliğin bir 
göstergesi olarak 
yorumlandı. 
Siyasi partilerin 8 
Mart Dünya Kadınlar 
Günü için yaptıkları 
etkinliklerin sazlı 
sözlü kutlamalar ile 
gerçekleştirilmesinin 
bugünü “Sevgililer

aldığını, terfi, izin 
ve ücretlerde 
ayrımcılığa uğrayıp, 
ikinci sırayı aldığını 
kadınlara yönelik 
şiddetin coğrafi 
sınır, kültür, yaş, 
sosyal statü, 
sınıf, ırk, etnik 
köken ve servet 
tanımadığını belirtti

Diş Hekimi
Özcarı VURAL

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

Günü” havasına 
soktuğu ve kadını 
kapitalist çarklarda 
öğütüp, tüketim 
malzemesine 
dönüştürüldüğü 
iddia edildi.
Sivil insiyatifin 
açıklamasında 
kadının sömürü 
malzemesi 
olmadığını, erkek
lere karşı erkekler 
ile beraber müca 
dele edilmesi 
istenirken, bilimden 
yana tüm insanların 
cinsiyet ayrımcılığı
na karşın mücadele 
bayrağını yukarılara 
kaldırmaları 
umut edilirken, 
türk kadınına 
ait göstergelerin 
de işte gururla 
açıklanabilecek bir 
durumda olmadığı 
belirtildi.

Seval Atik, “Bu 
durumda eşitlik, 
kalkınma ve 
barışa giden 
yolda ilerleme 
kaydedilmesi 
düşünülemez.” dedi. 
Atik, kadınların 
adil, eşit, özgür, 
dayanışmacı ve 
barış içinde 
yaşayacakları 
bir dünyayı 
yaratmak için 
mücadele ederek, 
savaşa, baskıya, 
adaletsizliğe, 
işgal ve sömürüye 
boyun eğmeyecek
lerini, cinsiyet 
ayrımcılığına ve 
ikinci sınıf görül 
meye karşı duracağı 
belirtildi.

Seçiminiz batsın!...
Televizyon da seyrediyorsunuz...
Yan yana dizilmiş, pırıl pırıl, yepyeni tezgâh

lar..
Düğmeye dokunsan dönmeye hazır..
Ama etrafta tek canlı yok..
Korkunç bir boşluk..
Korkunç bir sessizlik..
Burası Gaziantep'te, son krizde kapanan 22 

fabrikadan biri..
Çoğu tekstil üzerine bu fabrikalar...
Fabrikanın önünde İşsizler ordusu toplan

mış..
İşsiz ve umutsuz insanlar..
Çoğu genç, gariban insanlar..
"Bize bulgur, bize kömür, buz dolabı, çamaşır 

makinesi değil iş versinler" diye bağıran işçi 
ler.. Aylardır işsizler ve aylardır ceplerine beş 
kuruş girmemiş.. Bir genç işçi ağlıyor..

Kameralar bir eve gösteriyor..
Aylardır para girmemiş evi..
İki minik annelerinin dizinin dibinde..
Bir tanesi de karnında..
Evde çorba pişmiyor.. "Nasıl geçiniyorsunuz" 

sorusuna "Borçla" derken kadın ağlamaya baş 
hyor..

Küçük çocuğun annesine bakışı hala gözleri 
min önünde..

Benim kulaklarımda ise "3 çocuk yapın" di 
yen Başbakanın sözleri..

İşte üç çocuk Sayın Başbakan...
Peki nasıl yaşayacak bu üç çocuk?..
Bugün bazı illerde evlere beyaz eşya taşını

yor, sosyal devlet ayağına.. *1
Ote yanda işsiz ve aç binler, yüz binler..
Onların durumu ne olacak?..
Peki Güneydoğu'da kapanan onca fabrika, 

işsiz o kadar işçi, çöken, batan yok olan onca 
işveren için benim devletim, benim sosyal 
devletim ne yapıyor?..

Miting!.. Her gün bir meydanda kavga 
ederek..

Beni rahatsız eden bir başka yöne geliyo
rum...

Üzerinde kürk yakalı, fevkalade pahalı, mar 
ka bir palto olan şık birisi, ezilen işçilerin hak
ları üzerine konuşuyor..

Hükümeti itham ediyor..
"Peki sen ne yapıyorsun" Bayım?..

Milletvekilisin..
Üstelik o işsiz, o aç tekstil işçilerinin lideri 

sin.. Kim bu derseniz ?..
Tekstil İş Federasyonu Başkanı Rıdvan 

Budak..
Bu mesleğe girdiği zaman o da bir işçi idi, 

varlığı neydi, böyle marka bir kılık hayalinde 
var mıydı acaba sormak gerekir...

Peki sendikalar niye var?.
Sendika ağaları yetiştirmek için mi?...
Altlarındaki arabalar Öylesi lüks yaşıyorlar ki, 

işçinin parasıyla..
Rıdvan Budak ahkâm kesiyor, boş tezgâhlar, 

işsiz kalabalıklar önünde..
"Tekstil sektörü çöküyor.." diyor.
Bu sektörün çökmesi milyonla insanın aç 

kalması bu ülkede..
Tamam Rıdvan Bey kardeşim tamam..
"Batsın hükümet..
Peki sen ne yaptın bu aç, bu işsiz, bu umut

suz insanlar için, bir millet vekili olarak?..
Bu işçilerin lideri olarak?., nutuk atma 

ötesinde..
Al iktidarı, vur muhalefete..
Al patronu, vur sendika ağasına..
Yok aslında birbirimizden farkımız..
Olan hep işçiye oluyor!.
Biri bir umut ışığı yaksın, Allah rızası için 

yaksın..
Güneydoğu'nun çorba pişiremeyen analarına, 

okula giden çocuklarına 25 kuruş harçlık vere
meyen babalarına..

İntihar dışında çare yok mu bu ülkede..
Ve de çare düşünen?..
Seçiminiz batsın!....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Mtt mena nrıtelerinl açıkladı
AKP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
seçim beyannamesin 
de yer alan megaviz 
yon projelerini ilk kez 
partililerine açıkladı. 
Atamer Turistik Tesisle 
rinde yapılan organizas 
yonda projeksiyonla 
slayt gösterimle "Nasıl 
Bir Gemlik Hayal Etti 
ğini" projeleriyle birlik
te sunan Aybey'e par
tililer dikkatle dinledi. 
Gemlik'in geleceğini 
planladıklarını iddia 
eden Cemal Aydın 
Aybey, "Devir vizyonu 
ortaya koyma devridir. 
Belediyecilikte yapıl
ması gereken rutin ça 
lışmalar yerine biz bu 
büyük projelerimizle 
hal kımızın karşısına 
çıkıyoruz. Gemlik'i sa 
dece Marmara Bölge 
si'nin değil, Türki 
ye'nin Gözbebeği yap
mak için geliyoruz" 
dedi. Mega projelerin 
yer aldığı seçim beyan
namesini önce AKP 
İlçe Yönetimi, Belediye 
ve İl Genel Meclisi üye 
leriyle, Belediye ve İl 
Genel Meclisi adayları
na ve eşlerine açıkla 
yan Aybey, bu projeleri 
kapı kapı dolaşarak, 
bıkmadan usanmadan, 
yorulmadan tüm Gem 
lik halkına da sunacak

larını söyledi.
AKP Gemlik İlçe Baş 
kanı Oktay Kahveci'nin 
açış konuşmasıyla 
başlayan gece de, a 
dayları Aybey ile Gem 
lik'te iki dönemdir sü 
ren AKP hizmet, atılım 
ve yatırımlarının 5 yıl 
daha devam edeceğini 
söyledi. AKP Gemlik 
Belediye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, gö reve gelir 
gelmez Ak Masa kura
caklarını belirtirek, 
“Güler yüzlü ve insan 
öncelikli hizmet anla 
yışı ile tanışacaksınız" 
dedi. Aybey, "Biz, Gem 
lik'i de ğiştirmek ve ge 
liştirmek için varız" 
dedi. Gemlik'in en acil 
sorununun ulaşım oldu 
ğunu savunan Aybey, 
Gemlik-Bursa arası 
yolcu taşıma hizmeti 
veren Gemlikli esna 
fin, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ne yüzde 
20.6 oranında korniş 
yon öde diğini, 29 Mart 
sonrası bu komisyon 
be delinin Bursa gene 
lindeki oranlara çekile
ceğini belirterek, ayrıca 
sabah ve ak şam saat
lerinde sefer sayıları 
mn artacağını, ayakta 
yolcu taşıma uygulama 
sim mümkün olduğun
ca ortadan kaldıracak
larını kaydetti. Aybey, 

ulaşım için acil eylem 
planı vaad etti.
Cumhuriyet Mahallesi 
ne acil ihtiyaç olan bir 
İlköğretim Okulu ve bir 
Liserıin ivedilikle yapı 
lacağı sözünü veren 
Aybey, bu bölgeye ayrı 
ca yeni ticaret ve alış 
veriş merkezleri, pazar 
yeri, bankalara ait ATM 
merkezleri, acil ihtiyaç 
olan, berber, manav, 
kasap gibi esnaf olu 
şumları kuracaklarını 
söyledi. Aybey, 20 bin 
nüfusun bulunduğu 
Manastır Bölgesini caz
ibe merkezi yapacak
larını ifade etti.
"Şehirler Meydanlarıyla 
Bilinirler" diye konu 
şan Aybey, Bursa Bü 
yükşehir Belediyesinin 
de katkısıyla, eski mini 
büs garajından başla
yarak hükümet konağı 
mn da içinide olduğu 
adayı denize kadar aça 
rak Modern bir Kent 
Meydanı kuracaklarını 
vurguladı. Kent Meyda 
mmn altına 200 araçlık 
otopark yapacaklarını, 
de relerin ıslahı ile de 
bu bölgelerin turizme 
kazandırılacağını anla
tan Aybey, deprem ger 
çeği ve TOKİ konutları 
konusunda da çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. 
TOKİ'nin girmediği tek 
Bursa ilçesinin Gemlik 

ol duğunun altını çizen 
Aydın Âybey, Cihatlı 
köyünün alt kısımların
dan başlayarak mezar 
lık bölgesinin üzerinde
ki su deposuna kadar 
olan alanları toplu ko 
nut yapımı için planlay
acaklarını anlattı.
Cemal Aydın Aybey, 
işsizlik ve istihdam 
sorununun da, uyuyan 
dev olarak nitelendir 
diği inşaat sektörünün 
önünün açılması mn 
yanı sıra, sanayi kuru
luşları ile işbirliği ve 
limancılık sektörünün 
gelişimine katkı suna 
rak aşılacağını kaydet
ti. Aybey, ova bölgesi 
nin turistik cazibe mer 
kezi haline dönüştü 
rüleceğini belirtti. 
Kapalı Pazar Yeri, İba 
dethaneler, çevreye 
duyarlılık projelerinin 
yanı sıra, sosyal bele 
diyecilik, sportif alanlar 
ve spor kulüplerine 
yapılacak desteklerin 
yanı sıra, tüm spor 
branşlarında belediye 
desteği ile gerçekleşti 
rilecek atılım projeleri
ni de anlatan Aybey, 
modern kurban kesim 
yerleri, özürlü vatan
daşlar için eğitim ve 
sosyal tesis alanları, 
kaldırımların hem özür
lü vatandaşlar hem de 
Gemlik Zeytinine

marka temini sözünü 
de veren Cemal Aydın 
Aybey, İstanbul Hay 
darpaşa'daki limanın 
tek alternatifinin Gem 
lik olduğunun altını 
çizerek, limancılığın 
gelişimine yönelik bü 
yük projelerini de ma 
saya yatırdı. Acente 
sayısının ileride bin 40 
olabileceğini söyleyen 
Aybey, bu acenteler 
için çok katlı sağlam 
binalar tipi iş merkez
leri yapabileceklerini 
belirtti. Kendi çizdiği 
Terme Kaplıcası Tesis 
leri projesini de parti 
lilere ve basın mensup 
larına sunarak, kongre 
merkezli, çok amaçlı 
tesisleri, oteli, yüzme 
havuzları, bayanlara ve 
erkeklere özel havuz 
lan, lokantaları ile bu 
projenin yaşama geçip, 
bölgenin turizme açıla
cağı sözünü de sözle 
rine ekledi.
Gemlik'in Teknik Üni 
versiteye kavuşacağını 
da müjdeleyen Cemal 

Aydın Aybey, 
Üniversıte'ye her 
türlü desteğin verile
ceğini, yanına 
Marina yapacaklarını 
kaydetti.
Manastır Sahil Dolgu 
çalışmaları bölgesine 
Anfı Tiyatro sözü de 
verdi. Âybey, "Devir 
vizyonu ortaya koyma 
devridir. Bizim vizyon
umuz bu büyük proje 
lerdir. Gemlik bizimle 
değişecek, bizimle 
gelişecek demiştik. 
İşte bu projelerle biz 
Gemlik'i değiştirip, 
geliştireceğiz. Gemlik'e 
İmar Gerek, İmar'a 
Mimar gerek sözünü 
bu nedenle söyledik. 
Tüm AKP’liler bu 
vizyon projelerimizi 
her yerde iftiharla 
anlatın. Gemlik sadece 
Marmara Bölgesi'nin 
değil, tüm Türkiye'nin 
gözbebeği olacaktır. 
29 Mart sonrası 
Gemlik'i baştan aşağı 
değiştirip, geliştire
ceğiz" diye konuştu.

- Baykal CHP’nin 
başında oldukça parti 
gelişemez.

-Baykal CHP’nin 
başında iken CHP’ye 
oy vermem.

- Baykal başta 
olmasa CHP’ye oy 
veri rim, gibi binbir 
türlü beyanlar....

Bu söylemler bir 
antipropagandanın 
belirgin hali.

Genellikle böyle 
söylemde bulunanlar 
hiçbir zaman gerçek 
CHP’li olmamış, 
CHP’ye bugüne kadar 
oy vermemişlerdir.

Bu antipropagan
danın dış kaynaklar
dan desteklendiği, 
yaygınlaştırılması 
için büyük çaba 
sarfedildiği, kendi
lerinin nufus edeceği 
bir iktidarı getirmek, 
iktidarda tutmak için 
yapıl dığı bilinen bir 
gerçek.

Kimdir bu Sayın 
Deniz Baykal?

Hırsız mı?
Nufusunu kötüye 

kullanıp, hısım akra
balarını, çocuklarını 
zengin mı etmiş.

Sırası Geldikçe
İnan TAMER

Kocaçınardıro....
Sıfırdan karun gibi 

zengin mi olmuş?
Zamparanın biri 

mi?
Metreslerinden ço 

cuk mu peydahla 
mış?

Gayri meşru bir ya 
şantısı mı var?

Pavyonların, barla 
rın, meyhanelerin, ku 
marhanelerin müdavi
mi mi ?

Devletin Maliye Ba 
kanlığını, Enerji ve Ta 
bü Kaynaklar Bakanlı 
ğını, Dışişleri Bakanlı 
gını başarı ile yüzü 
nün akı ile yapmış 
vatan evladı...

Maliye Bakanlı 
ğı’nda CHP karşıtları
na, partinin aleyhinde 
ulusal basın kuruluş 
larına çarşaf çarşaf 
ilanlar vermiş iş 
adamlarına astroko 
mik cezalar kesmek 
için denetim eleman-

Gümrük vergilerini 
indirip, bindirerek 
partililerine, akra
balarına, çocuklarına 
haksız kazançlar mı 
sağlamış?

Dünya petrol krizi 

yaşarken, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Baka 
nı olarak petrol kara 
borsası ile dolar mil
yarderi. mi olmuş?

Dış İşleri Bakanı 
iken, millet ve devlet 
aleyhine kararlara tek 
başına imza mı 
atmış?

Ortağı olduğu hü 
kümette, bir bankanın 
satışında zamanın 
Başbakanının arabu- 
lucuk ettiği iddiaları 
üzerine, Başbakanın 
istifasını sağlamak 
üzere hükümetten 
derhal ayrılmış, na 
muslu bir devlet 
adamı.

Böylesine mazisi 
ve siyasi yaşamı pırıl 
pırıl bir devlet adamı 
miza karşı yapılan 
haksız ve acımasız 
saldırılar de vam edip 
gidiyor.

Sanki bugünkü 
siyasi ve ekonomik 
sıkıntıların tek 
sorumlusu o imiş 
gibi.

Soruyorum, bugü 
ne kadar artık Perin 
çek işçi Partisi’nin 
başından gitsin,

Bahçeli MHP Başkan 
lığını bıraksın, o 
MHP’nin başında 
kaldıkça oy vermem, 
Tayyip Erdoğan başa 
rısız, toplumu geri 
yor, adı yolsuzluklar
la anılanları koruyor, 
AKP’nin başından 
ayrılması gerekir bir 
diyeni duydunuz mu, 
gördünüz mü?

Ben ne gördüm, 
ne de duydum. Bu 
doğrul tuda yaygın 
bir yazışma oku
madım.

İnsaf bunun nere- 
desinde?

Bu Baykal için 
olumsuz yıpratma 
kampanyası aslında 
CHPyi güçsüzleştirip 
yok etmek için yapılı 
yor.

Belirli güçlerce 
destekleniyor özellik
le dış güçlerce.

CHP, bu vatanı bö 
lüp, parçalamak iste 
yen, doğal varlıkları
na el koymak için 
ülkemizi işgal eden
lere karşı kurtuluş 
mücadelesini vermiş, 
bitmiş bir ulusun kül
lerinden modern 
Türkiye Cumhuriye 
tini kurmuş Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
kurduğu parti.

O’nun yüce 
ulusuna armağanı.

CHP halkı gerçek 
söz sahibi kılmak için 
demokrasiyi getiren 
parti.

CHP, türk işçisine 

grevi, Türk işadamına 
lokavt haklarını tanı 
yan ve yasalaştıran 
parti.

CHP, 1929 yılı dün 
ya ekonomik krizine 
karşı, karma ekonomi 
modeli ile Türkiye ile 
Türk ulusunun ayakta 
kalmasını, varlığını 
korumasını sağlayan 
parti.

CHP, yurdun dört- 
bir yanını demir ağlar 
la ören yollar, fabri 
katar, elektrik santral
leri, limanlar kuran, 
OsmanlI Devletinin 
borçlarını yüklenip 
ödeyen, ya bancının 
ellerine geçmiş 
ekonomik varlıkları 
millileştiren parti.

Dünyada birinci 
derece krom üreticisi 
olan Türkiye’ye karşı 
krom fiyatlarını düşü 
ren, damping yapan
lara karşı, Türkiye’yi 
zarara uğratmamak 
için, krom ihracatçısı 
oğluna ihraç izni ver
meyerek iflas ettiren, 
oğlunun borçlarını 
doğup, büyüdüğü iz 
mirdeki evini sata 
rak ödeyen Genel 
Başkanların partisidir 
CHP. Devletine isyan 
etmişlerin ellerinden 
silahı alan, sorumlu- 
lannı cezaiandırabi 
len, demokrasiyi 
koruyan Genel Baş 
kanların partisidir 
CHP.
79 yılda bu ülkeye 
hiçbir şey yapılma 

mıştır diyebilenlere 
hatırlatırım.

CHP bu devletin te 
mel taşı.

CHP, T.C. nin temel 
direği.

Altı oku, dünün ve 
geleceğin değişmez 
ve değiştirilemez 
ilkele ri...

CHP koca bir 
çınar!

Nice şiddetle esen 
rüzgarlar O’nu devire 
medi, yok edemedi.

Kopan dallar hep 
gürleştirdi CHP’yi.

Kimse Atatürk’ün 
ulusuna bu büyük 
emanetini yok ede
meyecek.

O, hep var olacak, 
o var oldukça kurucu 
su Mustafa Kemal 
Atatürk bu Büyük 
Milletin gönüllerinde 
şükran duyguları ile 
yaşayacak.

Laik Türkiye Cum 
huriyeti sonsuza dek 
yaşatılacak.

CHP’ye karşı yapı 
lan haksız ve acıma 
sız saldırılar, CHP’yi 
asla yok edememeye- 
cektir.

Çünkü halkım 
antipropaganda ile 
amaçlarının laik 
Cumnuri yet, Atatürk 
ilke ve devrimlerinin 
yok edilmesi, üniten 
devlet yapısının orta 
dan kaldırılmasının 
isten diğinin bilin 
cindedir.

Dost, düşman bu 
gerçeği iyi bilsin!
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MHP Belediye Başkan adayı Mehmet Kayaoğlu;
II

UHIIMMNa'
Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Kayaoğlu, seçilince 
hayata geçirmeyi 
planladığı 'Ücretsiz 
Hukuk Bürosu' 
projesini 
Balıkpazan'nda, 
halka hitaben 
yaptığı konuşmada 
açıkladı. Kayaoğlu, 
ilçemizde dar 
gelirli vatandaşların
da bulunduğunu 
belirterek “Bu insan
larımıza yönelik bir 
Hukuk Hizmeti 
amaçlıyoruz" dedi. 
Edinilmek istenen 
bir cümlelik Hukuki 
Bilgi için bile

T UNA “SUYUNU BOŞA 
_ ■ - HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internettewww.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 EMLAKTAN

bugünün şartlarında 
50-100 TL arası 
ücret talep edildiğini 
hatırlatan Kayaoğlu, 
“Bu parayı gözden 
çıkaramayıp daha 
sonra adli mağ
duriyet altında kalan 
hemşehrilerimiz var.

Böyle Vakaların 
yaşanmaması 
adına, Belediyemiz 
bünyesindeki 
Ücretsiz Hukuk 
Bürosu' Gemliklile 
rin hizmetine 
sunulacaktık 
diye konuştu.

Serbest Kürsü
Gülten AYHAN

Kadının insan hakları
Yaşamımızın içinde 

bizlere yön gösteren, 
ışık tutan değerlerimi 
zın mana ve önemini 
hatırlatan, evrenselleş 
leşmiş, toplumsal be 
nimsenmiş, yasal kimlik 
kazanmış günlerden 
biri de 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’dür.

Bu vesileyle toplum
da bir kadın birey 
olarak “Kadının insan 
haklarını hatırlamak ve 
hatırlatmak istiyorum. 
Kadının insan hakları 
diyorum; çünkü kadının 
hak diye talep ettiği pek 
çok hak, aslında kadın- 
erkek, yaşlı-çocuk her 
insanın doğuştan sahip 
olması gereken hak
lardır.

1948 insan hakları 
evrensel bildirgesinde 
yaşanan ihlalerden söz 
edilir. Oysa kadının ya 
şadığı hak ihlalleri önce 
ailede, özel hayatında 
başlar.

Kız bebek dünyaya 
geliyor, yas tutuluyor, 
kız bebek dünyaya 
getirdi diye kadın sorgu 
(anıyor aşağılanıyor.

Erkek bebekte kutla
malar yapılıyor. Kız 
çocuğu oynasın diye 
oyuncak bebek verili 
yor, erkek çocuğa 
tabanca ve araba veri 
lerek, daha bebekken 
roller belirleniyor, hak
lar kısıtlanıyor.

Kız çocuklarının 
hala eğitim haklan kısıt
lanıyor.

Evinin kadını ol 
deniliyor. Çalışma hakkı 
kısıtlanıyor. Kadın aile 
içinde şiddet ve tacize 

maruz kalıyor. Kadın 
sokakta şiddete ve 
tacize maruz kalıyor. 
Kadının davranışından, 
giyimine kadar yasaklar 
ve kısıtlamalar koyulma 
sı hak ihlali sayılmıyor.

Kadına tplumsal 
yaşamda da hakkı olan 
şeyler verilmiyor.

Hep bir adım arkada 
tutuluyor.

Tarihe göz gezdirdi 
ğimizde, Kurtuluş sava 
şında da kadın; sırtında 
çocuğu ile cepheye 
koşmuş, erkeklerle yan 
yana savaşmış, düşma 
na karşı vatanı savun
muştur.

Tarlada yine erkek
lerle yan yana çalışmış, 
ekmeğini aşını kazan
mıştır.

Bu günde uygula
malar, her yanda, erkek 
isi diye görülen işlerde 
dahi, kadına görev ve 
rildiğinde başarıyla ger 
çekleştirdiğini görüyo 
ruz. Her başarılı erkeğin 
arkasında bir başarılı 
kadın var diyoruz.

Haklarına ambargo 
koyduğumuz onlar!

Önce sizi dünyaya 
getiren, sizi yetiştiren, 
büyüten, sizin sız olma 
nızı sağlayan anneleri 
niz Onlar!

Hayatımızın her 
döneminde, iyi günde, 
kötü günde yanınızda 
olan, bir yastığa baş 
koyduğumuz eşleriniz 
Onlar!

Yaşama nedenimiz 
dediğimiz sîzlerin bir 
parçası olan, onlar için 
canımızı bile veririz 
dediğimiz evlatlarımız

dan biri olan kızlarınız.
İşte onların insan 

haklarını ihlal ediyor
sunuz.

Siyasi yaşama 
bakıvorsunuz.

Kadının siyasi hak
ları da kısıtlanıyor. 
Kadın aile içi sorumlu
lukları için evine kapa 
tılıyor.

Siyaset erkek işidir 
deniliyor. Siyasette yer 
almak isteyen kadın
lara, maiesef karar 
mekanizma larında, yer 
vermemeye gayret gös
teriliyor.

Burada kadına ver
ilen rol, sadece erkek 
öğretmeninden aldığı 
komutla çalışkan, 
öğrenci edasıyla verilen 
ödevini yerine getirmek 
oluyor.

Ulu önderimiz kadı
na seçme ve seçilme 
hakkını vermiş fakat 
seçilme hakkımız, 
engellendiği gibi hala 
seçme hakkını da kul
lanamayan kadın sayısı 

. azımsanmayacak kadar 
çok.

Yerel seçimlere 
sayılı günler kaldı.

Siyasi partilerin 
ilçemizi yönetmek için 
hazırlamış olduğu 
listelerine baktığımızda 
da kadının yerinin 
nerede olduğunu, 
kadının insan hak kının 
nasıl ihlal edildiğini 
söylemeden geçemeye
ceğim.

Bir söz var “Var olan 
Türlerinin en güçlü sü 
değildir. En zekisi de 
değildir. Hayatta kalan 
değişime en çok ayak 
uydurabilendir. 
Mücadele edendir.

Türk kadınlarına 
sesleniyorum.

Kendin ol! Kendine 
Güven! Kendinle yarış!

Mutlaka başaracak
sın.

Her Çeşit Emlak Ahm, 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_ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _

Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3*1 kombi, pimapen, laminant parke 65B YTL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
_____ 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

yerel seçimlere l? jüı kaldı
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenIcLİ Broşür

□ El İLani

□ Tanitim KartIari

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3*1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

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

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

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
36 YILLIK TECRÜBE

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
513 24 74 Fax: 514 10 21

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

internettewww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Ay bey’in mega projeleri...
Atamer Hotel’de düzenlenen yemekli gece 

kandile denk geldi.
Aybey’in mega projelerini tanıtımına parti 

yönetim kurulu üyeleri, kadın komisyonu, 
gençlik komisyonu, belediye mecis üyeleri, 
il genel meclis üyeleri ve mahalle temsilci- ’ 
leri katıldı.

Bir de benim dikkatimi çeken, CHP’den 
istifa ederek, AKP saflarına katılan Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcisi Mimar Osman 
Turhan vardı toplantıda.
Aybey ve İlçe Başkanı Oktay Kahveci 

Bursa’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik ■ 
Bakanı ile yapılan toplantıya katıldığı için ‘ 
biraz geç kaldılar. i

Bayh, bay anlı fazla kalabalık olmayan bu 
toplantıyı Aybey düzenlemiş.

İlçe Başkanının açılış konuşmasından 
sonra söz alan Cemal Aydın Aybey, nasıl bir 
Gemlik hayal ettiğini anlattı.

Gemlik’i Türkiye’nin gözbebeği yapacağını ' 
iddia eden Aybey, seçim beyannamesinin 
esaslarını teşkil edecek projelerinden söz 
etmek için bu toplantıyı düzenlemiş.

Projelerini, önce partililerin ve basının 
bilmesini istediğini söyleyen Aybey, AKP’li 
Gemlik Belediyesi’nin 10 yılda yapamadığı 
bir işi gerçekleştirmekle başlayacağını 
işaret etti.

“Belediyede güler yüzlü ve insan öncelikli 
hizmet anlayışı ile tanışacaksınız, ’’ dedi.

Aybey, Gemlik’in ulaşım işinde sorunlar I 
olduğunu belirterek, öncelikli işlerin başın
da ulaşım sorunlarını çözmek olduğunu vur
guladı.

Aybey, dersine iyi çalışmış bir öğrenci gibi, 
sahnede projelerini güzer yüzle, iyi bir ses 
tonuyla sundu partililerine..

Öncelikle ulaşımda yaşanan aksaklıkların 
giderileceğini, sefer sayıların arttırılacağını, 
Manastır Bölgesinin eksikliklerini tamamla 
yacağını söyleyen Aybey, bu bölgenin cazı 
be merkezi haline geleceğini iddia etti.

Mega proje olarak ne gelecek derken, 
karşımıza, TOKİ ile 2-B diye adlandırılan ', 
alanlarda toplu konut (Cihath Köyü-kömür 
depoları arasına) yapılacağını, Ova 
bölümünün bu alana taşınacağını söyledi.
“TOKİ’nin Bursa’da girmediği tek ilçe 

Gemlik" dedi.
- Üniversiteye tam destek.
Balıkçı barınağının yanma Marina yapımı.
Çarşı Meydanı projesi, derelerin ıslahı ve 

içinde sandallarla gezilecek bir alan haline 
getirilmesi.

Çarşı Meydanı projesinin altında 200 
araçlık bir otopark yapımı..

Limancılığın gelişmesine bağlı olarak, 
İstanbul Haydarpaşa Limanının kapatılması 
nedeniyle 1020 acentanın Gemlik’e getirilip 
onlara modern bir plazanın yapımı..

Terme Kaplıcası’nın çevresine kongre 
merkezi, lokantaları, bay bayan yüzme 
havuzları ve turizme açılım...

Gemlik zeytinin markalaşması için faali 
yeti er..

Manastır Dolgusuna an fi tiyatro...
Aybey’in partililerce alkışlanan bu projeleri 

için iddiası, “Gemlik bizimle değişecek, bi 
zimle gelişecek" sözü..

Bu projelere son sözü 29 Mart günü Gen) , 
İlk halkı verecek.

Son söz halkın olacak..
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Demir e halanlardan tam destek
Ercüment ESEN

8 Mart Dünya 
Kadınlar günü 
Gemlik Demokrat 
Parti İlçe Teşkilatı’n 
ca düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. 
Demokrat Parti 
Kadın Kollarınca 
düzenlenen 
kutlama programı 
ilçemizdeki hastane 
lerde tedavi gören 
bayan hastaların 
ziyareti ile başladı. 
DP Gemlik Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir eşi Ayşe 
Demir ile birlikte 
katıldıkları ziyarette 
bayan hastaları teker 
teker ziyaret ederek 
geçmiş olsun dilek
lerini sunarken, 
karanfiller dağıtarak 
günlerini kutladı. 
Karşılarında Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram De 
mir'i gören hastalar 
ise gördükleri ilgi
den memnun kaldık

larını söyleyerek, 
unutamadıklarından 
dolayı da 
teşekkür ettiler. 
Hastane ziyaretleri 
nin ardından Milton 
Aile Çay Bahçesi’n 
de Demokrat Parti 
İlçe Kadınlar Kolu 
Başkanı Safiye Çevik 
ile yönetim kurulu 
üyelerince düzenle

nen 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
etkinliğine katılan 
Belediye Başkan 
Adayı Bayram Demir 
salona hanımların 
alkış yağmuru 
altında girdi. 
Salonu dolduran 
1000'e yakın bayan 
davetli gurubuna 
kısa bir konuşma 

yapan Başkan 
Demir, hanımların 
kadınlar gününü 
kutladı. Yerel seçim
ler de destek 
isteyen Demir, 
Belediye Başkanı 
olduğum zaman 
hanımlara iş 
imkanı sağlayacağını 
söyledi.
Demir, “Hanımların 

evlerinde yaptığı el 
işi göz nuru çalışma 
larını değerlendire
bileceği iş yerleri 
tahsis edeceğim. 
İlçemizde bugüne 
kadar yapılamayan 
ve büyük eksikliği 
hissedilen Kadın 
sığınma ve aş evini 
göreve geldiğimde 
ilk yapacağım 

hizmetler arasında 
hemen Gemlik’e 
kazandıracağım. 
Sizler birer melek 
siniz. Gemlik'te 
kimin seçileceğini 
sizler belirleyecek 
siniz. Gemlik 
belediye başkanı 
olarak her zaman 
sîzlerin yanında 
oldum ve olmaya da 
devam edeceğim. 
Kurşun lu'da 3 
dönem 15 yıldır 
görev yaptığım 
belde halkım da 
benim referansımdır. 
Yerel seçimlerde 
sîzlerin desteğini 
bekliyorum. Birlikte 
Gemlik’e en 
güzel hizmetleri 
yapacağımıza da 
inanıyorum” 
diyerek hanımlarda 
destek sözü aldı. 
Başkan Demir'in 
konuşmasının 
ardından kutla
malara katılan 
hanımlar, müzik 
eşliğinden günlerini 
kutladılar.

CHf 1i havanlar Kadınlar iiinii etkinliğinde hulustu
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü 
nedeniyle Bütünler 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen etkinlik
te; "Ekonomik kriz
den en çok etkile
nen, çocuğu, 
eşi işsiz kalan 
kadınlarımız 
AKP'ye hak ettiği 
cevabı sandıkta 
verecektir" dedi. 
Yaklaşık 1000 
kadının katıldığı 
toplantıda açış 
konuşmasını yapan 
CHP Gemlik Kadın 
Kolu Başkanı 
Gülseren Güler, 
kadınların uğradığı 
haksızlığa ve 
ayrımcılığa dikkat 
çekerek, 1857 
yılında 40 bin tekstil 
işçisinin çalışma 
koşullarının iyileşti 
rilmesi amacıyla 
yaptığı greve polisin 
şiddetle karşılık 
vermesi sonucu 
129 kadın işçinin 
yaşamını kaybetmesi 
ile kadın haklarının 
gündeme geldiğini

belirterek, kadınların 
Dünya Kadınlar 
Günü'nü kutladı. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
de toplumların bu 
günkü yaşam stan
dartlarına ulaşması 
için bedeller ödediği
ni, kadınların da bü 
tün dünyada erkek 
ile eşit koşullara 

ulaşması için müca 
dele verdiğini ancak 
Cumhuriyet dönem 
ile birlikte Türk 
kadınlarının Mustafa 
Kemal Atatürk 
sayesinde bütün 
Avrupa ülkelerinden 
önce 1934 yılında 
seçme ve seçilme 
hakkını kazandığını 
ve kadınların

Atatürk'e ve 
Cumhuriyet değer
lerine sahip çıkması 
gerektiğini söyledi. 
"Bir toplum düşünün 
ki; yarısı geri kalmış, 
yarısı gelişmiş bu 
toplumun ilerlemesi 
mümkün müdür" 
diyen Mustafa Kemal 
Atatürk'ün sözünün 
hatırlatan Cem

Güler, kadınıyla 
erkeğiyle eşit ve 
özgürce yaşadığı, 
kadınların aşağılanıp 
horlanmadığı, meta 
gibi kullanılmadığı 
bir toplum için 
kadınların doğru 
siyasi tercih yap
maları gerektiğini ve 
kadınları kapı kapı 
gezdirip koşturarak 

kullanan ama siyasi 
liste sıralamalarında 
kendilerine yer ver
meyen gerici siyaset 
anlayışlarına "one 
minute" demesi 
gerektiğini söyledi. 
CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler 
de çocukların oyun 
sahalarının yetersiz 
olduğunu, kadınlar 
ile ilgili sorun ve 
çözüm önerilerini 
kadınlarla birlikte 
planlayacaklarını, 
Gemlik’te bir kadın 
sığınma evini kura
caklarını söyledi. 
CHP Gemlik kadın 
belediye meclis 
üyelerini de salonda
ki kadınlara tanıtan 
Fatih Güler, "25 
meclis üyesinin altısı 
kadından oluşuyor, 
elbette gönül daha 
fazlasına yer ver
memizi ister ancak 
listelerimizi diğer 
partilerin listeleriyle 
karşılaştırdığınızda 
CHP'nin kadına ne 
kadar değer verdiği
ni kolayca göre
ceksiniz" dedi.

‘GemIik Kö rfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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6emlil(sıi(ir 3 puanı kaptı kümeıle lıalılı KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Ömrümüzden ömür gitti

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör 
Küme A grubunda 
bitime bir hafta 
kala Gemlikspor 
deplasmanda 
oynadığı İnegöl 
Kurtuluşspor'u 
3-1 yenerek 
kümede kalmayı 
başardı.
İnegöl çim sahada 
oynanan maçta 
rakibine oranla 
daha iyi top yapan 
Gemlikspor, 
aradığı golü 17. 
dakikada Serkan'la 
buldu ve 1-0 
öne geçti. 
Golden sonra 
rakip ataklarını 
önlemekte zorluk 
çeken kırmızı 
beyazhlar kale 
direğinden dönen 
topla zor anlar 
yaşarken 36. dakika
da çaprazda topu 
yakalayan Hamdi 
düzgün bir vuruşla 
kalecinin ağsından 
topu filelere yolla 
yınca ilk yarı Gemlik 
spor'un 2-0 üstün
lüğüyle kapandı. 
İkinci yarının 
54. dakikasında 
gelişen atakta 
penaltı kazanan 
İnegöl Kurtuluş 
spor, Hakan'la 
durumu 2-1 yaptı. 
Yediği golden sonra 
maça ağırlığını 
koyan Gemlikspor, 
64. dakikada 
kazandığı penaltı 
atışını Hakan'la 
gole çevirince 
skoru 3-1'e getirdi. 
İlerleyen dakikalarda 
başka gol olmayınca 
Gemlikspor

sahadan 3 puanı 
alarak ayrıldı ve 
3 puan geriden 
gelen takipçisi 
Hürspor'un Altınok 
ile 1-1 berabere 
kalmasıyla puan 
farkını 5'e çıkardı 
ve 1 maç kala 
kümede kalmayı 
garantiledi.

SAHA : İnegöl Çim 
HAKEMLER : 
Cemalettin Bulut,

Y. Emre Akalın, 
Samet Mutlu,

İNEGÖL 
KURTULUŞSPOR : 
Celalettin, Bilgehan, 
Yavuz, Fatih, 
Yakup, Volkan, 
Burak Uysal, 
(Tunahan) Erdi, 
(Adem) Yağızhan, 
Hakan, Onur, (Melih)

GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir,

Serkan, Arif, 
(Mehmet Özer- 
Ismail) Sezgin, 
Kadir, Hakan, 
Murat Tali, 
Hasan, Ahmet, 
(Emre) Hamdi, 
Özgür, 
GOLLER :
Dk. 17. Serkan, 
Dk. 36. Hamdi, 
Dk. 64. Pen. Hakan 
(Gemlikspor) 
Dk. 54. Pen, Hakan, 
(Kurtuluşspor)

KAYIP Kastamonu Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfuş cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. SABRİ BAŞIDİNÇ

KAYIP Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kartımı kaybettim.
rwıır Hükümsüzdür. DİLBER FENNUZ

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. ÇETİN DİZDAROĞLU

İnanın bu yazdıklarımı boşuna yazmı 
yorum, süper amatör küme ikinci yarısı 
mn başlamasından Pazar gününe kadar 
geçen zamanda gerçekten ömrümüzden 
bir ömür gitti diyebilirim.

Evet, haftalardır süren heyecan Pazar 
günü oynanan maçlar sonunda sona erdi 
ve Gemlikspor'umuz süper amatör küme
den düşecek diyenleri yanıltarak kümede 
kalmayı başardı, hem de altındaki 
Hürspor ve Orhanelispor'a puan farkı 
atarak bunu başardı.

Pazar günü oynanan maçlarda 
Hürspor deplasmanda Altınokspor ile 1-1 
berabere kalırken Gemlikspor deplasman 
da İnegöl Kurtuluşspor'la yaptığı müca 
deleyi 3-1 kazanarak kümede kalmayı bir 
hafta kala garantiledi.

Gemlikspor'un başkanı sevgili Orhan 
Koç'un maçlarda suratına bakanlar 
benim yazımın başlığını onun suratında 
görebilirlerdi.

Evet, sanki ömrümüzden ömür gitti, 
yerinde bir görüş.

Başardık, ama bu başarının devam 
etmesi için ikinci yarıda taraftarımızın da 
büyük desteğini unutmamak lazım, onlar 
tribünde takımları hiç kaybetmeyecekmiş 
gibi sürekli futbolculara moral verdiler.

Şimdi gelecek yıl için kurulacak ve bu 
yıl yapılan hatayı devam ettirmemek için 
güçlü bir kadronun oluşturulması 
gerekiyor.

Peki, bu kadroyu oluştururken sadece 
Orhan Koç ve birkaç yöneticinin cebine 
mi bakacağız yine.

Bu kişiler ellerini ceplerine atmazsa ne 
olacak?

Gemlikspor yine her zaman olduğu 
gibi sahipsiz mi kalacak?

Sürekli geliri olmayan bir takımın 
süper amatör kümede kalması ya da 
üçüncü ligi hedeflemesi mümkün değil, 
bunu yapabilmek için özverili kişilerin 
yanı sıra belediye olanaklarının da gös
terilmesi gerekiyor.

Bitime bir maç kala düşme korkumuz 
olmadan bu hafta sonu Cumartesi günü 
sahamızda oynayacağımız Altınokspor 
maçına rahat çıkacağız.

Taraftarımız stadı gelin arabası gibi 
süsleyecek.

Futbolcularımızı alkışlarla kutlaya
cağız ve 22 maçlık maratonun son 
maçını nefeslerimizi tutmadan değil, 
gülerek ve tezahürat yaparak kapata
cağız.

Yerel seçimleri kazanacak belediye 
başkanlarına ise bu dönem çok iş düşe
cek, seçime katılan tüm adaylarımız 
Gemlikspor'a destek vereceklerini vaat 
ettiler, bizlerde bunu onlardan bekli 
yoruz.

Ayrıca; Atamef Tesislerinde düzenle
nen Kumlaspor Kulübünün geleneksel 
dayanışma yemeğinde kulüp yönetimi 
bana jest yaparak teşekkür plaketi verdi 
ler, kendilerine teşekkür ediyorum.
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OKUR MAİLLERİ

Uzun zamandır sizlerden gelen mailleri 
yayınlamam gerektiği konusunda istekler 
alıyorum. Bu hafta sizlerin bu isteğini yerine 
getireceğim.

Sevgili Yelda,

Tam 74 yaşında Öğretmen emeklisi bir 
bayanım. Adım Semiha Cankurt. Senelerce 
çeşitli yerlerde görev aldım. Gemlik'e de 30 
yıl önce taşındım. Eşimle beraber burayı çok 
sevdik. Aslen Çanakkaleliyim. Yaşadığımız 
yerin en büyük sorunu alt yapı. Efendim izah 
etmek gerekirse, malumunuz 3 gün evvel 
yağmur yağdı. Hamamın önündeki logarları 
bizzat görmenizi isterdim. Taşıyor. Demek ki 
alınan önlemler kafi gelmiyor. Memleketi iyi 
hale getirmek, önce alt yapıyı düzeltmekle 
olur. En derin sevgilerimi arz ediyorum 
efendim. Kaleminizin mürekkebi hiç kuru
masın.

Yelda Hanım,

Birkaç gündür yılların kütüphanesinin 
olduğu adacık yıkılıyor. İş makineleri burada 
yoğun bir çalışma içerisinde. Neymiş efen 
dim daha geniş alandan kalkacakmış oto
büsler. Ya başka bir çözüm yok muydu Allah 
aşkına. Boyutları büyük olan araçları bura 
dan yolcu taşıma merkezli zihniyetten bir 

| kopamadık. Lütfen bu konuyu gündeme 
| taşıyın.

Saygılarımla
Baykan Semizel

Merhaba,

Sayın Baykız, yazılarınızı dikkatle takip 
ediyorum. Özenerek konuları seçiyorsunuz. 
Boşlukları ve aksaklıkları söylerken bence az 
bile dile getiriyorsunuz. Benim derdim işsiz
lik. Geçen yıl Endüstri Mühendisliğinden 
mezun oldum. Hala işsizim. Çünkü dayım 
yok arkamda. Şimdi seçim var kimle konuş 
sam bir partiye üye ol belki yolun açılır diyor. 
Resmen şaka gibi. Ne yani ideolojimi mi 
satayım? Hakkımı yani yılların emeğini isti 
yorum. Ne yapar bu millet bilmem? Birile 
rinin elleri binlerinin ceplerinde.

Saygılarımla
Cemil Anka

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHANVİP 0T0 YIKAMA

... - - ■ •___________ ■ ' ' ' ■■

Ticaret Borsacı 
Van Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

NÖBETÇİ ECZANE
10 Mart 2009 Salı
İNCİ ECZANESİ 

İstiklal Caddesi No : 5 
Tel: 513 01 64 GEMLİK
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GEREKLİ TELEFONLAR

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sa0.Ocaftı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 95 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

RESMİ DAİRELER

________ BELEDİYE_________

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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FEBİDOT
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
Ha baş 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
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3301 

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)

HMlillM
VENÜS SİNEMASI 
RECEP1VEDIK2
H.30-14.00
16.30 - 19.00-

21.00 
SONBAHAR 
12.00-14.15 
16.30-20.15 
Rezervasyon

(Tel: 513 33 21)
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uemaı Ayam AYBtY —
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



İBİZ
Gemlik’e hizmet için

PARTİSİ

spgemlik.org
VARIZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

■ Kuruluş:1973

11 Mart 2UU9 Çarşamba www.gemHkkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50Kr.

Rotary Üniversite Gençleri ile tiyatro etkinliği düzenledi

"Kilaıı getir hilelini al"
Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık 

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu 
Tiyatro Kolu, Gemlik Rotary Kulübü sponsorluğu ile 
“Hayat Tiyatro” adlı oyunu 3 gün sahneleyecek. 
Rotary Kulübü Dönem Başkanı Aydın Akovahgil, 14 
ve 21 Mart günlerinde öğrencilerin kendilerinin 
yazdığı oyunun Belediye Kültür Merkezi’nde sahne
leneceğini, izlemek isteyenlerin okunmuş kitap 
getirmelerini istedi. Kitapların bilet yerine geçeceğini 
söyleyen Akovahgil, kitapların okullara dağıtılmak 
üzere Milli Eğitime verileceğini belirtti. Sayfa 6’da

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com 
Dolarlı yaşam

Liderlerin seçim meydanlarında birbirlerine 
yüklendiği bir sırada, dolar birden 2 bin liraya 
doğru fırladı.

Dolar bir anda yerel seçimlerin önüne geçti.
İş dünyası ne oluyor diye endişeye düştü. 5’de

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında, emekli maaşını çekmek için kızı, gelini 
ve 3 yaşındaki torunuyla birlikte bankaya giderken bir 
minibüsün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 3’de 

teilMasniaatatialesaciıi
Bursa'da bir yemek firmasının imalathanesinde bir ihbar 
üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 154 kilogram at 
eti ve 10 kilograma yakın ciğer ele geçirildi. Sayfa 3’de

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

Buluşma
Neyzen Tevfik....

Bugün Neyzen Tevfik’i anmak geldi içim
den..

Neyzen Tevfik yaman mı yaman bir 
“acayip adam”..

Hem ozan, hem de düşünce adamı..
Kıvrak zekasını hep memleket hayrına 

yormuş..
Sanatın özgün değerini ve toplumsal 

yaptırım gücünü, para cinsinden bir 
değere dönüştürmeyi yadsımış bunun 
içinde, hayatını yoksuklukla ama onurla 
geçirmiş.

Genellikle toplum kurallarına uymadan 
yaşamını sürdürmüş.

Sazını bir geçim kapısı haline getirme 
mek için direnmiş, Boyun eğmemiş. 
Doğrudan şaşmamış.

Yalnızca içinden geldiği zaman neyini 
üflemiş. Atatürk ilke ve devrimlerine 
yürekten inanmış ve ölümüne dek yürek
lice savunmuş.

Eleştirdiği için kendisini Mısır’a süren 
Abdül hamit tarafından verilen altınları, bir 
köpeğin kuyruğuna bağlayarak, köpeği 
sokağa saldığı ve köpeğin ardısıra 
koşuşan insanların zavalıhğı karşısında 
ağladığı rivayet olunur.

Neyzenin fıkraları fıkradan da öte 
“ders”lerle dolu..

Umurbey Belediye 
si’nde 2 dönem 
Meclis üyeliği 
yapan ve Umur 
bey’de emlak 
sektörünün ünlü 
simalarından olan 
İrfan Ünlü, belde 
nin Orhaniye Ma 
hallesi’ne muhtar 
adayı oldu. 
Genç bir kadro 
ile hizmete hazır 
olduklarım söyle 
yen İrfan Ünlü, 
Orhaniye Mahalle 
sinin beldenin en 
eski mahallesi 
olduğuna dikkat 
çekerek, bu mahal
lenin çehresinin 
değişmesi gerek
tiğini söyledi.
Umurbey’de oturan 
Ünlü, mahalle sakin

İrfan Ünlü

lerinin kendisine 
24 saat ulaşabile 
ceğini hatırlattı. 
Mahalle sakinleri

ile kamu kurum 
ve kuruluşları 
arasında köprü 
kuracaklarını 
söyleyen Ünlü, 
muhtarlık 
önüne şikayet 
kutusu koyarak 
vatandaşların 
isteklerine 
anında cevap 
vereceklerini 
bildirdi.
Belediye hizmet
lerinin Orhaniye 
Mahallesi’ne 
daha çok gelmesi 
için çalışacak
larını da belirten 
İrfan Ünlü, 
maddi olanakları 
olmayan öğren

cilere burs veril 
meşini yakından 
takip edeceklerini 

gençlerin temiz ve 
nezih bir ortamda 
sosyal ve sportif, 
sanatsal etkinlik
lerde bulunabileceği 
ortamlar yaratıla
cağını, yerel yöne
timlerle işbirliği 
yapacağını da 
açıkladı.
İrfan Ünlü, kendisi 
ile birlikte hizmet 
yapacak olan 
asil ve yedek 
azalan da açıkladı. 
Asil Azalar: 
Hamit Küçükdağ, 
Erhan Marangoz, 
İzzet Kıyıma, 
Hakan Yalçın 
Yedek Azalar: 
Ertuğrul Girenay, 
Mehmet Maya, 
Suat Kurşun, 
Necati Altan

Kime sordumsa seni doğru cevap ver
mediler

Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dedi 
ler.

Künyeni almak için partiye ettim telefon, 
Bizdeki kayda göre, şimdi o mebus dedi 

ler. ********
Maliye Nazırı hakkında yolsuzluk dediko

dularının dolaştığı bir dönemde soruyorlar 
Neyzen Tevfik’e

- Çalarken mi neşelenirsin, yoksa neşeli 
olduğun zaman mı çalarsın? .

Neyzen’den yanıt;
" Maliye Vekili değilim ki, çalarken zevk 

alayım” ********
İkinci Meşrutiyet döneminde nazırlığa 

getirilen bir zat, çok geçmeden yeğeninin 
vali olarak atanmasını sağlar.
Karşılaştıklarında, Neyzen:

- Maşallah, kardeşinizin oğlu tıpkı fasul 
yeye benziyor.

- Genç yasta vali oldu, neden fasulyeye 
benzesin?

- İste ben de onun için benzetiyorum ya. 
Fasulye de sırığa sarılarak büyür.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
yerel seçimler 
öncesinde bir dizi 
gece etkinliği 
gerçekleştirecek. 
Partinin yeni yerel 
seçim konseptine 
uygun olarak 
"Gemlik'te Fark Var 
Saadet Var Geceleri" 
adı altında gerçek
leştirilecek olan 
programların ilki 13 
Mart Cuma günü 
Saat 20.00'da Akar 
(Menzil) Düğün 
Salonu’nda yapıla
cak. Programa 
konuşmacı olarak 
Saadet Partisi 
Genel Başkan 
Yardımcısı Giresun 
eski milletvekili

Turan Alçelik katıla
cak. İkinci gece 
programı ise 20 Mart 
Cuma günü yine 
saat 20.00'de Pembe 
Köşk Düğün

Salonu’nda 
gerçekleştirilecek. 
Bu programa ise 
konuşmacı olarak 
Erzurum eski mil
letvekili Aslan Polat 

iştirak edecek. 
Programa "Güller 
Açmasa da" parçası 
ile büyük beğeni 
toplayan sanatçı 
Umut Mürare'de 
konseriyle renk 
katacak. Tüm Gemlik 
halkının programları
na da vetli olduğunu 
söyleyen Saadet 
Partisi Gemlik ilçe 
Başkanı Sedat 
Özmen; "Yerel 
seçimler öncesinde 
çalışmalarımız 
ivme kazanarak 
devam ediyor.
Gerçekleştirdiğimiz 
programlarımızda 
Saadet'in farklarını 
Gemlik halkına 
aktarmak istiyoruz" 
şeklinde konuştu.

Basın çevrelerinde tanınmış bir hanım, 
Neyzenle karşılaşınca,

- Aşkolsun, benim için aşifte filan gibi 
sözler söylemişsiniz?

Neyzen elini sinek kovalar gibi sallamış;
- Hanım, sen beni tanımıyorsun. Ben 

herkesin bildiği şeyleri söylemem.********

4 4 ®

günün menüsül) ı mj 16^ p/r

Neyzen Aksaray'da bir ev kiralar. Yeni 
taşındığı sıralar, geceleri meyhaneden 
dönerken ara sokak içindeki evini bulmak
ta güçlük çekmektedir. Bir gece,karsısına 
çıkan bekçiye:

-Bekçi baba, Neyzen Tevfik buralarda bir 
yerde oturuyor, sen evini biliyor musun?

- Neyzen Tevfik sensin ama beyim!
- Ben sana kimim diye sormadım, Neyzen 

Tevfik'in evini sordum..

SÖNÜN ÇORBASI İNEGÖL KÖFTE AYRAN
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YazıYORUM
Diş Hekimi

Özcan VURAL

Bursa'nın merkez 
Osmangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
emekli maaşını 
çekmek için kızı, 
gelini ve 3 yaşındaki 
torunuyla birlikte 
bankaya giderken 
bir minibüsün altın
da kalan bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye gö 
re, Çorum'dan 
Yeşilova Mahalle 
si'nde ikamet eden 
oğlunu ziyarete

II

Bursa'da, Büyük 
şehir Belediyesi, 
BUSKİ ve TEDAŞ 
çalışanı 31 kişinin 
'rüşvet ve sahteci- 
lik'ten gözaltına 
alındığı bildirildi. 
Alınan bilgiye 
göre, polis,

Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, elektrik 
akımına kapılan 
bir inşaat işçisi 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

Yemek lahrikasında at eti ele geçirildi
Bursa'da bir yemek 
firmasının imalatha 
nesinde 154 kilog 
ram at eti ve 
10 kilograma 
yakın ciğer 
ele geçirildi.
Edinilen bilgiye 
göre bir istihbaratı 

gelen Ali Lal (65) 
isimli kişi, kızı Zey 
nep, gelini Meryem 
ve 3 yaşındaki 
torunu Muzaffer Lal 
ile birlikte bankadan 
emekli maaşını 
çekmek için yola 
çıktı. Dede ve ailesi, 
Bursa-Yalova yolu
nun Beşyol Kavşağı 
mevkisinde yolun 
karşısına geçmek 
istedi. Bu sırada, 
Yaşar Kalo (30) 
idaresindeki 
16 Z 9461 plakalı

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Buski ve Tedaş 
bünyesin de 
yönetici ve 
çalışanların rüşvet 
aldıkları ihbarı 
üzerine harekete 
geçti.

göre, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Hamitler Mahallesi 
Karanfil Caddesi'nde 
Nusrettin S.'ye ait 
inşatta çalışan 
inşaat işçisi 

değerlendiren 
İl Jandarma
Komutanlığı 
ekipleri, Yalova 
yolunun 13. 
kilometresindeki bir 
yemek imalatha 
nesinde mahkeme 
kararı ile 

minibüs Ali Lal'a 
çarptı. Kazada 
minibüsün altında 
kalan Ali Lal, olay 
yerinde hayatını 
kaybetti.
Kazaya tanık olan 
Zeynep Lal'a (35), 
112 Acil Servis 
Ambulansı 
görevlileri müdahale 
etti. Babasının 
ölümüne tanıklık 
eden Lal, hastaneye 
kaldırıldı. Kaza 
sonrası gelişmeleri 
habersizce izleyen

Bir süre devam 
teknik takibin 
ardından aralarında 
yöneticilerinde 
bulunduğu toplam 
31 kişi, 'rüşvet 
ve sahtecilik' 
suçlarından 
sabah saatlerinde

Fahrettin K. (41), 
elektrik akımına 
kapılarak 2. kattan 
düştü. Mesai 
arkadaşlarının 
yardımıyla hasta 
neye kaldırılan 

arama yaptı. 
Aramada 154 
kilogram at eti ve 
10 kilogram 
civarında ciğer ele 
geçirildi.
Olayla ilgili yemek 
sanayii yetkilisi 
R.K. ve at etini 

3 yaşındaki Muzaffer 
ise annesiyle 
birlikte, dedesinin 
cesedine uzun süre 
baktı. Acı haberi 
alarak olay yerine 
gelen oğul Ali Lal, 
babasının cesedinin 
başında gözyaşı 
döktü.
Beşyol Kavşağı'n 
daki üst geçide 
yaklaşık 100 metre 
mesafede meydana 
gelen ölümlü kazay
la ilgili soruşturma 
başlatıldı.

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

gözaltına alındı. 
Emniyet 
Müdürlüğü'ne 
getirilen zanlıların 
sorgularının 
tamamlanmasının 
ardından adliyeye 
sevk edileceği 
öğrenildi.

Fahrettin K. 
yapılan müda
halelere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

getiren S.C.'nin 
ifadesine 
başvuruldu. 
Araç ile at etine 
el konulurken, 
soruşturmanın 
sürdüğü 
bildirildi.

Televizyona gel....
Sayın okurlarım;
Televizyonlarda seyrediyorsunuz, dinliy

orsunuz.
Başbakan Tayyip Erdoğan, CHP lideri 

Deniz Baykal ile televizyona çıkıp, 
herkesin gözü önünde tartışmak istemiyor.

Baykal meydanlarda gel gel diyor, 
Erdoğan televizyonda karşılaşmaktan 
kaçıyor.

Kemal Kıhçdaroğlu’nun Televizyonlarda 
peri şan ettiği Şaban Dişli - Mir Dengir 
Fırat - Melih Gökçek aklına geliyor galiba, 
köşe bucak kaçıyor..

Başbakan akıllı.
Diğerleri gibi sotaya düşmüyor.
Ben de olsam televizyona çıkmam..
Baykal “Şu Deniz fenerini, alınan gemi- 

ciği konuşsak” dese ya da “Şu damadın 
şirketine iki kamu bankası 750 milyon lira 
krediyi nasıl verdi” dese.
“Üniversiteyi bitiren gençler işsiz, 

babalarından aldıkları üç -beş kuruşla 
günlerini geçirip, utanarak eve gelirlerken 
sizin daha kolejlerde okuyan çocuklarınız 
şirketler kurup nasıl zengin oldular, bu 
nasıl oluyor bi anlat” dese..
“Nedir bu altın -pırlanta işi “, veya “Mısır 

- yumurta işi, Unakıtan’ı bir anlat “dese, 
“Yargıya güvenin diyorsun, dokunulma
zlıkların kaldırılmasına gelince “Yargıya 
güvenmiyorum” diyorsun.

Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu ..
I Baykal ikimizin de dokunulmazlığı - 4
| kaldırılsın diyor, M

Televizyonda Baykai yine bunu derse.. 
Başbakan ne cevap verecek...
Yüzü kızarır, eli ayağı titrer. 
Ter boşanır yanaklarından.. 
Baykal’a “one-minute “ diyebilir mi ? 
Baykal durmayıp, Ey Tayyip Erdoğan; 
Sen Kasımpaşa’da oturan orta direkten 

bir ailenin, Belediye’nin Otobüs idaresinde 
çalışan küçük bir memuru idin .
“Nedir şu anda ailenin mal varlığı” derse 
Ben kendi adıma düşünüyorum da kanım 

çekilir, kanım..
Başbakan ne yapar, bilemiyorum, ben 

yerin dibine girerim.
Bir daha miting meydanlarına çıkıp, 

bakamam o bana inanmış, işsiz -gariban 
insanların yüzüne..

Bunları düşündükçe ben bile korkuyo
rum.

Bende olsam çıkmam Baykal’ın karşısı
na.

Bu kadar yükü omuzlarım kaldıramaz.. 
Hangi birine cevap verebilirim ki...
Hepsi boklu değnek...
(Okurlarım afetsin, Bunu yazmak zorun

da idim)

OtomıM Mlı a 2 ilsi taralatdı
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde 
sürücüsünün 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
meydana gelen 
trafik kazasında 2 
kişi yaralanarak 

hastaneye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Şerafettin 
G.'nin (28) idaresin
deki 16 RE 680 
plakalı otomobil, 
Ataevler Mahallesi 
Nilüfer Hatun 
Caddesi'nde

sürücünün 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesiyle takla 
attı. Kazada, otomo
bilde bulunan 
Evrim Ezgi (23) ve 
Münevver Korkut 
(24) ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
ile Çekirge Devlet 
Hastanesi'nde 
tedavi altına alındı. 
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

K AŞ6D€ B€Kl€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA 
OSAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 
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Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Demir, esnafın sorunlarını dinledi
Seyfettin SEKERSÖZ 
DP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Bayram 
Demir ve DP’liler 
seçim gezileri kap
samında esnaf 
ziyaretlerini 
sürdürüyor.
DP’liler,.dün Orhan 
gazi ve İstiklal 
Caddesi üzerindeki 
esnafı ziyaret ederek, 
sorunlarını dinledi. 
Çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren iş 
yerlerine sağanak 
yağışa karşın 
ziyarette bulunan 
belediye başkan 
adayı Demir, “Beni 
ne yağmur ne kar 
durdurur. Gemlik 
halkına bugün zor 
şartlar altıda dahi 
ulaşabiliyorsam, 
yarın belediye başka 
nı olduğumda da 
vatandaşlarımızın 
yanında olacağım. 
Gemlik'in her 
tarafına eşit hizmet

götüreceğim” dedi.
Başkan Demir, insan
lara hizmet etmenin 
ve gönüllerine girme 
nin önemli olduğunu 
belirtti. "Bu yolda 
başarıya ulaşabilmek 
için, efsanevi belediye 
cilik anlayışını uygu
layacağız. Öz değer
lerimize sahip çıkmak. 
Partiler ve insanlar 

arasında ayrım yap
madan hepsini kucak
layıp eşit şekilde hiz 
met götürmek istiyo 
ruz. Belediyelerin asli 
görevleri; yol, kanali 
zasyon, su şebekesi 
yapmak bitmez.Halkın 
ihtiyaç duyduğu hiz 
metlerinde yapılması 
gerekiyor. Gemlik’in 
sorunlarına köklü

çözümler üreterek 
yaşanabilir bir Gemlik 
için gece gündüz 
çalışacağım. Ziyaretle 
rimiz sırasında esnaf 
kardeşlerimizin de 
sıkıntılarını dinliyoruz. 
Bütün esnaf kardeş
lerimiz de bir sıkıntı 
var. Sıkıntı çok ve 
bunun düzeltilmesi 
için yanlış olan poli

tikaların düzeltilmesi 
gere kir. Ben bu sıkın
tıları çözeceğim " 
diye konuştu.
DP Adayı Bayram 
Demir, İstiklal 
Caddesi üzerindeki 
esnafları ziyareti 
sırasında vatandaşlar
ca hazırlanan sürpriz 
ile karşılaştı.
Şiddetli yağmura 

rağmen istiklal 
caddesinde 
dolaşırken, 
bir apartmandan 
bir anda karanfil 
yağmuruna tutuldu. 
Yüzlerce karanfil yağ
muru altında şaşkına । 
dönen Başkan Demir 
vatandaşların ken'4 
sine gösterdiği 1 
bu jeste teş< - ur e*’

flybey «e ekibi 20 Kilometre yiiriitfiı
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey ve İlçe yöneti
minin seçim çalış
maları devam ediyor. 
Sabah erken saatler 
de başlayan seçim 
çalışmalarını gece 
yarılarına kadar 
sürdüren Cemal 
Aydın Aybey ve AKP 
teşkilatı, önceki 
gün görülmemiş bir 
tempo sergilediler. 
Gemlik'in büyük bir 
bölümünde seçim 
turu atan Aybey ve 
ekibi gün boyu 20 
kilometre yürüyerek, 
proje ve yatırımlarını 
kapı kapı anlattı. 
AKP’lilerin seçim 
yürüyüşleri İstiklal 
Caddesi’nden baş 
ladı. Orhangazi Cad 
desi, Yeni Çarşı es 
nafı ve civarı, Özdi 
lek Tesisleri bölgesi, 
Yanıklar TIR Parkı 
ve çevresi, Hamidiye 
Mahallesi, Doktor 
Ziya Kaya Mahallesi, 
Hürriyet Caddesi 
ve sokaklarında 
esnaflar, vatandaşlar 
ve kahvehanelerde 
seçim turu atan Katli 
Otoparkın altına taşı
nan yeni çarşı esnafı 
nı bir kez daha 
ziyaret eden AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Mimar

Cemal Aydın Aybey, 
burada esnaflarla 
sohbet edip, mega 
vizyon projelerini 
açıkladı. Modern 
Çarşı İnşaatı bitimin 
de yeni yerlerine 
yeniden kavu şacak 
olan esnaflara 
makul, ödenebilir 
bir kira ücreti 
sözü verdi.
Seçim beyannamesi 
nin yanı sıra vatan
daşlara, çocuklara, 
gençlere ve esnafla 
ra atkı dağıtan 
Aybey, "Gemlik'i 
sadece Marmara'nın 
değil, Türkiye'nin in 
cisi yapacağız. Mega 
projelerimizle biz viz 
yonumuzu ortaya ko 
yuyoruz. Gemlik bi 
zimle değişecek, bi 

zimle gelişecek" 
diye konuştu. 
YATIRIMLAR 
AKACAK 
AKP’liler, Cemal 
Aydın Aybey ve 
Burşa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Recep Altepe 
ile ilçeye yatırımların 
akacağı vurgulandı. 
"Büyükşehir eliyle 
Gemlik'e büyük 
yatırımlar gelecek. 
Adayımız Cemal Ay 
din Aybey'in mega 
vizyon projeleriyle 
Gemlik'in çehresi 
değişecek, Gemlik 
değişirken gelişe
cek" diye konuşan 
AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin

900 milyar TL 
olan büt çesinden 
Gemlik'e çok büyük 
yatırımların aka
cağını savundu. 
"Seçim beyanna 
meşini hazırlarken, 
Gemlikli ne istiyorsa 
onu koyduk" diyen 
Kahveci, AKP iktida 
rıyla hizmetlerin 5 yıl 
daha artarak Gem 
lik'e devam edeceği 
sözünü verdi.
AKP Belediye Baş 
kan adayı Cemal Ay 
din Aybey, Bursa Bü 
yükşehir Belediyesi 
ile ortaklaşa ulaşım 
sorununu çözecek
lerini belirterek, alter 
natif caddeler, oto 
parklar ve kent mey
danı ile kent mey
danı altına yapılacak 

200 araçlık diğer 
otopark ile bu soru 
nu ivedilikle çöze
ceklerini belirtti. 
"Porsuk Çayı nasıl 
Eskişehir'e hayat 
veriyorsa, Gemlik 
Çarşı ve Karsak De 
releri de ilçemize 
hayat verecek. Bura 
lan mavi, temiz deniz 
sularımızla doldurup, 
üzerlerini açacağız. 
Buralarda sandallar 
gezecek, balık tutu
labilecek, gezi, sos 
yal tesisler ve piknik 
alanları olacak" di 
yen Aybey, kentsel 
dönüşüm ve sosyal 
dönüşüm projeleriy 
le de ilçenin çehresi 
nin deği şeceğini 
söyledi. TOKİ'nin 
gelmesiyle uyuyan 
dev inşaat sektörünü 
uyandıracaklarını 
vurgulayan Aybey, 
sanayi ve limancıh 
ğın gelişimine des 
tek verirken, Terma 
Kaplıcası, Marina, 
Cumhuriyet Mahalle 
si Manastır Bölgesi 
sosyal donatı alan
ları ve anfi tiyatrolar 
ile de turizmin 
önünün açılacağını 
kaydetti. Uludağ 
Üniversitesi'nin 
yanı sıra ilçeye 
Teknik Üniversite'nin 
de kurulacağını 
hatırlatan Aybey, iş 

sizlik vc । Rıhdanı so j 
rununpn da bu 
jeler kapsamında ki । 
sa sürede çözüle
ceğini vaat etti. Şehir l 
plancılığı açısından 
da geniş bir teknik 
ekibe sahip olduk
larını kaydeden Ce 
mal Aydın Aybey, 
Bursa Şehir Plancı 
lan Odası ile işbirliği 
yap tıklarını ve Gem 
lik Mimarlar Odası 
Başkanı Osman Tu 
ran'ın da kendilerine 
destek verdiğini 
söyledi. İş ve istih
dam sorununda 
Gemliklilik bilincinin 
aşıla cağını ve ilçe 
deki sanayi kuruluş 
lan ile serbest bölge 
de sadece Gemlik 
tilerin çalıştırılması 
için yaptırımlar 
uygulayabilecekleri
ni ifade eden Aybey, 
"Gemlik'i sadece 
Marmara'nın değil, 
Türkiye' nin gözbe
beği yapacağız" 
diye konuştu.
Cemal Aydın Aybey, 
"Gemlik'e imar ge 
rek, imara mimar ge 
rek dedik. Alın size 
mimar, alın size 
imar" sözü ile, mega 
vizyon projelerini 
coşkulu biçimde va 
tandaşlara anlatır 
ken, büyük alkış ve 
destek gördü.



11 Mart 2009Çarşamba Gemlik K rfez

Dolarlı yaşam...
Önceki gün dışarıya çıktığımda herkesin 

ağzında doların bin 800’ü gördüğü konu şulu 
yordu.

Tüm televizyon kanalları doların aşırı artışını, 
borsanın durumunu, Merkez Bankası’nın ne 
yapacağını soruyordu.

İhracaat yapabilenler doların yükselmesin
den mutlu olurken, ihracaatın iki katı ithalatı 
olan ülkemizde dışarıdan mal getirten iş adamı 
ise şaşkın durumda...

Muhalefet ise Erdoğan’a meydanlarda yük
leniyor.
“Sen dolara bak dolara” diye ekonomik 

gidişin tehlikesini anımsatıyordu.
Elinde büyük miktarda dolar stoku olanlar 

hemen bunları elden çıkardı.
Nasıl olsa bu çıkışın bir inişi olacaktı.
Ve de binlerinin cebine milyarlar girecekti.
Ve olan oldu..
Merkez Bankası duruma müdahale etti.
Piyasaya bol miktarda dolar sattı.
Dün durumu bin 700’lere düşürüldü.
Türkiye’nin dış borçları 500 milyar dolan 

aşmış durumda..
İhracaat ithalatını karşılamıyor..
Bütçe açığı bir türlü kapatılamıyor, bir yan

dan da küresel krizin esintilerin ekonomiyi 
vuruyor.

Doların ani yükselişi, develiasyonun kapısını 
aralar..

Bu tırmanış düzeltilemezse sıkıntılar artar da 
artar.

Dünkü gazetelere baktığımda dolar yine baş 
sayfaların önemli haberi..

Ekonomi yazarları ani tırmanışın nedenlerini 
yazıyorlar.

AKP hükümetinin bu ani yükselişler karşısın
da doğacak bir ekonomik krizin yaşanması 
seçim öncesi izin vermez.

Ama ekonomik olaylar birazda toplum 
psikolojisini ilgilendirir.

Vatandaşın doların yükseleceği hissi alımları 
hızlandırır.

Bu da doları yukarıya çeker..
- Hükümettin bu durumda eli kolu bağlanır.

Ben oldum olası Türkiye’deki MKB bir türlü 
inanamadım.

. Bizdeki borsa şirketlerini ekonomik yapılarıy
la ilgili değil.

Bir çeşit kumar oyunu..
Birileri bilançolarını hiç doğru sağlıklı 

olmayan şirketlerin bakıyorsunuz kağıtları 
yukarılarda..

Bir bakıyorsunuz dibe vurmuş...
Buna MKB lügatinda ‘manipülasyon’diyorlar.
Zararı hep küçük yatırımcılar çekiyor.
Oturdukları yerden üretmeden para 

kazanacağını sanan milyonların yatırdıkları 
paralar kül olup gidiyor.

Birileri köşeleri dönüyor.
Borsada oynanan oyunlar, dolar üzerine de 

oynanıyor..
Neyseki bizim gibi esnafın kıyıda köşede 

birikmiş parasıda yok, bir kenarda sakladığı 
parası da.. Ama doların önlenemeyen tırmanışı 
sürerse AKP hükümeti zor durumda kalır.

Ve de ekonominin giderek bozulan yapısı ve 
giderek artın işsizlik AKP hükümetinin sonunu 
getirir.

Hiç, 22 Temmuz 2008 seçimlerinde elda ettik
leri yüzde 47’e güvenmesinler tepe taklak 
giderler.

Gemli k Mutlu 
f Olsun.,. *

Kg

'<1

MHP

Sen İstersen

Hayal Değildir.

jJlf 7 . --İMİ*

lehmet KAYAOGLU
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
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Rotary Üniversite Gençleri tiyatro etkinliği düzenledi

“Kitap gelir biletini al”
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulları 
Tiyatro Kolu tarafından 
hazırlanan “Hayat 
Tiyatro” adlı oyun Gemlik 
Rotary ve Rotaract 
Kulübü sponsorluğunda 
sahneye konuluyor.
14 ve 21 Mart günleri 
Manastır Belediye Kültür 
Merkezi’nde 28 Mart 2009 
günü ise DOSAB Konfe 
rans Salonu’nda sahneye 
konacak olan “Hayat 
tiyatro” adlı oyunu 
Okan Has Serdar 
Soyer’in yazdığı iki per 
delik tiyatro oyununu 
izlemek isteyenler 
girişte getirecekleri 
okunmuş 
bir kitap karşılığı 
oyunu izleyebilecekler. 
Gemlik Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Aydın 
Akovalıgil, gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
amaçlarının üniversite 
gençliği ile Gemlik 
halkını kaynaştırmak 
olduğunu belirterek,

şunları söyledi: 
"Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek Okulu 
öğrencilerinin kendi 
aralarında kurduğu 
tiyatro kulübüne 
destek olmak amacıyla 
Gemlik Rotary olarak 
sponsorluğunu 
üstlendik.

Bu arada Gemliklilerin 
üniversite gençliğinin 
sahneye koyduğu oyun
larını izleyebilmesi için 
bilet yerine evlerinde 
okudukları kitap ve ya 
ansiklopedileri getirip 
oyunu izle melerini 
düşündük.

Bu konuda da İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile görüşerek toplayacağı 
mız kitapları ihtiyacı 
olan ilköğretim okullarına 
vermek üzere kendilerine 
teslim etme konusunda 
anlaştık. Gemlikliler 
hem güzel bir oyun 
izleyecekler, hem de 

ilçemiz okullarına 
kitap desteği sağlamış 
olacaklardır.
Bursa’daki DOSAB 
Kültür Merkezi’ndeki 
oyunu ise Bursa 
Demirtaş, Gökdere ve 
Gemlik Rotaıy 
Kulüpleri müşterek 
düzenleyecekler”

LİBERTY (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 

MORTGfiG€ 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_ _ _ _ _ _ _ _ _
i_ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _

Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Bâljkpazân Alemdar Cai Civan 120 m2 M kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe 1^inde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sit. 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-YTL 

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
trFplexAdoğalgazli 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

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenIiLİ Broşür

O EL İLani

□ Tanitim KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Mill Balcı l tişisel sergisini
Gemlikli Ressam 
Babür Balcı, Bursa 
AS Merkez’de 
ikinci kişisel 
yağlı boya resim 
sergisini açtı. 
7-15 Mart 2009 
günleri arasında 
AS Merkez’de 
açık kalacak 
olan Babür Balcı 
yağlı boya resim 
sergisinde birinci 
resim sergisinde 
yaptığı resimlerin 
yanında 8 adet 
yeni çalışması 
daha yer alıyor. 
Sinğipek Fabrika 
sı’ndan emekli 
olduktan sonra 
Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Resim
Atölyesinde resim 
çalışmalarına 
başlayan Babür 
Balcı, ilk sergisini 
geçtiğimiz yıl İbra 
him Akıt Cadde 
si’nde açılan karma 
sergide birinci kişi 
sel yağlı boya resim
lerini sergilemişti. 
Birinci sergisinden 
sonra çaltşmalarını'5

sürdürdüğünü 
söyleyen Babür 
Balcı, “Emekli 
olduktan sonra 
kendime güzel 
bir uğraşı seçtim. 
Zamanımın büyük 
bir kısmını tual 
karşısında geçire 
rek, resim yapıyo
rum. İkinci sergimi 
AS Merkez’de 

açarak, BursalI 
sanatseverlerle 
buluşmaktan 
mutluluk duyuyo
rum. Bu sergimden 
sonraki hedefim 
üçüncü kişisel 
sergim olacak.
Ona da yeni 
yağlı boya çalış
malar yaparak 
koleksiyonumu 

zenginleş tirm ey i 
düşünüyorum. 
Açtığım her sergi 
bana yağlı boya 
çalışmamı teşvik 
ediyor. Gemlik’te 
başlayan resim 
çalışmalarımı 
giderek çevremizde 
de sergiler açarak, 
sana tseverlerle _ 
buluşuyorum”

Kitap Fuarını 226 
İlin 500 Kişi gezdi
Bursa'da bu yıl 7.'si 
düzenlenen ve 9 
gün süren Bursa 
7. Kitap Fuan'nı 
226 bin 500 kişi 
ziyaret etti. 
Tüyap Bursa Fuar 
cıhk Anonim Şirketi 
tarafından düzenle
nen Bursa Eğitim 
Fuarı, Bursa.5. Yurt 
içi - Yurtdışı Eğitim 
Fuarı ve Bursa 7. 
Kitap Fuarı sona 
erdi. Tüyap Bursa 
Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merke 
zi'nde Bursa Büyük 
şehir Belediyesi, 
Bursa Ticaret ve Sa 
nayi Odası, Bursa İl 
Milli Eğitim Müdürlü 
ğü ve Uludağ Üni 
versitesi desteği ile 
hazırlanan Bursa 
Eğitim Fuarı, Bursa 
5. Yurtiçi - Yurtdışı

Eğitim Fuarı 28 Şu 
bat 04 Mart 2009 ile 
Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliği ile 
hazırlanan Bursa 7. 
Kitap Fuarı ise 28 
Şubat - 8 Mart 2009 
tarihleri arasında 
düzenlendi. 206 ya 
yınevi ve sivil top 
lum kuruluşunun 
katılımıyla düzenle
nen Bursa 7. Kitap 
Fuan'nda söyleşi, 
panel, şiir dinletisi 
ve okuma saati gibi 
90 kültür ve ede 
biyat etkinliğinde 
350 yazar, sanatçı, 
bilim adamı, 
gazeteci ve poli-. 
tikacı konuşmacı 
olarak yer alıp, 
yaklaşık 600 yazar 
okurlarıyla bulu 
şarak kitaplarını 
imzaladı.

İmam Hatip Lisesi’nden aldığım . 
diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

HÜSEYİN KURTOĞLU

KAMPA
“2009 Sezonu tofrzw”

Düğün, Nişan ve Sünnetlerde, 
Iş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 

Özel gece ve Davetlerinizde, 
Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, 

Doğum günü kutlamalarınızda, 
Çok zengin Nikah şekeri çeşitlerinde 

Ve daha bir çok organizasyonda,
Bütçenize uygun konseptler.

SÎZLERE BÎR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

TEŞEKKÜR
Kulübümüzün düzenlemiş olduğu 

dayanışma gecesine katılarak bizleri onurlandıran 
Gemlik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Turgut'a, 
Kurşunlu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti 

Gemlik Belediye Başkan Adayı Sayın Bayram Demir'e, 
Demokrat Parti Gemlik ilçe Teşkilatına, 

Um ur bey Belediye Başkanı ve CHP Gemlik 
Belediye Başkan Adayı Sayın Fatih Mehmet Güler’e, 

CHP Gemlik İlçe Teşkilatına, 
MHP Gemlik Belediye Başkan Adayı 

Sayın Mehmet Kayaoğlıı’na, 
MHP Gemlik İlçe Teşkilatına, 

ANAP Gemlik Belediye Başkan Adayı 
Sayın Engin Kökçam’a, ANAP Gemlik İlçe Teşkilatına, 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Yönetimine, 

Bursa İl Tertip Komitesine ve 
bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza 

teşekkür ederiz.

KÜÇÜK KUMLASPUR KULÜBÜ 
YÖNETİM KURULU

http://www.alporganizasyon.com
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Takımlar uoleylıolda final için oynuyor

Seyfettin SEKERSÖZ 
2. küme yıldız kızlar 
gurubu voleybol 
müsabakalarında 
sona yaklaşılırken 
takımlar finale 
kalabilmek için 
mücadele ediyorlar.

Kapalı Spor 
Salonunda devam 
eden müsabakalarda 
sabah seansında 
genç erkekler ilk 
maçında Endüstri 
Meslek Lisesi 
Gemlik Lisesini 2-0

yendi. Endüstri 
Meslek takımı 
setleri 25-21 ve 
25-15 aldı.
Genç erkekler ikinci 
maçında ise İmam 
Hatip Lisesi ile 
Ticaret Meslek

Lisesi karşılaştı. 
İmam Hatip Lisesi 
25-16 ve 25-8'lik 
setlerle Ticaret 
Meslek Lisesi 
takımını 2-0 yendi.
YILDIZ KIZLAR 
Yıldız kızlar mü

sabakalarında 
ilk maçta 
Cumhuriyet İlköğre
tim Okulu, Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim 
Okulu'nu 25-15 ve 
25-11 'İlk skorlar 2-0 
yendi. İkinci maçta

Atatürk İlköğretim 
Okulu takımı Çınar 
İlköğretim okulu 
takımını 25-19 ve 
25-19'luk setlerle 
2-0 yenerek finale 
çıkma yolunda 
avantaj elde ettiler

Umurspor: 1 Yolspor: 2

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Birinci Amatör 
Küme 5. nci gurupta 
mücadele eden 
temsilcimiz 
Umurspor, dün 
sahasında oynadığı 
maçta Yolspor’a 
2-1 yenildi.
Yağmur altında 
ve çamurlu bir 
zeminde mücadele 
eden takımlar 
rakip sahaya 
gitmekte zorlanırken 
17. dakikada 
gelişen Yolspor 
atağında Emir 
takımını 1-0 öne 
geçirdi ve ilk yarı 
bu skorla bitti.
İkinci yarıda 
beraberlik için 
rakip kaleye yükle

nen Umurspor, 
yakaladığı mutlak 
gol pozisyonlarını 
gole çeviremedi. 
68. dakikada 
Deniz çaprazdan 
vurduğu şutla 
skoru Umurspor'un 
beraberlik golünü 
attı ancak golden 
iki dakika sonra 
70. dakikada 
Doğukan yaklaşık 
25 metreden attığı 
golle Yolspor'u 
2-1 öne geçirdi. 
Kalan dakikalarda 
beraberliği bula
mayan Umurspor, 
sahadan 2-1 
yenik ayrıldı.
SAHA: 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

Bora Aladağ, Samet 
Aydın, Cihan 
Doğanay, 
UMURSPOR : 
Gökhan, Rıza, 
Halil, (Ahmet) 
Ersel, Gökmen, 
Yavuz, Deniz, 
Burak, (Murat 
Kavak) Serkan, 
Emral, Murat 
Aydın, 
YOLSPOR : Ersin, 
İbrahim, Doğukan, 
Burak, Emrah, 
Uğur, Emir, (Gökhan) 
Tuğberk, Serhat, 
(Mehmet) Turgay, 
Cengiz, 
(Muhammed) 
GOLLER :
Dk. 17. Emir, 
Dk. 70. Doğukan, 
(Yolspor) Dk. 68.
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Okula haşlama
yaşı 5'e düştü!

Milli Eğitim Bakan 
lığı’nın zorunlu okul 
öncesi eğitime baş 
lama kararının ar 
dından pilot iller 
belirlendi.
Karar doğrultusun
da Amasya, Artvin, 
Bilecik, Bolu, Bur 
dur, Çanakkale, De 
nizli, Edirne, Eski 
şehir, Gümüşhane,

Kırıklareli, Kütahya, 
Muğla, Nevşehir, 
Rize, Sakarya, Si 
nop, Tunceli, Uşak, 
Yozgat, Bayburt, 
Karaman, Kırıkkale, 
Ardahan, Yalova, 
Kilis, Konya, Hatay, 
Ağrı ve Van illerin 
de 5 yaşını bitiren 
çocuklar 9 yıllık 
eğitime başlayacak.

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

ABDULLAH KALAY

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

MURAT HİÇÜRKMEZ

9 YAŞ

Gemlik Körfez

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te faaliyetini sürdürmekte 
olan otelimizde çalışmak üzere 

konusunda deneyimli
AŞÇI aranmaktadır.

Başvuruların aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur.

AŞKA TERMAL OTEL
Hisar Mah. Kanalboyu Sok. 

Tel: 0 224 512 32 00 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TÜRHRN VİP OTO YIKRMR

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÖBETÇİ ECZANE
11 Mart 2009 Çarşamba 

KAHRAMAN ECZANESİ 
İstiklal Caddesi Bora Sk. 
Tel: 5131913 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN
Gemlik KHrfez

• ■■ill'll İM ••■l«l alvail RMftMİ

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

TEK Arıza 513 2o 66
TEK İşletme 513 45 q3
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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 4771
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 50 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 işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

TAKSİLER

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

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

Gemlik Körfez
GIILİK'İK İLK «OKlOK SİYASİ OAZITCSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3302 
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)

VEMİIS SİNEMASI 
RECEPIVEDIK2

11.30-14.00
16.30 - 19.00-

21.00
SONBAHAR
12.00-14.15
16.30-20.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)



GemlikKErfez Sayfr 1ft

uemai Ayam AYbtY —
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
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spgemlik.org

ONCE İNSAN
GÜLER YUZLU BELEDİYE

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gemliklilere hitap edecek

TECRÜBE

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde jandarma ekipleri tara 
tından bir minibüste yapılan aramada kaçak avlandık
ları belirlenen 1 ton beyaz midye ele geçirildi. 3’de

SLEDİYE BAŞKAN AIWI

12 Mart 2009 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Almanya'daki okul baskınında hayatını kaybeden
lerden bir tanesinin bir Türk öğrenci olduğu açıklan 
dı. Silahlı saldırıda iki Türk öğrenci yaralandı. 3’de

y^AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumar 

tesi günü Bursa Fomara Şehreküstü Meydam’nda yapılacak miting 
öncesinde Gemlik’e gelecek. Şehir içinde tur atacağı ve zaman 
kalması halinde Erdoğan’ın İskele Meydam’nda Gemliklilere hitap 
etmesi bekleniyor. AKP İlçe Başkanı Oktay Kahveci, Başbakanın 
Gemlik’e özel önem verdiğine dikkat çekti. Başbakan Erdoğan, 
Cumartesi günü Bursa mitinğinden önce Yalova’da düzenlenen 
mitinge katılacak. Oradan kara yolu ile Orhangazi’ye uğradıktan 
sonra ilçemize gelecek. Başbakan Erdoğan’ın Gemlik’e gelmesi 
nedeniyle AKP İlçe teşkilatı karşılama çalışmalarını hızlandırdı.

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ «YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ «GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

L Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

17 gün kaldı
Yerel seçimlere 17 gün kaldı.
Belediye Başkan ve diğer adaylar yoğun bir şe 

kilde çalışıyorlar.
Adaylara destek için partilerin Genel Başkanları 

ilçemize gelmeye başladı.
Başbakan Erdoğan da cumartesi günü geliyor. 5’de

Gemlik Körfez
GEMLIK’IN İLK GÜNLÜK SIYASI GAZETESİ

Gemlik Belediye Başkanı Adayı

BELEDİYECİLİKTE

SAADET 
PARTİSİ

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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IM i Haıastıı cıtamıası

Gemlik'in en gözde 
yerleşim birimle 
rinden olan Cum 
huriyet Mahallesi 
Manastır Bölgesi 
AKP’lilerin akınına 
uğradı. Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey ve İlçe Baş 
kanı Oktay Kahveci 
öncülüğünde oluş
turulan partili grup 
lar 20 bin nüfuslu 
bölgede karış karış 
gezerek seçim çalış
masında bulundular. 
4 koldan adım adım 
yapılan çalışmalar 
kapsamında esnaf, 
apartman ve sitele 
rin sakinlerine 
Aybey'in seçim 
beyannamesinin 
yanı sıra, karanfil, 
Belediye Meclisi ve 
İl Genel Meclisi üye 
leri tanıtım broşür
leri ile birlikte Cemal 
Aydın Aybey'in yerel 
ve ulusal basında 
çıkan projelerini 
anlattığı haberlerin 
yer aldığı gazeteler 
dağıtıldı. İlçe Yöne 
tim Kurulu üyeleri,

bte yetende

5ÜNÜN ÇORBASI PİLİÇ BONFİLE

Kadın ve Gençlik 
Kolları üyelerinin de 
katılımıyla gerçek
leşen miting gibi 
seçim çalışmasında 
AKP’liler üst seviye 
de olan morallerini 
tazelerken, gördük
leri ilgiyle de moti
vasyonlarını üst 
seviyeye çıkardılar. 
Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi Manastır 
Bölgesini cazibe 
merkezi haline dö 
nüştüreceğini vur
gulayan Aybey, bu 
bölgeye ivedilikle 
planladıkları acil 
eylem projesi 
kapsamında sosyal 
donatı alanlarıyla 
birlikte, bir lise, 
bir ilköğretim okulu, 
yeşil alanlar, çocuk 
parkları ve sosyal 
tesisler sözünü 
yineledi. Gemlik'in 
ve mahalle statüsü 
ne dönüşen belde 
lerinin yanı sıra 
kendileri için çok 
önemli olan Manas 
tır Bölgesinin çehre 
sini de değiştirip 
geliştireceklerini 

anlatan Cemal Aydın 
Aybey, "Gemlik'i 
sadece Marmara 
Bölgesi'nin değil 
Türkiye'nin incisi 
yapacağız. Manastır, 
Kumla, Kurşunlu 
güzergâhlarını da 
cazibe merkezleri 
haline dönüştüre
ceğiz. Manastır 
Bölgesi'nin acil 
ihtiyacı olan 
okullarımız ve 
sosyal donatı 
alanlarını ivedilikle 
yaşama 
geçireceğiz" 
diye konuştu.
Belediye Otobüs 

lerindeki vatan
daşlara, bayanlara 
ve gençlere de 
karanfil ile birlikte 
seçim beyanna 
meşini dağıtıp, 
partisine destek 
isteyen Cemal 
Aydın Aybey ve 
AKP’liler, yorucu 
çalışmaların son
rasında bölgedeki 
bir korulukta kısa 
süreli piknik yap
mayı da ihmal 
etmediler.

günün menüsü

COM KEMALPAŞA TATLISI un

Ercüment ESEN

Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
seçim çalışmaları 
kapsamında Küçük 
Sanayi Sitesi 
esnafını ziyaret etti. 
DP İlçe Başkanı 
Yavuz Alemdar ile 
meclis üyelerinin 
de katıldığı esnaf 
gezisinde ziyaret 
ettiği her esnaftan 
dert dinleyen Demir, 
ekonomik kriz ne

amıiiMisiinııa
İlçemizin en eski 
mahallelerinden 
olan Halitpaşa 
Mahallesi’nde 
muhtarlık için Ali 
Konca aday oldu. 
Halitpaşa Mahalle 
si’nin en eski 
esnaflarından 
olan Ali Konca, 
29 Mart günü 
yapılacak olan 
seçimlerde, aday 
olduğunu açıkladı. 
Mahalleliye 24 saat 
hizmet vereceğini 

deniyle işsizlikten 
oturan esnafa 
verdiği söz sevinçle 
karşılandı. Demir, 
“Belediye başkanı 
seçildiğim de ilçe 
esna fına iş imkanı 
sağlayacağım. 
Gemlik Belediyesi 
olarak yapacağımız 
tüm hizmet ve 
çalışmalarda ihti 
yacımız olan iş gücü 
ile ilçemizdeki mev
cut elektrikçisinden 
demirciye, motor 
tamircisinden boya 
cısına kadar tüm 

söyleyen 
Ali Konca, 
42 yıldır Halit 
paşa Mahalle 
si’nde esnaflık 
yaptığını, Halit 
paşa Mahallesi 
halkı ile içiçe 
yaşadığını 
söyledi. 
Evinin işyeri 
nin üzerinde 
olması nede
niyle mahalle 
liye gece gün 
düz demeden 
hizmet verebi 
leceğini söyle 
yen Ali Konca, 
belediye ile 
mahalleli ara 
sında köprü kura
cağını, her türlü 
kamu hizmetlerinin 
takibini yaparak 
mahallenin sorun
larını anında çöze
ceğini bildirdi. 
Halitpaşa Mahalle 
si’nin daha çağdaş 
hale gelmesi için 
var gücüyle çalışa
cağını söyleyen 
Ali Konca, 
bugüne kadar 
Halitpaşa 
Mahallesi’nin 
de köklü hiçbir 
değişiklik 
yapılmadığını

iş dallarındaki işle 
rimizi Gemlik’teki 
esnafımıza yaptıra
cağız. Gemlik esna 
fini da yapacağımız 
hizmetlerle güldüre
ceğim. Ben hayalci 
değil gerçekçi bir 
belediye başkanı 
olacağım. Gemlik 
beni seçmekle asla 
pişman olmayacak, 
ikinci beş yıllık dö 
nem içinde halkımız 
yeniden belediye 
başkanı olmamı 
isteyecektir” 
diye konuştu.

Ali KONCA

söyledi.
Halitpaşa Mahal
lesi’nin temizliğin
den, kanalizasyon, 
su, yol, yapılaşma 
gibi sorunlarına 
eğilerek, bu sorun
ların da çözümü 
için çaba harcaya
cağını belirtti.
Halitpaşa Mahallesi 
halkından destek 
vermesini isteyen 
Konca, klasik 
hizmet anlayışının 
yerine modern, 
bilgisayara dayalı 
iletişim sistemleri 
ile hayatı kolaylaştı 
racağını söyledi.
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16 kişi rüşvetten tutuklandı YazıYORUM
Bursa’da, ruhsatsız 

bina ve işyerlerine 
rüşvet karşılığı 
elektrik ve su 
tesisatı bağladıkları 
iddiasıyla gözaltına 
alınan 10'u devlet 
memuru 32 kişiden 
16'sı adliyeye 
sevk edildi.
Bursa Emniyet

Muayenesi geçmiş aradan kacak çıktı
Bursa'da, güvenlik 
güçlerinin uygula
ması sırasında 
durdurulan 
minibüsten 
9'u Filistin Ti 
Somali uyruklu 
10 kaçak çıktı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa- 
Balıkesir

1 ton kacak beyaz midye ele geçirildi
Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde jandarma 
ekipleri tarafından 
bir minibüste 
yapılan aramada 
kaçak avlandıkları 
belirlenen 
1 ton beyaz midye

Ti başkehim 9 doktor gözaltında
Hastanelere 
malzeme atımlarında 
yolsuzluğa ilişkin 
polisin 6 ilde 
başlattığı 
operasyonda, 
bir'i başhekim 
9 doktor 
gözaltına alındı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
KOM Daire 
Başkanlığının 
koordinesinde 
bugün başlatılan 
geniş çaplı

Okul katliamında 1 Türk öğrenci oldu
Almanya'daki okul 
baskınında hayatını 
kaybedenlerden bir 
tanesinin bir Türk 
öğrenci olduğu açık
landı. Saldırıda iki 
Türk öğrencinin de 
yaralandığı ve 
durumlarının ağır 
olduğu belirtiliyor. 
Almanya'daki okul 
baskınında hayatını 

Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafın
dan düzenlenen 
rüşvet operasyonun
da, aralarında 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Osmangazi 

karayolunun 80. 
km'sinde uygulama 
yapan trafik 
istasyonuna 
bağlı ekipler 
durdurdukları bir 
minibüsün muayene 
işleminin sahte 
olduğunu belirle 
yince araç ve 
sürücü hakkında 

ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, bir istihbaratı 
değerlendiren 
İl Jandarma 
Komutanlığı 
ekipleri plakası 
belirtilmeyen R.E. 
idaresindeki 

operasyonda 
ihale ve ahmlara 
yolsuzluk karıştığı 
belirtilen toplam 
30 kişi operasyon 
kapsamında eş 
zamanlı gözaltına 
alındı. Ankara, 
Kayseri, Afyon, 
Eskişehir, 
Konya ve Batman'da 
dün sabah 
başlatılan 
operasyonda 
devlet hastanelerine 
ilaç alımlarına 

kaybedenlerden bir 
tanesinin bir Türk 
öğrenci olduğu açık
landı. Baden-Würt 
temberg eyaletinin 
Winnenden kentin
deki Albertville Lise 
sinde dün sabah 
yapılan silahlı saldı 
rıda ayrıca iki Türk 
öğrencinin yara
landığı ve durum-

Belediyesi, Buski 
ve Tedaş'ta. 
çalışan 10 memurun 
da bulunduğu 
32 kişinin sorgusu 
tamamlandı.
Zanlılardan 
16'sı sabah saat
lerinde adliyeye 
sevk edilirken, 
bir zanlının 

işlem yapmak 
istedi. Ancak 
minibüsün 
sürücüsü E.Y. 
karanlıktan faydala
narak kaçtı.
Olay yerine gelen 
Jandarma ekipleri 
minibüste yaptıkları 
aramada araç 
içerisinde 9'u 

minibüste arama 
yaptı.
Yapılan kontrolde 
araç sürücüsü 
R.E. ve yanında 
bulunan K.K. 
isimli şahıslar 
tarafından kaçak 
olarak avladıkları 

ilişkin Sağlık 
Bakanlığı 
Müfettişleri'nin 
hazırladığı 
rapor nedeniyle 
başlatıldığı 
öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet 
Başsavcığı'nın 
emriyle başlatılan 
operasyonda 
rüşvet ve 
yolsuzluk ilişkisinde 
bulundukları 
iddia edilen 
aralarında Batman 

larının ağır olduğu 
belirtiliyor.
Almanya'nın Baden- 
Württemberg eyale
tinin Winnenden 
kentindeki bir lisede 
silahlı bir kişi, okul
da 9 öğrenci ile 3 
öğretmeni, kaçarken 
de okul dışında 3 
kişiyi öldürdü. 
Kaçan saldırganın 

Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'nde 
ifadesi alındıktan 
sonra serbest 
bırakıldığı öğrenildi. 
Diğer 15 zanlının 
ise yarın adliyeye 
sevk edileceği 
belirtildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Filistin, Tİ Somali 
uyruklu olmak 
üzere 10 erkek 
kaçak buldu. 
Minibüste yapılan 
aramada bot 
motoru, yakıt 
deposu, elektrik 
kablosu, 12 adet 
cankurtaran yeleği 
ele geçirildi.

belirlenen
1 ton beyaz midyeye 
el konuldu.
İki zanlı gözaltına 
alınırken canlı 
midyeler tekrar 
doğal yaşam alanı 
olan Marmara 
Denizi'ne bırakıldı.

Devlet Hastanesi 
Başhekimi olmak 
üzere 9 doktor 
gözaltına alındı. 
Soruşturmanın 
özellikle 
hastanelere 
malzeme atımlarında 
yapılan usülsüzlük- 
leri kapsadığı 
bildirilirken, 
gözaltına alınanların 
sorgusunun 
sağlık kontrolünün 
ardından başladığı 
kaydedildi.

polisle girdiği 
çatışmada 
öldürülmesiyle 
hayatını kaybeden
lerin sayısının 16'ya 
yükseldiği olayın, 
Almanya'da son 
7 yıl içinde bir okul
da düzenlenen en 
şiddetli silahlı saldırı 
eylemi olduğu 
belirtiliyor.________

Siyaset ve ticaret....
Peki, Başbakan’ın çocukları, gelin ve 

damatları ticaretle uğraşabilir mi?
Elbette, tabidir ki uğraşırlar.
Gemi işi de yapabilirler, mısır işi de, pır

lanta işi de..
Bir büyük şirketin ya da medya kuruluşu

nun tepe yöneticisi de olabilirler.
Bunları yapabilirler...
Ama nasıl yapmalılar ?..
Hangi ilkelere uyarak?..
Öncelikle şeffaflık gerekir.
Başbakan’ın çok yakınları ticaret yapıyor

larsa, bunun gizlisi saklısı olamaz.
Ticari sırlar dışında her şey açıklıkla 

yürütülmek zorundadır.
Altın -Pırlanta işinde bunu göremedik...
Devletle iş ilişkisi içinde olan bir şirkette, 

eğer Başbakan’ın yakınları, damadı görev 
yapıyorsa, bu dünyanın her demokra
sisinde soru işaretlerine yol açar ve sor 
gulanır.

Bunun istisnası olamaz.
Bunun adı, ‘çıkar çelişkisi’dir.
Ve siyasetle ticaret arasında böyle çelişk

ilerin yaşanmaması için Amerika’da, 
Avrupa’da yasal düzenlemeler yapılmış, 
aynı zamanda ‘etikle ilgili yasalar çıkarıl 
mıştır.

Devlet ihaleleri kılı kırk yararak düzenlen
miş, şeffaf hale getirilmiştir.

Seçim dönemlerinde siyasal partilere 
yapılacak yardım ve bağışlar kuyumcu titiz 
ligiyle birtakım ilke ve kurallara bağlan
mıştır.
AKP’nin son Tunceli örneğinde olduğu 

gibi, rahatça seçim rüşveti çerçevesine 
girebilecek ve siyaseti kirletebilecek olay
ları önlemek, öteden beri demokrasilerin 
başlıca dertlerinden biri olmuştur.

Oysa AKP, AK vurgusunu özellikle 
yaparak iktidara geldi..

2002 yılı sonunda.
‘Temiz siyaset’ iddiasıyla geldi
Devlet ihale düzeni gerektiği gibi 

değiştirilmiş değil.
‘Çıkar çelişkisi’ne bugün hâlâ el sürülme

di.
Yolsuzlukla mücadele açısından kurum

sal düzenlemeler altı yıldır doyurucu 
olmaktan uzak...

Neden öyle?
Önemsiz mi bunlar?
Örneğin bir etik yasası çıkarılmış olsaydı, 

gemi işinde, pırlanta işinde itina ve şef
faflık geçerli olurdu.

Veyahut ‘çıkar çelişkisi' yasalara bağlan
mış olsaydı, devletle iş ilişkisi içindeki şir
ketler de ‘tepe yöneticiliği’ konusu ister 
istemez daha bir ciddiyetle düşünülürdü, t

Bakın Amerikan demokrasisine.
Başkan Obama’nın bakan yapmak iste

diği kişi, otuz bin dolarlık vergi borçlusu 
çıkınca, adaylıktan derhal çekildi.

Avrupa’dan da çok örnek var.
Uzun lafın kısası:
Tayyip Erdoğan ve AKP yıpranıyor.
Bu süreç önce orasından burasından 

ufak ufak başlar, sonra hızlanır ve bir gün 
bakarsınız, iktidar partilerinin önünde dip
siz kuyular açıhvermiş...

Türkiye geçmişte çok yaşadı bunları.
Siyaseti temizlemek zor bizim ülkemiz 

de..
Seçim kazanmak yetmiyor.

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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KONMANSA DAVET

"AİLEDE İLETİŞİM VE 
ÇOCUKLARIMIZ"

Konuşmacı:
Yrd. Doç. Dr. Cengiz TAVUKÇUOĞLU

15 Mart 2009 Pazar günü
Belediye Düğün Salonu

Öğrenciler için : Saat B.oo

Veliler için : Saat I7.oo

TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR
www.smav.com.tr

lilWitlllillMMilM
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkanı Adayı Engin 
Kökçam, Gemlik 
Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Odasını 
ziyaret ederek, 
Oda Başkanı Erol 
Aksoy'u ziyaret 
ederek sıkıntıları 
hakkında bilgi aldı. 
Oda Başkanı Erol 
Aksoy yaptığı konuş
mada yeni yapılan 
terminalin hiç hoş 
olmadığını yıllardan 
beri yapılması bekle
nen terminalin bu 
şekilde yapılmasının 
uygun olmadığını, 
terminalin tam 
faaliyete geçtiği 
zaman kesinlikle 
yeterli olmayacağını 
ve büyük sıkıntılar 
yaratacağını söyledi. 
Kökçam'da yaptığı 
konuşmada, yemedik 
yedirmedik diyen
lerin vatandaşın pa 
ralarını böyle çarçur 
ettiklerini belirterek 
göreve geldikleri 
takdirde terminal 
konusunda çözüm 
bulma sözü verdi. 
Daha sonra 73 Nolu 
Güzel Gemlik Mini 
büsçüler ve Otobüs 
çüler Odasını ziyaret

Ahmet Dural Meydânı Akmanlar Işhanı Kat: 2-3 
Tel: 513 24 40 GEMLİK

SP Belediye Başkan adayı Recep Aygün, Muhtarlar Derneğini ziyaret etti 

“Belediye olarak muhtarlarımızla
koordinen çalışacağız”

Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşkilatı 
seçim turlarını 
sürdürüyor. 
Ziyaretler kapsamın
da Saadet Partisi 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı Zekeriya 
Yılmazgöz ve 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği'nde köy 
ve mahalle muhtar
ları ile buluştu. 
Ziyarette konuşan 
Zekeriya Yılmazgöz 
muhtarların yerel 
yönetimler için çok 
önemli olduğunu 
vurgularken,. 
belediye ve muhtar
ların koordineli 
Çalışmasının 
önemine vurgu 
yaptı.
Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün ise

eden Anavatan Gem 
lik Belediye Başkanı 
Adayı Engin Kök 
çam, Oda Başkanı 
Fatih Keke ve yöne
timiyle görüşerek 
şoför esnafının 
sorunlarını dinledi. 
Oda Başkanı Fatih 
Keke, "Büyükşehir 
hiçbir şeye el sürme
den %20 komisyonla 
bizden ayda 
150.000,00 TL para 
alıyor. Sonrada vatan 
daşla kötü olan yine 
biziz, biz elimizden 
geldiği kadar yürüt 
meye çalışıyoruz, bu 
şartlarda artık lastik 
mazot dahil alamaya
cak günlerimiz kapı
da" diyerek sıkın

konuşmasında 
Gemlik'in sorunlarını 
bildiklerini ifade 
ederken, seçim 
beyannamesinde 
yer verdikleri en 
önemli projelerinden 
biri olan sosyal 
belediyecilik 
hizmetlerinin sağlıklı 
ve verimli gerçek
leştirilebilmesi 
için Gemlik köy ve 
mahalle muhtarları 
ile birlikte hareket 
edeceklerinin altını 
çizdi. Aygün; 
Gemlik'e dahil edilen 
Kumla, Umurbey 

tılarının büyümekte 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'nin hiçbir 
yerinde bu kadar 
büyük komisyon 
olmadığını da 
belirten Keke, diğer 
illerde %4 - %6 ila 
olan komisyonların 
Bursa'da özellikle 
Gemlik ilçesinde 
%20 olduğunu artık 

dayanacak güçlerinin 
kalmadığını evlerine 
ekmek parası 
götürmeyecek hale 
geldiklerini bu büyük 
komisyonlar yüzün
den büyük şehir 
kuruluşu olan Buru 
laş faturayı taşıma 
cılıkta Gemlik halkına 
kestiğini belirtti.

ve Kurşunlu'nun da 
artık Gemlik'e 
bağlı birer mahalle 
olduğunu kaydeden 
Aygün; "Gemlik'in 
iş yükü de beledi 
yenin görevleri de 
o oranda artmıştır. 
Gemlik'i sözde 
değil özde 
Marmara'nın incisi 
yapabilmek için 
muhtarı, belediyesi, 
sivil toplum örgütleri 
ve Gemlik halkının 
ortak akılla hareket 
etmesi gerekmekte
dir" şeklinde 
konuştu.

http://www.smav.com.tr


12 Mart 2009 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 5

17 gün kaldı..
Geçtiğimiz hafta Saadet 

Partisi Genel Başkanı Numan 
Kurtulmuş, belediye başkan 
adayları Recep Aygün’e destek 
için ilçemizdeydi.

Sıra AKP’de...
AKP’nin bir süredir yurt 

genelinde kan kaybettiği bilini 
yor.

Diğer siyasi partilerde olduğu gibi tek 
adamla yani genel başkanlarla seçim kazanıl
mak isteniyor.

Türkiye’de düşüncelerin peşinden değil, 
liderlerin peşinden gidilerek siyaset yapılıyor.

Siyasetimiz tek adam üzerine kurulmuş.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 

Kemal tek adamdı.
Ardından Cumhurbaşkanı seçilen İsmet 

İnönü de tek adamdı ama Cumhuriyetin ikinci 
adamıydı.

Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman 
Demirel, Bülent Ecevit, Alpaslan Türkeş, 
Necmettin Erbakan, Turgut Özal partilerinin 
tek adamı oldular.

Bunlar tek adam siyasetini ölümlerine 
kadar sürdürdüler.

Yaşayanlar ise hala sürdürmek istiyorlar.
Cumartesi günü ilçemize gelecek olan 

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da partisinin tek adamı..

22 Temmuz 2008 erken milletvekili seçim
lerini de, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri 
de tek başına meydanlarda yürütüyor.

Bunun için belediye başkan adaylarının 
genel başkanlarının seçim >

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

kampanyalarına destek vermeleri tabanlarını 
toplamaları açısından çok önemli.

AKP genelde olduğu gibi Gemlik’te de kan 
kaybediyor.

Ekonomik kriz devam ettiği sürece de kay
betme devam edeceğe benziyor.

Bana gelen 28 Şubat’ta sonuçlandırılmış 
bir anketteki AKP oyları CHP’nin gerisinde..

CHP yüzde 30, AKP yüzde 25’lerde...
Daha önce yapılan anketlerde SP üçüncü 

partiyken, bu anket sonucunda 5. durumda 
görülüyor.

Yükselişe geçen partiler ise MHP ve DP.
Başbakan Recep Tayyip Eroğan’ın 

Gemlik’te açık hava mitingi düzenlemesi, 
AKP Gemlik örgütü açısından çok önemli.

AKP’liler önceki gün projeleri ile Gemlik 
halkının huzuruna çıktılar.

Bunlara destek Başbakan da gelince kay 
bedilen puanın geri kazanılması hedefleni 
yor.

Liderler yurdu dolaşıyor.
Birbirlerine atıp tutuyorlar.
Ağız dalaşları giderek seviyesizleşiyor.
Birbirlerine sataşmaktan ne yapacaklarını 

anlatamıyorlar.

Önceki gün yaşanan kriz sonucu 
doların fırlaması ardından 
Başbakanın krizin teğet geçmediğini 
itiraf etmesi düşündürücü.

Ya önlemler..
Önlem yok.
Önlem için CHP Genel Başkanı 

alınması gereken önlemleri sıralıyor 
ama Başbakan bunları hafife alıyor. 
Krizin hafife alınacak tarafı yok.

Binlerce insan kriz nedeniyle işsiz aşsız 
kalıyor.

Aç adam herşeyi yapar..
İstiklal Caddesi’nde koca koca iş yerleri 

kapanıyor.
Tanınmış şirketler kapılarını kapatıyor.
Her kapanan işyeri, işsiz ve ekmeksiz 

kalmaktadır.
Bu gidişten mağdur olmayan kesim 

yok.
İş dünyasında sanayinin çöküşü yüzde 23, 

otomotiv sektöründe bu durum daha feci.
Yüzde 60’ın üzerinde
Şimdi yerel seçimlere 17 gün kaldı.
Bu seçimler, Türkiye açısından çok önem

li.
İktidar açısından da önemli, muhalefet 

açısından da.
Eğer, AKP genelde yüzde 47’lik başarısını 

sürdürürse, Başbakanın hırçınlığı daha da 
artacak.

O zaman padişahlığını mı ilan eder, yoksa 
sultanlığını mı bilmem.

29 Mart seçimleri Türkiye için önemli 
Yerel seçimlere 17 gün kaldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ULIS başvurtıları 16 Maıtta Kampiis liseler Mıım>r
Akademik Personel 
ve Lisansüstü Eğiti 
mi Giriş Sınavı'nın 
(ALES) başvuruları 
16 Mart'ta başlıyor. 
Öğrenciler, ALES 
ilkbahar dönemine 
16 Mart-3 Nisan 
tarihleri arasında 
başvurulabilecek. 
Sınavda alanındaki 
puan türünde 100 
üzerinden 70 alan 
adaylar başarılı 
sayılacak.
Yükseköğretim 
kuramlarında öğre
tim görevlisi, okut
man, araştırma 
görevlisi, uzman, 
çevirici ve eğitim- 
öğretim planlama 
cısı kadrolarına 
açıktan veya öğre
tim elemanı dışında
ki kadrolardan nak 
len atanabilmek için 
yapılan ALES'e Tür 
kiye'de bir lisans 
üstü programda eği 
tim görmek isteyen
ler de girebiliyor. 
ALES'e, başvurular 
elektronik ortamda 
gerçekleştirilecek. 
Son 2 yıl içinde

ALES'e başvurmuş 
adaylar başvuru la 
rım bireysel olarak 
internet üzerinden 
kendileri yapabile
cekken, yeni katıla
cak adaylar ise baş 
vuru merkezlerine 
müracaat edecek. 
Sınava başvurmak 
isteyen adaylar, sı 
nav kılavuzu ve 
aday bilgi formuna 
16 Mart'tan itibaren 
ÖSYM'nin 
www.osym.gov.tr 
internet adresinden 
ulaşabilecek. Aday 
ların, başvuru yap
madan önce 40 TL 
sınav ücretini ban 
kaya yatırmaları 
gerekiyor.
ALES ilk bahar döne 

mi 10 Mayıs'ta yapı 
lacak. Sınav, Adana, 
Afyonkarahisar, 
Ankara, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, 
Bolu, Bur sa, 
Çanakkale, Deniz li, 
Diyarbakır, Edir ne, 
Elazığ, Erzurum, 
Eskişehir, Gazian 
tep, Hatay, İsparta, 
İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, 
Kars, Kayseri, Kırık 
kale, Kocaeli, Kon 
ya, Kütahya, Malat 
ya, Manisa, Mersin, 
Muğla, Niğde, Sakar 
ya, Samsun, Sivas, 
Şanlıurfa, Tokat, 
Trabzon, Van, Zon 
guldak, Lefkoşa ve 
Bişkek'te gerçek
leştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlı 
ğı (MEB), birkaç lise 
türünün bir arada 
bulunduğu mesleki 
teknik ağırlıklı "lise 
kampüsleri" kur
maya başladı. 
Bursa'da iki kam- 
püsle başlatılan 
pilot proje, İstanbul, 
Ankara, İzmir, 
Gaziantep, Kahra 
manmaraş, Adana 
ve Kayseri'de de 
uygulanacak. 
MEB Müsteşar 
Yardımcısı Abdus 
samet Arslan, üniver 
site kampüslerinin 
benzerlerinin liseler 
için de kurulmasını 
planladıklarını bildir
di. Bu çerçevede 
pilot proje uygula
masının başlatıldı 
ğını ifade eden 
Arslan, kampüslerde 
mekanlardan ve 
öğretmenlerden 
ortak yararlanıl
masının verimlilik ve 
tasarruf açısından 
büyük avantaj sağla 
yacağını belirtti. 
Arslan, "kampüs 
lise" uygulamasının 

başlatılma neden
lerini şöyle anlattı: 
"Aslında kampüs 
lise projesi otomatik 
olarak ortaya çıktı. 
Özellikle şehir 
merkezlerinde, 
ilköğretim kademe 
sinde okul ihtiyacını 
karşılayamıyoruz, 
çünkü arsa bulamı 
yoruz. Aslına bakar 
sanız buralarda okul 
yok mu? Var. Yetiyor 
mu? Biz memnun 
değiliz. Eskiden 60 
kişilik sınıflarda 
ders görülüyordu. 
Bizim amacımız, 
bunu maksimum 30 
kişiye indirmek. 
Bunun için de 
ekstra derslik yap
mak gerekiyor.
Ankara'nın, İstan
bul'un merkezlerini 
düşünün. Şuraya 
ilköğretim okulu 
yapmak istesem yer 
bulabilir miyim? Bu 
imkansız. Mesela 
Ankara'daki Sarar 
İlköğretim Okulunun 
sınıf mevcudu 50 ise 
oranın mevcudunu 
30'a düşürmek için 

ek derslik yapmak 
lazım, onun için de 
bana yer lazım. Yer 
bulamayınca biz de 
şöyle bir formül 
ürettik: Şehir 
merkezinde bulunan 
ortaöğretim kuram
larını şehrin dışına 
taşıyalım, arsa bula
bildiğimiz yerlere, 
o ortaöğretim 
kurümlarını da 
ilköğretim okulu 
yapalım, Çünkü 
bizim için ilköğretim 
okulu ve okul 
öncesi eğitimin 
özelliği, çocuk 
evinden çıktığı 
zaman okula 
yürüyerek gidip 
yürüyerek 
gelebilmeli. Servis 
olmamalı. İlköğretim 
bunu gerektirir. Okul 
öncesi de aynı şek
ilde. Ortaöğretim 
öğrencisi ise oto
büse, dolmuşa 
binebilir, kendi başı
na gidip gelebilir. 
Onun için ortaöğre
timi şehir dışına 
taşımakta bir 
mahsur yok."

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 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2*1 doğalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL
Balıkpazan Alemdar Cad. Civan 120 m2 3^1 kombi, pimapen, laminant parke M- YTL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre ■ 5760 m2 (Kumla yolu)
Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Aitı
Belde Sit. 2. Kat 3*1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-YTL

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3*1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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^fx doğaSzli 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

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenULİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

RİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

http://www.osym.gov.tr
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Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisince alınan 
karar gereği 
spor kulüplerine 
malzeme 
yardımı yapıldı. 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
ve meclis 
üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
malzeme dağı 
tımında Gemlik'i 
Süper Amatör 
kümede temsil 
eden Gemlikspor 
ile ikinci amatör 
küme temsilcile 
rimizden 
Kumlaspor, 
Körfezspor ve 
Öz Karadenizspor 
kulüpleri ile 
Gemlik'in futbolcu 
fabrikası haline 
gelen gayri federe 
kulüplerimizden 
Gemlikgücü 
başkan ve 
yöneticilerine 
malzemeleri verildi. 
Malzeme çantası

amacıyla Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından

yanı sıra eşofman, 
forma, top, kaleci 
eldiveni, tozluk,

krampon, şort, 
eşofman, yağmurluk 
ve tekmölik

gibi çeşitli maize 
meler spor kulüp 
lerine destek

dağıtıldı. 
Nisan ayı başında 
başlayacak olan 
ikinci amatör 
kümeye hazırlanan 
Körfezspor, 
Kumlaspor ve 
Öz Karadenizspor 
kulüpleri 
yöneticileri 
sezon öncesi 
aldıkları malzeme 
yardımından 
mutlu olduklarını 
ifade ettiler.
Toplam 110 takım 
malzemenin 
KDV hariç 16 bin 
liraya alındığı 
öğrenilirken, 
şu anda ilçemizi 
birinci amatör 
kümede temsil 
eden ve maçlarını 
oynayan 
Umurspor ile 
Kurşunluspor'un 
malzeme 
yardımı yapılan 
kulüplerimiz 
içinde yer 
almaması ise 
dikkat çekti.

BursalI başarılı 
güreşçiler Refik 
Ayvazoğlu ile 
Hammet Rüstem, 
Litvanya'da düzen
lenecek olan, 
"Büyükler 
Avrupa Güreş 
Şampiyonasında 
ülkemizi temsil 
edecek. Yıldırım 
Belediyespor'un 
milli güreşçilerini, 
Avrupa Şampiyo 
nası'na Yıldırım 
Belediye Başkanı 
Özgen Keskin 
uğurladı.
30 Mart-5 Nisan

2009 tarihleri arasın
da Litvanya'da 
düzenlenecek olan 
"Büyükler Avrupa 
Güreş Şampiyona 
sı”nda Türkiye'den 
seçilen 7 sıkletten 
ikisi Yıldırım Bele 
diyespor Külü 
bü'nün başarılı gü 
reşçilerinden seçil
di. Grekoromen stil 
de yarışacak olan 
Refik Ayvazoğlu 66 
kiloda, Hammet 
Rüstem ise 55 kilo
da mindere çıkacak. 
Başarılı güreşçileri 
uğurlayan Yıldırım

Belediye Başkanı 
Özgen Keskin, 
Yıldırım Belediye 
spor Kulübü'nün 
başarıyla yoluna 
devam ettiğini söy 
ledi. Refik Ayvazoğ 
lu ve Hammet Rüs 
tem'e başarılar 
dileyen Keskin, 
"Altın madalya ile 
Bursa'ya dönmeleri
ni temenni ediyo
rum. Her ikisi de 
Dünya Şampiyonu 
olabilecek nitelikte 
sporcularımız, 
Allah yollarını 
açık etsin." dedi.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi şekilde kullanabilen 
BAYAN ELEMAN aranıyor.

Müracaatların şahsen yapılması rica olunur

VERONA GRANİT MERMER SAN. TİC. ITO. ŞTİ. 
Tel: (0.2241 514 20 21 GEMLİK

KAMPANYA
“2009 Sezonu katliamda kam^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 

Ve daha bir çok organizasyonda,
Bütçenize uygun konseptler.

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

http://www.alporganizasyon.com
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Yıldızlar soimca penallılarla gitli
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Devam eden 
ikinci küme 
yıldızlar futbol 
müsabakalarında 
dün oynanan iki 
maçın sonucunu 
da penaltı atışları 
belirledi.
İlçe sahasında 
Bursa klasman 
hakemlerimizden 
Abdurrahman 
Lale'nin yönettiği 
ilk maç Borusan 
İlökğretim 
Okulu takımı 
ile Kumla Ali 
Kütahya 
İlköğretim 
Okulu takımları 
arasında oynandı. 
Normal süresi 
2-2 sona eren 
maçın sonucunu 
penaltı atışları 
belirledi.
Penaltı atışlarında 
rakibine 6-5 
üstünlük sağlayan 
Borusan takımı 
avantaj elde etti. 
Günün ikinci 
maçında ise 
Namık Kemal 
İlköğretim okulu 
ile Çınar İlköğretim 
okulu takımları 
karşı karşıya 
geldi.
İlk maçta olduğu

atılan penaltı 
atışlarında rakibine 
3-2 üstünlük

sağlayan Namık 
Kemal takımı 
avantaj elde etti.

gibi yine normal 
süresi 1-1 biten 
maçın sonunda

KAYIP T-C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden aldığım 
rvu ır taşıt belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. FEHMİ YANIK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

KONTÖRLÜ HATTI OLANLAR; DİKKAT
Öyle birzamanda yaşıyoruz ki kime gü 

veneceğimizi; kime inanacağımızı dahi 
anlamakta güçlük çekiyoruz. Bendenizin 
yaşadığı ibretlik bir olayı 1. ağızdan 
aktarayım...

Geçtiğimiz ay harıl harıl oturmuş; fi 
nansal yönetim çalışıyorum. İki saat sonra 
sınava gireceğim. Tak bir telefon. Bir yan
dan telefonu kapatmadığım için kendime 
kızarken, bir yandan da karmakarışık ol 
muş odam da nerede bu telefon diye düşü 
nüyorum. Kim bu münasebetsiz? Günün 
en güzel dakikasında konsantrasyonu mu 
darmadağın eden.

- İyi Günler... Emniyet Müdürlüğü'nden 
arıyorum... Baş komiser Haluk Atalay!

- Buyrun Baş komiserim... Nasıl yardım
cı olabilirim?

- Serhat Demir isimli şahsı tanıyor 
musun? Kendisi terör zanlısı ve aranıyor?

Haydaaa...
- Ne işim olur baş komiserim terörle 

falan?
- Bu kişi senin kimlik bilgilerini internet 

üzerinden, ele geçirmiş ve kendine yeni 
bir hat açmış...

Bu hat sayesinde size 3.867 TL borç 
yapmış...

- Neeee?
- Evet, merak etmeyin ve bu olayı kesin

likle anlatmayın. İki hatta size ait olduğu 
için telefonunuz dinlenmekte şuanda! 
Emniyet Müdürlüğümüz çok gizli bir 
operasyonun içinde! Ama sizi kurtara
cağız... En kısa sürede şehir merkezindey
seniz; hemen en yakın marketten veya 
Türkcell bayisinden zip kot almanız gere 
kiyor... Dışarıdaysanız, bir benzin istasy
onunda durun. Bu şekilde, 863 no'lu 
şebeke üzerinden sizin üzerinize gelen bu 
borcu aktaracağız ve açığa alacağız! Ha! 
bu arada telefonu sakın ama sakın kapat
mayın... Alacağınız zip kodun ücreti öğle
den sonra emniyete ifade vermeye gel 
diğinizde ödenecektir... Hiç merak 
etmeyin...

Bu arada fonda polis telsizi sesleri...
- Pardon da baş komiserim siz hangi 

şubedesiniz? Afyon mu?
- Evet, evet, Terördeyim...
Şüphelendim tabii... Ev arkadaşımı hid

detle uyandırıp, numarayı Türkcell'e sorgu 
lattım. Telefon kayıtlı değil... Hemen 155'i 
arayıp, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlü 
ğünden Haluk Atalay isimli bir baş komi 
serin olup olmadığını sorgulattım... 
Kesinlikle bir dolandırıcılıktan ibaret 
olduğunu söylediler.

- Pardon Baş komiserim!
Hangi emniyettendiniz?
-Şeyyaa, - ■
- Neresi? Afyon merkez mi?
- Evet evet Afyon Merkez...
- Haydi canım sende! Senin gibi biri yok 

ki emniyette? Kimi kandırıyorsun?
Konuşmanın buradan sonrasını yaz

mayalım, ne cevap gelebileceğini tahmin 
edebiliyorsunuzdur herhalde...

Ertesi gün, Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulundum... Sanırım kamu 
davası açıldı ama sonuç ne olur bilinmez? 
Umarım üstüne gidilir... Aynı türden dolan 
dincilik olayları gerçekten çok yaygın... 
Yüzlerce insan mağdur! İnanılmaz ama 
gerçek, savcının dediğine göre; aralannda 
öğretim üyeleri, doktorlar, mühendisler 
var...

Bizden uyarması, siz siz olun yaş tah
taya basmayın...

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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tanıriM
Hükümetten 
piyasayı 
canlandırma 
hamlesi.
Başkan Yardımcısı 
ve Devlet Bakanı 
Nazım Ekren, 
piyasayı canlandır
mak için yeni 
önlem paketinde 
memur ve emekliye 
bir defaya 
mahsus ödeme 
planlarının 
olduğunu söyledi. 
Ekren, önceki 
akşam AK Parti 
MKYK toplantısında 
ekonomik krize 
karşı yeni önlem 
paketi hazırlığı yap
tıklarını açıkladı. 
Gazetelere yan
sıyan haberlere 
göre, dolardaki 
şok artış, ekono
mide tehlike çan
larını artırınca 
AKP, yeni bir 
paketi gündemine 
aldı. Ekonomiden 
sorumlu Devlet

Gemlik Endüstri Meslek Lisesinden aldığım 
tastiknamemi kaybettim. Hükümsüzdür.

TANJU DEMİRAL

Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Nazım 
Ekren, iç tüketimi 
artırarak piyasayı 
canlandırmak üzere 
memur veya 
emeklilere 200-300 
TL tutarında harca
ma amaçlı bir 
defaya mahsus 
ödeme yapılması 
yönünde çalış
maları olduğunu 
aktardı.
Ekren, altı 
sektöre teşvik 
içeren bir paket 
üzerinde 
çalıştıklarını da 
sözlerine ekledi. 
Ekren ‘işsizliği 
çözmek için kamu
da 1 milyon kişinin 
istihdam edilmesi’ 
önerisi üzerine 
kamuda sözleşmeli 
personel aliminin 
kolaylaştırıldığını 
ve bu yönde 
çalışmaların 
olduğunu söyledi.

ELEMAN ARANIYOR

Gemlik’te faaliyetini sürdürmekte 
olan otelimizde çalışmak üzere 

konusunda deneyimli
AŞÇI aranmaktadır.

Başvuruların aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur.

AŞKA TERMAL OTEL
Hisar Mah. Kanalboyu Sok.

Tel: 0 224 512 32 00 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TORNAN VİP OTO YIKRMR

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

NÖBETÇİ ECZANE
12 Mart 2009 Perşembe 

BAYER ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 14 GEMLİK 

Tel: 5130143 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

R 
E 
H 
B 
E 
R 
İ

İtfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 061

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
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer. Sağ. Ocağı 
To m ok ay 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 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Santral 513 45 21 *23
Başkanlık 513 45 20
Zabıta 513 24 32
Otobüs 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

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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

RELEDİYE

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

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

__________OTORÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO OAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
GEMLİK-İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3303 
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 
RECEPIVEDIK2
İl.30-14.00
16.30- 19.00-

21.00 
SONBAHAR 
12.00-14.15 
16.30-20.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)



Üniversitesi

Turizmi

GemlikKHrfez

— ■

O lacak

Mimar

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için 

BİZ 
VARIZ

spgemlik.org

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEGİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTI RMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Mart 2UU9 cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Can Alışveriş Merkezi kanandı
İstiklal Caddesi’nde iki yıl önce açılan ve 70 değişik meslek* 
te esnafın satış yaptığı çarşıda işleri iyi gitmeyen esnaf birer 
birer yerlerini terk etti. Üç gündür kepenkleri indirilen alış 
veriş merkezinde esnafın elektrik borcunu ve kiralarını öde 
yemediği öğrenildi. Alışveriş Merkezi tamamen kapatıldı.

İlçemizde ilk kez küçük esnafı bir çarşı içinde barındıran 
ve büyük umutlarla açılan Can Meridyen Alışveriş Merkezi 
esnafı kriz nedeniyle iş yapamaması sonucu kepenk kapattı. 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Talan, esnafın zor 
durumda olduğunu belirterek, durumların giderek daha da 
vahimleştiğini söyledi. Talan, devletin esnafın önünü açmasını 
isterken, durumdan endişe duyduğunu belirtti. Haberi syf 3’de

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Esnaf can çekişiyor...

Kriz bizi teğet geçti diyen Başbakan, Gemlik’e 
geldiğinde, krizin teğet geçmediğini Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi’nin önünden geçerken görmeli.

Evet, büyük umutlarla açılan ve 70’e yakın 
esnafın tezgah açtığı bir alışverişi merkezi de 
kapandı. Devamı sayfa 5’de

İznik, Erdek, Gemlik, Orhangazi, Edincik, Mürefte ve Marmara 
adası Zeytin Tarım Satış kooperatiflerinin başkan, yönetici, 
denetçi ve delegeleri, 25 Mart'taki genel kurulda Marmarabirlik 
mevcut yönetimini destekleme kararı aldı. Haberi sayfa 6’da

CHP

Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

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

Buluşma
Resim, kompozisyon ve İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmalarında derece alanlar ödüllerini aldı

Mehmet akil Ersoy anıldı
Barış....

"Hepimiz kardeşiz bu öfke ne diye 
Hepimiz insanız bu kavga ne diye" 
Yukarıdaki sözler insanoğluna ılık bir

mesaj veriyor aslında..
Ama anlayana..
Çünkü toplum ve toplumlar kamplara 

ayrılmış durumda..
Çıkar çatışmaları insanları karşı karşıya 

getiriyor ve kin tohumları ekiyor sevginin 
üzerine..

Barış giderek yerini savaşa bırakıyor.
Kimse ya da hiçbir ülke barış için çaba 

lamıyor.
Kaynakların daralması savaşı körüklüyor.

Dünya değerlerine, insanın erdemine
yazık oluyor.

Siyaset..
Ticaret..
Elele medyanın da desteğiyle dünyayı 

yok ediyor.
Silah tüccarları paralarına para katmak 

için ortalığı kasıp kavuruyorlar.
Silahlar..
Bir gün Orta Doğu da..
Diğer gün Balkanlarda..
Bir başka gün kuzey doğu da..
Patlayıp can alıyor.
Ülkeleri ateşler içinde bırakıyor..
Dirlik düzen kalmadı..
Kapitalizm..
Emperyalizm..
Çıkarlara dayalı düzenler..
İnsanoğlunun uzun erimli mutluluğuna 

hizmet etmiyorlar..
Vefa bitti
Onun yerinde kin ve öfke var.
İyilik unutuluyor..
Kötülük prim yapıyor..
Sevgi değerini ve anlamını yitirdi.
Toplum sevgisizleşti..
Saygı sadece sözlüklerde kaldı.
Varsa kavga..
Yoksa savaş..
Çıkarlar, günü kurtarmaya dönük girişim

ler ana çatıyı yıktı.
Aile arasında ki sevgi bağları dahi zede

lenmeye yüz tuttu..
Barış..
Vefa..
Sevgi,.
Arsızlaşan insanoğlu bu üç değeri de 

yok etti.
Geriye bir tek umut kaldı...
Hep birlikte umutu koruyalım..
Umut yaşamımızdan eksilmesin..
Yaşasın ki...
Barış, sevgi ve vefaya dair anlamlar geri 

gelsin..
Gün aydınlansın..

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İstiklal Marşı’nın 
kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy'u 
anma töreni Kültür 
Merkezinde hazır
lanan programla 
gerçekleştirildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
hafta içinde açtığı 
Resim, Kompozis 
yon ve İstiklal Marşı 
nı en güzel okuma 
yarışmalarında

I derece alan 
öğrencilere de < 
anma töreninde 
ödülleri verildi.
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla 
başlayan anma 
töreni programında 
İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet 
Türkmen tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
bir konuşma yapıldı. 
İstiklal Marşı'nı 
güzel okuma yarış
masında birinci 
olan Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu öğrencisi 
Sena Baskan ile 
celal Bayar Anadolu 
Lisesi öğrencisi 
Merve Dede'nin 
İstiklal Marşını 
sahnede arka 
arkaya söylemeleri 
büyük alkış aldı. 
Anma programında 
"Vatan ve Akif" ve 
’’Mehmet Akif ve 
İstiklal Marşı" 
konulu konuş
maların ardından 
Kompozisyon 
yarışması birincisi 
İmam Hatip Lisesi 
öğrencisi Adem 
Bilgin, "Mehmet 
Akif ve Bağımsızlık" 
konulu yazdığı

kompozisyonu 
okudu.
İstiklal Marşı’nın 
yazılma süreci 
sinevizyon göste 
risiyle sunumunun 
ardından yarış

malarda derece 
alan öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Resim yarışmasında 
Şükrü Şenol 
İlköğretim 
Okulu’ndan Ersel

Akaydın, ikinci 
TSO Gazi İlköğretim 
okulundan Merve 
Şahin ve üçüncü 
Abdullah Fehmi 
İlköğretim okulun
dan Betül Şener, 
İstiklal Marşını 
güzel okuma birin
cisi Lale Kemal 
Kılıç İlköğretim 
Okulu’ndan Sena 
Baksan, ikinci 
Namık Kemal 
İlköğretim okulun
dan Hatice Nur 
Erol, üçüncü 11 
Eylül İlköğretim 
Okulu’ndan Çağla 
Noca ile Liselerden 
birinci Celal 
Bayar Anadolu 
Lisesi'nden 
Merve Dede, 
ikinci Umurbey 
Sağlık Meslek 
Lisesi'nden Buse 
Akat ve üçüncü 
Ticaret Lisesinden 
Bahtinur 
Şıkbasan oldu. 
Birinci olan öğren
cilere ödülleri 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Faruk Gönül 
tarafından verilirken 
İkincilere belediye 
Başkan yardımcısı 
Menderes Bingül 
ve üçüncülere de 
ödüllerini Cumhu 
riyet Başsavcısı 
İbrahim Hakan 
Tosun tarafından 
verildi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ile.Gemlik 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi'nin birlikte 
organize ettikleri 
anma programında 
birinci olan öğren
cilere bir adet çey 
rek altın, İkincilere 
50 TL ve üçüncülere 
de 30 TL para 
ödülü verildi.

KflŞ€D€ B€KL€M6K YOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

MISAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax: 513 35 95
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WmMWi
İstiklal Caddesi’nde iki yıl önce açılan ve 70 değişik meslekte esnafın satış 

yaptığı çarşıda işleri iyi gitmeyen esnaf birer birer yerlerini terk etti. Üç 
gündür kepenkleri indirilen alışveriş merkezinde esnafın elektrik borcunu 
ve kiralarını ödeyemediği öğrenildi. Alışveriş Merkezi tamamen kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde 
iki yıl önce açılan 
Can Meridyen Alış 
veriş Merkezi sonun
da kepenk kapatmak 
zorunda kaldı.
Son günlerde ard 
arda kapanan iş 
yerlerine Can Merid 
yen Alışveriş Merke 
zi’nin de eklenmesi 
üzüntü yarattı. 
Açıldığında esnafa 
umut olan Can 
Meridyen Alışveriş 
Merkezi’nde 70’e 
yakın çeşitli branş 
larda işyeri açılmıştı. 
İlçemizde ilk kez 
açık çarşı özelliği 
taşıyan ve küçük 
esnafa yeni iş olana 
ğı sağlayan Can

I Meridyen Alışveriş 
I Merkezi’ndeki esnaf 
' aerekli ilaivi aörme 

I yınce birer birer 
işyerlerini terk etti. 
Kira ve çarşı masraf 
larını ödemede zor
lanan esnaf son 
aylarda giderek 
azalınca, çarşı işleti
cisi, üç gün önce 
kepenkleri kapamak 
zorunda kaldı. 
Ekonomik krizin 
sarsıntıları sonucu 
işyerleri kapanan 
esnaf ise ne yapa 
cağını şaşırmış 
durumda.
Büyük umutlarla

flıac muayeneıle rantlevulu sistem 15 Martla
Kara Ulaştırması 
Genel Müdürü Talat 
Aydın, araç muaye 
ne istasyonları için 
15 Mart’tan itibaren 
çağrı merkezlerin 
den ve internetten 
randevu verilmeye 
başlanacağını 
bildirerek, 16 Mart’ta 
Ankara ve İstanbul’
da, 23 Mart’ta İzmir 
ve Bursa’da, 30 
Mart’tan itibaren ise 
Türkiye genelinde 
araç yoğunluğu 
fazla olan 10 
ilde sisteme geçile
ceğini açıkladı. 
Aydın, araç muaye 
ne istasyonlarında

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

açılan Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi’nin 
kapanmasını 
değerlendiren 
Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Derneği Başkanı 
İbrahim Talan, 
esnafın zor durumda 
olduğunu belirterek, 
“Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi’nin 
açılışında 70 e 
yakın işyeri vardı. 
Bugün buradaki 
işyerlerinin kapan
ması üzüntü veri

vergi borcunun tah
sil edilebilmesi için 
Maliye Bakanlığı ile 
görüştüklerini 
söyledi.

RANDEVULAR 
ÇAĞRI 
MERKEZİNDEN VE 
İNTERNETTEN 
VERİLECEK 
Aynı dönemde 
muayene tekrarına 
673 bin 621 aracın 
geldiğini, bunlardan 
6 bin 832 adedinin 
ikinci muayeneden 
de geçemediğinin 
tespit edildiğini 
ifade eden Aydın, 
2009 yılında yaklaşık 

cidir. Durumlar 
giderek daha da 
vahimleşmektedir. 
Elektrik borcunu 
ödeyemeyen esnafın 
elektriği kesilmekte, 
su parasını ödeye
meyen işyerlerinin 
suyu kapatılıyor. 
Devlet vergi affı 
çıkardı aslında bu 
vergi affı değildi. 
Vergilerini tak- 
sitlendirenler 
de taksitlerini 
ödeyemez 
duruma düştü.

6 milyon aracın 
muayene edilmesi 
nin öngörüldüğünü 
söyledi.
Araç muayene 
istasyonlarında 
uzun kuyruklar 
oluşması nedeniyle 
randevu sistemini 
oluşturduklarını 
anlatan Aydın, ran
devu sisteminde 
randevu verilmeye 
başlanan ildeki 
bütün istasyonlarda 
mevcut kanal 
sayısının yarısının 
randevulu sistem 
için tahsis edileceği
ni kaydetti. 15 
Mart’tan itibaren

Ödeyemeyenlere 
haciz gelmektedir. 
Devlet esnafın 
önünü açsın. 
Bankalar esnafa 
kredi vermiyor. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi Kefalet Koope 
ratifi’n de borç öde 
meyenlerin oranı 
yüzde 90 geçmiş, 
kredi dağıtamaz 
durama düşmüş. 
Giderek insanımız 
dar boğazın 
içine itilmektedir. ” 
dedi.

Ankara ve İstanbul’
da randevulu 
sisteminin devreye 
alınacağının altını 
çizen Aydın, 
16 Mart’tan itibaren 
ise randevulu ile 
araç muayene 
hizmetinin verilmeye 
başlanacağını ifade 
etti. Aydın, “23 
Mart’ta İzmir ve 
Bursa’da, 30 
Mart’tan itibaren ise 
Türkiye genelinde 
araç yoğunluğunun 
fazla olduğu 
10 ilde daha olmak 
üzere toplam 
14 ilde randevulu 
sisteme geçilecek.

Adalet Bakanı tehdit ediyor...

Bu meslekte yıllar geçtikçe yazı yazmak 
kolaylaşıyor.

Zira memleketin halleri değişmiyor. 
Özellikle siyasette öyle.
Yıllar öncesinin bir yazısını arşivden 

çekip köşenize koyabilirsiniz.
Çünkü, geçen onca yıla rağmen yazı gün

celliğini korumuştur.
Yaşım gereği biliyorum;
Daha önce ki yıllarda da iktidarlar, seçim

lerde zorlanacaklarını anlayınca bu yola 
baş vurmuşlardır.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in geçen 
günkü Antalya’da seçmene yönelik şantaj 
kokan sözlerini okuyunca aklıma takıldı bu 
konu.

Mehmet Ali Şahin şöyle demiş: 
“Hükümetimizle kavga eden, zıtlaşan 

yerel yönetimler projelerini Ankara’dan 
geçiremiyorlar.”

Kısaca demek istiyor ki:
“Bizi seçmezseniz hizmet yok!”
Ayni laf, ayni görüş, hiç değişmiyor.
Olacak şey değil! Adalet bakanı böyle 

söylüyor.
“Balık baştan kokar” derler..

İmam .. yaparsa cemaat..” derler..
Şantaj politikasıdır bunun adı.
Seçmeni düpedüz tehdit etmektir.

. . -hokrasiyle 'Igısi olmayan bir tutum-

Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Hukukçu bir Adalet bakanı bunları söy 

luyor, bir hekim olan ben bu yanlış diyo
rum.

Görüyorsunuz Türkiye’mizde neler olu 
yor.

Adamın kendi, oğlu, kızı, baldızı çalıp 
-çarpıyor, ama seçim meydanlarında 
adam hala horozlanıyor.

Sayın Bakanın her zaman hayranlık duy
duğu Amerika dahil olmak üzere tüm de 
mokrasilerde bir devlet kavramı vardır.

Bu daimilik gösterir.
Hem devletin hem de devlet yönetmenin 

belirli temel ilke ve kuralları vardır.
Bunlar, devletin devamlılığını sağlar.
Kişilere göre değişmez bu ilke ve kural

lar; kişiler bunların yerini alamaz.
Keyfi idare, ben yaparım olur denemez..
‘Devlet benim’ diyenlere yer yoktur 

demokrasilerde.
Onun içindir ki, ‘A partisinden olanlara 

devlet hizmet götürür, B partisinden olan
lara götürmez’ diyen bir zihniyetle demok 
ratik rejim kesinlikle bağdaşmaz.

Bir bakan, milyonlarca seçmenin gözü 
nün içine bakarak bunu telaffuz edebilir 
mi? Hem de Adalet bakanı...

Ederse, anayasaların omurgasını oluştu
ran eşitlik ilkesi ne olur?

Bakanın bu tutumu kendi partisinin 
çıkarları açısından da ters tepecektir

Sayın bakan şunu iyi bilmelidir ki, Türki 
ye’de zaten saygınlığını bir türlü kazana
mamış olan politika kurumunun saygın
lığını bu tutumuyla yıpratmakta, ayrıca 
halkın nezdinde devlet yönetimine dönük 
güveni azaltmaktadır.”

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik Körfez

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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KONMANSA DAVET

Ml;1lllllltelllilM
i MHP'nin Gemlik 
' Belediye Baş 

kan adayı Meh
ı met Kayaoğlu, 
!'eski tip Rum 
evlerini restore 
ederek hizmete

, sokacağını' 
şöyledi.

ı İlçede yıllardır 
kaderine terke 
dilen bu tarihi 
dokunun, yeni 
bir yapılanmay
la gün yüzüne 
çıkmasının 
zor olmadığını 
ifade eden 
Kayaoğlu, 
'Bu iş için 
Sanayi 

Temizlilı isçilerine flvhey güvencesi

AİLECE İLETİŞİM VE 
ÇOCUKLARIMIZ"

Konuşmacı:
Yrd. Doç. Dr. Cengiz TAVUKÇUOGLU

I5 Mart 2009 Pazar günü 
Belediye Düğün Salonu

Öğrenciler için : Saat IB.oo

Veliler için: Saat I7.oo

TÜM GGMÜK HALKI DAVETLİDİR
www.smav.com.tr

Ahmet Dural Meydanı Akmanlar İşhanı Kat: 2-3 
Tel: 513 24 40 GEMLİK

özelleştirildikten 
sonra Gemlik Beledi 
yesi'nin Temizlik İşle 
rini alan SYS Firması 
İşçilerinin sorunları
na sahip çıkan AKP 
Gemlik Belediye Baş 
kan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
çalışan işçilere 
güvence verdi.
Yoğun tempolu se 
çim çalışmalarını

! yürüten AKP Gemlik 
Aydın Aybey ve İlçe

i Başkanı Oktay Kah 
veci, Belediye Meclis 
adayları ve yönetim

i kurulu üyeleri ile bir
likte taşeron firma 
SYS'nin işçilerini 

ı ziyaret ettiler.
Belediye'ye yönelik 
hizmetleri karşılığın
da mesai alamadık- 

. larından yakınan işçi 
ler, mesai yerine haf 
ta tatili verildiğini 
dile getirdiler.
Sözleşmelerin hiçbir 
dönemde 1 yıllık 
olmadığını kaydeden

I işçiler, 3 aylık, 6 aylık 
veya 9 aylık sözleş 
meler nedeniyle ih 
bar ve kıdem tazmi
natlarından yoksun 
bırakıldıklarını hatır
lattılar. Asgari ücretle 
çalıştıklarını belirten 
56 işçi, araç ve çöp 
konteynırı eksikliği 
nin yanı sıra, Salı Pa 
zarında çakışan çalış 
ma saatleri ile Orhan

i gazi ilçesinden gelen 
pazarcıların çöpleri

I nin de Gemlik'e 
bırakılmasından 
şikâyet ettiler. 
Cemal Aydın Aybey' 
den 29 Mart seçim
leri sonrasında öğlen 
yemeğinin yanı sıra, 
belediye işçilerinin 
yararlandığı yakacak 
ve erzak yardımların-

Bölgemizdeki 
kuruluşların 
sponsorluk
larından fay
dalanacağız' 
diye konuştu. 
İlgili yerlerden 
gerekli izinler 
alındıktan 
sonra, Aslına 
Uygun biçimde 
inşa edilecek 
olan bu tarih 
abidelerinin 
'Kadın sığınma 
evi,Huzur 
evi ve Kütüp 
hane olarak 
Gemlik’e 
kazandırılması 
düşünülüyor.

dan faydalanmayı da 
isteyen işçiler, zor 
şartlar altında çalış 
tıklarını vurguladılar. 
İşçilerin sorunlarını 
ve şikâyetlerini bü 
yük bir titizlikle din
leyip notlar alan Ay 
bey, "Buraya geldiği 
mize çok sevindim. 
Sorunlarınızı öğren
miş olduk. Bize bilgi 
ve belge gelmediği 
için bu kadar sorun 
olduğunu tahmin 
etmiyorduk. Çok 
faydalı bir toplantı 
oldu ve biz sorun
larınızı çözmek için 
göreve talibiz" dedi. 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti işçileri ve 
emekçilere ne hak 
verdiyse bunun kim 
se tarafından engelle 
nemeyeceğini açıkla 
yan Aybey, öncelikle 
sözleşmelerin bir yıl
lığa çıkarılacağını 
müjdeleyerek, işçi
lerin kıdem ve ihbar 
tazminat haklarının 
eksiksiz ve zamanın
da verileceğini açık
ladı. "Bu sizin en 
doğal hakkınız" diye 
konuşan Aybey, 
Gemlik'in mahalle 
statüsüne dönüş 
türülen beldeleriyle 
daha da büyüdüğüne 
dikkat çekti.
Aybey, Bursa Büyük 
şehir Belediyesi ile 

ortaklaşa büyük hiz 
met ve yatırımlar geti 
receklerini ve ilçenin 
en önemli sorunla 
rıyla birlikte temizlik 
işçilerinin sorunlarını 
da gidereceklerini 
ifade etti. Mahalle 
statüsü ne dönüştü 
rülen beldelerin ih 
mal edilmeyeceğini, 
yeni plan, program, 
proje ve sistemler 
geliştirilerek, tüm 
bölgenin temizlik 
konusundaki strateji
lerinin oluşturulaca 
gını anlatan Aybey, 
ilanlı, anlatımlı, se 
minerli, toplantıh - 
temizlik eğitimlerinin 
yanı sıra, sosyal dö 
nüşüm projeleriyle 
de çevreye ve ilçeye 
duyarlı, bilinçli ke 
simler yaratmayı 
hedefleyeceklerini 
sözlerine ekledi.
Araç ve konteyner 
eksikliğinin de ivedi
likle giderileceği sö 
zünü veren Aybey, 
"Sîzlerin ve Gem 
lik'teki her kesimin 
şikâyet ve sorunla 
rını dikkate alacağız" 
diye konuştu.
Aybey, eski Pazar 
Caddesi sonunda yer 
alan Köseoğlu Kıraat 
hanesinde de projek
siyon eşliğinde 
slayt gösterimli 
bir sunum yaptı.

http://www.smav.com.tr
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Dün İstiklal Caddesi’nde 
yürürken, birçok kişiyle selâm
laştım.

Birkaç işyerine girdim çık
tım.

Kimsenin ağzını bıçak 
açmıyor.

Ortalık toz duman.
Dönüşte önceki yıl istiklal 

Caddesi’nde büyük beklentiler
le hizmete giren Can Meridyen 
Alışveriş Merkezi’nin kapandığını gördüm.

Birkez daha kepenkleri kapatmıştı bu 
merkez.

O zaman haber yapmayı düşünüyordum.
"Can Alışveriş Merkezi Can Çekişiyor” 

diye de kafamdan bir başlık bulmuştum.
Bu günlerde 70’e yakın içeride işyeri 

bulunan esnaf, iş yapamayınca birer birer 
işlerini terk etmiş, içeride yeniden düzenleme 
yapmak zorunluğu doğmuştu.

Sayıları azalan işyerlerini daha çok alana 
yayarak boşluklar kapatılmaya çalışılıyordu.

Dünkü kapanışın artık kesin olduğunu 
öğrenince, haber yapmak zorunda kaldım.

Çevredeki esnafla yaptığım konuşmada, 
alışveriş merkezinde kiraların ödenmediği, 
elektrik borçlarının da ödenmemesi üzerine 
elektriklerin kesildiğini söylediler.

Bunun üzerine Çarşı İşleticisinin de 
kepenkleri kapattığı, alışverişe son verildiğini 
öğrendim.

Daha sonra yaptığım başka bir telefon 
görüşmesiyle de haberin gerçekliği doğru
lanmış oldu.

Esnaf can çekişiyor...

Kriz bizi teğet geçmiyor.
Yıkıp geçiyor.
İlçede önemli işyerleri iflas ediyor.
Firmalar ad değiştiriyor.
Yerlerini değiştiriyorlar.
Gerçekten her sektörde büyük sıkıntı var.
Gemlik’te inşaat sektörü de durdu dura

cak.
İnşaatlar yapılsa alacak olan kim?
Manastır bölgesinde satılık ve kiralık o 

kadar çok daire var ki şaşarsınız.
Fiyatlar üç yıl önceye göre yarı yarıya 

düşmüş durumda.
Kelepirciler fırsat kolluyor.
Birinin durumu bpzulsa da değerli mülkü 

nü alsam diye..
Aslında bunlara fırsatçılar denir..
Ama bu durumda bile kriz bizi teğet geçi 

yor diyebiliyorlar.
Dün bir uğrak yerim de Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi oldu.
Kooperatif Başkanı Mevlüt Avcı ile bir 

süre sohbet ettik.
Durumlar ne halde diye sorduğumda

aldığım yanıt yukarıda yazdıklarımın 
kesin belgesi oldu.

Ödenmeyen senetlerin oranı 
yüzde 96’ya varmış.

Yüzde yüz olduğunda Banka 
devre ye girerek, doğrudan icra tak
ibi yapacağını söylesede Başkan 
Avcı..

AKP hükümetin yeni bir düzen
leme getirdiğini ana borcun ve faiz
lerin taksitlendirileceğini bildirdi.

Piyasalar düzelmediği sürece esnaf 
anasını da faizini de ödeyemez.

Aslında bu durum can çekişme değil, 
ölümdür.

Aynı yunusların ve balinaların karaya 
vurarak intihar etmeleri gibi.

Bu gidiş büyük işletmeleri de bitirecek, 
küçükleri de..

Ödenmeyen çek ve senetlerde büyük artış 
olduğunu bildiriliyor.

Gazetelerin sayfalarında icra satış ilanları 
artık birkaç sayfa yayınlanıyor.

Bunlar gerçek..
Felaket tellallığı yapmıyoruz.
Bu anlatılanların tümü gerçek..
Yerel seçimlerden sonra durum daha da 

vahimleşeceğe benziyor.
Ama kriz Türkiye’yi teğet geçiyormuş.
Esnaf borcunu ödeyemediği için icralık 

olmuş.
Ödenmeyen kredi oranı yüzde 96’ya 

çıkmış hala kriz teğet geçiyor diyebili - 
yortar.

Bu kriz AKP’yi yakacağa benziyor.

iâara^J

u ©tan ...

MHP
Sen istersen hiç bir 
şey hayal değildir
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7 kooperatifin yönetim ve denetim kurulları, genel kurul öncesi bir araya geldi

Marmarabirlik'te güç birliği
İznik, Erdek, 
Gemlik, Orhangazi, 
Edincik, Mürefte ve 
Marmaraadası 
Zeytin Tarım Satış 
kooperatiflerinin 
başkan, yönetici, 
denetçi ve 
delegeleri, 25 
Mart'taki genel 
kurulda Marmara 
birlik mevcut 
yönetimini destek
leme kararı aldı. 
Kısa adı Marmara 
birlik olan Marmara 
Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği'nin
25 Mart'ta, çoğunluk 
sağlanmazsa
1 Nisan tarihinde 
gerçekleştirilecek 
seçimli olağan 
genel kurulu 
öncesinde 7 
kooperatifin 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri 
bir araya gelerek 
güçbirliği oluşturdu. 
İznik, Orhangazi, 
Gemlik, Erdek, 
Edincik, Marmara 
Adası ve Mürefte

kooperatiflerinin 
yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri 
ortak davranarak, 
Marmarabirlik 
Genel Kurulu'nda 
mevcut yönetimi 
destekleme ve 
kurumu daha da 
güçlendirme 
kararı aldı.

7 KOOPERATİFTEN 
ORTAK 
DEKLARASYON

Kooperatifler adına 
başkanların imza 
attığı bir de 
deklarasyon 
yayınlandı.
Deklarasyonda 
şöyle denildi: 
"Bugün birliğimizde 
bir araya gelen İznik, 
Erdek, Gemlik, 
Mürefte, Orhangazi, 
Edincik ve 
Marmaraadası zeytin 
tarım satış kooperat
ifleri başkan, yöneti

ci ve denetçileri 
tarafından yaklaşan 
Marmarabirlik 
Olağan Seçimli 
Kongresi öncesi bir 
durum değerlendir 
mesi yapılmıştır. 
Özellikle seçimler 
sonucu herkes 
tarafından tasvip 
edilecek bir oluşu
mun göreve 
gelmesi için mevcut 
delegelerin de 
kabul ve tercihleri 

doğrultusunda 
bir prensip kararı 
alınmıştır. Oluşan 
mutabakat çerçeve 
sinde 7 kooperatif 
yönetici, denetici 
ve delegeleri, 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu'nun 
halen görevdeki 
yönetim ve denetim 
kurullarını oluşturan 
kooperatif 
delegelerinden 
(Erdek, İznik,

Gemlik, Orhangazi, 
Mürefte, Edincik) 
müteşekkil bir 
liste ile göreve 
talip olmaları 
benimsenmiş ve 
bu oluşumun 
destekleneceği 
kabul edilerek 
karar altına 
alınmıştır." 
Deklarasyona 
İznik Kooperatifi 
adına başkan Ergün 
Sürücü, Erdek 
Kooperatifi adına 
başkan Artan 
Hamarat, Gemlik 
Kooperatifi adına 
başkan Hüseyin 
Peker, Orhangazi 
Kooperatifi adına 
başkan Remzi 
Bayram, Mürefte 
Kooperatifi 
adına başkan 
Kahraman
Koçer, Edincik 
Kooperatifi adına 
başkan Fevzi 
İpek, Marmara 
Adası Kooperatifi 
adına da başkan 
Hasan Organ 
imzaladı.

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'!
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_ _ _ _ _ _ _ _ _
‘_ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _
: Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL 
; Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3*1 kombi, pimapen, iaminant parke 65.000- YTL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
_______ Manastır Aydın Sitesi 2. Kat 2+1 Ful Eşyalı KİRALIK DAİRE______  

3 Ayrı Daireli Müstakil Ev (Bahçe İçinde)Yeni Devlet Hastanesi Altı 
Belde Sil 2. Kat 3+1,3 cephe, 3 balkon ful deniz manzaralı 135 m2 65.000-YTL

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Dâire 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 
trU’lfk^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

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenULİ Broşür

□ El İLani

□ Tanitim KartIari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER »KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE 1
zait

Körfez Ofset
MATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

DP Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
seçim çalışmaları 
kapsamında 
Manastır sakinleri 
ile bir araya geldi. 
Manastır Şelale 
Çay Bahçesi’nde 
yapılan toplantıda, 
önce sorunları 
dinledi sonra 
cevap verdi.
Manastır bölgesinde 
öncelikle PTT ve 
banka şubesinin

olmamasından 
yakınan bölge 
sakinleri, Cumhuri 
yet İlköğretim 
Okulu’nun da yeterli 
olmamasından bu 
okulda yoğunluk 
yaşandığını dile 
getirerek, Manastır 
bölgesinin belediye 
ve kamu hizmet
lerinden mahrum 
kaldığı hatırlatıldı. 
Manastır’da oturan 
vatandaşların 
sorunlarını dinleyen 
Demir, Belediye 
Başkanı seçildiği

taktirde öncelikle 
Manastır bölgesine 
okul için derhal 
arsa temin edeceğini 
ve Manastıra 
ikinci ilköğretim 
okulunun 
yapılması için 
tüm girişimleri 
yapacağını söyledi. 
Kendisinin 
de öğretmen 
olduğunu hatırlatan 
Demir, okulun ve 
okumanın önemini 
bildiğini belirtti. 
Göreve geldikten 
sonra PTT ile

Banka şubelerinin 
Manastır’da 
açılması içinde 
gerekli çalışmaları 
yapacağını 
söyleyen Demir, 
“Manastır’da 
hizmeti göre
ceksiniz” dedi.
Karşılıklı sohbetle 
devam eden 
toplantı sonunda 
hizmet sözü 
veren Başkan 
Demir, yerel 
seçimlerde de 
destek sözü 
aldı.

Üç sektöre vergi 
indirimi geliyor
Otomotiv, inşaat ve tekstilde 2-3 aylık KDV 
ve ÖTV indirimleri gündemde.
Krize karşı iç talebi canlandırmayı hedef 
leyen hükümet, başta otomotiv, inşaat ve 
tekstil olmak üzere bazı sektörlere destek 
sağlanması amacıyla iki ya da üç ay sü 
reyle katma değer vergisi (KDV) ve özel 
tüketim vergisinde (ÖTV) indirim yapılması 
üzerinde çalışıyor.
Yeni önlem paketi kapsamında ihracata 
destek amacıyla Eximbank'in sermayesi de 
yeniden yükseltilecek; bu kapsamda ser
mayenin 1.5 milyar liradan 2 milyar liraya 
çıkarılması öngörülüyor.
Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilileri, 
özellikle krizden ciddi şekilde etkilenen ve 
dönem dönem üretimlerine ara veren oto
motiv başta olmak üzere, istihdam açısın
dan büyük önem taşıyan inşaat ve tekstil 
sektörlerinde KDV ve ÖTV indiriminin gün
demde olduğunu bildirdiler.
Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de yap
tığı açıklamada, yeni önlem paketinde tale 
bi artırmak için mali disiplini bozmayacak 
şekilde vergi düzenlemelerine gidileceğini 
söylemişti.
Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, otomotiv 
sektörünün son derece sıkıntılı durumda 
olduğunu, bunun aşılması için gelen talep
lerin de değerlendirildiğini belirterek, "Ge 
lecek hafta son şekli verilmesine çalışılan 
pakette, vergi indirimlerinin iki ya da üç ay 
süreyle uygulanması planlanıyor.

13 Mart-17 Mart 2009
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HALK Dilim Kek 4O'lı KutuYemeklik Dana Kıyma kg. HALLEY 51i

HETİN Retei 700 r. Met
EKSİ Beyaz Peynir kg.

TEKSÜT Piknik Kaçar SM gt. DEM&U Piknik SuisSNgr.

POLATLI Un 5 kg.AYNES Süt 1/1 Tam Yağlı
ARIHMArtKtkg. +

YORSAN Catering Katar kg.
PHILIPS (0150 Dert Telsiz Telefon

MARET Afiyetle Suruk 250 gr.FİLE LİMON Adet

M1NTEKS Puf TerlikPAŞABflHÇE Bor cam 21i Set ÜMSNakamaSttgcd-HmtkSeMtt

TEKSÜT Krem Peynir 350 gr.MEYSUlILMet ŞAYPA Piliç But - Pait.CâğflşKğ. TTN 0530i (ep Telefonu

ALBENİ 51i-METRO 5H 
ÇİKOLATALI GOFRET 5'fl

Dr. OETKER 3’lû Puding 
loırtnu Oımncat Arata Krttrei.

* TiD wHik halaititUn (AYVA Mtamta öcöllfllr.
• Umar» utıpmn num reyona «İm mHaıartonmada «tçu&eif.

hem cana yakın, hem
www.saypa.com.tr

cebe yakın! 0000©

http://www.saypa.com.tr
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İM İİIMI MI ilil lîllilll timer
Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 3-4 Nisan 2009 tarihlerinde 

Coşkunöz Endüstri Meslek Lisesi spor salonunda oynanacak müsabakalarda 
birinci kümeye çıkmak için mücadele verecekler

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Lig heyeti tarafından 
düzenlenen 
2. küme genç 
erkekler voleybol 
müsabakalarında 
birinci kümeye 
terfi için mücadele 
edecek iki takım 
dün oynanan 

maçlar sonunda 
belirlendi.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi İmam Hatip 
Lisesini 25-15 
ve 25-19'luk setlerle 
2-0 yenerek terfi 
maçlarına katılacak 
ilk takım oldu.
İkinci maçta 
Endüstri Meslek

Lisesi ile Ticaret 
Meslek Lisesi 
karşı karşıya geldi. 
25-22 ve 25-13'lük 
setlerle rakibini 
2-0 yenen Endüstri 
Meslek Lişesi . 
takımı birinci 
lige terfi maçları 
oynamaya hak 
kazanan ikinci

takım oldu.
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi takımı ile 
Endüstri Meslek 
Lisesi takımı 3-4 
Nisan 2009 tarih
lerinde Coşkûnöz 
Endüstri Meslek 
Lisesi spor salonun
da oynanacak 
müsabakalarda 

birinci kümeye 
çıkmak için müca 
dele verecekler.

YILDIZ KIZLAR
Yıldız kızlarda dün 
oynanan maçlarda 
Şehit Etem Yaşar 
İlköğretim Okulu, 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu'nu 

25-ve 25-21’lik 
setlerle 2-0 yendi. 
İkinci maçta 
TSO Gazi İlköğretim 
Okulu takımı 11 
Eylül İlköğretim 
okulu takımını 
25-2Û.ve 26-24'lük 
setlerle 2-0 
yenerek avantaj 
sağladılar.

2i. hafta maçlarım nönetecek hakemler açıklandı
Turkcell Süper 
Lig'de 24. 
hafta maçlarını 
yönetecek 
hakemler 
açıklandı.
Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem 
Kurulu'ndan 

yapılan açıklamaya 
göre, Trabzonspor 
ile Galatasaray 
arasındaki 
haftanın önemli 
maçında Yunus 
Yıldırım düdük 
çalacak.
Ligde 24. hafta

maçlarında 
görevli 
hakemler şöyle: 
BUGÜN
20.00 Fenerbahçe- 
Kocaelispor: 
Mustafa Kamil 
Abitoğlu
* 14 Mart Cumartesi: 

13.30 Konyaspor- 
Gaziantepspor: 
Halis Özkahya 
13.30 Antalyaspor- 
İstanbul Büyük 
şehir Belediyespor: 
Bünyamin Gezer 
15.15 Ankaragücü- 
Sivasspor:

Cüneyt Çakır 
19.00 Beşiktaş- 
Gençlerbirliği: 
Deniz Çoban 
*15 Mart Pazar: 
13.30 Denizlispor- 
Hacettepe: Özgür 
Yankaya
13.30 Eskişehirspor- 

Bursaspor: 
Selçuk Dereli 
15.15 Ankaraspor- 
Kayserispor: 
Fırat Aydınus 
19.00 Trabzonspor- 
Galatasaray: 
Yunus Yıldırım

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te faaliyetini sürdürmekte 
olan otelimizde çalışmak üzere 

konusunda deneyimli
AŞÇI aranmaktadır.

Başvuruların aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur.

AŞKA TERMAL OTEL
Hisar Mah. Kanalboyu Sok.

Tel: 0 224 512 32 00 GEMLİK

9 YAŞ

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden

KfiŞED€ BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK

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

İÇ VE DIŞ 
0T0 YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÖBETÇİ ECZANE
13 Mart 2009 Cuma 
GEMİÇ ECZANESİ 

İstiklal Caddesi No. 48 
Tel: 513 40 52 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NECMİYE BABACAN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

L Gar. Kom. 513 12 06
1 KAYMAKAMLIK ____

■ Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54

1 Emniyet Müd. 28
I _____________ ULAŞIM__________

■ METRO 513 12 12
[ Aydın Turizm 513 20 77
X Süzer Turizm 512 10 72
— Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49

■ Anıtur 514 47 71
■ Kamil Koç 513 35 71

j HASTANELER

TEK Arıza 513 20 66
TEK İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
ilçe Seç. Md. 513 77 73
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
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 Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

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

■ Dsvlst Hastanesi 517 34 00
J Sahil Dev Hast. 513 23 29
_ Mer.Saû Ocaûı 513 10 68

Tomokay Tomografi 513 55 29
■ Uzmanlar Tıp Mrk. 513 go 40

■ __________ TAKSİLER___________
İ 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 KHrfez
• ■■LİK’İN İLK ttOKLOK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3304 
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)

himiii
VENÜS SİNEMASI 
GUNEŞIGORDUM 

H.30-14.00 
16.30 - 19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2 

11.45-14.15 
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Kuruluş:1973

LEDİYE BA

Gemlik’e hizmet için

İBİZ
PARTİSİ

spgemlik.org
VARIZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

14 Mart 2009 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, sağlık ataklarını sürdürüyor

Kursunln’va Astım 
WaMlinsw Merkezi
^^Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, Bursa 
Verem Savaş Derneği’ne Hastane yapılması için arsa ba 
ğışından sonra, şimdi de Rehabilitasyon Merkezi yap
maları için Hazine’ye ait 4 bin 250 metrekarelik deniz 
kenarında bir arsayı 25 yıllığına tahsis etti. Taraflar 
arasında protokol imzalandı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Tıp Bayramı
14 Mart her yıl olduğu gibi bugün de Tıp Bayramı 

olarak kutlanacak.
Bu kutlamanın ülkemizdeki geçmişi çok eskilere 

gider.
Yılın bir günü de sağlıkçıları anımsamamıza 

neden olan bir bayramdır bu.. Devamı sayfa 5’de

Başbakan 
geliyor

AKP Genel Başkanı ve Başbakan 
Recep Tayyi Erdoğan, bugün Bur 
sa’da yapacağı miting nedeniyle 
saat 15.30’da Şehreküstü Fomara 
Meydanı'nda halkla buluşacak. 
Başbakan’ Bursa mitingi önce 
sinde Gemlik’e gelerekl şehir turu 
atarak zaman kalırsa İskele Mey 
danı’nda konuşma yapacak. Daha 
sonra Bursa mitingine gidilecek.

Tıp Bayramı 
bugün 

kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün tüm 
yurtta törenlerle kutlanacak. Tıp 
Bayramı nedeniyle ilçemizdeki 
siyasi partiler, belediye başkan 
adayları ve bazı kurumlar yaptık
ları açıklamalarla, sağlık persone 
linin Tıp Bayramlarını kutladılar.

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

Buluşma
İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Gemlik Temsilciliği seminer düzenledi

Sağ sol...
Ülkede ve dünyada iyi şeyler olmuyor.
Dünyada sömürü düzeni tüm değerlerin 

üzerine çıktı..
Türkiye'de ise ulustan ümmete dönüşüm 

gözleniyor.
Kendilerine dinsel ve etnik ayrıcalıklar ve 

unvan tanıyan bir kısım cüdamlar ülkeyi 
bölmek, parçalamak ve zayıflatmak için 
çabalıyorlar.

Siyasal yaklaşımlar insanlar arasında 
keskin ayrılıklara neden oluyor.

Şiddet..
Kaba kuvvet..
Baskı..
Barışın ve hukukun yerini dolduruyor.
Yıllarca ve hala insanlar sağcı solcu diye 

ikiye bölündüler.
Bilindiği üzere;
Sağ ve sol kavramları Fransa'da ortaya 

çıkmış. O dönemde kralı savunanlar 
meclisin sağ tarafındaki koltuklara, halkı 
savunanlar da sol tarafındakilere oturur
muş.

Böylece sağda oturanlara kısaca "sağcı" 
denirken solda oturanlara da "solcu" den
miş.

Yani oturulan yana göre yakıştırılan bir 
tanımlama.

O yüzden insanları sağcı-solcu olarak 
sınıflandırılmamak gerek..

Zira eğer başka türlü otursalardı bugün 
sağcı dediklerimiz solcu; solcu dedikleri 
miz de sağcı olurdu.

Önemli olan kişinin siyasi kimliği değil, 
düşünceleridir.

Onun için oluşuma insan boyutunda bak
mak daha doğru..

İnsan evrensel değerlere sahip çıkar.
İnsan eşitlikçidir.
İnsan doğası gereği dürüsttür, açık 

sözlüdür.
İnsan barışçıdır.
İnsan emekten yanadır.
İnsan anti-emperyalisttir.
İnsan yurtseverdir.
İnsan şovenizme ve faşizme karşıdır.
İnsan bütün ülkelerin işçilerinin birliğin

den yanadır.
İnsan her tür sömürü ve ayrımcılığa 

karşıdır.
İnsan aydınlanmacıdır.
İnsan gelişimcidir ve değişime açıktır.
İnsan şiddetten hoşlanmaz.
İnsan işbirlikçilerden, gericilerden 

hoşlanmaz.
İnsan arkadan kuyu kazanları sevmez.
Bireysel çıkarların önceliksiz olduğu bir 

evrende yaşamak aslında insanın en doğal 
hakkı.

Bu hakkı birlikte elde edelim ve 
koruyalım.

Çok mu zor?

Seyfettin ŞEKERSÖZ

İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa 
Şubesi Gemlik 
Temsilciliği’nin ev 
sahipliğinde Atamer 
Tesislerinde inşaat 
mühendislerine 
yönelik seminer 
düzenlendi.
Seminerin açış 
konuşmasını yapan 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Gemlik 
Temsilcisi Özkan 
Ateşli, konuşmacı 
olarak Bursa İnşaat 
Mühendisleri Odası 
eski Şube Başkanı 
Necmettin Turan'ın 
katıldığı seminerde, 
"Parsel bazında 
zemin ve etüt rapo 
ru, niçin gereklidir, 
nasıl hazırlanmahdır, 
kimin görevidir" 
konularında bilgiler 
aktarılacağını 
söyledi.

DEPREM
KADER DEĞİL, 
DOĞA OLAYIDIR 
Ateşli, konuşmasın
da; yaşadığımız ken 
tin deprem kuşağı 
üzerinde olduğu, 
1999 depreminde 
17.840 vatandaşımı 
zın hayatını kaybet
tiği, 655.000 vatan
daşımızın da evsiz 
kaldığını düşündü 
ğümüzde İnşaat 
Mühendislerinin ne 
kadar önemli bir 
vazife üstlendiğinin 
bir kez daha ortaya 
çıktığını belirterek,

"Deprem bir kader 
değil, bir doğa 
olayıdır. Üstlenmiş 
olduğu sorumlulu 
ğun bilincinde olan 
İnşaat Mühendisleri 
Odası, yapmış oldu 
ğu etkinlikler ve dü 
zenlemiş olduğu se 
minerlerle üyelerini, 
hem de vatandaşları 
bilinçlendirerek ola 
sı depremlere hem 
can hem de mal ka 
yıplarını en aza indir 
mek gibi çok önemli 
bir vazifeyi yerine 
getirmektedir" dedi. 
Seminere konuşma 
cı olarak katılan eski 
Bursa Şube Başkanı 
İnşaat Mühendisi 
Necmettin Turan, 
Türk milletinin az 
okuduğunu bir kez 
daha dile getirdiği 
konuşmasında hazır 
lanan ve yenilenen 
yönetmeliklerin ne 
dense ilgi gösteril 
meksizin okunma 
dığını ve halen bir 
çok kişinin kendi 
bildiğini uygulamak
ta olduğunu hatır
latarak, "İnşaat Mü 

hendislerinin bir ye 
mini vardır, bu ye 
minde; 'Bana verilen 
mühendislik unvanı
na daima layık olma 
ya; onun bana sağla 
dığı yetki ve yükledi 
ği sorumluluğu bile 
rek hangi şartlar 
altında olursa olsun 
ancak iyiye kullan
maya; yurduma ve 
insanlığa yararlı 
olmaya kendimi ve 
mesleğimi maddi ve 
manevi alanlarda 
yükselmeye çalışa
cağıma namusun ve 
şerefim üzerine ye 
min ederim' sözleri 
vardır. Kapı gibi dip 
lomam var dersiniz, 
bu diploma yetki 
belgesi değildir,

sadece okulu bitirdi 
ğinize dair bir belge 
dir. Okulu bitirdikten 
sonra çalışılacak 
yerlerde en az 10 yıl 
tecrübe kazanılması 
gerekir. Mühendis 
demek tecrübe de 
mektir, tecrübe ol 
mazsa mühendis 
olmaz" diyerek tecrü 
benin inşaat alanla 
rında çalışılarak 
kazanıldığını hatır
lattı. Zemin etüt
lerinin deprem önce 
sinde de var olduğu 
nu hatırlatan konuş
macı Necmettin 
Turan, ancak bunun 
deprem sonrasında 
kesin uygulanır hale 
getirildiğini de 
sözlerine ekledi.

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
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Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, Bursa Verem Savaş Derneği’ne 
Hastane yapılması için arsa bağışından sonra, şimdi de Rehabilitasyon 
Merkezi yapmaları için Hazine’ye ait 4 bin 250 metrekarelik deniz kenarın
da bir arsayı 25 yıllığına tahsis etti. Taraflar arasında protokol imzalandı.

Partizan Vali....

eyfettin ŞEKERSÖZ

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir, geçtiğimiz 
günlerde Bursa 
Verem Savaş 
Derneği’ne "Astım 
Hastanesi" yapılmak 
üzere gösterdiği 
hazine arazisinden 
sonra şimdi de 
Belediye'ye ait 
hizmet alanını 
Rehabilite Merkezi 
yapılmak üzere 25 
yıllığına tahsis etti. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ile Bursa 
Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Necdet Erece 
arasında imzalanan 
protokol ile 
Kurşunlu Belediyesi 
Hizmet Alanı 
olarak imar planına 
işlenen Jandarma 
Karakolu yanındaki 
denize uzanan 
4 bin 250 metre 
karelik alan, atılan 
imzalar sonunda 
Bursa Verem Savaş 
Derneği’ne geçti.

SAHİLDE 
REHABİLİTASYON 
MERKEZİ 
YAPILACAK 
Bayram Demir 
makamında imza
lanan protokol 
öncesinde yaptığı 
konuşmada, daha 
önce gösterdikleri 
hastane alanının 
hazine arazisi 
olduğunu, Kurşunlu 
Belediye Meclisi’nin 
sadece imar 
planında değişiklik

Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir ile 
Bursa Verem Savaş Derneği Başkam 

Necdet Erece arasında protokol imzalandı.

yaptığını belirterek, 
"Dernekten bir 
talep daha geldi. 
Kurşunlu'nun 
havası iyi olduğu 
için hastalara 
yönelik rehabilitas 
yon merkezi 
yapılmak üzere bir 
yer daha istendi. 
Belediye Hizmet 
Alanı olarak imar 
planlarında gözüken 
yeri kendilerine 25 
yıllığına tahsis edi 
yoruz. Bu karar, 
Belediye Meclisimiz 
de karar alındıktan 
sonra Büyükşehir 
Meclisi’nde de 
onaylandı.
Bu tahsisten dolayı 
Kurşunlu halkı 
adına meclis 
üyelerime teşekkür 
ediyorum. 
Kurşunlu'da hem 
hastane hem de 
Rehabilitas yon 
Merkezinin yapıl
masına yardımcı 
olduğumuz için 
çok mutluyuz" 
diye konuştu.

BÖYLE BİR 
BAŞKAN 
UNUTULAMAZ 
Bursa Verem Savaş 
Derneği'nin hizmete 
doymayan bir 
dernek olduğunu 
belirten Dernek 
Başkanı Necdet 
Erece, tahsisten 
dolayı mutlu 
olduklarını belirte 
rek, "Her çaktığımız 
çivi devletimizindir. 
Daha önce bize 
hastane alanı olarak 
gösterilen 7 bin 771 
metrekarelik alanda 
hastane yapacağız. 
Burası hazine arazisi 
olduğu için devlet
ten satın alacağız. 
Herkes biliyor, Kur 
şunlu'nun havası 
özellikle hastaları 
mız için çok iyi. 
Kurşunlu Belediye 
sinden ikinci bir 
talebimiz oldu ve 
Başkanımız bunu 
da olumlu karşıladı. 
Bize deniz kenarında 
kamp ve rehabilitas 
yon merkezi

kurmak için alan 
tahsis ediliyor. 
Bugün 
imzalayacağımız 
bu protokolün 
heyecanını yaşıyo
rum. Derneğimizin 
her yaptığı hizmet 
yöreye yakışmıştır. 
Şunu hatırlatmak 
istiyorum, hastane 
ve rehabilitasyon 
merkezindeki iş 
istihdamı öncelikli 
olarak Kurşunlu'da 
ikamet edenler 
arasından karşılana 
çaktır. Bayram 
Demir'e derneğimiz 
ve hastalarımız için 
teşekkür ediyorum. 
Böyle bir başkanın 
iyilikleri ömür 
boyu unutulamaz" 
şeklinde konuştu. 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram 
Demir ile Bursa 
Verem Savaş 
Derneği Başkanı 
Necdet Erece, 
Derneğin Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven 
ve yönetim kurulu 
üyelerinin de 
hazır bulunduğu 
törende tahsis 
protokolünü 
birlikte imzaladılar. 
İmza töreninden 
sonra duygulu anlar 
yaşadığını ifade 
eden Dernek 
Başkanı Necdet 
Erece, rehabilitas 
yon merkezinin 
inşaatına yakın 
zamanda başlaya
caklarını ve yaz 
sonunda hizmete 
açabileceklerini 
söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun bu iki gerek 
çeyle aldığı karardaki şu ifadeler bir vali 
için üzücü ve düşündürücü:
“Bu kararımız sonrasında da TunçeH’de 

yardımlara devam edildiği, ayrıca, İl Özel 
İdaresi binasında Cumhuriyet Başsav 
cılığınca bir partiye ait pankartların bulun
ması üzerine de yeni bir soruşturmanın 
başlatıldığı anlaşılmıştır.

Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı 
Teşvik Kanunu’na göre, faaliyette bulunan 
vakfın başkanı olan Tunceli Valisi’nin 
YSK’nın seçim düzenine ve dürüstlüğüne 
ilişkin kararlarını uygulamakta gösterdiği 
duyarsızlığın, idari ve disiplin yönünden 
gereğinin takdir ve ifası isteğiyle İçişleri 
Bakanlığı’na bildirilmesi kararlaştırılmış

YSK’nın verdiği karar,Tunceli Valisi için 
ağır ifadeler taşıyor.

Valilik gibi yüksek ve özel bir meslek 
açısından yaralayıcı bir bildirim. Vali Mus 
tafa Yaman’ın düştüğü durum, sadece 
kendisini değil tüm valileri ve Kayma kam
ları düşündürmeli.

Yüksek Seçim Kurulu kararına bir vali 
uymazsa, kim uyacak?

! Vali, kanunları ve yargı kararlarını uygu
lamakla sorumlu biri olarak, “duyarsız” 
davranırsa, diğer kamu görevlileri de al 
dırış etmez.

İmam, cemaat meselesini hepimiz bili 
yoruz.

Valiyi, Belediye başkanından ayıran çok 
önemli özellik, bir siyasi partiyi ve hükü 
meti değil, devleti temsil etmesidir.

Vali, ilin en yüksek mülki amiridir.
O ilde esas itibarıyla cumhurbaşkanını 

temsil eder.
Tıpkı büyükelçilerin yurtdışında devleti, 

cumhurbaşkanını temsil etmeleri gibi.
Bu nedenle de valiler, tam tarafsızlık 

içinde olmak zorundadırlar.
Siyasi faaliyette bulunamayacakları gibi 

hiçbir siyasi partiyle özel bir yakınlık da 
kuramazlar. Nadir atamalar dışında, mesle 
ğe giriş sınavıyla, maiyet memuru olarak 
göreve başlarlar ve devlet aaamı oiaraK 
yetiştirilirler.

Çoğunluğu kalitelidir..
Görev yaptıkları süre boyunca da, çok 

önemli bu özelliklerini korumakla sorum
ludurlar.

Tunceli Valisi’nin “Her eve beyaz bir eşya 
kampanyası”nı seçim sürecinde yürütmesi 
YSK tarafından seçmeni etkileme girişimi 
olarak değerlendirildi.

Ve dağıtımın durdurulması kararlaştırıldı.
Tunceli Valisi’nin, YSK’nın 7 Şubat 2009 

günlü kararından sonra dağıtımı durdur
ması gerekirdi. Ancak dağıtım durmadı.

Vali, YSK’yı değil, Başbakan Recep Tay 
yip Erdoğan’ın sözlerini esas almış oldu. 
Kısaca partizanlık yaptı..

Yaşamım içinde böyle Valiler gördüm. 
Sonları iyi olmadı, kaybettiler.

Valinin görevi, YSK’nın kararını uygula
maktır.

Başbakan’ın da YSK kararının uygulan
masını sağlaması ve uygulanıp uygulan
madığını takip ettirmesi gerekirdi.

Ancak tam tersi uyguladı, hatta Valiyi 
överek hataya sürükledi..

Şimdi bir vali hakkında YSK, İçişleri 
Bakanlığı’na “gereğinin takdiri ve ifası” 
istemiyle başvuruyor.

Bir valinin bu duruma düşmemesi gere 
kirdi. Yanlış şunu yazayım, İç işleri Bakan 
lığı göreceksiniz o da yasaları çiğneyecek 
Partizan valiyi koruyacaktır.

Görüyorsunuz Türkiye’nin temelleri 
böyle çürütülüyor....

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR

Www.sinav.coin.tr__

İnsan en değerli varlıktır.
Devlet, insanı, hayvanı yani canlı 

varlıkları koruyup, en iyi şekilde 
sağlıklı olarak yaşatmakla yüküm
lüdür. Bu nedenle sağlıklı ortamı ya 
ratıp, korumak, doğal varlıkları tahrip 
ettirmemek, ekonomik ve sosyal 
önlemleri almak zorundadır.

Devletin öncelikli görevi koruyucu 
hekimliği geliştirip, yurdun en ücra 
köşelerine kadar yaygınlaştırmaktır.

Bundan 50-60 yıl öncesinde koruyu
cu hekimliğe önem veren devletimiz, 
sıtma, tifüs, trahom, verem, kolera 
gibi salgın hastalıkların üstesinden 
gelebilmiş, vatandaşını koruyup, 
yaşatabilmiştir.

Gelin görün ki, bu gün varılan nok 
ta, ayakta ve yataklı tedavi sağlık hiz 
metlerinin yaygınlaşmış olduğu görül 
mektedir.

Sağlık hizmetleri günümüzde ticari 
bir sektör olmuştur. Adeta hasta müş
teri, hizmet veren de tüccar olmuştur. 
Vatandaş bir noktada parası kadar 
hizmet alabilmektedir.

Devlet, sağlık önemlerinde her ge 
çen gün gerilemektedir.

Hava kirliliği artmış her kış döne
minde onlarca vatandaşımız karbon- 
monoksit gazından zehirlenerek haya 
tını kaybetmektedir. Sularımızın zarar
lı, kimyasal materyaller içerdiği için 
tehlike arzettiği bilim adamlarımızca 
iddia edilmekte ve kanıtlanmaktadır.

Halkın ahm gücü nerede ise tüken
miş halde milyonlarca insanımız işsiz. 
Milyonlarca insanımız açlık ve yoksul
luk sınırlarında yaşam mücadelesi 
veriyor. Gereği gibi beslenmiyor. 
Kredi kartları borçları katrilyonları 
aşmış durumda. Borçlu vatandaşlar 
bunalım içinde intihar ediyor.

Büyük halk kesiminin ruh sağlığı 
önemli derecede bozulmuş durumda; 
çıldırıp, cinnet getirenler eşini, hısım, 
akrabasını, evlatlarını gözünü kırp
madan öldürüyor.

Toplumdaki ekonomik ve sosyal 
bunalım o kadar artmış bir durumda
ki, devlet çare aramak yerine, sorun
ları çözmek yerine bir noktada yükü
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üzerinden atıcı kararlara başvuruyor. 
Sağlık hizmeti adeta özelleştiriliyor.

Devlet sağlık kuruluşlarında hizmet 
veren doktorlar boğaz tokluğuna 
çalışıyor. Sağlıkçılar yitirdikleri bazı 
haklarını elde edebilmek, sorunlarını 
geniş halk kitlelerine duyurabilmek 
için meydanlara çıkıyor, özel hasta- 
hane ve klinikler d^ratten olan ala
caklarını alamadıkları için kapanıyor. 
Ha keza eczacılar da aynı durumda. 
Onlar da halka devlet adına verdikleri 
ilaç bedellerini alamadığı için iflas 
ediyor, eczaneler kapanıyor.

Her geçen yıl, sağlıkta sorunlar 
artarak 14 Martlara ulaşılıyor.

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı...
Türkiye’de modern anlamda ilk tıp 

okulu Tıphane-i Amire (Devlet Tıp 
Okulu) nun Sultan 2. Mahmut tarafın
dan 1827 yılında hizmete konulduğu, 
bugünki İstanbul Üniversitesi'Tıp Fa 
kültesi’nin başlangıcı olan gün.

Sağlık alanında Tıp Bayramı olarak 
kutlanıyor.

Oysa bayram günleri, sevinç ve 
mutlulukların paylaşıldığı mutlu ve 
neşeli insanların her geçen gün arttığı 
önemli günlerdir.

Bugün durum hiç de öyle değil. Ne 
doktorlar mutlu, ne sağlık görevlileri, 
ne eczacılar ve ne de halk mutlu.

Her kesim dertli, endişeli, her kesim 
hüzünlü, yarının kaygısı içinde. Toplu 
mun ruh sağlığı ciddi şekilde bozuk. 
İyi kötü beden sağlığına bir çözüm 
bulunur. Ama ruh sağlığına çözüm?

İnsanoğlu fırlattı mı?
Zor, çok zor. Hele hele yoğun hasta 

bakımı, geçim derdi, uğranılan haka 
ret, fiili tecavüz, cana kast olayları 
altında bunalan doktorlarımız fırlattı 
mı? Yandı gülüm keten helva.

Halka, “Oynatmaya az kaldı, dokto
rum nerde” şarkısını söyletmeyelim, 
kafaları oynattırmayalım.

Halkımızı, sevinçle, neşe ile 
güldürüp oynatalım.

Bayram edelim. 14 Mart Tıp Bayramı 
nedeniyle tüm doktorlara gönül 
dolusu sevgi ve saygılar sunar, dert
siz bir yaşam dilerim.

V

Külıcaın. ' Dernelderle birlikte çalışacağız
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam, ziyaret ettiği 
yerlerde Gemlik'le 
ilgili projelerini anlat
maya devam ediyor. 
Küçük Kumla'da halk
la buluşan Kökçam, 
Gemlik zeytinini 5 
yıldızlı olarak patent 
alıp taçlandıracak
larını ifade ederek 
mahsullerin daha ve 
rimli hale getirilmesi 
için sulama göletleri 
yapılarak zeytinin 
sulanmasını sağlaya
caklarını, bilinçli 
üretim konusunda da 
zeytinciye her zaman 
destek olma sözünü 
vererek Küçük 
Kumla'nın ulaşım 
sorunlarını gayet

iyi bildiklerini ve özel
likle yaz aylarında 
yaşanan ulaşım 
sıkıntısına çözüm 
bulacaklarını da 
kaydetti. Küçük 
Kumla'dan ayrılarak 
Gemlik Giresunlular 
Derneği’ni ziyaret 
eden Anavatan Partisi 
Gemlik Bele diye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam ve beraberin 
dekiler burada Dernek 
Başkanı Dursun Ya

vuz ve dernek üyeleri 
tarafın dan karşılandı. 
Dernek başkanı 
Dursun Yavuz 
yaptığı konuşmada 
belediye başkan adayı 
Engin Kökçam'a 
önceki dönemlerde 
belediye meclisi 
üyeliği göre vin- 
deyken yapmış 
olduğu hizmetlerden 
ötürü teşekkür ede 
rek başarı dileklerini 
sundu.

http://Www.sinav.coin.tr
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Sağlığı bozulmayanlar dok
torun, hemşirenin, sağlık 
memurunun, anestesin, hasta 
bakıcının kıymetini bilmez.

Türkiye’de sağlık politikası 
ne denli bozuk olsa da 
gerçekten hastanelerde ve 
sağlık ocaklarında çalışan 
doktorların işi zor.

Sık rahatsızlanan biri değ i 
limdir.

Ama nüfus kağıdı eskidikçe ufak tefek 
belirtiler kendini gösteriyor.

Zaman zaman çoluk çocuğu 
götürdüğümüz sağlık kurumlarında 
yaşananları gördükçe, doktorların ve sağlık 
persone linin değerini daha fazla önemsi 
yor insan.

Gemlik, sağlık kurumlan açısından ilçe 
nüfusuna yetecek hastaneye sahip değil.

100 bin kişilik bir kentte bir hastane ile 
sağlık hizmeti veriliyor.

Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin 
yatak kapasitesi kentin nüfusuna göre çok 
az.

Bazı branşlarda doktor sayısı fazla 
görülse de, bir çoğunda tek doktorla 
hizmet verilmeye çalışılıyor.

Hastanelerde polikliniklerin önleri hınca 
hınç dolu.

Bazı doktorların tabelalarından yüz 
kişinin üzerinde hasta bakıldığını gösteren 
yazılar görebiliyorsunuz.

Bir doktor en az 60 hastayı muayene edi 
yor.

Tıp Bayramı

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

Bu durum çağdaş ülkelere göre çok 
fazla..

Sekiz saatlik bir çalışma gününde, 
yataklı hastaların kontrolünden sonra kalan 
7 saatte poliklinik yapılıyor.

Doktorların ameliyat günlerini de çıkarır
sanız geriye kalan zaman hastalara kalıyor.

6 bilemedin T saatte, 60-80 hasta bakıl 
dığını düşünürseniz bir hastaya 10 dakika 
bile muayene zamanı yetmez.

Siz buna ne ad verebilirsiniz.
Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluğu gör 

dükçe içim kararıyor.
Bazı branşlarda hastaların günlerce sıra 

alamadığı oluyor.
Yine de doktorlar sabırla bu hastalara 

yetişmeye çabalıyor.
Son yıllarda hasta ve doktorlar açısın

dan AKP hükümeti çok değişik kararlar 
aldı.

Her şeyden önce kırtasiyeyi azalttı.
Teknolojiyi hastanelere taşıdılar.
Sıra almak eskisi kadar zor değil.
Sağlık karneleri kaldırıldı.

İlçemize açılan Sosyal Güvenlik 
Kurumlan, sıkıntıları ortadan 
kaldırdı.

Sağlık personeli, Tabipler Odaları 
yoluyla sorunlarını kamuoyunu 
duyuruyorlar.

Bunlar, hükümetlerce yerine 
getiril mediği için sık sık doktor
ların eyleme gittiğini görüyoruz.

insanları doktorsuz düşünmek 
zor.

Her evde mutlaka bir veya birkaç hasta 
var.

Benim baş ağrılarımın nedeni Boyun 
Fıtğıymış.

Doktorum boynuma boyunduruk verdi.
Bense takmıyorum.
Bu nedenle önceki gün iyi bir zılgıt 

yedim.
“Takmazsan ameliyat masasına 

yatarsın’’ dedi. Dün öğleye dek taktım.
Ama yine çıkardım.
Söz doktor boyunduruğumu takacağım.
Dişimi sıkıp önerilerine uyacağım.
Yoksa başıma nelerin geleceğini biliyo

rum.
Bugün Tıp Bayramı..
Bugün doktorların, hemşirelerin, sağlık 

personelinin günü..
Doktorların üzerimizdeki hakları çok.
Yaşamımızı uzatan, bizleri dertlerden ve 

acılardan kurtaran yine onlar.
Allah, ne onların eline bizleri düşürsün, 

ne de onlarsız bıraksın.
Tüm sağlıkçıların bayramını kutlarım.

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Sevgin flrseven’e Verem 
Savaş Derneği nden plaket
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik, Orhangazi 
ve İznik'teki 
hastalara yönelik 
çalışmaları 
nedeniyle Bursa 
Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven'e 
manevi teşekkür 
plaketi verildi. 
Bursa Verem 
Savaş Derneği 
Başkanı Necdet 
Erece, Bursa ve 
bölgesindeki 
Verem Savaş 
derneklerinin 
şubeleri içinde 
Gemlik şubesi 
kadar başarılı 
çalışmalara imza 
atan olmadığının 
altını çizdiği 
konuşmasında 
manevi değeri 
büyük olan 
teşekkür plaketi 
Kurşunlu Belediye 
başkanı Bayram 
Demir tarafından 
Sevgin Arseven'e 
verildi.

yönetim olarak 
Gemlik'teki kayıtlı 
hastaların yanı 
sıra Orhangazi 
ve İznik'teki 
hastalara da 
giysi ve gıda 
yardımında 
bulunuyorlar.

Sevgin Arseven'e plaketi Kurşnlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir tarafından verildi.

Uzun yıllar Verem 
Savaş Derneği 
Gemlik Şubesi’nin 
çeşitli kademele 
rinde çalışmalar 
yürüten ve daha 
sonra başkanlığa 
getirilen Sevgin 
Arseven,

Kayaoğlu, “Çevre sağlığı için 
önce bilinçlenmek lazım”
MHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
seçim çalışmaları 
kapsamındaki 
gezilerinde 
'Çevre Sağlığı'nın 
önemine değindi. 
Çevrenin korun
ması, iyileştirilmesi, 
geliştirilmesi 
konusunda hisset
tikleri hassasiyeti 
30 Mart sabahında 
hayata geçirecek
lerini ifade eden 
Kayaoğlu, Tabiatı 
koruyanın da, 
kirletenin de insan 
oğlu olduğunu 
belirterek, 
'Öncelikle bilinçlen
mek lazım' dedi. 
Kayaoğlu, “İlçedeki 
çöpleri tehdit 
olmaktan çıkarıp 
Geri Dönüşümlü 
hale getireceğiz. 
Önceliğimiz az 
Atık üretmek, sonra 
bu atıkların geri 
dönüşümünü 
sağlamak, peki

bu nasıl olacak? 
Şehir'e Atık Cam, 
Plastik şişe ve 
Pil Kumbaraları 
yerleştirip halkın 
alışkanlık kazanması 
için çaba göstere
ceğiz. Buralardan 
da toplayıp bunları 
doğadan soyutlaya
cağız. Kullanılma 
yan kağıt, naylon 
vs. atık yağları 
da bir merkezde 
toplamayı düşünü 
yoruz. Gerekirse 
vatandaşın ayağına 
kadar gidip, 

toprakta erimesi 
binlerce yıl alan 
bu zehir içeren 
maddeleri 
tekelimize alıp, 
Arıtan ve 
Ekonomimize 
Geri Dönüşümünü 
sağlayan yetkili 
kuruluşlara teslim 
edeceğiz. Hem 
gelecek kuşaklar 
tehlike unsurunu 
azaltacağız, 
hem de ekonomi 
mize katkı koya
cağız" şeklinde 
konuştu.

OztHtek
"Siırjıedc bir relerde

“Beni 
Türk Hekimlerine 

Emanet Ediniz...”

Doktorlarınızın W Mart 
T^ı Bayramı Kutlu Olsun.».

Hisar Mahallesi Ilıca Altı Mevkii Kumla Bursa vol ayrımı 
Tel: (0 2241513 68 00 - 513 32 46 GEMLİK



BAŞBAKANIMIZ
1 RECEP TAYYİP▼
ERDOĞAN RURSA’DA

14 MART 2009 
CUMARTESİ

SAAT lî.TO'DA 
ŞEHREKÜSTÜ 

(FÖMARA)
MEYDANINDA 
HALKA HİTAP 

EDECEKTİR

TÜM GEMLİKLİ HEMŞEHRİLERİMİZ DAVHLİDİR
Otobüsler, saat12.oo’de Gemlik 

İskele Meydanı ndan hareket edecektir 
AK PARTİGEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI



14 Mart 2009 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

Sağlıklı toplumlar, 
sağlıklı bireylerden oluşur. 

Bitlerin sağlıkları için uğraşan 
doktorlarımızın 

14 Mart Tıp Bayramı 
Kutlu Olsun.

Bayram DEMİR
DEMOKRAT PARTİ 

GEMLİK RELEDİYE RAŞKAN ADAYI

Ma inwiiiilm cıMılıı
ANAVATAN

Doktorlarımızın 14 Mart 
Tıp Bayramı Kutlu Olsun

Candaş Kreş ve 
Gündüz Bakımevi 
minikleri, buzda 
kaymanın tadını 
çıkarıyor.
Minikler, 
AS Merkezi’deki

buz pistinde eğit
menler eşliğinde 
hem buzda kaymayı 
öğreniyor hem 
de eğlenceli 
dakikalar geçiriyor. 
Kreş sahibi

Nesrin Beşe, 
miniklerin buzda 
kayarken çok 
eğlenceli saatler 
geçirmesinden 
mutlu olduklarını 
belirtti.

TEMAA “s^&b^şa
TEMA Vâkfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için, siz de katılın

Engin 
KÖKÇAM

ANAVATAN 
PARTİSİ 
BELEDİYE 
BAŞKAN 
ADAYI
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Gemlikspor için taraftar sahada hulusacak
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör küme 
de son maçına çıka
cak olan Gemlik 
spor, bugün saat 
15.oo’de Altınokspor 
ile karşılaşacak. 
Tüm spor otoriteleri 
tarafından ilk yarıda 
topladığı 2 puandan 
sonra kesin düşe
ceği görüşünden 
sonra yeniden 
yapılanan ve kadro
su değişen Gemlik 
spor ikinci yarıda 
büyük başarı 
göstererek puanını 
21 ’e çıkartarak 
bugünkü maça 
düşme korkusu 
yaşamadan 
çıkacak.

Buyuk bir mucize 
gösteren ve 
düşme hattının 
en altından 
yukarılara yükse
lerek Orhanelispor 
ve Hürspor'u 
altına alan

Gemhkspor Başkanı 
Orhan Koç ve 
yönetim kurulunun 
da hazır bulunacağı 
maçta taraftarlar 
tribünleri süsleyerek 
takımlarına 
destek verecekler. 

Gemlikspor, 
başkanı Orhan Koç 
ve yönetimiyle

hiçbir yerden destek gelecek sezona
almadan kümede 
kalmayı başararak

daha güçlü bir kadro 
ile hedefliyor.

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!
TAPU TAKİP İŞLERİ YARILIR

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_ _ _ _ _ _ _ _  
Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazh Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _

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 

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
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

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenKLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tanitim KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER »KATALOGLAR 

DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYBİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK ■ REKLAMCILIK 

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

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SULEYMAN CAN

ABONE OLDUNUZ MU?
mı... .linininin» ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Tel: (0.224] 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te faaliyetini sürdürmekte 
olan otelimizde çalışmak üzere 

konusunda deneyimli
AŞÇI aranmaktadır.

Başvuruların aşağıdaki adrese 
yapılması rica olunur.

AŞKA TERMAL OTEL
Hisar Mah. Kanalboyu Sok. 

Tel: 0 224 512 32 00 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

HASAN ORHAN

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

NECMİYE BABACAN

Gemlik Kaymakamlığından aldığım yeşil kart 
S? sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

GÜLSEHER TABAK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

MERAL TORUN

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TORNAN VİP OTO YIKRMfl

Ticaret Borsası 
Van Yol Üzeri 

GSM: 
(0532)5119728

MÜBETÇİ ECZANE
14 Mart 2009 Cumartesi 

SAĞLIK ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 2 

Tel: 513 03 63 GEMLİK
15 Mart 2009 Pazar 

ÇAMLICA ECZANESİ 
Semerciler Yokuşu No : 16/A 

Tel: 513 11 48 GEMLİK

L

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye TTO
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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 qq 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
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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)D METRO 513 12 12

Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esada; 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 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 OO

1 ■
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HASTANELER
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 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

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

Gemlik Körfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3305 

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 
GUTOEŞI GÖRDÜM

11.30-14.00
16.30- 19.00-

21.15 
KECEFİVEDİK2

11.45-14.15 
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon
(Tel :51333 21)



Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet İçin • DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ «YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET. ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ« GÜLER YÜZLÜ VESEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
16 Mart 2009 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu üyeleri toplanarak, Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya götürülme konusunu görüştü

1M Milli Mı İİtf
Bursa’nın ikinci üniversitesinin Gemlik 

te teknik üniversite adı altında kurulması ha 
ünde Gemlik’te bulunan Hukuk Fakültesi’nin 
Uludağ Üniversitesi Bursa Kampüşüne taşın
ması haberleri üzerine toplanan GÜYAD kuru
cular kurulu, bunun Gemlik halkına saygısız 
hk olacağını belirterek, engellenmesi için 
çalışmalar başlattı. Haberi sayfa 7’de

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Hukuk Fakültesi Gemlik’in hakkı..
Gemlik halkı, Sunğipek arazisine üniversite kurul

ması için örnek bir mücadele sergileyerek, bu 
arazinin Uludağ Üniversitesi’ne verilmesini sağladı.

Asım Kocabıyık gibi bir yurtsever de yüksek okul 
ve hukuk fakültesini yaptırarak olayı perçinledi.
• Devamı sayfa 5’de

flNflP Genel Başkam Gemlilı'ie
ANAP Genel Başkanı Salih Uzun, seçim çalışmaları 
kapsamında Gemlik’e geliyor. Bugün saat 10.30’da 
Gemlik girişinde Belediye Başkan adayı Engin 
Kökçam ve İlçe Başkanı Ferhat Kurt ile partililer 
tarafından karşılanacak olan Uzun, İstiklal 
Caddesi’nden Balıkpazarı’na kadar yürüyerek, esnafı 
ziyaret edecek. ANAP Genel Başkanı Salih Uzun’un 
partililer ile birlikte halkın sorunlannı dinleyeceği ve 
daha sonra ise Orhangazi’ye geçeceği bildirildi.

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

Buluşma M Mıi MBiwiii
Boğaz dokuz boğum...

Gemlik yerel seçimlere hazırlanıyor.
Adaylar halk kantarında kaç okka geldik

lerini görecekler.
Yani perçem düşecek kel. görünecek.
Önemli olan seçim çalışmaları sırasında 

öne sürülenlerin yaşama geçirilebilmesi.
Bizim ülkemizde ne yazık ki beyanla ayan 

hep ters çalışıyor.
Karakolda söylenen doğrular mahkeme 

de biçim değiştiriyor.
Bizi beş yıl süreyle yönetmeye aday olan 

ların söylemlerine bakılacak olursa Gemlik 
önümüzdeki beş yıl içinde neredeyse 
yeniden yapılanacak.

Hele AKP'nin adayı Cemal Aydın Ay 
bey'in seçim sath-ı mailinde çantasından 
saçılanlara bakıldığında sanki Gemlik 
imarsız tımarsızdı..

Eeee adama sormazlar mı?
Son on yıldır Gemlik'i yöneten siyasal 

yapı desteğini nereden alıyordu.
Yelkenlerini hangi rüzgarla dolduruyor

du.
Siz Büyükşehir Belediyesi İmar Komis 

yonu Başkanı sıfatınızla Gemlik için kaç 
çivi çaktınız.

Onun için konuşurken dikkatli olmak 
gerek.

Aynı Umurbey'in hal-ı hazırdaki Belediye 
Başkanı şimdinin Gemlik Belediye Başkan 
adayı Mehmet Fatih Güler gibi.

Güler'in tanıklık ettiğim konuşmalarından 
edindiğim izlenim;

Bir kere iki konunun dışında asla söz 
vermiyor.

Vaatte bulunmuyor.
Televizyonlarda, kahvelerde yapacakla 

rım anlatırken ayağını yere basıyor.
Meydan projesi de..
Balıkhane projesi de..
Konut projesi de..
Takım arkadaşlarıyla birlikte hayal ettik

lerinin bir yansıması sadece..
Güler'e göre asıl karar halkla birlikte tartı 

şılarak yaşama geçirilecek.
Zaten Güler'in iki vaadinden birisi de her 

girişimi halkla birlikte gerçekleştirmek.
Diğeri de Belediye olanaklarıyla Gemlik'e 
iki okul kazandırmak.

Onun dışında ..
Somut, gerçekleşebilir projelerden söz 

ediyor.
Bir de..
Ve bence asıl önemli olan da görev yap

tığı iki seçim döneminde, Umurbey'de 
beldeye ve topluma kazandırdıkları..

Gemlikli için Güler'in Umurbey'e kattığı 
değerler olumlu göstergeler.

Ancak...
Yine de Gemlik..
Büyüktür ve ciddi bir rant kapısıdır.
Çıkarlarına düşkün olanlar asla önlerine 

konulan engellerden hoşlanmayacaktır.
Güler'e ve ekibine düşen hep Gemlik'in 

ve Gemlik'te yaşayanların geleceğini ve 
çıkarını gözetmektir.

Marmarabirlik, 
Bursa Tarım İl Mü 
dürlüğü ile ortaklaşa 
toprak ve yaprak 
tahlil laboratuvarı 
kuruyor. Hürriyet 
semtindeki İpekbö 
cekçiliği Araştırma 
Enstitüsü binası bu 
iş için tahsis edildi. 
Binanın bakım onan 
mı Tarım İl Müdür 
lüğü tarafından 
yapılacak, teknik 
donanım ise Marma 
rabirlik tarafından 
sağlanacak.
Laboratuvarda 
Marmarabirlik ortak
larına indirimli ve 
öncelikli hizmet 
verilecek.
Hürriyet semtinde 
bulunan ve uzun 
yıllar İpekböcekçiliği 
Enstitüsü olarak 
hizmet veren 
bina, zeytin 
laboratuvarına 
dönüştürülecek. 
Bir süre önce 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanhğı'ndan 
Maliye Bakanlığı'na 
devredilen ve 
Kozabirlik'e kirala 
nan bina, yeniden 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı'na geçti. 
Zeytin Laboratuvarı 
oluşturulmak üzere 
Bursa Tarım İl Mü 
dürlüğü'ne İl Özel 
İdaresi tarafından da 
500 bin lira ödenek 
ayrıldı.
Tarım İl Müdürlüğü 
de, Marmarabirlik'e 
başvurdu. Binanın 
bakım ve onarımını 
tamamlandıktan 
sonra, personeli de 
Tarım İl Müdürlüğü 
tarafından karşılana 
cak laboratuvarın 
ekipmanlarının da 
Marmarabirlik tarafın

Marmarabirlik yöneticileri, Tarım İl Müdürü Hüseyin Yıldızer ile 
birlikte zeytin laboratuvarına dönüştürülecek olan İpekböcekçiliği 

Araştırma Enstitüsü binasını inceledi.
dan sağlanması yö 
nünde anlaşmaya 
varıldı.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi Taviloğ 
lu, yönetim kurulu 
üyeleri Kemal Dinç, 
İbrahim Aksoy ve 
Genel Müdür İsmail 
Muzaffer Eren, Tarım 
İl Müdürü Hüseyin 
Yıldızer ile birlikte 
halen boş duran 
İpekböcekçiliği 
Araştırma Enstitüsü 
binasını gezdi. 
Tarım İl Müdürü 
Hüseyin Yıldızer, 
devlet ve Türkiye'nin 
en büyük sivil çiftçi 
organizasyonların
dan biri olan Marma 
rabirlik ile ortaklaşa 
kurulacak laboratu- 
varın, Türkiye'de bir 
ilk olacağını söyledi. 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, bölge

zeytin üreticisinin 
yıllardır eksikliğini 
hissettiği laboratu- 
varı hizmete 
sokmak için fırsat 
doğduğunu söyledi. 
Binası Tarım 
Bakanlığı tarafından 
sağlanan laboratu- 
varın teknik 
ekipmanını 
Marmarabirlik 
olarak sağlama 
kararı aldıklarını 
ifade eden Taviloğlu, 
"Zeytin üreticileri 
m iz, nasıl bir toprak
ta üretim yaptık
larını, bu laboratu- 

varda yaptıracakları 
tahlille öğrenebile
cek, gereken 
gübrelemeyi buna 
göre yapacak.
Aynı zamanda 
yaprak tahliliyle 
de hangi tür ilacı, 
ne miktarda kullan
ması gerektiğini 
de öğrenecek. 
Tahlil ücreti, 
Marmarabirlik 
ortaklarına 
indirimli olacak, 
bedeli ise hasat 
döneminde ürün 
bedelinden tahsil 
edilecek" dedi.
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Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik Orhaniye Mahallesi Maltepe Sokak’ta meydana gelen 
olayda, bisiklet tamirciliği yapan Emin Teker işyerinde ölü bulundu. 

Teker’in ölüm sebebi otopsi sonucunda belli olacak.
Gemlik’te bisiklet 
tamirciliği yapan 
kişi, 64 yaşındaki 
şahıs işyerinde 
henüz bilinmeyen 
sebeple hayatını 
kaybetti.
Cumhuriyet 
savcısı, tamircinin

M aranasıntla amsiıırMCB ele aeciriMi
Bursa'nın
İnegöl ilçesinde 
jandarma ekipleri 
tarafından 
düzenlenen 
operasyonda, 
at arabasında 
esrar ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye . 
göre, İnegöl

iMsıiHi lılaıianın elemim gasp illi
Bursa'nın İznik 
ilçesinden telefonla 
sipariş verdiği 
lokantadan gelen 
servis elemanını 
gasp eden şüpheli 
yakalanarak 
adli makamlara 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, İznik ilçesinde 
faaliyet gösteren 
bir et lokantasına 
telefonla sipariş 
veren M.H.A (30) 
isimli şahıs, belir
tilen yere gelen

4 liin ölüme nalnız hasına direnıli
Bursa'da yalnız 
yaşayan 85 yaşında
ki Fikriye Salman, 
4 gün önce abdest 
almak isterken 
düşüp kalçasını 
kırdı. Yerinden 
hareket edemeyen 
Salman kendisinden 
haber alamayan 
komşularının 
polise haber 
vermesi sonucu 
düştüğü yerde 
acılar içersinde 

ölümünü 
'şüpheli' bularak 
soruşturma 
başlattı.
Edinilen bilgiye 
göre, Orhaniye 
Mahallesi Maltepe 
Sokak’ta bisiklet 
tamirciliği yapan 

ilçesi İsaören 
köyünde 
uyuşturucu 
madde satıldığı 
yönündeki bilgi 
üzerine harekete 
geçen güvenlik 
güçleri, F.K.'nın 
kullandığı at 
arabasını durdurdu.

servis elemanını 
bıçakla tehdit 
ederek 260 TL'sini 
gasp etti.
İlginç olay şöyle 
gerçekleşti: İlçe 
merkezinde faaliyet 
gösteren bir et 
lokantasına telefonla 
sipariş veren M.H.A. 
isimli şahıs, belir
tilen adrese sipariş 
getiren A.B.'yi 
karşıladı. Servis 
elemanı A.B.'ye 
evlerinin az ileride 
olduğunu belirterek, 

kıvranırken bulundu. 
Yalnız yaşayan 
Fikriye Salman, 
geçen abdest 
almak için gittiği 
lavobada 
dengesini kaybe 
derek sırt üstü 
düştü. Hiç evlen
mediği öğrenilen 
Salman, hareket ede 
mediği için düştüğü 
yerden kalkıp, akra
balarından yardım 
isteyemedi.

Emin Teker (64), 
işyerinde hayatını 
kaybetti.
Olay yerine gelen 
polis ekipleri 
çevrede güvenlik 
önlemi aldı. 
Cumhuriyet savcısı, 
Teker’in ölümünü

Zanlının üzerinde 
yapılan aramada 
48 gram esrar 
ele geçirildi. 
Cumhuriyet 
savcısının izniyle 
zanlıya ait evde 
yapılan aramada 
600 gram kubar 
esrar, 620 gram 

parayı ödemek 
için kendisini de 
motosikletine 
alarak evlerine 
götürmesini istedi. 
Daha sonra 
A.B.'yi zeytinlik 
bir alana götüren 
M.H.A. isimli zanlı, 
burada cebinden 
çıkardığı bıçakla 
A.B.'yi tehdit ederek 
260 TL parasını 
yağmaladı. M.H.A. 
isimli zanlı ayrıca 
işletme sahibinden 
de para istedi.

Fikriye Salman 
kendisinden haber 
alamayan komşu
larının polise 
haber vermesi 
sonucu bulundu. 
Çilingir 
ile kapıyı açan 
polis ekipleri yaşlı 
kadını acı içersinde 
kıvranırken buldu. 
Çağrılan ambulans 
ile Çekirge Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırılan

'şüpheli' buldu. 
Ölayla ilgili 
soruşturma 
başlatılırken 
Teker’in kesin 
ölüm sebebi 
yapılacak 
otopsi sonucu 
belli olacak.

kenevir tohumu 
ve 2 adet

tabanca bulundu. 
Olayla ilgili 
F.K. ve H.K. isimli 
2 kişi gözaltına 
alınırken, konuyla 
ilgili soruşturma 
sürüyor.

İşletme sahibinin 
ihbarı ile harekete 
geçen jandarma 
ekipleri, gasp 
zanlısı M.H.A.'yı 
kısa sürede 
yakaladı.
Lokantanın kayıt
larını incelemeye 
alan jandarma 
ekipleri, kamera 
kayıtlarından 
şüpheli M.H.A.'yı 
tespit etti. M.H.A. 
sorgusunun ardın
dan adli makamlara 
sevk edildi.

Salman’ın kalçasının 
kırıldığı ve aşırı 
su kaybettiği 
tespit edildi.
Serum takıldıktan 
sonra hastaneye 
yatırılan Salman 
tedavi altına 
alındı. Doktorlar 
yaşlı kadının 
yaşlılık ve su 
kaybından dolayı 
hayati tehlikeyi 
atlatamadığını 
açıkladı.

Ben buyum!...
Sayın okurlarım; sizlerle biraz dertleşe 

yim.
Yetmiş yaşından sonra bu işe soyun

dum..
Köşe yazarlığı aslında zor meslekmiş..
Kolayca kimseye kendinizi sevdiremiyor- 

sunuz..
Köşesinde methiyeler döktürerek, yalaka 

lık yaparak mevki ve menfaat kapmak 
isteyenler için işler kolay., (o zamanda 
adınız yalakadır)

Bence köşe yazarı kimsenin göz yaşına 
bakmamalıdır.

Dürüst ve tarafsız olmalıdır.
Dimdik, eğilmeden.
Kimse ile ense -tokat dost olup, kızınca 

da elinde ki kaleminden kin dökülmemeli, - 
düşman olmamalıdır.

Gelelim bu köşe yazarlığı denen işin 
anayasasına...

Bizlerin hedef tahtası iktidarlardır..
Evet iktidarlar..
Onların yanlışlarını, hatalarını bulup, 

bunları halkın gözüne sokmalıdır. 
Acımasızca yazmalı, suya tirit yazılarla 
boşuna sütun doldurmamak, söyleyeceği
ni, vereceği mesajı açık dağdaki çobanın
da anlayacağı cümlelerle kısa olarak vere- 
bilmelidir.

Açıkçası, İktidarın yaptığı iyi işlerden de 
vatanın, cumhuriyetin has evlatlarından da ı 
köşemde yer oldukça ara sıra bahsederim,

Ama çocuklar altın -pırlanta ile uğraşır
sa, bunu da davul - zurna eşliğinde 
köşeme oturturum.

Doğrusunu söylemeliyim; bizler aykırı 
gidenlerdeniz..

Her gün iktidarın, hükümetlerin açığını 
ararız..

Bulunca da mesleki mutluluğa ereriz..
Bu mesleğin, köşe yazarlığının anayasa 

sı, “yalakalık - yağdanlıhk” değil, açık 
aramadır.

İktidardakiler isterler ki onları göklere 
çıkaralım, yağlayalım - ballayalım, istedik
lerini yazalım..

Sayın okurlarım; yağı - balı bu krizde 
ben bulamıyorum ki ey iktidardakiler 
sizlere süreyim.

Onun için biziere darılmayın ey yalayıcı 
lar, koltuk peşindeki adaylar, ihalelerden 
zengin olanlar, üst düzeyde akrabası 
sayesinde liste başına kurutanlar..

Eğer kendimden eminsem; kimseden 
korkmadan, bir kuruş para almadan, gör 
düğüm, öğrendiğim şeyleri açıkça 
yazarım..

Dönekte derim, rüşvetin belgesi olmazda 
derim, partilerde, belediyelerde dönen fırıl
dakları da korkmadan yazarım, yazacağım
da..

Bunlarda 75 yıllardan sonra benim muzır
lıklarım.

Fırıldaklar isterler ki onlara destan yaza
yım.

Kusura bakmayın fırıldaklar ben buyum..

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR 
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Ercüment ESEN

CHP’liler Tıp Bayramı m kutladı
CHP Gemlik Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler ve Belediye Meclis 

üyesi adayları, hastane ve sağlık ocaklarında görevli doktorların Tıp 
Bayramını kutladıktan sonra Gemlikspor’un maçını izledi.

Demokrat Parti Bele 
diye Başkan adayı 
Bayram Demir, ilçe 
Başkanı Yavuz Alem 
dar ile meclis üyeleri 
nin de katıldığı 
seçim ziyaretlerini 
hızlandırdı.
Havanın güzel olma 
sini fırsat bilen 
Demir, Atatürk ve 
Emin Dalkıran Kor 
donlarını dolaşarak, 
yolda yürüyen 
vatandaşların 
sorunlarını dinledi.
Demir, "Verdiğim 
sözlerin arkasın- 
dayım. Hayallerimi

değil, inandıklarımı 
söylüyorum "diyerek 
kordon boyunda 
dolaşan vatandaşlar 
ile esnaftan

destek istedi.
DP’liler daha sonra 
İlçe Stadyumunda 
oynanan Gemlikspor 
maçını izlediler.

CHP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Mehmet Güler ile 
CHP Gemlik belediye 
meclis üyesi adayları 
14 Mart Tıp 
Bayramı’nı kutladı. 
CHP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Mehmet Güler ile 
CHP Gemlik 
Belediye meclis 
adayları, 
Gemlik'teki hastane 
ve sağlık ocaklarını 
geze rek, sağlık 
çalışanlarını ziyaret 
ettiler ve 14 Mart 
Dünya Tıp Bayramını 
kutladı.

ESNAFI ZİYARET 
ETTİLER 
MAC İZLEDİLER 
Güler aynı gün ilçe 
mize gelen CHP 
Bursa milletvekili 
Abdullah Özer, 
çarşı esnafını 
da birlikte ziyaret 
ederek sohbet ettiler. 
Sahildeki gazinoları 
da gezen CHP'liler, 
ardından Gemlik 
spor'un maçını

tribündeki 
Gemlikspor 
taraftarlarının 
arasından izlediler. 
Bu arada CHP'li

gençler tribündeki 
Gemli sporlular'a 
CHP tarafından 
yaptırılan Gemlikspor 
atkılarını dağıttılar.

Aygiin, “Gemlik için göreue hazırız”
Saadet Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği "Fark Var" gecelerinin ilki muhteşem görüntülere 

sahne oldu. Büyük bir coşku ve heyecana sahne olan gecede yoğun katılım dikkatleri çekti.
Saadet Partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatı, Saadet 
Partisi'nin 2009 yerel 
seçimleri seçim kon- 
septi kapsamında 
"Gemlik'te Fark Var, 
Saadet Var" isimli 
gecelerden ilkini Akar 
Düğün Salonu’nda 
gerçekleştirdi.
Yoğun katılımın oldu 
ğu ve büyük coşku
nun yaşandığı progra
ma; Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Recep 
Aygün, Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kan adayı Zekeriya 
Yılmazgöz, Saadet 
Partisi Genel İdare 
Kurulu üyesi ve se 
çim işlerinden sorum
lu genel başkan yar 
dımcısı Bursa eski 
milletvekili Ahmet 
Sünhetçioğlu, Genel 
Başkan Yardımcısı ve 
Giresun eski milletve 
kili Turan Alçelik ile 
birlikte çok sayıda

partili iştirak etti. 
Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün, 
Gemlik'e hizmet için 
göreve hazır olduk
larını belirtti.
29 Mart günü belediye 
yönetimine geldik
lerinde gerçekleştin 
len çalışmalarla 
Gemlik'te aç ve açıkta 
kimsenin kalmaya
cağına işaret eden 
Aygün; öncelikli 

olarak sosyal beledi 
yecilik faaliyetlerine 
hız vereceklerinin 
altını çizdi. En kısa 
sürede aşevi, huzure
vi ve barınma evini 
faaliyete geçirecek
lerini belirten Recep 
Aygün; "Bu sosyal 
projelerin yanında 
ivedilikle ilçemizin 
imar planlarını ele alıp 
özellikle inşaat sek
törüne canlılık getire

ceğiz. Bu ilçemizde ki 
işsizlik sorununun 
çözümünde de önemli 
bir katkı sağlayacak
tır" şeklinde konuştu.
Yerel yönetimde fark 
var, saadet var diyen 
Recep Aygün; “Milli 
Görüş belediyeciliği 
He diğerleri arasında 
kocaman bir fark var 
olduğunu belirtirken; 
Rant belediyeciliği ile 
hizmet belediyeciliği 

arasında fark var, 
saadet var. Mazeret 
üretmekle sorunları 
çözmek arasında fark 
var, saadet var.
Yolsuzluğa bulaşanla 
yolsuzluğa göz açtır
mayan arasında fark 
var, saadet var.
İsraf edenle hizmet 
eden arasında fark 
var, saadet var.
Sana rağmen verilen 
kararla senin kararın 

ara sında fark var, 
saadet var. Yandaşı 
düşünenle şehri için 
çalışan arasında fark 
var, saadet var. 
Sorumsuz yönetimle 
sorumluluk sahibi 
olan arasında fark 
var, saadet var" 
dedi.
Aygün konuşmasının 
sonunda "Gemlik'in 
yıldızlan" ismini 
verdiği ekibini 
oluşturan belediye 
meclis üyesi aday
larını sahneye davet 
ederek hep birlikte 
salonu dolduran 
kalabalığı selamladı. 
"Saadet Partisi 
Gemlik ilçe teşki
latının gerçek
leştirdiği "Gemlik'te 
fark var saadet 
var" gecelerinin 
İkincisi 
20 Mart Cuma günü 
Pembe Köşk 
Düğün Salonunda 
yapılacak.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.cQm

http://www.gemlikkorfezgazetesi.cQm
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Hukuk Fakültesi Gemlik’ten götürülemez.
Geçmişte Gemlik Belediye 

Başkanı Mehmet Turgut’un 
Sunğipek arazisini Uludağ Üni 
yersitesi’ne vermek istememesi 
üzerine oluşan toplumsal muta
bakat ve demokratik muhalefet 
bu arazinin eğitim ve sağlık için 
kullanılmasını sağladı.

Geçen süreçte beklenmedik 
gelişmelerle ilçemize 6 meslek 
yüksek okulu ve hukuk fakültesi açıldı.

Uludağ Üniversitesi’ne bağlı olarak hizmet 
veren, Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık 
Yerleşkesi’nde bir de Denizcilik Fakültesi açıla
cak.

Belediye Başkanı Turgut, bu işi üstlendi.
Yakında inşaat ihalesi yapılacak.
Biri 115 yataklı, biri 85 yataklı iki yurt yapımı 

devam ediyor.
300 öğrenci, Yerleşke’de eğitim ve öğretimi

ni sürdürüyor.
Türkiye’nin AB yasaları öğreten tek Hukuk 

Fakültesi yine bu Yerleşke içinde yer alıyor.
Bu bina, Hukuk Fakültesi inşaatı olarak 

planlanmış, içinde bilgisayar laboratuvarları 
olan, internet bağlantıları bulunan, duruşma 
salonu olan tek yapı..

Hukuk Fakültesi’nin Dekanlık binası ise 
Atatürk tarafından temeli atılan tarihi bina 
restore edilerek yeniden yapıldı.

Ve de fakülteye girişte bir yıl İngilizce 
öğretilen tek fakülte..

Geleceğin en güzel üniversitesi olmaya 
aday bir Yerleşkemiz var.

Bu yerleşkede meslek yüksek okullarını 
yaptıran Asım Kocabıyık Beyefendi, ardından

Hukuk Fakültesi’ni de yaptırdı.
Denizcilik Fakültesi’ni de yapacaktı ama bir 

ad nedeniyle kırdılar onu.
Gemlik’e bu Yerleşkeyi kazandıran asıl 

kahraman eski Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran’dır.

Yurtkuran Hoca, emekli olurken, Gemlik 
Yerleşkesi’nin Bursa’nın ikinci üniversitesi ola
cağını duyurmuştu.

Yerine seçilen yeni rektör Prof. Dr. Mete 
Cengiz Bey de bunun 2010 yılına kadar gerçek
leşeceğini belirtmişti.

Hatta, yurt temel atma töreninde, Gemlik’e 
Teknik Üniversite kuracaklarının müjdesini ver
mişti.

Bu şimdi gerçekleşiyor.
AKP’li Bakanımız Faruk Çelik, son günlerde 

yaptığı konuşmalarında bunu sık sık dile 
getiriyor.

Bursa’nın ikinci Üniversitesi’nin Gemlik’te 
kurulacağını, üçüncü üniversitenin de Vakıf 
Üniversitesi olacağını söylüyor.

Bunlar sevindirici haberler ama sevindirici 
olmayan ise Teknik Üniversite açıldığında 
Gemlik Hukuk Fakültesi’nin Bursa kampüsüne 
taşınacağı söylentileri.

Gemlik halkı bunu kabullenemez.

Mudaanya’ya söz verilen Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin Bursa’ya taşın
ması gibi, Hukuk Fakültesi’ni bir sena
to kararı ile oldu bittiye kimse getire
mez, getirmemeli.

Öğrendiğime göre, Bursa’dan 
Gemlik’e gelip giden hukukçu hocalar, 
bu fakültenin Gemlik’te olmasını uygun 
bulmuyorlarmış!

Rektör Mete Cengiz’e gide gele,
Gemlik Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya getiril 
meşini enpoze ediyorlarmış!

Buna ayıp denir.
Gemlik bir kez, Bursa’nın bir merkez ilçesi..
Bursa ile Gemlik arası ulaşım Uludağ Üni 

versitesi kampüsünden daha kolay.
Binaları Türkiye’nin hiçbir yerinde bulun

mayan modern bir bina..
Beyefendilerin keyfi neden kaçıyor acaba?
Bursa’dan Gemlik’e gelmek zorlarına mı 

gidiyor?
Ortada yapılmış protokoller var.
Her bir protokol, hukuki bir belgedir, bağ 

/ayıcıdır.
Hukukçu hocalar bunu bilmiyorlar mı?
Kısacası Gemlik halkı, Hukuk Fakültesi’ne 

sahip çıkıyor ve Bursa’ya taşınmasına izin ver
meyecek.

Gemlik’te Bursa’nın ikinci üniversitesi kuru
lacaktır.

Bence adı Teknik Üniversite değil, Gemlik 
Üniversitesi olmalıdır.

Cumartesi gün bunun için toplandık.
Hukuk Fakültesi’ni Bursa göndertmeye- 

ceğiz.
Ey! Gemlik halkı, mücadeleye hazır olun.

Mulu Own.«
Sen İstersen hiç bir 
şey hayal değildir

m 
Jo

MHP
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Vı ■ ■

Küresel ekonomik 
krizin olumsuz etkisi 
işsizlik ve kısa çalış
ma ödeneği başvu
rularına yansıdı. 
Ocak ve Şubat 
aylarında işsizlik 
ödeneği için toplam 
148 bin 383 kişi, 
başvuruda bulundu. 
Yılın ilk iki ayında 
işsizlik ödeneğine 
yapılan başvuru 
sayısı 2002 ve 
2003'teki yıllık 
başvuru sayısını 
geride bıraktı.
İşsizlik ödeneğine 
yapılan başvurular 
2002'de 93 bin 
642'de, 2003'de 142 
bin 475'de kalmıştı. 
Yılın ilk iki ayında 
işsizlik ödeneği 
başvurusunda 
bulunanların 114 bin 
722'sinin ödeneği 
hak ettiği, 33 bin 
661'inin ise hak 
etmediği belirlendi- 
Öte yandan, Kasım 
2008'den 6 Mart 
2009’a kadar 1501 
firma, 135 bin 23 işçi 
için kısa çalışma

talebinde bulundu. 
Yapılan incelemeler 
sonunda Kasım, 
Aralık, Ocak ayların
da 131 firmanın 
talebi kabul edildi ve 
18 bin 442 kişi kısa 
çalışma ödeneğin
den yararlandı. 
İncelemelerde 49 
firmanın 4 bin 304 
işçiye yönelik kısa 
çalışma talebi ise 
kabul edilmedi.
Bunun yanında 76 
firma kısa çalışma 
taleplerinden 
vazgeçti.İŞKUR, 6 
Mart itibariyla 1245 
firmanın kısa çalış

ma taleplerini 
incelemeye devam 
ediyor.

144 KİŞİNİN 
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 
BİTTİ
Bu arada, geçen ay 
İŞKUR'a 69 bin 817 
kişi işsizlik ödeneği 
için başvuruda 
bulundu. Şubat 
ayında çeşitli neden
lerle 1965 kişinin 
işsizlik ödeneği 
kesildi, 144 kişinin 
işsizlik ödeneği 
ise bitti.
Şubat ayında işsizlik 
ödeneğine en çok 

başvuru İstanbul'
dan geldi.
İstanbul'da geçen 
ay işsizlik ödeneği 
için 25 bin 177 
kişi başvuru yaptı. 
İstanbul'da 
işsizlik ödeneği için 
yapılan başvurular 
toplam başvuruların 
yüzde 36'sını buldu. 
İşsizlik ödeneği 
başvurularında 
İstanbul'u 6 bin 
388 başvuruyla 
İzmir, o bin 527 
başvuruyla 
Bursa, 4 bin 89 
başvuruyla Ankara, 
3 bin 254 baş 
vuruyla Kocaeli, 2 
bin 603 başvuruyla 
Tekirdağ izledi. 6 
ildeki başvuruların 
toplam başvuruya 
oranı ise yüzde 
67'ye ulaştı.
Öte yandan, 
Şubat ayında 
49 bin 105 kişiye 
işsizlik ödemesine 
devam edildi. İstan
bul'da 15 bin 732 
kişiye işsizlik 
ödeneği verildi.

MeıeııoloilM
zirai don uyarısı

Yurdun büyük 
bölümünde, 
bu gece "zirai don" 
beklendiği bildirildi. 
Meteoroloji 
işleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan "Zirai Don 
Uyarısı"nda, Türki 
ye'nin soğuk 
havanın etkisinde 
olduğu belirtildi. 
Soğuk hava 
nedeniyle bu gece 
Edirne ve Kırklareli 
çevrelerinde, Çanak 
kale, Balıkesir, 
Bursa, Bilecik, 

kıyı şeridi hariç 
Ege ve Akdeniz'de, 
İç Anadolu'da, 
Batı ve Orta 
Karadeniz'de ve 
iç kesimlerde "zirai 
don" beklendiği 
kaydedildi.
16 Mart 2009 gecesi 
de kıyı şeridi hariç 
tüm yurtta "zirai 
don” olacağı 
uyarısı yapıldı. 
Uyarıda, dondan 
zarar görecek 
üreticilerin gerekli 
tedbirleri alması 
istendi.

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 3ROKGRİ
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
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

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik'te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 _______
Yeni SöJöz 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 dToğâlgazli VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
körfez MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

KONUT KREDİLERİNE ARACILIK YAPILIR-
Te l : 513 24 74 Fax: 514 10 21
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Gemlik Üniversite Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurucu üyeleri toplanarak, Hukuk Fakültesi'nin Bursa'ya götürülme konusunu görüştü

'Mıılı lilıesi Buısa'ya a Mleıtf
Uludağ Üniversite- 
si’ne bağlı olarak 
ilçemizde açılan 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa kampüsüne 
kaldırılacağı haber
leri üzerine toplanan 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği kurucu üye 
leri, Gemlik halkının 
buna izin vermeye
ceğini söylediler. 
Cumartesi günü 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Dernek 
Başkanı Hasan 
Başaran’m daveti 
üzerine toplanan, 
kurucu üyeler, 
AKP hükümeti 
tarafından 
Gemlik’e kurulması 
düşünülen Bursa’nın 
ikinci üniversitesi 
olan Teknik Üniver
site kurulduğunda, 
Gemlik Sunğipek 
Asım Kocabıyık 
Yefleşkesi’nde, 
işadamı Asım 
Kocabıyık tarafından 
yaptırılan Hukuk 
Fakültesi’nin 
Bursa Merkez 
kampüsüne taşı
nacağının konuşul
duğunu, bu görüşün 
son günlerde sık 
sık tekrarlandığını 
söyleyen Dernek 
Başkanı Hasan 
Başaran, "Teknik 
Üniversite’nin 
Gemlik’te kurul 
masına Gemlik 
halkı karşı değil.

ama Hukuk Fakülte 
si’nin de Gemlik’ten 
Bursa’ya götürül
mesine razı 
gelemeyiz.” dedi. 
Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ni buna 
örnek gösteren 
Başaran, konunun 
görüşülmesi için 
bu toplantının 
düzenlendiğini 
söyledi.
Kaymakam Mehmet 
Baygül’ün de 
katıldığı toplantıda, 
Sunğipek Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksek Okulu eski 
Müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Koruk 
çu da bulundu. 
Derneğin kurucu 
üyelerinden olan, 
Uludağ Üniversitesi 
eski Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, 
veteriner Fakültesi 

eski Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Batmaz, 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt, sivil 
toplum kuruluş 
larının başkanları 
yaptıkları konuş
malarda, Gemlik’te 
hizmete giren 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa’ya taşınması- 
naa Gemlikliler 
olarak razı 
gelmeyeceklerini, 
bu konuda yeni 
Rektör Prof. Dr. Mete 
Cengiz ile görüşme 
yaparak böyle 
bir girişim varsa 
karşısında Gemlik 
halkının toplumsal 
muhalefeti ile karşı 
karşıya kalacağının 
iletileceği belirtildi.

PROTOKOL VAR
Sunğipek arazisinin 
Uludağ Üniversite

sine devredilmesinin 
protokolünde 
Gemlik’e bir Hukuk 
Fakültesi açılması, 
meslek yüksek 
okulları açılması 
yanında, yataklı has
tane ve lise açılma 
sının bulunduğunu 
söyleyen konuşma 
cılar, Hukuk Fakülte 
si’nin Gemlik’ten 
Bursa’ya götürülme
si halinde Meslek 
Yüksek Okulları ile 
Hukuk Fakültesini 
Gemlik’e kazandıran 
işadamı Borusan 
Holding kurucusu 
Asım Kocabıyık’a 
karşı saygısızlık 
yapılacağını, 
kendisinin rencide 
edileceği gibi, 
Hukuk Fakültesi 
binasının Türkiye’de 
ilk kez içinde 
mahkeme salonu 
bulunan çağdaş 

bir Hukuk Fakültesi 
projesiyle yapıldığı
na dikkat çektiler. 
Yapılan açıklamalar
da, binaları 
yapan Asım 
Kocabıyık Eğitim 
ve Kültür 
Vakfı’yla yapılan 
protokolde de 
binaların başka 
amaçla kullanıla 
mayacağının 
hükme bağlandığı 
da belirtildi. 
Konuşmacılar, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırıl
masının Gemlik 
halkına yapılacak 
büyük bir ayıp 
olacağını da 
söylediler. 
Teknik Üniversite 
içinde Hukuk 
Fakültesi’nin de 
kalabileceğini dile 
getiren konuşma 
cılar, öğrencilerine 
hukuk öğretmekte 
olan hocaların 
hukuku çiğnemeden 
bu düşüncelerinden 
vazgeçmeleri 
çağrı sında 
bulundular. 
Gazetemiz 
yazarlarından İnan 
Tamer de konuş
masında, Üniver
sitenin eski senato
sunun aldığı bir 
kararı yeni senato
nun değiştirmek 
istemesinin devletin 
devamlılık ilkesine 
de ters olduğuna

dikkat çekti.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı 
Kemal Akıt ise 
konuşmasında, 
Türkiye’nin en güzel 
yerinin Uludağ 
Üniversitesi’ne 
üniversite yapılması 
için verildiğini 
belirterek, "Yeni 
Rektör Prof. Dr. 
Mete Cengiz Bey, 
Gemlik’te yaptığı 
konuşmada 
Gemlik’e Bursa’nın 
ikinci üniversitesinin 
kurulacağını belirt
miş, hatta tarih 
bile vermişti.
Hukuk Fakültesi 
Gemlik’in prestij 
fakültesidir.
Biz, Bursa’nın 
ikinci üniversitesinin 
Gemlik’te kurulma 
sini istiyoruz.
Ama, Hukuk 
Fakültesi de 
burada kalmalı. 
Madem Bursa ile 
birleştik, Bursa’nın 
bir parçası olduk, 
bu farklı görüşler 
niye. Bursa merke 
zinden Uludağ 
Üniversitesi’ne 
daha yakınız.’’ 
şeklinde konuştu. 
Toplantıda tüm 
sivil toplum kuru
luşları ve siyasi 
partilerle görüşülme
sine, ayrıca 
Rektörle konuşul
masına karar 
verildi.

aybey tlen Bahihane krizine ara istasyon coaımu
Gemlik Balıkçılar 
Derneği’ni ziyaret 
eden AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Çemal Aydın 
Aybey, yasalardan 
kaynaklanan sorun
lar nedeniyle Gemlik 
Balık Hali'nin 
Bursa'ya kaldırıldı 
ğını belirterek, 29 
Mart sonrası Balıkha 
nenin Gemlik'e 
yeniden getirileceği
ni müjdeleyerek, 
"Sîzlerin bu sıkın
tısını ben de pay
laşıyorum. Balık 
Halleri deniz kıyısın
da olmalı. Bunun 
için en uygun yer 
Gemlik'tir. Bursa 
Büyükşehir Belediye

Başkan Adayımız 
Recep Altepe ile bir
likte göreve gelir 
gelmez, Gemlik Balık 
Halini yeniden ilçe 
mize getireceğiz. 
Bunun için öncelikli 
olarak ara istasyon 
kurulması formülünü 
hayata geçirmeyi 
düşünüyoruz. Siz 

hiç merak etmeyin, 
Gemlik'e daha mo 
dem bir balık halini 
biz yeniden sizlere 
sunarız" dedi.
İlçe Başkanı Oktay 
Kahveci ve partililer 
ile birlikte dernek 
lokalinde başkan 
Hüseyin Dalarel ve 
balıkçılarla bir araya 

gelen Aybey, sine- 
vizyon gösterimli, 
megavizyon pro
jelerini anlatırken, 
Gemlikli balıkçının 
en büyük sorunu 
haline gelen balık 
hali konusunda da 
yüreklere su serpti. 
Kent Meydanı proje
si, Ulaşım Sorunları 
na yönelik acil eylem 
planları, Mahalle 
Statüsüne dönüştürü 
len Küçük Kumla, 
Umurbey ve Kurşun 
lu'ya yönelik hizmet 
programları, İş ve 
istihdam sorununa 
yönelik çözüm pake 
ti, TOKİ, Terme Kaplı 
ca Projesi, Derelerin 
ıslahı ve turizme açıl 

ması, Teknik Üniver
site ve Uludağ Üni 
versitesi'nin gelişimi 
ne yönelik planlar ile 
ilçeye yapmayı plan
ladıkları lise ve ilköğ 
retim okulları konu 
sunda bilgiler sunan 
Aybey, Gemlik iske
lesini turizme aça
caklarını, Marina'nın 
yanı sıra, inşası de 
vam eden balıkçı 
barınağının da geliş 
tirilip, genişletilerek 
ilçe balıkçısına yakı 
şır hale getirecekleri
ni söyledi. Gemlik 
girişine ve Anfi tiya
tro ile birlikte inşa 
edeceği Kayıkhane 
Mevkiindeki yeni 
iskeleye de balık 

lokantaları oluştura
caklarını vurgulayan 
Aybey, mega-vizyon 
projelerinin yanı 
sıra, Recep Altepe 
Başkanlığındaki 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin ilçeye 
yönelik yatırımsa! 
projeleri ile taahhüt 
ettiklerini ivedilikle 
yaşama geçirebile
ceklerini savundu. 
Aybey, "Gemlikli 
balıkçımıza, Gemlik'e 
yakışan bir hali 
ivedilikle yapabiliriz. 
Gemlikli daha taze, 
bozulmamış, bol 
ve daha ucuz balık 
yiyecektir. Bunun 
sözünü veriyoruz" 
diye konuştu.
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Genılikspor sezonu mafiluMyetle kapadı

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Süper Amatör küme 
A gurubunda düşme 
korkusunu geçtiği 
miz hafta atlatan 
Gemlikspor, kendi 
evinde oynadığı 
sezonun son 1 
maçında Altınok 
şpör'a 1-0 yenildi. 
İlçe stadında oyna 
nan maça taraftan 
ilgi gösterirken, DP 

Belediye Başkan 
Adayı Bayram Demir 
ve CHP belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler’de Gemlik 
spor'a destek 
verenler arasında 
yer aldılar.
Sön maçında 
taraftarına galibiyet 
hediye etmek 
isteyen Gemlikspor, 
oyunun başlama 
vuruşuyla birlikte 

rakip kale önünde 
gol aramaya 
başladı. 18. dakika
da sağdan gelişen 
atakta ceza sahasın
da boş bırakılan 
Sezen kafayla topu 
Gemlikspor ağlarına 
göndererek 
Altınokspor'u 1-0 
öne geçiren golü 
attı. Yediği golden 
sonra bir çok 
pozisyona giren kır

mızı beyazhlar bek 
lenen golü bula
mayınca ilk yarı 
1-0 rakip takımın 
üstünlüğüyle 
sona erdi. 
İkinci yarıda gol 
kaçırma yarışına 
giren Gemlikspor, 
önce beraberlik 
ardından galibiyet 
golünü bir türlü 
bulamayınca 
sahadan 1-0 yenik 

ayrılarak sezonu 
mağlubiyetle 
kapadı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Şamet Mutlu, 
İsmetcan Biltekin, 
Ebu Talip Özmen, 
GEMLİKSPOR : 
Mehmet Demir, 
Şerkan, Sezgin, 
İsmail, Kadir, 
Hakan, Hasan,

(Mehmet Kurtoğlu) 
Ahmet, (Emre) 
Murat Mercan, 
Hamdi, (Murat Tali) 
Özgür, 
ALTINOKSPOR : 
Muhammet, Ahmet, 
Fatih, Halim, Ekrem, 
Şeman, Erdem, 
Sezen, Necati, 
(Uğur) Muzaffer, 
Yavuz, (Mertcan) 
GOL : Dk. 18. Sezen, 
(Altınokspor)

Gençler kazanmayı seviyor 4-1

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Birinci amatör 
küme gençler 
ligi 3. grupta üst 
sıraları hedefleyen 
Gemlikspor, 
dün oynadığı 
Duaçınarıspor 
maçını 4-1 kazandı. 
Maça rakibine göre 
daha iyi başlayan 
Gemlikspor, 12. 
dakikada Samet'in 
attığı golle 1-0 
öne geçti. 17. 
dakikada Alican'la 
durumu 2-1 yapan 
kırmızı beyazlı 
gençler, 28. 
dakikada kazanılan 
penaltıyı Gökhan'la 
gole çeviremeyince 
ilk yarı 2-0 kapandı.

İkinci yarıda yine 
üstün bir oyun 
sergileyen 
Gemlikspor; farkı 
açamazken rakip 
Duaçınarıspor 48 
dakikada kazandığı 

penaltı atışını 
Muhammet Fatih'le 
durumu 2-1 yaptı. 
64. dakikada maçın 
en iyi oyuncusu 
Samet, attığı golle 
Gemlikspor'u 3-1

öne geçirerek 
rahatlattı. 75. dakika
da Murat'ın attığı 
şık golle durumu 
4-1 yapan 
Gemlikspor ilerleyen 
dakikalarında farkı 

artıramayınca maçı 
4-1 kazandı.
SAHA :
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Cengiz Korucu, 
Akın Kardeşler,

Emre Memiş, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, Vey 
si, (Recep) Mehmet, 
Hasan, Adnan, (Du 
han) Murat, Gökhan, 
Samet, Alican, 
(Selim) Ömer, 
DUAÇINARISPOR : 
Alper, Nuh, 
Kahraman, Mehmet, 
Ercan, Anıl, 
Muhammet Kızmaz, 
Muhammet Bayrak, 
(Güven) Ömercan, 
(Oğuz) Emrah, 
Muhammet Fatih, 
(Ferdi, 
GOLLER : Dk. 12-64 
Samet, 17. Alican, 
75. Murat, (Gemlik 
spor) Dk. 48. Muham 
met Fatih, 
Duaçınarıspor) 



16 Mart 2009 Pazartesi
Gemlik KHrffe*

Otomobil fiyatları 
ucuzlayacak

Otomotive ÖTV teş 
viki müjdesi üreti
ciyi de tüketiciyi de 
heyecanlandırdı. 
Pakete göre 1600 
motor bir araçtan 
alınan ÖTV yüzde 
34'den yüzde 18.5'e 
indirilecek. Bu indi 
rim sayesinde araç 
fiyatlarının 4-5 bin 
lira ucuzlayacağı 
tahmin ediliyor.
Kriz ortamında 
Türkiye ithalatının 
gözbebeği olarak 
tanımlanan otomo
tiv sektöründe iç ve 
dış satışların durma

noktasına geldiği 
belirtiliyor.
Ocak ve şubat ayı 
üretim verilerine 
bakıldığın da 
sektör firmaları 
kelimenin tam 
anlamıyla "ölü" bir 
süreçten geçiyor. 
En fazla ihracat 
yaptığımız Avrupa 
ülkelerinde de ciddi 
daralma ve tüketim 
isteksizliği yaşanır 
ken bu durum en 
çok da Türkiye'de 
üretim yapan oto
motiv firmalarını 
etkiliyor.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN.TİC. LTD. ŞTİ. 

Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

Manisa Batı Kışla’dan aldığım askeri 
kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür.

SERDALYETİŞGEN

o- Sival Gürün ilçesinden aldığım nüfus cüz- 
>*- danım ile Alaşehir’den aldığım ehliyetimi, 

BUSEP Serbest Bölge giriş kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür. FAHRİ ATMACA

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP 0T0 YIKflMfl

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532151197 28

NÖBETÇİECZANE
' ______ \ ; ? - ''
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SENA ECZANESİ 

D.Sııbaşı Mh. Ş. Mehmetçik 
Sok. No : 1 

Tel ; 513 01 02 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

!
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 'll O
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. 3^3 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 qq 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
ilçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 5-13 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

B 
E
B 
1

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

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 KErfez
' GEBLİK’İN İLK OOKLOK SİYASİ SAZIYSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3306 
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)

VERÜS SİNEMASI 
GllfiESI GÖRDÜM 

11.50-14.00 
16.30 ■ 19.00-

21.15 
RECEP İYEDİR 2

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için • DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 YAPMAYACAĞIZ «YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET ALANDA, 

VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
M KILACAĞIZ «BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER

KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
I ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ

M HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ« GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 

B B Mi B DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM
■B İB BC I K ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ

______ | Bb BW BI B HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ
spgemlik.org

Gemlik Körfez ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
17 Mart 2009 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Son günlerde artan kontör dolandırıcılığı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü cep telefonlarına mesaj gönderiyor
|CHP|

IlIlMHlIltllM İW W
^Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşları kontör 
dolandırıcılarına karşı uyarıyor. Cep telefonlarına 
gönderilen SMS ile vatandaşları uyaran Emniyet 
Genel Müdürlüğü yetkilileri, çeşitli bahanelerle kon
tör göndermenizi isteyenlara karşı dikkatli olun
masını ve kendilerinin kamu görevlisi olduğunu söy 
leyen vatandaşlara itibar edilmemesini istedi. 3’de

Kadri güler
kadri_guler@hotmail.com

O bd us man olmak...
Seçimler yaklaştıkça sokakta yürüyemez 

oldum.
Tanıyanlar yanıma yaklaşıp, seçimleri kimin 

kazanacağını soruyorlar.
Sanki elimde bir ölçü aleti var, kimin 

kazanacağını biliyorum. Haberi sayfa 5’de

Bursa Beionda öliiiîilü kaza
Dün, saat 09.00 sıralarında Cihattı Köyü yolu üzerinde 
bulunan Bursa Beton Çimento Tesisleri’nde meydana 
gelen kazada, Süleyman Karakoç adlı şahıs iş maki- 
naşı çarpması sonucu öldü. İşyerinde meydanda 
çalışan Şener Kırlak’ın (35) kullandığı araç geri 
giderken, sürücünün arkada bulunan Süleyman 
Karakoç’u görmeyerek çarpması sonucu, çimento 
işçisi olay yerinde can verdi. Kaza ile ilgili soruşturma 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı.

bATIH MEHMET UULER 
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

tecröbe^^R>
aynın DEMİ

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

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

Buluşma
Körfez... balık... zeytin...

Gemlik deyince akla ne geliyor.
Körfez..
Zeytin, zeytinyağı..
Balık..
Küçük Kumla.. Büyük Kumla..

Karacaali.. Narlı.. Haydariye.. Umurbey..
Muratoba.. Hamidiye.. Katırlı.. Şükriye...
Fındıcak.. Gençali..Kurşunlu.. Denizle 
doğayı kucaklayan verimli topraklar..

Gemlik içiyle dışıyla cennetten bir 
köşe..

Ama...
Bu cennetten köşe..
Har vurulup harman savrularak, kaynak 

lar hoyratça ve acımasızca kullanılarak, 
önce griye sonra kahverengiye dönüştü.

Şimdi..
Zeytin Akhisar’dan..
Zeytinyağı Edremit’ten,
Balık Karadeniz'den gelir oldu..
Hak mı?
Hukuk mu?
Gemlik İnsanına reva mı?Daha doğrusu 

insana reva mı?
Sanayi..
Evet..
Ancak..
Tarımdan..
Balıkçılıktan geçimini sağlayamayan 

Gemlik insanına hiç olmazsa sanayiden 
pay eşit olarak ayrılsa..

Serbest Bölge.
Sanayi işletmeleri..

| Limanlar..
Çalışanlarını..
Tedarikçilerini..
Gemlik dışından sağlıyor.
Dolayısıyla ..
Gemlik’in doğal kaynaklarını tüketen 

sanayi kazancını Gemlik’e hak ettiği 
oranda yansıtmıyor.

Burada iş yerel yöneticilere düşüyor.
Arzu edilen..
Gemlik’in..
Çağdaş, yaşanılabilir bir kent haline 

dönüştürülmesi..
Tarımdan da..
Balıkçılıktan da...
Sanayiden de...
Eşit oranda pay alabilir konuma getiril 

mesi..
Doğal olarak kent ekonomisinin 

güçlendirilmesi..
Eğer..
Gemlik kendisine ait olan rantı kendi 

içinde bölüşemez ve kentli yurttaşına 
aktaramazsa giderek zayıflamaya 
mahkûm kalacak.

Yerel seçimler bu rantın değer
lendirilmesi ve dağılımı açısından da 
çok önemli..

Yurttaş oyunu verirken..
Kentin olanaklarını kente yansıtacağın

dan emin olduğu adayları dikkate almalı..
Yani..
Vicdanını cüzdanına yeğ tutanlara 

yönelmeli....

Imm MI Mim MM
Anavatan Partisi Genel Başkanı Salih Uzun, Umurbey’de belde halkıyla 

konuşurken ANAP’ın yerel seçimlerde gerçek kimliğini göstereceğini söyledi.
Bayar’ın anıt mezarını ziyaret eden Uzun, Gemlik’te Grup Aile Çay 

Bahçesinde partililerle biraraya geldi.
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı Salih 
Uzun, Gemlik’e yap
tığı ziyarette partili 
lerle bir araya gelir 
ken, Umurbey'e de 
giderek Celal Ba 
yar'ın anıt mezarına 
çiçek sundu. 
Salih Uzun, Umur 
bey'de bir süre va 
tandaşlarla sohbet 
ettiği kahvehanede 
zeytin ekmek yedi 
ve Anavatan Partisi' 
nin "Halkın partisi" 
olduğunu vurgula
yarak gerçek kimliği
ni seçimlerde gös 
tereceğini söyledi. 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı eski 
Adalet Bakanların 
dan Oltan Sungurlu, 
Genel Başkan 
Yardımcıları Cenk 
Tunçsiper ve Baki 
Mert, Anavatan Parti 
si Büyükşehir Beledi 
ye Başkan adayı 
eski bakanlardan 
İlhan Aşkın, Anava 
tan Partisi MTYK 
üyesi Orhan Efe, 
II Başkanı Ahmet 
Kömbe, İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt, Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Engin Kök 
çam, Sakarya Bele 
diye Başkan adayı 
Hasan Balkan, 
Osmangazi Belediye 
Başkan adayı Fatma 
Fatoş Öztürk, İnegöl 
Belediye Başkan 
adayı Yücel Sarıca, 
Gürsu Belediye Baş 
kan adayı Ahmet 
Karagüzel ile il ve 
ilçe yönetimlerinin 
katılımıyla 
Umurbey'e gelen 
Anavatan Partisi

Genel Başkam 
Salih Uzun, burada 
parti liler ve vatan
daşlar tarafından 
çiçeklerle karşılandı. 
Daha sonra 3. Cum 
hurbaşkanı Celal 
Bayar’ın anıt mezarı
na gelen Sahil Uzun, 
partililerle birlikte 
çiçek sundu. 
Anıt mezardan 
ayrılan Uzun, 
kahvehaneye girerek 
va tandaşlarla 
sohbet ederek, 
Anavatan Partisi'nin 
rahmetli Özal 
zamanında "halkın 
partisi" olarak gös
terdiği yükselişi 
yeniden kazana 
cağından kimsenin 
kuşkusu olmaması 
gerektiğini savundu. 
Umurbey'den ayrı 
larak Orhangazi 
ilçesinde düzenle
nen mitinge katılan 
Anavatan Partisi 
Genel Başkanı 
Salih Uzun, 
mitingin ardından 
Gemlik’e gelerek 
Grup Aile Çay

Bahçesinde 
partililerle bir araya 
geldi. Vatandaşlarla 
bir süre sohbet eden

ve hatıra fotoğrafları 
çektiren Salih Uzun, 
daha sonra ilçeden 
ayrıldı.

>4 ®

günün menüsü
cbimjlö^ bir1

Gemlik Karfez
- «tiılvlı ut cûııoı ıl»ıl çınını

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

'Gemlik Körfez' internette ww.gemlikkorfezgazetesi.com
w 1AQIISÖNÜN (ORSASI ÇtFTlİK KEBABI AYRAN EKMEK KADAYIFI PwV V

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mııııılıra toı w Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Emniyet Genel 
Müdürlüğü, 
cep telefonlarına 
gönderdiği SMS 
ile vatandaşları 
kontör 
dolandırıcılığına 
karşı uyardı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
gönderilen 
mesaj şöyle: 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nce 
(EMG) gönderilen 
ve kontör 
dolandırıcılığına 
karşı uyarı 
niteliğindeki kısa 
mesajda, "Sizi 
arayarak kendilerini 
kamu görevlisi

Araçların bilgilerini çalıntı araçlara 
kaydettirerek satan şebeke çökertildi

Çaldıkları otomo 
bitlerin ruhsat 
bilgilerini kazalı, 
perte ayrılmış hasar
lı araç bilgileriyle 
değişti rerek 
piyasaya sattıkları 
belirlenen Ti kadın 
17 kişilik oto hırsı
zlık şebekesi çöker
tildi. İstanbul, 
Samsun, Ankara, 
Kocaeli ve Ordu'da 
eşzamanlı düzenle
nen 'Lodos-16' 
adlı operasyonda 
gözaltına alınan 17 
zanlı adliyeye sevk 
edilirken, ele geçir
ilen yüksek modelli 
104 aracın incelen
mesine devam 
edildiği bildirildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi'nden yapılan

olarak tanıtan 
ve çeşitli bahane 
lerle kontör 
göndermenizi 
isteyen kişilere

itibar etmeyiniz" 
denildi.
Son günlerde 
sıkça rastlanan 
kontör dolandın

açıklamaya göre, 
çalıntı araçların 
piyasada satıldığı 
yönündeki bilgi üze 
rine Bursa Oto Hır 
sizlik Büro Amirliği 
ekipleri harekete 
geçti. Yaklaşık 4 ay 
süren çalışmaların 
ardından ’Lodos-16’ 
kodadh çalışmayı 
başlatan polis, 
İstanbul, Ankara, 
Kocaeli, Ankara, 
Bursa ve Ordu'da 
eşzamanlı operas 
yon başlattı. 
Düzenlenen operas 
yonlarda liderliğini 
Selim G.'nin (40) 
yaptığı 17 kişilik oto 
hırsızlık şebekesi 
çökertildi. 
Operasyonda Selim 
G., Ali G. (59), Hasan 
G. (45), Murat G.

(27), Aydın G. (25), 
Ali E. (349, Turan K. 
(30), Ömer R. (33), 
Gül T. (27), Kadir Ş. 
(44), Ercan Ç. (33), 
Tuncay Naki Ş. (29), 
Volkan K. (30), 
Hüseyin G. (28), 
Faruk Y. (60), oğlu 
Fatih Mehmet Y. (38) 
ve Murat I. (28) 
gözaltına alındı.
Özel yöntemlerle 
change yaptıkları 
tespit edilen zan
lıların tamirci, servis 
ve sigorta şirket
lerinden kazaya 
karışmış, perte 
ayrılan ağır hasarlı 
araçları alarak, 
bu araçların ruhsat 
bilgilerini aynı 
modelde çalıntı 
araçlara kaydetti 
rerek dolandırıcılık 

alığında kendilerini 
kamu görevlisi 
olarak tanıtan kişiler, 
önceden tespit 
ettikleri telefon 
numarasını arayarak 
veya çağrı bırakarak 
vatandaşlardan 
en yakın petrol 
istasyonu, 
market veya 
telefon bayisinden 
kontör almalarım 
istiyorlar.
Mağdurlardan 
aldıkları kontör 
şifrelerini 
bilgisayarlarına 
yükleyen 
dolandırıcılar, 
bu kontörleri parça 
parça satıyorlar.

yaptıkları belirlendi. 
Sorgulamalarının 
ardından zanlılar, 
'Suç işlemek 
amacıyla örgüt 
kurmak, örgüte 
üye olmak, oto 
hırsızlığı, çalıntı 
araçları hasarlı 
araçlara uyarlayarak 
change yapmak, 
sahtecilik, nitelikli 
dolandırıcılık, 
hırsızlık malını 
bilerek satın almak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.
Operasyon kap
samında zanlıların, 
anı yöntemle 
piyasaya sattıkları 
yüksek modelli 
104 aracın incelen
mesine uzman 
polislerce devam 
ediliyor.

Mmı onuldular; 2D malı

Sözde aydınlar!...

Ergenekon operasyonuyla ilgili başından 
beri söylemek istediğim soruşturmanın bir 
psikolojik harbe dönüştüğü.

Ancak bütün bunlar yapılırken, 'Çeteleri 
temizliyoruz' bahanesine sığınarak masum 
insanların damgalanmasına, telafisi olma 
yan hataların yapılmasına, insanların onur 
larının kırılmasına, halk tabiriyle 'kurunun 
yanında yaşın da yanmasına' isyan ediyo
rum.

Yaşadığımız son yirmi sene içinde, Tür 
kiye Cumhuriyeti'nin bölünmesine, yıkılı 
yor olmasına karşı çıkmayanları, Türki 
ye'nin yeniden tasarlanmasına isyan 
etmeyenleri de kabullenemiyorum.

Özellikle de bu ülkenin düşünen sınıfı 
(aydınları), ülkenin dinamosu ve en temiz . 
pak insanları olması gereken

Üniversitelileri, öğretmenleri, medyası.
Bu ülkenin vicdanının sesi olmalı...
Bence bu insanlar, temeli henüz otur

mamış bir sınıf hala..
Bu yetişkinler için en önemli şey kendi 

durumlarını korumak.
Yaşadıkları toplum üzerine düşünmek, 

kafa yormak ve gerçekleri yorumlamak 
gibi ağır okuma gerektiren zor işlerle uğ 
Taşmıyorlar. Tam da bu yüzden de bu 
ülkenin karar vericileri olan bu insanların 
kafası karışmış olmalı.

Karar vericiler düşürülünce, kitleler de 
peşinden gelir...

İmajlar bu süreçte etkili oldu bu insanlar 
üzerinde.

Siyasilerin dediğine değil, nasıl 
göründüğüne baktılar...

İmajını kendilerine yakın bulmadıkları 
isimlerin kamu oyu önünde karalanmaları
na da ses çıkarmadilar..

Çünkü Türkiye'nin geleceğine ilişkin 
öngörüleri sığ ve yüzeyseldir..

Ayrıntıya hakim olmadıkları, olmak 
istemedikleri, okumayı ve bilgi edinmeyi 
yorucu buldukları için imajlara göre karar 
vermek işlerini kolaylaştırır.

Yaratılan psikolojik harbin mimarlarını, 
yalakalarını anlıyorum.

Kimileri çok para kazandı, şöhretleri 
arttı..

İtibarı yerlerde sürünen basın artıklarına 
gün doğdu.

Bu tarz herhangi bir ilişiği olamayan, 
aslında saf ve temiz insanlarımızın onlarla 
aynı saflarda yer almasının sebebini 
merak ediyorum.

Bir menfaat, nakit beklentileri yok..
Peki ne var?
Olsa olsa cehalet olabilir, bilgisizliktendir 

diyorum...
Türkiye'nin hala en temiz vicdanlarına 

sahip olması gerektiğine inandığım bu 
insanlara sesleniyorum.

Biraz düşünün, uyanın, çocuklarınız 
düşünün sonra çok geç olacak....

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında, 
Neşehir Ertuğrul 
gazi Anadolu 
Lisesi öğrencilerinin 
de aralarında 
bulunduğu 20 
kişi yaralandı.

Yaralılar 
hastaneye 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'dan 
Yenişehir 
Ertuğrulgazi 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerini

Yenişehir'e götüren 
İbrahim Dalkıran 
idaresindeki 
16 UR 403 otobüs, 
Otosansit kavşağını 
geçtikten sonra 
tekstil işçilerini 
taşıyan otobüsle 
çarpıştı. Feci 
kazada büyük 

şans eseri ölen 
olmazken, hafif 
şekilde yaralanan 
10'u öğrenci 
toplan 20 kişi 
çeşitli hastanelerde 
tedavi edildi.
Kazayla ilgili 
başlatılan soruştur
ma sürüyor.

KAŞ€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) S13 96 83 Fax : 513 35 95

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Men gençlere kahvaltı CHP'niı köıı BtUleri süıiımr

AKP İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci 
ile Belediye 
Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey, 
seçim sürecinde 
yaptıkları özverili 
çalışmaları 
nedeniyle gençlik 
kolları üyelerine 
sabah kahvaltısı

verdiler.
Milton Kapalı 
Salonu’nda 
düzenlenen sabah 
kahvaltısına İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ile Belediye 
Başkan adayı 
Cemal Aydın Aybey 
ve gençlik kolu 
üyeleri katılırken, 

Kahveci ve Aybey, 
gençlerin devam 
eden seçim 
çalışmalarında 
gösterdikleri 
başarılı çalışmalar 
nedeniyle kendilerine 
teşekkür etmek 
amacıyla sabah 
kahvaltısı düzenledik
lerini söylediler

CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler 
başkanlığındaki CHP 
Gemlik İlçe Yönetimi 
ve İl Genel Meclisi 
Adayları; Katırlı, 
Muratoba ve İslam 
köy'deki vatandaşları 
ziyaret etti. 
CHP İlçe Başkanı 
Cem Güler, 
Türkiye'de iki ana 
siyaset anlayışının 
şekillendiğini, bunlar
dan birisinin, din 
iman diyerek halkı 
soyan ve Türkiye'nin 
tüm varlıklarını 
satarak yandaşlarını 
ihya eden AKP 

siyaset anlayışı, 
diğerinin de büyük 
Atatürk 'ün "köylü 
milletin efendisidir" 
ve "bağımsızlık 
benim karakterimdir" 
diyen Cumhuriyet 
Halk Partisi'nin 
siyaset anlayışı 
olduğunu söyledi. 
CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Cem Güler, 
toplum yararına 
örgütleşerek dernek 
kurmayı düşünen ide
alist gençleri görmek
ten büyük mutluluk 
duyduğunu söyley
erek, CHP olarak; 
derneğin kuruluşu 

aşamasında yasal 
mevzuatla ilgili ve 
dernek kurulduktan 
sonra da her konuda 
gereken desteği 
sağlayacaklarını, 
artık kendilerini 
sadece oy deposu 
olarak gören ancak 
yaşadıkları bölgeye 
hiçbir hizmet 
götürmeyen AKP zih
niyetine iyi bir cevap 
vermenin zamanı 
geldiğini söyleyerek, 
gençleri partili bir 
avukata yön
lendirerek derneğin 
kuruluş sürecinin 
hızlanmasını sağladı.

Saadet Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Recep Aygün, 
seçimlere kısa süre 
kala seçim çalış
malarını artırarak 
devam ediyor. 
Aygün ve ekibi 
vatandaşın sorun
larını ve isteklerini 
yerinde dinleyerek 
sorunları çözüme 
kavuşturmak için 
destek istedi.
İstiklal Caddesi 
ve Orhangazi 
Caddesi’n de 
esnaf ve 
vatandaşla buluşan 
Aygün seçim 
turu sırasında 
Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik 
Beledi ye Başkan 
Adayı Fatih 
Mehmet Güler ile 
karşılaştı. Bu 
karşılaşma sırasında 
sıcak bir sohbet 
yapan Aygün ve 
Güler birbirlerine 
başarılar dilediler. 
Aygün; “Bakın 
biz şimdi burada 
sayın Güler ile 
karşılaştık ve 
sohbet ettik.
Birbirimize başarılar

diledik ve 
seçimlerden sonra 
kim kazanırsa 
gidip kendisini 
makamında ziyaret 
etme sözü verdik. 
Demokrasi, insan 
sevgisi, dostluk 
ve siyasi ahlak

bunu gerektirir. 
Bu nedenle 
halkımıza diyoruz 
ki; ekibimiz, 
projelerimiz ve 
insan sevgimiz ile 
Gemlik’e hizmet 
için biz varız.” 
şeklinde konuştu.

29 Mart'taki yerel 
seçimlerde kimlikle 
rinde TC kimlik numa 
rası bulunmadığı için 
oy kullanamayacağını 
öğrenen vatandaşlar 
nüfus müdürlüklerine 
akın etti. Kimliklerini 
yenilemek isteyen 
vatandaşların özellik
le Samsun, Bolu, 
Zonguldak, Çankaya 
ve Elazığ'da nüfus 
müdürlüklerinin 
önünde uzun kuyruk
lar oluşturdu. 
İstanbul Valisi Muam 
mer Güler, yerel 
seçimlerde, seçmen
lerin T.C kimlik 
numaralı belge ibraz 
etmesi zorunluluğu 
nedeniyle nüfus cüz
danı değiştirme talep
lerini karşılamak 
üzere nüfus müdür
lüklerindeki mesainin 
30 Mart Pazartesi 
günü işlemler sonuç
landırılıncaya kadar 
devam edeceğini 
bildirdi.
Güler yaptığı açıkla
mada, Yüksek Seçim 
Kurulu'nun, vatan
daşın yerel seçimde 
hangi belgelerle oy 
kullanacağına ilişkin 
karar aldığını anım
sattı.

Buna göre, T.C kimlik 
numarasını taşıyan; 
nüfus cüzdanı, resmi 
daireler veya iktisadi 
devlet teşekküller
ince verilen soğuk 
damgalı kimlik kartı, 
pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü bel
gesi gibi belgeler 
veya kimliğini açıkça 
ortaya koyan, her
hangi bir tereddüte 
yol açmayan resmi 
nitelikli belgelerin 
geçerli olacağını 
anlatan Güler, idare 
nin ve yargı organ
larının görevinin, 
vatandaşların seçim
lerde azami oranda 
oy kullanmasını 
temin etmek 
olduğunu kaydetti. 
Güler, vatandaşların 
bir kısmının bu tür 
belgelere sahip ola

mayacağını düşüne 
rek, İçişleri Bakanı 
nın da talimatı 
doğrultusunda, 
nüfus mü düdük
lerinin seçim günü 
dahil 30 Marta kadar 
hafta sonları da 
hizmet vereceğini, 
nüfus cüzdanı değiş 
tirme talebinde bulu
nan vatandaşların 
işlemleri sonuç
landırılıncaya kadar 
da mesainin devam 
edeceğini bildirdi. 
“Mesai gerekirse 
24 saat esasına göre 
sürdürülecektir” 
diyen Güler, ayrıca 
seçim döneminde 
il ve 39 ilçe nüfus 

müdürlüğünde, 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarından per
sonel görevlendirile
ceğini belirtti.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Nasıl oy kullanacağız?
29 Mart 2009 günü 
yapılacak olan 
yerel seçimlerde 
(mahalli idareler 
seçimlerinde) - 
belediye 
seçimleri - 
“Nasıl oy kul
lanacağınızı 
biliyor musunuz?” 
YSK (Yüksek 
Seçim Kurulu) 
seçmenlerin yerel 
seçimlerde nasıl 
oy kullanacaklarının 
videosunu 
yayınladı. 
Öncelikle dikkat 
edilmesi gereken 
şey; TC kimlik 
kartınızda TC 
kimlik numaranızın 
olması.

Eğer kimliğinizde 
TC kimlik 
numaranız yok ise 
vakit kaybetmeden 
numaranızı 
çıkartınız. TC 
kimlik numarasının 
yer aldığı ehliyet, 
pasaport gibi 
resmi belge ve 
kimlikleri de 
kullanabilirsiniz. 
Seçim günü üç 
ayrı sandıkta üç 
oy kullanılacak. 
1. Turuncu renkli 
sandık - İl Genel 
Meclisi seçimi için 
2. Mavi renkli 
sandık - Belediye 
Başkanlığı seçimi 
için 
3. Mor renkli 

sandık - Muhtarlık 
seçimi için 
Oy kullanırken; 
Seçmen kartını 
ve TC kimlik 
kartınızı seçmen 
görevlilerini verin. 
Seçim görevlisi 
oy pusulalarını 
ve zarflarınızı 
size verecek. 
Oy kullanma 
kabinine geçerek 
oylarınızı, seçim 
pusulası üzerindeki 
dairelerin içine 
ve her seçmen 
pusulasına bir 
kez basarak 
oyunuzu kullanın. 
Belediye seçimleri 
için üç ayrı oy 
pusulası verilecek.

(Büyükşehir 
belediye, 
ilçe belediye 
başkanlığı için). 
Bu üç ayrı 
pusulayı oyunuzu 
kullanarak mavi 
zarfın içine koyun. 
Muhtarlık seçimleri 
için ayrıca pusula 
verilmeyecek, 
muhtarlık seçimi 
için gerekli 
pusulaları oy 
kullanma kabininde 
bulacaksınız. 
Oylarınızı kullandık
tan sonra imzanızı 
(veya parmak 
basarak) atarak, 
kuruldan kimliğinizi 
geri alın.

Matürk Kordonu
havram veri nîhi ahin Köpekler Mıiııııııı

29 Mart’ta 
yapılacak olan 
yerel seçimlere 
13 gün kala 
ilçenin bir çok 
cadde ve sokak
larında siyasi 
partiler, partilerine 
ait amblem ve 
bayraklarla 
donattılar. 
Gemlik’in bayrak 
ve amblemlerle 
donatılan en 
güzel yeri ise 
Atatürk 
Kordonu oldu. 
Bahkpazarı semtin
den Kayıkhane 
bölgesine doğru 
neredeyse tüm

siyasi partilerin kordon adeta
bayrak ve amblem- bir bayram yerini
lerinin asıldığı andırıyor.

Son günlerde 
ilçmizin birçok 
mahalle ve sokağın
da sürüler halinde 
gezen köpekler, 
Gemliklilerin 
korkulu rüyası 
oluyor.
İlçemizde hayvan 
barınağının bugüne 
kadar yapılmaması 
nedeniyle köylerden 
ve arka mahalle 
lerden ilçe merkezle 
rine gelen sokak 
köpekleri çiftleşme 
mevsiminin de 
olması nedeniyle 
sokaklarda 
sürüler halinde 
geziyorlar.
Okul civarlarında 
da sürüler

halinde dolaşan 
köpekleri gören 
öğrenciler, 
kaçışıyorlar.
Yerel seçimlerin 
yaklaştığı bu 
günlerde belediye 
başkan adaylarının

sokaklarda başıboş 
gezen köpekler 
için hayvan barınağı 
yapmalarını ve 
programlarına 
almaları vatandaşlar 
tarafı nden 
isteniyor.
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Bilgisaııarlanla 1 Hisaı'a diital!
Bilgisayar 
kullanıcıları 1 
Nisan'a dikkat. 
Geçtiğimiz günler 
Atatürk Havaalanı 
olmak üzere 
birçok havaala 
nında bilgisayar 
sistemlerinin 
durmasına 
sebep olan 
Conficker 
solucanın yeni 
bir versiyonu 1 
Nisan'da tekrar 
aktif hale gelebilir. 
Son yılların en 
büyük kabusu 
haline gelen 
Conficker 
internet üzerinden 
kendisini güncel 
leyerek çok daha 
güçlü hale geldi. 
Virüsün 
davranışlarını 
yakından inceleyen 
Computer 
Associates (CA) 
yetkilileri, 
Conficker'ın 
1 Nisan günü 
büyük bir 
hareketlenme 
içine gireceğini

iddia ediyorlar. 
CA'nın açıklaması
na göre virüsün 
güncellenen son 
sürümü yakalanma
mak konusunda 
son derece başarılı. 
Windows’un 
güvenlik ayarlarını 
kendiliğinden 
düşürebilen 
Conficker, ayrıca 
sistem geri 
yükleme noktalarını 
ve Windows 
Defender'ı sile 
biliyor. Ayrıca 
sistemdeki 

güvenliği 
ilgilendiren tam 
23 farklı servisi 
kapatabilen 
Conficker, 71 
değişik güvenlik 
sitesi ve sistemine 
erişimi engelle 
yebiliyor.
Conficker.C olarak 
bilinen kabusun 
son sürümünün 
1 Nisan tarihinde 
aktive olacağı 
tahmin ediliyor, 
fakat ne 
yapacağı henüz 
bilinmiyor.

Devlet Bakanı Murat 
Başesgioğlu, bu yıl 
içinde, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait 
A grubu kadrolara 
yapılacak başvuru
lar ile Milli Eğitim 
Bakanlığına (MEB) 
ait öğretmen 
unvanlı kadrolara 
yapılacak atamalar
da kullanılmak 
üzere yeni bir 
Kamu Personel 
Seçme Sınavı 
(KPSS) yapılmasının 
uygun görüldüğünü 
bildirdi.
Bakan Başesgioğlu, 
2002 yılından bu 
yana her yıl (A) 
Grubu kadrolar 
için ve 2 yılda bir 
(A) ve (B) grubu 
kadroları kapsaya
cak şekilde genel 
KPSS yapılmasının 
istikrar kazandığını 
ifade etti. Murat 
Başesgioğlu, 
"2009 yılında 
yeni mezun olacak 
adaylar ile 2008 
yılında KPSS'ye 
girmiş adayların 
KPSS puanlarını

yükseltebilmeleri 
amacıyla ve yaz 
döneminde mezun 
olacak adayların 
başvurmalarına 
imkan tanıyacak 
şekilde 2009 yılı 
içinde kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait 
(A) Grubu kadrolara 
yapılacak başvuru
lar ile MEB'e ait 
öğretmen unvanlı 
kadrolara yapılacak 
atamalarda kullanıl
mak üzere 2009 yılı 
yaz dönemi içinde 
KPSS yapılması 
uygun görülerek, 
bu husus ÖSYM 
Başkanlığına 
bildirilmiştir" dedi.

Öte yandan, bu yıl 
içinde, 2008 yılında 
yapılmış olan 
KPSS (A ve B) 
sonuçlarına göre 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
ihtiyaçları çerçeve 
sinde yerleştirme 
yapılacağını belirten 
Başesgioğlu, (B) 
Grubu kadrolar 
için yapılacak 
yerleştirmelerin 
ÖSYM tarafından, 
(A) Grubu kadrolar 
için yapılacak 
sınavların ise ilgili 
kurumlar tarafından 
kamuoyuna 
duyurulacağını 
ifade etti.

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’!
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_____________  
____________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 doğalgazlı Satılık Daire____________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 65.000 YTL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 M kombi, pimapen, laminant parke 65.000- YTL
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 

_________ 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

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
□ RenIlLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tanitim KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

istiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Obdusman olmak...
Hani derler ya “bu konuyu bir 

bilene sorahm”diye...
Herhalde beni bir bilen sanı 

yortar...
Obdusman, idari ve siyasi ' 

konularda akıl danışılan kişi 
olarak geçiyor sözlüklerde.

Gerçekten insan yıllarını 
yerelde haber izlemeye ayırmış 
sa, nerede neyin olduğunu izle
mek ve yazmak zoruda kalıyorsa, birileri de bu 
gibi kişilerin tecrübesinin olduğuna inanırlar.

Son günlerde her girdiğim ortamda bana 
durum soruyorlar.

Buna siyasi partiler de dahil.
Benim gözlemlerim ne denli objektif olur 

bilmem. Obdusman sınıfına girer miyim onu da 
bilmem.

Ancak, gördüklerimi tecrübe süzgecinden 
geçirip değerlendiriyorum.

Bence bu seçimlerde oylar birbirini çok 
yakın olacak.

Son hafta ise sonucu belirleyici olacak.
AKP’nin genelde oy kaybı Gemlik’te de 

kaçınılmaz.
Ancak, bunun oranın ne olacağını kestirmek 

çok güç.
Seçim maratonuna en erken başlayan CHP 

adayı Fatih Mehmet Güler oldu.
Durumu baştan belli olduğu için iyi yol kay

detti.
Fatih Güler, Gemlik’te eğitim düzeyi yüksek 

bölgelerde birinci geleceğe benziyor.
CHP’nin arka mahallelerdeki şansının ne 

olacağını kestirmek güç.
Hemşehri dayanışmasının, tarikatların,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

cemaatlerin kol gezdiği bu bölgenin, hem 
eğitim düzeyi düşük, hem de birey olarak 
oyunu kullanacak bir bölge değil burada yaşa 
yanlar...

Buradaki vatandaş, iktidar partisinden aldığı 
kömür yardımı, yiyecek torbası ve Yeşil Kartını 
kaybetmemek için AKP’ye oyunu verebilir.

Ancak, AKP’nin bu bölgede rakibi Saadet 
Partisi’dir.

Kimi yerde de MHP’dir.
28 Mart 2004 seçimlerinde, AKP Gemlik’ten

10 bin 928 oy aldı.
Onu, Doğru Yol Partisi 6 bin 228 oyla izledi.
Üçüncü parti ise 4 bin 361 oyla Saadet

Partisi, dördüncü parti 3 bin 779 oyla ANAP 
oldu.

MHP ise beşinci parti durumundaydı.
3 bin 282 oy almıştı.
Dikkat ederseniz bu sıralamada CHP yoktur. 
CHP’nin aldığı oy 2 bin 849 dur.

**** ****
29 Mart 2009 yerel seçimleri, 28 Mart 2004 

seçimleri gibi olmayacak.
Dengeler her gün değişiyor.
İktidar partisi kan kaybederken, cumartesi 

günü, seçim kampanyasını tek başına götüren

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ilçemize getirilemeyişi bir kayıptır.

Yapılan anketler de bu durumu doğ 
ruluyor.

Bana ulaşan 28 Şubat tarihli ankette 
CHP birinci parti iken, ikinci parti AKP, 
üçüncü parti MHP görülüyordu.

Bunu ise DP izliyordu.
DP’nin son zamanlarda hızlı bir tır

manışa geçtiği anlaşılıyor.
Dün, Bursa Hakimiyet’te Mustafa Özdal’ın 

köşesinde çıkan İstanbul Ajans Ada’ya yaptı 
rılan bir anket sonuçları dikkatimi çekti.

Burada AKP % 19.5 oyla birinci, DP % 18.5 
oyla ikinci, CHP % 17 oyla üçüncü, MHP % 13 
oyla üçüncü durumda gözüküyor!

Anket, bin 906 kişi ile, yani yüksek sayıda 
seçmen ile yapılmış.

Bu şunu gösteriyor.
Siyasi partiler yoğun bir çalışma içinde...
Tanıtımın her olanağı kullanılıyor.
Kendini iyi tanıtanlar yükselişe geçiyor.
Ama, görüldüğü gibi geçen seçimden farklı 

bir seçim yaşıyoruz.
Geçen seçimde olmayan CHP bu seçimde 

ön sıralarda, İktidar partisi oy kaybederek ön 
sırasını korumaya çalışıyor.

DP ise atak yaparak yükseliyor.
MHP klasik oylarını arttırıyor.
Eğer, 2004 seçimlerinde ANAP’ın Adnan 

Tekin ile aldığı 3 bin 779 oyun önemli bir 
bölümü DP’ye kayarsa, AKP, CHP ve DP bu 
seçimlerde ilk üç olarak yarışır.

Ama, aradan bir başkası fırlayabilir mi?
İşte bunu çekimser seçmen ve son hafta 

çalışmaları belirleyecek.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


Sayfa 8Gemlik KBrfez
OCMLİK'İN İLK «ONLOK BİYASİ OAZITESİ

17 Mart 2009 Salı

Birinci küme için mücadele 
edecek takımlar belli oldu

KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
İlçe Lig Heyetinin 
organize ettiği 
ve 16 Şubat 
2009 tarihinde 
start alan 
2. Küme 
Voleybol 
müsabakalarında 
ildeki terfilere 
katılacak 4 takım 
arasındaki grup 
sıralaması dün 
oynanan maçlar 
sonunda 
belli oldu.
Kapalı spor 
salonunda dün 
oynanan ilk maçta 
Atatürk İlköğretim 
Okulu Takımı 
Cumhuriyet 
İlköğretim okulu 
takımını yenerken 
zorlanmadı. 
İlk seti 25-6 gibi 
açık farkla 
kazanan Atatürk 
İlköğretim takımı 
ikinci seti de 
25-17 alarak 
birinci grubun 
birincisi olurken 

I _Cumhurivet 
I İlköğretim takımı 

ikinci olarak 
1 Nisan 2009 
tarihinde Demirtaş 
paşa Endüstri 
Meslek Lisesi 
Salonunda 
yapılacak 
birinci kümeye 
terfi maçlarına 
katılacaklar.
Dün oynanan 
ikinci maçta ise 
Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
Okulu ile TSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu takımları 
grup birinciliği 
için mücadele 
ettiler.
İlk seti 25-19 
alan Şehit Etem 
Yaşar İlköğretim 
okulu takımı 
ikinci seti de 
25-15 alarak ikinci 
grubun birinci 
olurken, 
TSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
takımı da 
grup İkincisi 
olarak 3 Nisan 
2009 tarihinde 
yine Demirtaşpaşa 
Endüstri Meslek 
Lisesi salonunda 
yapılacak 
birinci kümeye 
terfi müsabaka 
larına katıla
caklar. CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

Gemlikspor alt yapısı cevher dolu...

Süper amatör küme geçtiğimiz hafta 
sonu oynanan maçlarla sona erdi ve 
Gemlikspor topladığı 21 puanla kümede 
kalmayı başardı.

Bu sene ikinci yarıda toplama futbolcu
larla ligde kalmayı başardık ancak kadroda 
Gemlikli 2-3 futbolcunun ancak yer ala
bilmesi tabiî ki hepimizi fazlasıyla üzdü.

Şimdi süper lig bittiğine göre, alt yapı
daki futbolcuları birer birer gözlemleme 
sırası gelmiştir. Önümüzdeki sezon için 
hazırlanacak kadroda Gemlikli gençlerden 
2-3 değil, 5-6 futbolcunun yer almasını 
beklemeliyiz.

Şimdi diyecekler ki; Gemlikteki gençler
den oluşan kadro ilk yarıda 2 puan topladı, 
ancak şunun iyi bilinmesi gerekir ki, birinci 
amatör kümeden süper kümeye çıkışta 
Gemlikli gençler vardı ve o kadronun yarısı 
üniversitelere gitti ve orada halen amatör 
kümelerde top koşturuyorlar.

14-16 takımı grup birincisi oldu, hem de 
desteksiz. Şimdi gençteıunaçlarını oynuy
or ve bu kadronun da yarısından fazlası 
14-16 kadrosunda yer alan futbolculardan 
oluşuyorken grubun en başarılı takım
larının başında geliyorlar.

Yani, Gemlik'te futbol olarak potansiyel 
! var ancak işlenmesi lazım. Bu kadroyu da 
। işlemek yönetimin işi olmalıdır. Başarının 

gelmesi için alt yapının güçlü olması
I gerekir ve Gemlik'te bu potansiyel vardır.

Orhangazi Gençlerbirliği takımının 
gençleri geçtiğimiz yıl maçlarını Gemlik 
sahasında oynadılar, bu yılda Orhangazi 
spor'un gençleri maçlarını bizim saha 
mızda oynuyor.

18 kişilik takım kadrolarına bakıldığında 
8-10'unun doğum yerlerinin Gemlik 
olduğunu görüyoruz ve üzülmüyoruz, bu 
çocuklar neden kaçıyor ya da kaçırılıyorlar 
diye.

Lafa geldiğinde Orhangazi'de futbola 
bakışın Gemlik'ten daha iyi olduğu 
konuşulur ancak ben buna inanmıyorum. 
Gemlik'te futbola yatkın bir çok genç var 
ve bunu ilçe lig heyetinin düzenlediği fut
bol müsabakalarında görmek mümkün.

İlçe sahasında oynanan yıldızlar maçları 
kıran kırana geçiyor ve aynı durum Orhan 
gazi'de yok. Demek ki Gemlik'te potansiyel 
ilköğretim okullarından gerektiği şekilde 
yeşerebiliyor.

Birde Gemlik'te unutulan spor hocaları 
mız var, kimse onlara "Gel bizimle çalış, 
bize yardımcı ol ve kazanan Gemlikli 
gençler olsun" demiyor.

Bütün dileğimiz Gemlikli gençlerin ses
imizi duyurması ve bunu yaparken de 
kendi yağımızla kavrulmayı öğrenmemiz. 
İnşallah bunu da başarırız ve eskiden 
olduğu gibi yine Gemlik çevreye futbolcu 
pazarlayan bir ilçe konumunu yakalar.

Nisan ayında başlayacak olan ikinci 
amatör kümede mücadele edecek olan 
takımlarımızdan Kumlaspor, Öz Karadeniz 
spor ve Körfezspor'un gençlerle mücadele 
edeceği ve alt yapıya yönelecekleri duyum
ları bizi mutlu ediyor. Onlara da başarılar 
diliyor ve sezona iyi hazırlanmalarını isti 
yoruz.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Mel Güven 
Wets! şubatta 
ilinle 3,42 arttı
Tüketici Güven 
Endeksi Şubat 
ayında yüzde 3,42 
oranında artış 
göstererek 74,01 
değerine ulaştı. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankası işbirliği ile 
yürütülen, tüketici
lerin harcama 
davranış ve beklen
tilerinin değerlen 
dirildiği Aylık Tü 
ketici Eğilim An 
keti'ne göre, güven 
endeksindeki artış, 
tüketicilerin mevcut 
ve gelecek dönem 
satın alma gücü, 
gelecek dönem 
genel ekonomik 
durum, gelecek 
dönem iş bulma 
olanakları ve mev

cut dönemin da 
yanıklı tüketim malı 
satın almak için 
uygunluğuna dair 
değerlendirme 
terinin iyileşmesin
den kaynaklandı. 
Tüketici Güven 
Endeksi 2009 yılı 
Ocak ayında 
71,56 seviyesinde 
bulunuyordu. 
Endeksin 100'den 
büyük olması 
tüketici güveninde 
iyimser durum, 
100'den küçük 
olması tüketici 
güveninde 
kötümser durum, 
100 olması ise 
tüketici güveninde 
ne iyimser ne de 
kötümser durum 
olduğunu 
gösteriyor.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
I Tel : 10.2241 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL

inmnçitciME

TÜRUflH VİP 0T0 YIKAMA
Ticaret Borsası 

Yan Yol Üzeri 
GSM: 

(0 532)51197 28

17 Mart 2009 Salı 
OZAN ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 21/3 
Tel: 512 18 54 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

fil GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

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

VAPUR - FERİBOT
KAYMAKAMLIK

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

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

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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILAR

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

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 eo 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

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 S13 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik KBrfez
t • (■LİK'İN İLK eOKLOK «I.YASİ «AZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3307 
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. 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

UİMlIİİ
VMS SİMASI 
GÜREŞİGÖRDÜM 

11.30-14.00 
16.30-19.00-

21.15 
RECEFİVEDİK2 

11.45-14.15
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Turizmi

Mimar
Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
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Olacak

için ■5

DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



VARIZ
spgemlik.org

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

18 Mart
Bazı tarihler belleklere kazılıdır.
Bunlardan biri de 18 Mart’tır.
18 Mart denince, aklımıza Çanakkale Savaşı gelir.
Çanakkale bir savaş değil, bir kahramanlık des 

tanıdır.
Devamı sayfa 5’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Güne Bakış

CHP

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

2

Bayram DENİR
DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

■lf IHL1IIK« 
TECRÜBE

m SÎZDEN BİRİ..:.

H Fatih Mehmet Güler
1| Gemlik Belediye Başkanı Adayı

Tuğba Oksuz

Gemlik’e hizmet için 

İBİZSAADET 
PARTİSİ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ» GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

18 Mart 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Yelken Kulübü’nün başarılı sporcularından Tuğba Öksüz, Milli Takım kampına çağırıldı

Tugha Öksüz milli 
takıma seçildi

Gemlik Yelken Kulubü sporcularından Tuğba Öksüz, 26-29 
Mart günlerinde İzmir Çeşme’de yapılacak olan Türkiye Yelken Fe 
derasyonu Milli Takım Aday Kız Eğitim Kampı’na çağırılan 8 
sporcudan biri oldu. Girdiği tüm yelken yarışlarından başarı ile ilçe 
mize dönen Tuğba Öksüz, Gemlik’in gururu oldu. Haberi syf 7’de

Baykal.bugün
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş 
kanı Deniz Baykal, bugün Bur 
sa’ya geliyor. Baykal, saat 
16.oo’da Şehreküstü Fomara Mey 
dam’nda yapılacak mitingte, 
CHP’liler ile buluşacak. CHP İlçe 
Başkanlığından yapılan açıklama
da, Bursa mitingi için araçların 
saat 14.oo’de İskele Meydanı’ndan 
hareket edeceği bildirildi.

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

Buluşma nitel Şahin'ılen gönde gösterisi
Karanlıktan aydınlığa...

Sevgili okurlar...
Türkiye’de işler iyi gitmiyor.
Siyaset arenasında da..
Ekonomi dünyasında da..
Sosyal yaşamda da..
Güvenlikte de..
Sağlıkta da..
Eğitimde de sıkıntılar beşikteki bebeden 

eşikteki dedeye kadar her insanı sarmış 
durumda..

Yağma..
Talan..
Aymazlık..
Suiistimal..
Sindirilmiştik..
Tembellik bir ur gibi doladı dört bir 

yanımızı..
Din siyasete karıştırılmıştı.
Şimdi bilim de hem dinden hem de 

siyasetten nasibini aldı.
Türkiye bu sarmaldan kendisini kurtarır.
Ancak..

: Ülkenin kaynaklarını hakça paylaşa
bilirse..
İ Siyasetçiler..
ı İş dünyası..

Basın-yayın..
Elele verirlerse..

i Yurttaşın taleplerini karşılayabilirlerse..
Enönemlisi..
Eğitim..
Öncelikle eğitimin siyasetten arınması 

gerek.
Çünkü..
Türkiye’de eğitim siyasetçinin elinde 

oyuncak..
Toplumu eğitimsizleştirmek İçin bilinçli 

yöntemler geliştiriyorlar?
Yöntemsizlik yüzünden

* Öğretmen öğretmenlikten...
Öğrenci öğrencilikten çıkıyor.
Yıl 2009
Asır 21..
Cumhuriyet 86 yaşında.
Türkiye’de eğitim düzeyi hala ilkokul 

üçden dörde geçemedi.
Dolayısıyla..
Yurttaş;
Seçemiyor..
Sorgulayamıyor.
Ayırt edemiyor.

I Eğitimin yanı sıra bir de...
11 Türkiye...

Ne yapıp edip toprak reformunu gerçek
leştirmek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu 
feodalizmin bataklığından çıkarmak zorun
da..

Bölge insanı ağaların elinden ortaçağın 
karanlığından çıkmalı..

Ayşeler..
Hasanlar..
Ökkeşler..
Hakkılar hak ettikleri yaşamla buluşturul

mak..
Aydınlanmalı..
Baskıdan, zulümden, sefaletten kurtul

malı..
Marabahktan çıkıp çağdaş dünyaya mer

haba diyebilmeli...

SEllIl'll İli SÛIIÛI SİVİSİ CİZETESt

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ercüment ESEN

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ve DP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Hikmet Şahin, 
dün Gemlik’e 
gelerek, partililer 
ile birlikte esnafı 
ziyaret etti.
Şahin, DP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram 
Demir, belediye 
meclis üye ve il 
genel meclis üye 
adayları ve partililer 
ile birlikte bir dizi 
ziyaretlerde bulu
narak, destek istedi.

ŞAHİN’DEN 
OTOBÜSÇÜLERE 
MÜJDE
73 Nolu Güzel Gem 
lik Minibrsçüler ve 
Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi Başkanı Fatih 
Keke ile kooperatif 
üyeleri ile Garaj 
Kıraathanesinde bir 
araya gelen Hikmet 
Şahin, Burulaş'ın 
daha önce yüzde 
20 aldığı rüsum 
bedelinin yüzde 
16'ya çekildiğinin 
müjdesini verdi. 
Demokrat Parti Ge 
nel Başkan Yardım 
çısı Harun Akın, 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar, partililer ile 
birlikte İstiklal 
Caddesi Pazar 
Caddesi’ndeki 
esnafın sorunlarını 
dinleyen Hikmet 
Şahin ve Bayram 
Demir, ziyaretlerden 
memnun ayrıldılar. 
Hikmet Şahin, 
Gemlikli otobüs 
çülerden gördüğü 
ilgiden memnun 
kaldığını belirterek, 
Belediye başkanlığı 
döneminde 
Gemlik’e yaptığı

yatırımları anlattı. 
Şahin, “Kısa bir 
zaman önce Gemlik 
Otobüs Terminali’ni 
hizmete açtık. Gem 
lik’in en büyük ihti 
yacı olan hizmetler
den biri idi. Seçimler 
de DP’ye oy verir 
şeniz Bursa'yı Gem 
lik’i Türkiye'nin yıldı 
zı yapmaya devam 
ederiz” diyerek, 
kırat'a yem ve su 
vermelerini istedi. 
Şahin, “Kirat'ı besle
meniz size 5 yıl daha 
güzel hizmet olarak 
dönecektir” dedi. 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir ise 
ziyaretlerde yaptığı 
konuşmada, “Bursa 
Büyükşehir Belediye 
başkan adayımız 
Hikmet Şahin'in 
bugün ilçemizde 
olması bizlere daha 
çok moral verdi. 
Başkanımız Bur 
sa'da devrim sayıla
cak çalışmalara 
imza attı. Bursa'da 
Başkanımız Şahin'i 
Gemlik'te de beni 
belediye başkanı 
olarak seçerseniz 
birlikte yapamaya
cağımız hizmetler 
olmaz. Biz iyi bir

ikiliyiz. Hep Birlikte 
güzel projelere 
imza atacağız.” 
diye konuştu.
DP belediye başkan

adayları, ziyaretlerin 
ardından Akar 
Düğün Salonu’nda 
partililer ile biraraya 
geldi.
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Konya'da askeri uçak duştu YazıYORUM

Konya'nın Altınekin 
ilçesine bağlı Ayışığı 
köyü yakınlarında 
bir uçağın düştüğü 
bildirildi. Düşen F-4 
eğitim Uçağında 1 
asker şehit olurken, 
1 asker kurtuldu. 
Alınan bilgiye göre, 
uçağı düşmeden 
saniyeler önce fırlat
ma koltuğu ile terke- 
den iki pilottan Hava 
Pilot Yüzbaşı Uğur 
Aydın yaralı kurtul
du, henüz kimliği 
öğrenilemeyen diğer 
pilot ise şehit oldu. 
Konya'daki 3'üncü 
Ana Jet Üs 
Komutanlığı'ndan 
bugün öğleden 
sonra eğitim uçuşu 
için havalanan F- 4 
(Fantom) tipi askeri 
uçak, saat 14.45 
şıralarında Altınekin 
İlçesi'ne bağlı 
Ayışığı Köyü 
semalarında teknik 
arıza nedeniyle hızla 
irtifa kaybetmeye 
başladı. Pilotlar, tüm 
çabalarına karşın 
uçağı kurtaramaya
caklarını anlayınca 
son anda fırlatma 
koltuklarını kulla

Ekonomik krii nedenMe indhar etti
Isı sistemleri 
pazarlayan bir 
şirketin sahibi, 
ödeyemediği 
çek nedeniyle 
hapis cezası alınca 
intihar etti.1* 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler 
Mahallesi Konak 
Caddesi'nde, 
esnaflık yapan Akan 
Düzgünoğlu (34),

Yakılmış iaılııı cesedi bulundu
Bursa’da ormanlık 
alanda yakılmış 
bir kadın cesedi 
bulundu. Kimliği 
belirlenemeyen 
kadının bıçaklanarak 
öldürüldükten 
sonra üzerine 
yanıcı madde 
dökülerek yakıldığı 
belirlendi.
Cinayeti kadının 
yanmayan 
sağ elindeki 
4 parmağı çözecek.

narak atladı. 
Saniyeler sonra da 
uçak Ayışığı 
Köyü'nün 1 kilome
tre yakınında düz 
araziye çakıldı. İnfi
lak edip alev topuna 
dönen uçağın 
parçaları geniş bir 
alana yayıldı. 1 
PİLOT ŞEHİT, 1 
PİLOT YARALI 
Pilotlardan birinin 
düşme sırasında 
yere çarparak ağır 
yaralandığı, diğeri 
nin hafif sıyrıklarla 
atlattığı kazanın du 
yulması üzerine 3'ün 
cü Ana Jet Üssü'n- 
den sağlık ve kurtar
ma ekipleri helikop

1200 TL değerindeki 
ödeyemediği çek 
nedeniyle hapis 
cezası alınca iş 
yerinin depo 
kısmında boynuna 
bağladığı bir 
kabloyla intihar etti. 
İşyerinde çalışan 
Rahmi Feremuzar 
tarafından bulunan 
Düzgünoğlu'nun, 
piyasaya yaklaşık 
300 bin TL'nin 
üzerinde borcu

Merkez Nilüfer 
İlçesî’hde, Doğancı 
Barajı çevresindeki 
ormanlık alanda 
dün, vatandaşlar 
tarafından yanmış 
bir kadın cesedi 
bulundu. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen jandarma, 
yaptığı araştırmada, 
25-30 yaşlarında 
olduğu tahmin 
edilen kadının 
bıçaklanarak 

terlerle hemen olay 
yerine ulaştı ve 
yaralı pilotlara 
müdahale etti. 
Ağır yaralı pilot, 
müdahale eden 
sağlık ekibinin uzun 
süre kalp masajı 
yapmasına karşın 
şehit olurken, hafif 
yaralı Hava Pilot 
Yüzbaşı Uğur Aydın 
da helikopterle 
Konya'ya getirilerek 
Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi n 
Hastanesi'nde 
tedaviye alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI 
ANLATIYOR 
Olay yerine ilk 

bulunduğu 
öğrenildi.
Rahmi Feremuzar'ın 
verdiği bilgiye 
göre, Akan 
Düzgünoğlu 
son olarak
1200 TL tutarındaki 
çeki ödeyemediği 
için hakkında 
hapis cezası çıktı. 
Hapis kararından 
çok etkilenen 
Düzgünoğlu, bir 
gün önce evine

öldürüldükten 
sonra üzerine 
benzin veya 
benzeri yanıcı 
madde dökülerek 
yakıldığını 
belirledi.
Ceset üzerinde 
inceleme yapan . 
ekipler, kadının 
vücudunun 
yandığını, sadece 
sağ elindeki 
4 parmağın yan
madığını tespit etti. 

gidenler arasında 
bulunan Altınekin 
Belediye Başkanı 
AKP'li Sırrı Ezdemir, 
uçağın Ayışığı 
Köyü'nün hemen 
yakınına düz 
araziye düştüğünü, 
fırlatma koltuğu ile 
atlarken ağır 
yaralanan pilota 
sağlık görevlilerin 
uzun süre kalp 
masajı yaptığını 
söyledi. Uçağın 
düştüğü bilgisini 
alır almaz olay 
yerine gittiklerini 
kaydeden
Başkan Ezdemir, 
“Uçak tamamen 
yanmış, çok büyük 
bir alana parçaları 
yayılmıştı. İki pilot 
da fırlatma koltuğu 
ile uçaktan atlamayı 
başarmış. Ancak, 
biri ters düşünce 
şehit olmuş.
Helikopterle gelen 
askeri personel, 
uzun süre pilota 
kalp masajı yaptı, 
kurtarmaya çalıştı; 
Diğer pilot 
helikoptere 
yürüyerek bindi” 
dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmajl.com 
www.milliyet/blog/özçan vural

Tezgahlar kurulmuş!...

gitmediği için 
ailesi polise 
haber verdi. 
Akan Düzgünoğ 
lu'nun ölüm 
haberini alarak 
iş yerine gelen 
annesi Hayati 
Düzgünoğlu, 
fenalık geçirdi. 
Düzgünoğlu'nun 
cesedi, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurum morguna 
kaldırıldı.

Kimliği belirlene
meyen, tanınmaya
cak haldeki 
ceset, otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nca baş
landı. Jandarma 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu yine kılıcıyla yardı geçirdi 
ortalığı...

Bence Başbakan ailesine fena vurdu.. Rüşvet..
Başbakan Erdoğan’a “Tosun’u tanıyor 

musun?” diye sordu...
Başbakan “Tanımıyorum, manımıyorum, iftira” 

diye geveledi, durdu.. Ama yüzüne baktım kıp
kırmızı, terliyordu..

Bir gün sonra bu Ekrem Tosun, tos vurur gibi 
gibi bir açıklama yaptı...
“Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yengesi / 

Sema Erdoğan, Atagold adlı mücevher fir
masının yüzde 50 ortağıdır.

Ben şirkette onlâradına oy ve imza kullan
maktayım.”"

Her şey ortada..
Altın şirketleri kurulmuş..
Bilal ve Sema Erdoğan Atagold’a nasıl ortak 

olmuşlar?
Başbakan’ın yakın arkadaşı Cihan Kamer’in 

eşi Çiğdem Kamer’in kendi hisselerini ' 
devretmesiyle..

Peki Bilal Erdoğan ve yengesi, bu hisselere 
kaç para ödemiş?

Ödeyip ödemedikleri veya ne kadar ödedikleri 
belli değil.

Bilal ile yengesinin ortaklıkları neden gizli 
tutulmuş?

O da belli değil.
Ama bazı şeyler belli; mesela Başbakan 

Erdoğan, ilacın veya ekmeğin KDV’sini indir 
mezken (bunlar %18) pırlanta ve mücevherin 
KDV’sini sıfıra indirerek Cihan Kamer’in şirket
lerine trilyonlar kazandırmıştı.^

Bunu bilmeyen yok...
Ekmek % 18, pırlanta, altın O (sıfır) ’’
Şimdi bizim dedikoducu milletin çenesini 

tutun bakalım tutabilirseniz..
Başbakanın bu serveti nereden geliyor diye 

kötü kötü soruyor.
Halktan kötü niyetliler diyorlar ki;
“Başbakan Erdoğan KDV’yi indirip Cihan 

Kamer şirketlerine trilyonlar kazandırdı, o da 
oğlu Bilal Erdoğan’ı ortak edip Erdoğan ailesine 
bu yoldan karşılığını ödüyor..”

Görüyorsunuz Tosuncuklar çalışıyor.
Öyle çalışıyorlar ki...
Yaşamını emeğiyle kazanan milletin anası 

ağlarken...
Türkiye’nin yarısı sefalet ücretine talim 

ederken...
Delikanlının kendisi Amerika’da yaşıyor, 
Türkiye’deki banka hesabına para akıyor. 
Ak adalet bu olsa gerek...
Ey; dürüst, vatanım seven insanlarım; 

dağıtılan çamaşır makineleri, buz dolapları Fak 
-fuk fonundan çıkıyormuş..

Biliyorsunuz kurban bayramlarında
Türk Hava Kurumu da kurban derisi topluyor.
Kurban derileri dinci vakıflara gitmesin, orman 

yangınlarıyla mücadeleye ya da havacı genç
lerin eğitimine gitsin diye Atatürkçü kesim, deri
leri THK’ya veriyor.

Deriler paraya çevriliyor.
Trilyonlarca lira elde ediliyor. Helal olsun di , 

yoruz..
Ama; Bu para nereye gidiyor biliyor v 

musunuz?
Sıkı durunuz.. Bu paranın yüzde 50’si yine Fak 

Fuk Fon’a gidiyor...
Çünkü yasa böyle emrediyor.
Paranın geri kalan yarısı da yüzde 4 Kızılay, 

yüzde 3 Çocuk Esirgeme Kurumu, yüzde 3 
Diyanet Vakfı, yüzde 40 THK şeklinde paylaşılı 
yor.

Yani...
Bilmeden kuyumuzu kazıyoruz..
Seçim rüşvetinin bir bölümünü farkında 

olmadan Atatürkçü kesim karşılıyor...
Güler misiniz, ağlar mısınız?

mailto:ozcanvural1933@hotmajl.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
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Mil* MiMlM" MHP Seçim Bürosu acildi
AKP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, 29 Mart 
sonrasında Gemlik 
Zeytini’nin hak 
ettiği değeri bula
bilmesi için vizyon 
projeleri olduğunu 
vurgulayarak, 
"Gemlik Zeytini 
Markalaşacak" dedi. 
Gemlikli zeytin 
tüccarları, üreticiler 
ve zeytin imalathane 
lerinde seçim 
gezilerine devam 
eden Aybey, "Artık 
Gemlik Tipi Zeytinden 
kurtulmalıyız. Tipi di 
ye bir şey olmamalı, 
sadece Gemlik Zeyti 
ni olmalı. Gemlik 
zeytininin patentini 
alacağız. Bu konuda, 
GTSO, Ticaret Borsa 
sı, Zeytin Üreticileri, 
Tüccarlarımız ve 
tüketicilerimizle ortak 
hareket edeceğiz. 
Gemlik'i yanımıza 
alarak, hep birlikte 
Gemlik Zeytinini 
markalaştıracağız" 
şeklinde konuştu. 
Terme Kaplıcası 
projesinde de 
Gemlik'in simgesi 
haline gelen zeytin, 
zeytinyağı, zeytin

sabunu ticaretinin 
de planlandığını 
hatırlatan AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
"Dünyanın en 
kaliteli ve en lezzetli 
zeytini olan Gemlik 
Zeytini bizimle hak 
ettiği değeri bulacak. 
Patentini alacağız 
ve markalaşacak" 
diye konuştu.
Gemlikli zeytincilerin 
yanı sira Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi dükkân
larındaki zeytin 
satış mağazalarını da 
gezen Cemal Aydın 
Aybey, fahiş kira 
ücretlerinden yakınan 
esnafa da güvence 

vererek, "Bizi 
destekleyin. 
Sıkıntınızdan kurtul
maya çok az kaldı. 
Göreve gelir gelmez 
kooperatif yönetici
leriyle de bir araya 
gelir, kira durum
larınızı makul ve 
ödenebilir seviyeye 
indiririz. Biz Gemlik 
zeytininin satışı, 
tanıtımı, dünya 
pazarlarındaki 
rekabeti, 
markalaşması 
ve patenti için çalışı 
yoruz. Üreticimizin 
yanı sıra, zeytinimizin 
satışını yapan 
esnaflarımıza da 
sahip çıkacağız.
Size bu konuda 
söz veriyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisinin Gemlik 
Seçim Bürosu 
düzenlenen 
tören ile açıldı. 
Yeni Pazar 
Caddesi mevkiinde 
hazırlanan 
büronun açılışını 
ise MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy ile MHP 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Gazioğlu birlikte 
yaptılar.
Açılışta, Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı konuşmada 
Gemlik'in bugüne 
kadar hakettiği 
hizmeti 
alamadığını 
ama 30 Mart'ta 
Sosyal Belediyecilik 
anlayışlarıyla 
fark edileceklerini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Gazioğlu ise 
mevcut Başkan 
Mehmet 
Turgut'un okul 
arka daşı 
olduğunu ama 

| artık görevi 
| gençlere bırak-

masının zamanının 
geldiğini 
ifade etti.
AKP'ye de 
yüklenen Gazioğlu, 
gerçekleşen 
Bursa Mitingin de 
'Çıkmazda 
olan iktidar ne 
yapacağını 
şaşırdı Konya'dan 
Otobüsle miting 
lerine taraftar 
taşıyor' 
diye konuştu. 
Sözleri sık sık 
alkışlarla kesilen 
Gazioğlu, devletin 
en üst kademele 
rinde yıllarca görev 
yaptım ama bu 
günkü çıkmazın 
benzerini 
yaşamadım 
diyerek sözlerini

noktaladı. 
MHP Bursa 
Milletvekili 
Necati Özensoy 
ise, “Bursa 
Osmanh şehridir. 
22 Temmuz'un 
rehavetinden 
kurtulacaklar” 
şeklinde konuştu. 
Büyük bir kitle 
tarafından 
takip edilen 
MHP açılışı 
Liderlerin 
başka proğram- 
larınında olması 
nedeniyle son 
bulurken Gemlikli 
Hareket Partililer 
seçim çalışmaları 
kapsamındaki 
çalışmalarına 
farklı bölgelerde 
devam ettiler.

Klmllhumarası şartına fcarsı girişim Numarasız 3.5 milyon seçmen var
AK Parti ve CHP 
Grup Başkanvekilleri 
ile MHP Genel • 
Sekreteri, nüfus cüz
danlarında Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası olmayan
ların 29 Mart yerel 
seçimlerinde 
oy kullanamayacağı 
yönündeki kararın 
gözden geçirilmesi 
için YSK Başkanı 
Muammer Aydın ile 
görüşecek.
AK Parti Grup 
Başkanvekili Nihat 
Ergün, seçmenin 
kimliğini belirleyen 
belgelerin, Seçim 
Kanununun 87. 
maddesinde, 
"Nüfus cüzdanı veya 
üzerinde vatandaşlık 
numarası bulunan 
diğer kimlik bel
geleri" şeklinde 
nitelendirildiğini 
söyledi. YSK'nın, 
nüfus cüzdanını 
da üzerinde vatan
daşlık numarası 
bulunması gereken 
belgelerden 
saydığını ifade 
eden Ergün, şöyle

konuştu: 
"Halbuki, 87. 
maddede konu çok 
açık. YSK, kararını bu 
çerçevede gözden 
geçirerek, hiç 
olmazsa, nüfus cüz
danlarını kabul 
etmeli. Bir çok vatan
daş, henüz nüfus 
cüzdanını değiştirmiş 
değil. Nüfus idareleri 
24 saat çalışma 
kararı aldı. Ancak, 
çok büyük yoğunluk 
var. Bu yoğunluk ne 
kadar giderilirse 
giderilsin, bütün 
vatandaşlar nüfus 
cüzdanlarını 
değiştirme imkanına 
sahip olamayacak. 
Belki, bir kaç milyon 

kişi oy kullanamaya
cak noktaya gelecek. 
Bu açıdan, YSK'nın 
kararını bir kez daha 
gözden geçirip 
geçiremeyeceğini, 
sayın başkanla 3 par
tinin temsilcileri 
olarak yarın görüşe
ceğiz" 
Nihat Ergün, YSK 
Başkanı Aydın ile 
yarın saat 11.00'de 
biraraya geleceklerini 
ifade etti.
Görüşmeye, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Bekir Bozdağ, CHP 
Grup Başkanvekili 
Hakkı Süha Okay ve 
MHP Genel Sekreteri 
Cihan Paçacı 
katılacak.

İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, yaklaşık 3,5 
milyon seçmenin 
nüfus cüzdanında 
kimlik numarasının 
bulunmadığını belirte 
rek, bu kişilerin se 
çimlerde oy kullana 
bilmesi için nüfus 
cüzdanlarını yenile 
me işlemlerinin tatil 
günleri ve talep olma 
sı halinde geceleri de 
yapılacağını bildirdi. 
Atalay, kimlik numa 
rası olmayanların oy 
kullanmasında bir 
esneklik sağlanıp 
sağlanamayacağı 
yönündeki soru üze 
rine, siyasi parti tem
silcilerinin yarın YSK 
yetkilileriyle bu konu
da bir görüşme yapa 
cağını belirterek, 
"Umarım bu yönde 
bir esneklik sağlanır. 
Biz hükümet ve 
İçişleri Bakanlığı 
olarak üzerimize 
düşeni yap maya 
çalışıyoruz" dedi. 
Ülke genelindeki 950 
dolayındaki nüfus 
müdürlüğünün sürek
li açık olduğunu ifade 
eden Atalay, nüfus 

müdürlüklerinin tatil 
günleri açık olduğu 
nu, vatandaşlardan 
talep olması halinde 
geceleri de açık ola
cağını bildirdi. Atalay, 
"Vatandaşlarımız 
endişe etmesin nüfus 
müdürlüklerine gelip 
T.C kimlik numara 
larını alacaklar" dedi. 
Atalay, seçmenlerin 
sadece nüfus cüz
danı ile değil, üzeride 
kimlik numarası bulu
nan ehliyet ve pas
aport gibi diğer resmi 
belgelerle de oy kul
lanabileceğine işaret 
ederek, bu belgeler
den hiçbirinde kimlik 
numarası olmayan
ların nüfus müdürlük
lerine başvurmasını 
istedi. Seçim gününe 
kadar bu işlemlerin 
tamamlanabileceğini 
anlatan Atalay, bütün 
tedbirlerin alındığını 
ve nüfus cüzdanı 
verme konusunda 
sıkıntı yaşanmaya
cağını söyledi.
Atalay, "Bütün vatan
daşlarımız oy kullan
sın istiyoruz.
Arzumuz bu. Umarım 

yetiştirmede bir engel 
olmaz" diye konuştu. 
İçişleri Bakanı Atalay, 
bu işlemlerin başlatıl
masında neden geç 
kalındığı ve kimlik 
numarası olmayan 
seçmen sayısına 
ilişkin soruları yanıt
larken de şöyle 
konuştu: 
"Erken olsaydı bu 
hizmetler daha kolay 
yürürdü.
Vatandaşlarımız kim
liklerini daha kolay 
yenilerdi. Geçen 
Cuma'dan itibaren 
böyle bir karar ve 
sorun çıktı. Biz elim
izden gelen her 
çabayı yürütüyoruz. 
Değişik rakamlar 
zikrediliyor. O kadar 
yüksek değil. Tam 
rakam söyleyemiyo
rum ama 3,5 milyon 
vatandaşın nüfus 
cüzdanında kimlik 
numarası yok. Belki 
diğer kimliklerinde 
olabilir. Dolayısıyla 
bu rakam bütün 
sayıyı vermiyor. 
Bu rakam, bütün 
nüfus için değil, 
seçmen için."
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18 Mart..
18 Mart 1915 tarihinde Düveli 

Muvazza denilen, Avrupa’nın o 
günlerde en büyük donanması, 
Osmanlı Devleti’nin başkenti 
olan İstanbul’u işgal etmek, 600 
yıllık Osmanlı İmparatorluğunu 
tarih sayfasından silmek ve 
Karadenizin egemenliğini eline 
geçirmek için Çanakkale 
Boğazı’na gelerek, boğazdan 
Marmara Denizine aeçmek ister.

Ingiliz, Fransız, Italyan donanmasının en 
güçlü kurvazorleri, en modern silahlarla 
Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını top ateşine 
tutar.

İstanbul Hükümeti o günlerde Alman 
İmparatorluğunun yanında yer alması 
nedeniyle Osmanlı topraklarına emperyalist 
güçlerce ele geçirilmek istenir.

Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı Avrupadaki 
ülkelerin egemenlik sınırlarını genişletmesin
den başlar.

28 Haziran 1914 tarihinde Macaristan 
İmparatorluk veliahtının Sırp milliyetçisi 
tarafından öldürülmesiyle Avusturya’nın 
Macaristan’a savaş açmasıyla Birinci Dünya 
Savaşı başladı.

Bir yanda Almanya, Avusturya, Macaristan 
ve İtalya’nın oluşturduğu İttifak devletleri, öte 
yanda Ingiltere, Fransa ve Rusya’nın oluştur
duğu İtilaf devletleri...

Bu dünyanın en büyük topyekün savaşların
dan biriydi.

Alman sevdalısı İstanbul hükümetinin 
Alman Goben ve Brestau adlı iki savaş gemisi
ni Çanakkale Boğazından geçirerek,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Karadenize çıkarması, bu gemilerin 
Sivastopol’ü bombalamasıyla Osmanlı da ken
dini savaşın içinde buldu.

Daha sonra bu gemileri İstanbul hükümeti 
satın ışığını duyurdu.

Ama hasta Osmanlı kendini savaşın ortasın
da bulmuş oldu.

İşte Çanakkale’ye gelen İtilaf devletlerinin 
dünyanın en güçlü savaş gemileri bunun için 
topraklarımızı almak istiyordu.

İstanbul’u alan İslam ülkelerindeki egenliği 
de eline alacak, enerji kaynaklarına daha kolay 
ulaşabilecekti.

Emperyalistlerin amaçları belliydi.
Buna karşı giderek ekonomik ve askeri yön

den güçsüzleşen Osmanlı İmparatorluğumun 
tamamen ortadan kaldırılması ve topraklarının 
paylaşılması hülyaları vardı:

Bu gerçekleşemedi.
Çünkü 19 Mart 1915 günü itti laf donanması 

bütün gücüyle Çanakkale’yi topa tutmaya 
başladı.

Çanakkale’nin başkumandanı Liman San 
Vandes’ti Alman general bir süre sonra bu 
görevini Mustafa Kemal’e bırakacaktı.

Çanakkale’de Türk ordusu çok üstün düş
man gücüne karşı üstün bir cesaret ve kahra

manlık yaratarak emperyalistleri, 
Çanakkale’den geçemediler.

Muskafa Kemal Çanakkale de bir 
komutanlık dehası oldu.

Deniz savaşında başarılı olamayan 
dünyanın en güçlü donanması, sonun
da kara harekatıyla savaşı karada 
sonuçlandırmayı düşündü.

Cephede göğüs göğüse yapılan 
savaşta onbinlerce Türk askeri canını 

vererek emperyalistlerin topraklarını işgal 
etmesine olanak sağlamadılar.

Çanakkale’de kahramanlık destanı yaratan 
bu ulus, vatanı için gerekirse öleceğini ispat
lamıştır.

Mustafa Kemal ise bu savaştan üstün bir 
komutan olarak çıkmıştır.

Askerlik dehasını orada tüm dünyaya 
göstermiştir.

Çanakkale Savaşı sonunda, mağlup olan 
emperyalist güçler, şaşkın bir şekilde geri dön
müşlerdir.

Hem de büyük kayıplar vererek.
Ben öğrenciliğimde Çanakkale Savaşlarının 

yapıldığı yerleri gördüm.
Savaşa katılan emekli bir albaydan 

Çanakkale Savaşlarını gözlerim yaşlar içinde 
dinlediğimi anımsıyorum.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı toprakları 
her Türk olan görmelidir.

Bu topraklar öyle savsata ile kazanılmadı.
Ecdadımızın kanı ile sulanan bu topraklar 

bugün bir başka şekilde emperyalistlere 
onların işbirlikçileri tarafından sunuluyor.

Atatürk ve onun ulus devlet anlayışı, göz
den düşürülmeye çalışılıyor.

mailto:quler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye MeclİSİ’nin 
Mart ayı birinci ' 
toplantısında 
görüşülerek oy 
birliği ile 
kabul edilen 
Yardımşevenler 
Derneği'nin ana 
sınıfı oluşturma 
desteği talebi 
doğrultusunda 
Çınar İlköğretim 
Okulu'nda sınıf 
tahsis edildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
görüşü doğrul 
tuşunda dün 
Çınar İlköğretim 
Okulu'na giden 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yardımşevenler 
Derneği üyeleri 
oluşturulan ana 
sınıfını gezerek 
bilgi âldılar.
Türkiye Yârdımse 
venler Derneği 
Genel Merkezi'nin 
81 ilde oluşturmak 
istediği ana sınıfı 
için belediyelerden 
3 bin 500 TL para 
desteği ya da 
5 bin TL para 
destekli yerinde 
ana sınıfı oluşturul
mak istenmesine 
sıcak bakan

Gemlik Belediye 
Meclisi 5 bin 500 
TL'lik para desteği 
ile ana sınıfının 
Gemlik'te açılması 
için oy birliği ile 
karar almıştı. 
Ana sınıfı için 
gerekli 
malzemelerin 
belirlenen para 
desteğinin genel 
merkeze ulaş
masından sonra 
Gemlik'e gönderile
ceği öğrenildi. 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda 
bulunan ana

sınıfını gezen 
Yardımşevenler 
Derneği üyeleri 
daha sonra Dernek 
Başkanı Dr.
Nimet Ataoğuz

ile Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katılımıyla 
Paşa restaurantta 
öğlen yemeği 
yediler.

Kaldırımlar d e I i k d e si k o I du
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
yapılan dere 
boyu kenarla
rındaki kaldırımlar 
ağır tonajı araçlar 
yüzünden adeta 
delik deşik 
hale geldi. 
Kaldırımları 
yapan müteahhidin 
zemine yeterince 
sert malzeme 
koymaması 
nedeniyle 
bozulmalar 
başlarken bazı 
yerlerde ise 
eski binaların 
yıkımı için ağır 
tonajlı iş 
makinelerinin 
kaldırımlara 
Çıkarılması 
yolların 
bozulmasına 
heden olduğu 
ğörülüyor.
İnsanların

. ’ '-l:

gezdiği çıkması yüzünden yaşayanların
kaldırımların bozulması tepkisini
araçların üzerlerine çevrede çekiyor.

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

18 Mart 1915 
Çanakkale Geçilmez..

* 1914 .... 1. Dünya Savaşı başlamıştı. Her 
taraf yine kan, barut ve ateş içinde kalmıştı... 
Daha önce de yıllarca savaşmıştık. Trablus 
garp’dan Balkanlara yayınlan alanlarda Türk 
evlatları yurdunu kanlarıyla sulamıştı...
Yorfundu, bitik sanılıyordu... AvrupalIların 
gözünde “Hasta Adam” dı...

* Sarıkamışta Allahüekber Dağlarında 90 
bin evladımız buz cehenneminde canlarını 
yitirmişti... Mısır’ı İngiliz’lerden kurtarmak 
için giriştiğimiz Kanal Harekatı’nda geri çek
ilmemizle sonuçlanmıştı. (5 Şubat -15 Mart 
1915) 3 bin kayıp verip hiçbirşey elde etme 
den Filistin’e geri dönmüştük.

* Bulgaristan’ın çekingen davranmasıyla 
Almanya ile aramızdaki bağlantı da kesilmiş 
ti... Ordumuzun yenilmesi, modern savaş 
araçları ile donatılması gerekiyordu. Bu du 
rum İtilaf Devletleri’nin bize karşı bir sal 
dıriya geçmelerine elverişli ortam hazır
lamıştı...

* Çanakkale’de dünyanın en teknik, en 
eğitimli orduları karşısında, bu yorgun hal
imizle dikilmiştik...

* 18 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 13 torpido 
gemisi ve uçaklardan oluşan İtilaf Devletleri 
Ingiliz Amiral ARDEN’in planını uygulamak 
için 19 Şubat 1915’de saat 10.00 sıralarında 
harekete geçtiler... Günde 500 ün üzerinde 
topla, ortalama 23 bin mermi göndermeye 
başladılar siperlerimize...

* Bizim elimizde çoğu eski, modası 
geçmiş 150 top var... Günde atabildiğimiz 
mermi sayısı sayısı sadece 370 civarında.

Bu açığı kapatabilmek için bir yol bul
muşuz; Siperlere soba boruları yerleştirip, 
boyayarak top görüntüsü vermek...

* Emperyalist İngiliz ve Fransızlar zafer
den o kadar emindirler ki... Raporlarında 
“Çanakkale’yi mutlaka geçeceğiz. Tüm so 
run; İstanbul’a ilk girme şerefi kime ait ola
cağı İngiltere’nin mi, Fransa’nın mı” diyor
lar...

* Avrupa başkertlerinde, Londra’da Pa 
ris’te kiliseler süsenmiş, zafer ayinleri için 
hazırlanmıştı bile..

* Zırhlılar kıkıya yaklaşarak 7 bin mitriden 
ateş açıyorlar... İki kıyıdaki bataryalrımızdan 
cevap yok... Nasıl olsun ki! En etkili top
umuzun menzili 5 bin metre... İyiceyaklaşın- 
ca bataryalarımızdan ateş başlar... İki gemi
leri isabet alır... GARDEN, geri çekilme emri 
verir. Ertesi gün kötü hava koşulları 
nedeniyle saldırı 25 Şubat’a kadar ertelenir.

Devamı yarın....

Gemlik KSrfez
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Tusba Öksii; milli takıma seçildi
Gemlik Yelken Kulübü’nün başarılı sporcularından Tuğba Öksüz, Milli Takım kampına çağırıldı
Türkiye Yelken 
Federasyonu 2009 
Faaliyet programın
da yer alan Milli Ta 
kim Aday Kız Eğitim 
Kampı 26-29 Mart 
2009 tarihlerinde 
İzmir/Çeşme’de, 
Antrenör Mahmut 
Saral gözetiminde 
gerçekleştirecek.
Kampa katılacak 
sporcular 2008 
faaliyet yılı 
Rank listesine 
göre belirlendi. 
İlk sekiz sıralamaya 
giren sporcular

iMİMisi * »ili Mm atlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Ay bey, dün 
İstiklal Caddesi 
üzerinde seçim 
bürosunu açtı. 
Aybey’in seçim 
bürosu açılışına, 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı ve 
partililer de katıldı. 
Açılışta konuşan 
Aybey, hazırladığı 
projelerinin günün 
her saatinde 
görülebileceğini 
belirterek, seçim 
sloganı olan 
"Gemlik'e imar, 
imara mimar gerek" 
sözlerinden sonra 
şimdi de "İşte size 
mimar, alın size 
imar" diyerek 
açılışa katılanlardan 
büyük alkış aldı. 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh'da yaptığı 
konuşmada;
2009 ile 2014 yıl
larının Gemlik için 
özel ve güzel yıllar 
olacağının altını 
çizerek "Bursa'da 
Recep Al tepe, 
Gemlik'te Cemal

Öksüz’de kampa 
çağırılan 
yelkenciler 
arasında yer aldı. 
Rank sıralamasında 
yer alan sporcu
ların isimleri ise 
şöyle:
1- Zeynep Yentür 
FB
2- Gülsüm Taşel 
Marmaris
3- Selin 
Başeğmez FB

kampa çağırıldı 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu 
larından Tuğba

4- Sırma 
Karaca MYK
5- Gülfem Başak İYK
6- Tuğba Öksüz

Gemlik Yelken 
Kulübü
7- Gaye Akdolun 
Göcek Yelken
8- Arya Kanmaz 
KSK
Kamp çalışmalarının 
Çeşme Yelken 
Kulübü’nde yapıla
cağı bildirildi.
Sporcular 26 Mart 
Perşembe sabahı 
Çeşme Yelken Külü 
bü tesislerinde 
kampa girecek.
Kamp 29 Mart Pazar 
günü saat 15.00’da 
sona erecek.

Aybey. Birlikte el 
ele Gemlik'e hizmet 
verecekler ve bizde 
onları Ankara'dan ' 
destekleyeceğiz. 
Gemlik'te artık bir 
kıpırdanma olmalı, 
Gemlik bir süredir 
adeta kabuğunda 
kaldı, bundan sonra 
kabuğundan çıkarak 
yeni hizmetlerle 
tanışacaktır" 
diye konuştu.
Seçim bürosunun 
açılış kurdelesini 
Aybey, Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ile 
birlikte kestiler.

Öte yandan, seçim 
bürosu açılışı 
sırasında DP 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, DP Gemlik

Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
ile karşılaşan 
AKP’liler birbirlerine 
seçimlerde başarı 
dileklerini sundular.

ARANIYOR
İŞİTME CİHAZIMI 

KAYBETTİM. 
BULANLARIN İNSANLIK 
NAMINA 0 537 619 52 28 

NOLU TELEFONA 
BİLDİRMELERİ RİCA 

OLUNUR.

“SUYUNU BOŞA
JLJSgLO HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Serbest Kürsü

S= Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
£? cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NURHAYAT ÇAM

Osman DURDU
Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı

Anzaklı Ömer
1957 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olupjhti- 

sas yapmak üzere ABD'ye giden Doktor Ömer MUSLUOGLU 
görev yaptığı hastanede başından geçen hadiseyi şöyle 
anlatıyor.

Amerika'ya gittiğim ilk yıllar (1957). Newyork'da Medical 
Center adlı bir hastanede göreve başladım. Bir hastam vardı. 
Yaşlı bir adam. Tahminen yetmiş beş yaşlarında. Kendisine 
kan vereceğim kolunuzu ağarmışınız dedim. Çünkü adam 
kanser hastası olduğu halde üstelik kansızdı. Kolunu sıvayın
ca baktım pazısında Türk bayrağı dövmesi var. Kendi sine sor
madan edemedim. Siz Türk müsünüz? Kaşlarını yukarı 
kaldırarak hayır manasında işaret yaptı. Peki kolunuzda ki bu 
Türk bayrağı dövmesi nedir? Çünkü bu benim milletimin 
bayrağı, benim bayrağım... Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin 
derin yüzüme baktı ve mırıltı halinde sordu: Siz Türk 
müsünüz? Evet Türk'üm. İhtiyar tanıdık bir göz arıyor gibi 
gözlerime baktı ve anlatmaya başladı.

Yıl 1915 Türkiye'de Çanakkale diye bir yer var orada 
savaşmak üzere bütün Hıristiyan devletlerden asker topluyor- 
lardı. Ben Anzak'ım Avustralya Anzaklarından... İngilizler bizi 
toplayıp dediler ki: Barbar Türkler Hıristiyan dünyasını yakıp 
yakıcaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe almış 
durumda. Birlik olup üzerlerine gideceğiz. Bu savaş çok 
önemlidir. Bizde inandık sözlerine vaadlerine... Savaşmak 
isteyenlerin arasına katıldık. Savaşın şiddetini Çanakkale de 
gördüm. Her taarruzumuzda bizden de, Türklerden de 
yüzlerce insan hayatının baharında cân veriyordu. Biz 
teknolojik bakımdan üstün olduğumuz gibi, sayı bakımından 
da üstün dük. Fakat Türklerdeki gayret ve cesareti gördükçe 
hepimiz şaşırıyorduk. Peki onlara bu kuvvet ve cesareti veren 
şey neydi? İlk başlarda sanıyordum ki İngilizlerin bize anlattığı 
gibi, Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlık
tan değil kalplerinde ki vatan sevgisinden böyle saldırıyorlar- 
mış. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık 
Taarruz ediyoruz bizi püskürtüyorlar, tekrar taarruz ediyoruz 
tekrar püskürtüyorlar. Derken böyle bir taarruzda başımdan 
yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçtim.

Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında 
gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü ingilizler bize 
Türkleri vahşi, barbar kimseler olarak tanıttı ya... Ama dikkat 
ettim. Yaralarımı sarmışlar Bana hiçte öfkeli bakmıyorlar 
Bana çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler. İyi bili 
yorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu hal deyken bile 
kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Dedim ki kendi 
kendime isteseler beni çoktan öldürürlerdi. Ama cephenin 
gerisinde tedavi ettiler ve biz esirlere misafir gibi davranıyor
lar. Bu duygularla 'yazıklar olsun bana' dedim. Böyle asil 
insanlarla niye savaşıyorum. Niye savaşmaya gelmişim. Bu 
İngiliz milleti ne kadar yalancıymış ne kadar Türk düş
manıymış diyerek pişman oldum. Bu iyili ğe karşı ne yapsam 
diye düşündüm durdum.günlerce... Bir süre sonra bizi 
serbest bıraktılar. Memleketime döndüm, işte memlekete 
dönünce asil Türk milletini unutmamak için bu Türk bayrağı 
dövmesini yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte.

Tarihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzere iken 
yaralarımı iyileştiren bir Türk idi. Şimdi de Amerika gibi bir 
yerde yıllar sonra yine beni iyileş tirmeye çalışan bir Türk. 
Size minnettarım. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insan
larsınız. Sonra bana nemli gözlerle adımı sordu. 'Ömer' dedim I 
Gayet merakla tekrar sordu. Peki niçin, Ömer ismini vermişler 
sana? Babam Müslümanla rın ikinci halifesinin isminden 
ilham alarak bana Ömer adını vermiş.Ya hu senin adın 
Müslüman adımı? Senin adın ne güzelmiş. Benim adım şimdi 
ye kadar Josef MİLLER idi. Bundan sonra 'Anzakh Ömer' 
olsun.

Peki doktor Müslüman olmak zor mu? Şaşırdım! Sonra 
hayır müslüman olmak çok kolay dedim. Hem kelime-i 
şehadet getiriyor, hem ağlıyordu. Müslümanlar teşbih çeker 
bana bir teşbih bulsan da bende yattığım yerden ALLAH' ı 
ansam olur mu dedi. Hemen bir teşbih bulup kendisine 
getirdim. Müslüman olmuştu. Bir gün yanındayken samimi bir 
şekilde rica etti. Beni yalnız bırakma olur mu? Ne gibi Ömer 
amca? Ara sıra gel bana İslamiyet'i anlat. Sen çok güzel 
şeylerden bahsediyorsun, o sözleri duydukça kalbim ferahlıy
or dedi. O günden sonra her gün yanına gittim bildiğim 
kadarıyla dinimizi anlattım.

Fakat günden güne eriyip, tükeniyordu. Kaç gün geçti tam 
hatırlamıyorum. Hastanenin genel hopörlöründen bir ananos 
duydum. 'Doktor Ömer! Lütfen 217 numaralı odaya gelin'. 
Odasına vardığımda sağ elinde teşbih, açık olan sol kolunda 
Türk bayrağı dövmesi ve göğsünde imanı ile Anzaklı Ömer bu 
dünyada ki son anlarını yaşıyordu. Hemen baş ucuna otur
dum. Kendisine kelime-i şehadet söylettirdim. O şekilde 
kucağımda ruhunu teslim etti.

Doktor Ömer Amerika'da karşılaştığı bir Anzaklıdan 
Çanakkale'yi böyle naklediyor.

Şimdi ben Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Osman DURDU 
olarak soruyorum. Ayrıca herkesin bu soruları kendisine sor
masını istiyorum.

Biz kimiz? Biz kim olmak istiyoruz? Çanakkale de eşi 
görülmemiş ve bir daha da görülmesi belki de imkansız olan 
zafere imza atan ve Mr. Josef MİLLER'i Ömer olduran ona 
Türk bayrağı dövmesi yaptırıp onun İslâmî seçmesine vesile 
olan ruh neydi? Ve biz miras yedimiyiz?

Benim cevaplarım şöyle: Biz Müslüman Türk'üz. Biz muh
taç olduğumuz kudretin damarlarımızda ki asil kanda mevcut 
olduğunu bilerek kuzey, güney, doğu ya da batılılaşmadan 
yani başkalaşmadan Müslüman Türk olarak kalarak ülkülerim
izi gerçekleştireceğiz. Çanakkale'de ki zafere imza atan ve 
Josef'i Ömer yapan ona Türk bayrağı dövmesi yaptırıp İslâmî 
seçmesine vesile olan ALLAH rızasıydı. Ve biz miras yedi 
değiliz artık miras yedi gibi davranmayı bırakıp atalarımızın 
bize Çanakkale ve benzerlerini miras değil emanet olarak 
bıraktığı bilinciyle hareket etmeliyiz. Ülkümüz bu emanmeti 
geliştirerek bizden sonraki nesillere aktarmak olmalı. Çanakka 
le'de ölen gayrı Müslimlere toprağınız bol olsun derken. Başta 
Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şihitlerimize Allahtan 
rahmet dilerim. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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îasam atölyesi Canaklıale’yi yaşatanlar için yürüılii
Gemlik Yaşam 
Atölyesi 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’ni 
yaşatanların hatırası 
adına düzenledikleri 
yürüyüşte 40 kişilik 
katılımla 25 km'lik 
yolu zorlu kış 
şartlarına 
rağmen yürüdü.
7 saat süren Selimi 
ye'den Esenköy’e 
uzanan parkuru 
zorlu kış şartlarında 
ve yer yer 30-40 
cm'yi bulan karla 
kaplı çam orman
larında deniz 
seviyesinden 
600 metre 
yükseklerde 
bulundukları 
coğrafyada sahip 
olunan doğal 
güzellikleri göz ardı 
etmeden ve şehrin 
hengamesinden 
uzak doğa ile 
baş başa stresten 
uzak, doğa ve 
çevre bilincine 
sahip bir şekilde 
gelecek nesillere 
el değmeden

bırakılmasının 
göz ardı edilemeye
ceğini düşünen 
doğa yürüyüşçü
lerinin çektikleri 
fotoğraflar ise 
oldukça dikkat çeki

ciydi. Güzergah 
üzerinde karşılarına 
çıkan debisi 
yüksek akarsulardan 
karşıya geçmek 
isterlerken yaşanılan 
sıkıntılar grup 

üyelerinin birbiri 
ile olan ilişkilerinin 
daha da sıcak bir 
ilişki olmasına 
yardımcı olduğu 
yürüyüşte debisi 
yüksek olan bu 

suların boşa 
aktığını da 
düşünüp akarsuların 
bir şekilde atıl 
değil faydalı hale 
dönüştürülmesi 
gerektiğini de

grup üyeleri 
birbirleri ile 
paylaştılar.
18 Mart Çanakkale 
Zaferi adına 
düzenlenen bu 
organizasyona 
katılan ve bu 
organizasyonu 
düzenleyen ayrıca 
fotoğraflar ile 
paylaşımları 
gelecek nesillere 
taşıyacaklara 
Yaşam Atölyesi 
üyeleri olarak 
teşekkür edilirken 
en önemlisi de 
bu coğrafyada 
yaşamamızı 
sağlayan Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarına 
da teşekkür ettiler. 
Yaşam Atölyesi 
üyeleri ayrıca, 
gezilere katılmak 
isteyenlerin 
İstiklal Caddesi 
1 Nolu Aralık’ta 
bulunan kuaför 
Abbas'tan bilgi 
alabilecekleri 
duyuruldu.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAG6 BROK6R 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___________  
_________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire _____

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
________ 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 

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
trFpYexAdoğalgazli 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

Yerel seçimlere İl gün m
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenI<Lİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKİLAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



GENEL BAŞKANINIZ 
BENİZ BAYKAL BU ASADA

Otobüsler, 
saatl4.oo’de 
Gemlik İskele 
Meydanından 
L hareket 
edecektir

CHP
GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

18 MART 2009 (BUGÜN) SAAT 16.oo'DA 
ŞEHREKÜSTÜ FOMARA MEYDANI NDA 

YAPILACAK OLAN MİTİNGE 
TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



VARIZ
spgemlik.org

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

18 Mart
Bazı tarihler belleklere kazılıdır.
Bunlardan biri de 18 Mart’tır.
18 Mart denince, aklımıza Çanakkale Savaşı gelir.
Çanakkale bir savaş değil, bir kahramanlık des 

tanıdır.
Devamı sayfa 5’de

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Güne Bakış

CHP

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

2

Bayram DENİR
DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

■lf IHL1IIK« 
TECRÜBE

m SÎZDEN BİRİ..:.

H Fatih Mehmet Güler
1| Gemlik Belediye Başkanı Adayı

Tuğba Oksuz

Gemlik’e hizmet için 

İBİZSAADET 
PARTİSİ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ» GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

18 Mart 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik Yelken Kulübü’nün başarılı sporcularından Tuğba Öksüz, Milli Takım kampına çağırıldı

Tugha Öksüz milli 
takıma seçildi

Gemlik Yelken Kulubü sporcularından Tuğba Öksüz, 26-29 
Mart günlerinde İzmir Çeşme’de yapılacak olan Türkiye Yelken Fe 
derasyonu Milli Takım Aday Kız Eğitim Kampı’na çağırılan 8 
sporcudan biri oldu. Girdiği tüm yelken yarışlarından başarı ile ilçe 
mize dönen Tuğba Öksüz, Gemlik’in gururu oldu. Haberi syf 7’de

Baykal.bugün
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş 
kanı Deniz Baykal, bugün Bur 
sa’ya geliyor. Baykal, saat 
16.oo’da Şehreküstü Fomara Mey 
dam’nda yapılacak mitingte, 
CHP’liler ile buluşacak. CHP İlçe 
Başkanlığından yapılan açıklama
da, Bursa mitingi için araçların 
saat 14.oo’de İskele Meydanı’ndan 
hareket edeceği bildirildi.

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

Buluşma nitel Şahin'ılen gönde gösterisi
Karanlıktan aydınlığa...

Sevgili okurlar...
Türkiye’de işler iyi gitmiyor.
Siyaset arenasında da..
Ekonomi dünyasında da..
Sosyal yaşamda da..
Güvenlikte de..
Sağlıkta da..
Eğitimde de sıkıntılar beşikteki bebeden 

eşikteki dedeye kadar her insanı sarmış 
durumda..

Yağma..
Talan..
Aymazlık..
Suiistimal..
Sindirilmiştik..
Tembellik bir ur gibi doladı dört bir 

yanımızı..
Din siyasete karıştırılmıştı.
Şimdi bilim de hem dinden hem de 

siyasetten nasibini aldı.
Türkiye bu sarmaldan kendisini kurtarır.
Ancak..

: Ülkenin kaynaklarını hakça paylaşa
bilirse..
İ Siyasetçiler..
ı İş dünyası..

Basın-yayın..
Elele verirlerse..

i Yurttaşın taleplerini karşılayabilirlerse..
Enönemlisi..
Eğitim..
Öncelikle eğitimin siyasetten arınması 

gerek.
Çünkü..
Türkiye’de eğitim siyasetçinin elinde 

oyuncak..
Toplumu eğitimsizleştirmek İçin bilinçli 

yöntemler geliştiriyorlar?
Yöntemsizlik yüzünden

* Öğretmen öğretmenlikten...
Öğrenci öğrencilikten çıkıyor.
Yıl 2009
Asır 21..
Cumhuriyet 86 yaşında.
Türkiye’de eğitim düzeyi hala ilkokul 

üçden dörde geçemedi.
Dolayısıyla..
Yurttaş;
Seçemiyor..
Sorgulayamıyor.
Ayırt edemiyor.

I Eğitimin yanı sıra bir de...
11 Türkiye...

Ne yapıp edip toprak reformunu gerçek
leştirmek, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu 
feodalizmin bataklığından çıkarmak zorun
da..

Bölge insanı ağaların elinden ortaçağın 
karanlığından çıkmalı..

Ayşeler..
Hasanlar..
Ökkeşler..
Hakkılar hak ettikleri yaşamla buluşturul

mak..
Aydınlanmalı..
Baskıdan, zulümden, sefaletten kurtul

malı..
Marabahktan çıkıp çağdaş dünyaya mer

haba diyebilmeli...

SEllIl'll İli SÛIIÛI SİVİSİ CİZETESt

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Ercüment ESEN

Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
ve DP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Hikmet Şahin, 
dün Gemlik’e 
gelerek, partililer 
ile birlikte esnafı 
ziyaret etti.
Şahin, DP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Bayram 
Demir, belediye 
meclis üye ve il 
genel meclis üye 
adayları ve partililer 
ile birlikte bir dizi 
ziyaretlerde bulu
narak, destek istedi.

ŞAHİN’DEN 
OTOBÜSÇÜLERE 
MÜJDE
73 Nolu Güzel Gem 
lik Minibrsçüler ve 
Otobüsçüler Motorlu 
Taşıyıcılar Koopera 
tifi Başkanı Fatih 
Keke ile kooperatif 
üyeleri ile Garaj 
Kıraathanesinde bir 
araya gelen Hikmet 
Şahin, Burulaş'ın 
daha önce yüzde 
20 aldığı rüsum 
bedelinin yüzde 
16'ya çekildiğinin 
müjdesini verdi. 
Demokrat Parti Ge 
nel Başkan Yardım 
çısı Harun Akın, 
İl Başkanı Füsun 
Yaşar, partililer ile 
birlikte İstiklal 
Caddesi Pazar 
Caddesi’ndeki 
esnafın sorunlarını 
dinleyen Hikmet 
Şahin ve Bayram 
Demir, ziyaretlerden 
memnun ayrıldılar. 
Hikmet Şahin, 
Gemlikli otobüs 
çülerden gördüğü 
ilgiden memnun 
kaldığını belirterek, 
Belediye başkanlığı 
döneminde 
Gemlik’e yaptığı

yatırımları anlattı. 
Şahin, “Kısa bir 
zaman önce Gemlik 
Otobüs Terminali’ni 
hizmete açtık. Gem 
lik’in en büyük ihti 
yacı olan hizmetler
den biri idi. Seçimler 
de DP’ye oy verir 
şeniz Bursa'yı Gem 
lik’i Türkiye'nin yıldı 
zı yapmaya devam 
ederiz” diyerek, 
kırat'a yem ve su 
vermelerini istedi. 
Şahin, “Kirat'ı besle
meniz size 5 yıl daha 
güzel hizmet olarak 
dönecektir” dedi. 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir ise 
ziyaretlerde yaptığı 
konuşmada, “Bursa 
Büyükşehir Belediye 
başkan adayımız 
Hikmet Şahin'in 
bugün ilçemizde 
olması bizlere daha 
çok moral verdi. 
Başkanımız Bur 
sa'da devrim sayıla
cak çalışmalara 
imza attı. Bursa'da 
Başkanımız Şahin'i 
Gemlik'te de beni 
belediye başkanı 
olarak seçerseniz 
birlikte yapamaya
cağımız hizmetler 
olmaz. Biz iyi bir

ikiliyiz. Hep Birlikte 
güzel projelere 
imza atacağız.” 
diye konuştu.
DP belediye başkan

adayları, ziyaretlerin 
ardından Akar 
Düğün Salonu’nda 
partililer ile biraraya 
geldi.
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Konya'da askeri uçak duştu YazıYORUM

Konya'nın Altınekin 
ilçesine bağlı Ayışığı 
köyü yakınlarında 
bir uçağın düştüğü 
bildirildi. Düşen F-4 
eğitim Uçağında 1 
asker şehit olurken, 
1 asker kurtuldu. 
Alınan bilgiye göre, 
uçağı düşmeden 
saniyeler önce fırlat
ma koltuğu ile terke- 
den iki pilottan Hava 
Pilot Yüzbaşı Uğur 
Aydın yaralı kurtul
du, henüz kimliği 
öğrenilemeyen diğer 
pilot ise şehit oldu. 
Konya'daki 3'üncü 
Ana Jet Üs 
Komutanlığı'ndan 
bugün öğleden 
sonra eğitim uçuşu 
için havalanan F- 4 
(Fantom) tipi askeri 
uçak, saat 14.45 
şıralarında Altınekin 
İlçesi'ne bağlı 
Ayışığı Köyü 
semalarında teknik 
arıza nedeniyle hızla 
irtifa kaybetmeye 
başladı. Pilotlar, tüm 
çabalarına karşın 
uçağı kurtaramaya
caklarını anlayınca 
son anda fırlatma 
koltuklarını kulla

Ekonomik krii nedenMe indhar etti
Isı sistemleri 
pazarlayan bir 
şirketin sahibi, 
ödeyemediği 
çek nedeniyle 
hapis cezası alınca 
intihar etti.1* 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa 
merkez Nilüfer 
ilçesi Beşevler 
Mahallesi Konak 
Caddesi'nde, 
esnaflık yapan Akan 
Düzgünoğlu (34),

Yakılmış iaılııı cesedi bulundu
Bursa’da ormanlık 
alanda yakılmış 
bir kadın cesedi 
bulundu. Kimliği 
belirlenemeyen 
kadının bıçaklanarak 
öldürüldükten 
sonra üzerine 
yanıcı madde 
dökülerek yakıldığı 
belirlendi.
Cinayeti kadının 
yanmayan 
sağ elindeki 
4 parmağı çözecek.

narak atladı. 
Saniyeler sonra da 
uçak Ayışığı 
Köyü'nün 1 kilome
tre yakınında düz 
araziye çakıldı. İnfi
lak edip alev topuna 
dönen uçağın 
parçaları geniş bir 
alana yayıldı. 1 
PİLOT ŞEHİT, 1 
PİLOT YARALI 
Pilotlardan birinin 
düşme sırasında 
yere çarparak ağır 
yaralandığı, diğeri 
nin hafif sıyrıklarla 
atlattığı kazanın du 
yulması üzerine 3'ün 
cü Ana Jet Üssü'n- 
den sağlık ve kurtar
ma ekipleri helikop

1200 TL değerindeki 
ödeyemediği çek 
nedeniyle hapis 
cezası alınca iş 
yerinin depo 
kısmında boynuna 
bağladığı bir 
kabloyla intihar etti. 
İşyerinde çalışan 
Rahmi Feremuzar 
tarafından bulunan 
Düzgünoğlu'nun, 
piyasaya yaklaşık 
300 bin TL'nin 
üzerinde borcu

Merkez Nilüfer 
İlçesî’hde, Doğancı 
Barajı çevresindeki 
ormanlık alanda 
dün, vatandaşlar 
tarafından yanmış 
bir kadın cesedi 
bulundu. İhbar 
üzerine olay yerine 
gelen jandarma, 
yaptığı araştırmada, 
25-30 yaşlarında 
olduğu tahmin 
edilen kadının 
bıçaklanarak 

terlerle hemen olay 
yerine ulaştı ve 
yaralı pilotlara 
müdahale etti. 
Ağır yaralı pilot, 
müdahale eden 
sağlık ekibinin uzun 
süre kalp masajı 
yapmasına karşın 
şehit olurken, hafif 
yaralı Hava Pilot 
Yüzbaşı Uğur Aydın 
da helikopterle 
Konya'ya getirilerek 
Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi n 
Hastanesi'nde 
tedaviye alındı.

GÖRGÜ TANIKLARI 
ANLATIYOR 
Olay yerine ilk 

bulunduğu 
öğrenildi.
Rahmi Feremuzar'ın 
verdiği bilgiye 
göre, Akan 
Düzgünoğlu 
son olarak
1200 TL tutarındaki 
çeki ödeyemediği 
için hakkında 
hapis cezası çıktı. 
Hapis kararından 
çok etkilenen 
Düzgünoğlu, bir 
gün önce evine

öldürüldükten 
sonra üzerine 
benzin veya 
benzeri yanıcı 
madde dökülerek 
yakıldığını 
belirledi.
Ceset üzerinde 
inceleme yapan . 
ekipler, kadının 
vücudunun 
yandığını, sadece 
sağ elindeki 
4 parmağın yan
madığını tespit etti. 

gidenler arasında 
bulunan Altınekin 
Belediye Başkanı 
AKP'li Sırrı Ezdemir, 
uçağın Ayışığı 
Köyü'nün hemen 
yakınına düz 
araziye düştüğünü, 
fırlatma koltuğu ile 
atlarken ağır 
yaralanan pilota 
sağlık görevlilerin 
uzun süre kalp 
masajı yaptığını 
söyledi. Uçağın 
düştüğü bilgisini 
alır almaz olay 
yerine gittiklerini 
kaydeden
Başkan Ezdemir, 
“Uçak tamamen 
yanmış, çok büyük 
bir alana parçaları 
yayılmıştı. İki pilot 
da fırlatma koltuğu 
ile uçaktan atlamayı 
başarmış. Ancak, 
biri ters düşünce 
şehit olmuş.
Helikopterle gelen 
askeri personel, 
uzun süre pilota 
kalp masajı yaptı, 
kurtarmaya çalıştı; 
Diğer pilot 
helikoptere 
yürüyerek bindi” 
dedi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotmajl.com 
www.milliyet/blog/özçan vural

Tezgahlar kurulmuş!...

gitmediği için 
ailesi polise 
haber verdi. 
Akan Düzgünoğ 
lu'nun ölüm 
haberini alarak 
iş yerine gelen 
annesi Hayati 
Düzgünoğlu, 
fenalık geçirdi. 
Düzgünoğlu'nun 
cesedi, otopsi için 
Bursa Adli Tıp 
Kurum morguna 
kaldırıldı.

Kimliği belirlene
meyen, tanınmaya
cak haldeki 
ceset, otopsi 
yapılmak üzere 
Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na 
kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş
turmaya Bursa 
Cumhuriyet 
Savcılığı’nca baş
landı. Jandarma 
olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu yine kılıcıyla yardı geçirdi 
ortalığı...

Bence Başbakan ailesine fena vurdu.. Rüşvet..
Başbakan Erdoğan’a “Tosun’u tanıyor 

musun?” diye sordu...
Başbakan “Tanımıyorum, manımıyorum, iftira” 

diye geveledi, durdu.. Ama yüzüne baktım kıp
kırmızı, terliyordu..

Bir gün sonra bu Ekrem Tosun, tos vurur gibi 
gibi bir açıklama yaptı...
“Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile yengesi / 

Sema Erdoğan, Atagold adlı mücevher fir
masının yüzde 50 ortağıdır.

Ben şirkette onlâradına oy ve imza kullan
maktayım.”"

Her şey ortada..
Altın şirketleri kurulmuş..
Bilal ve Sema Erdoğan Atagold’a nasıl ortak 

olmuşlar?
Başbakan’ın yakın arkadaşı Cihan Kamer’in 

eşi Çiğdem Kamer’in kendi hisselerini ' 
devretmesiyle..

Peki Bilal Erdoğan ve yengesi, bu hisselere 
kaç para ödemiş?

Ödeyip ödemedikleri veya ne kadar ödedikleri 
belli değil.

Bilal ile yengesinin ortaklıkları neden gizli 
tutulmuş?

O da belli değil.
Ama bazı şeyler belli; mesela Başbakan 

Erdoğan, ilacın veya ekmeğin KDV’sini indir 
mezken (bunlar %18) pırlanta ve mücevherin 
KDV’sini sıfıra indirerek Cihan Kamer’in şirket
lerine trilyonlar kazandırmıştı.^

Bunu bilmeyen yok...
Ekmek % 18, pırlanta, altın O (sıfır) ’’
Şimdi bizim dedikoducu milletin çenesini 

tutun bakalım tutabilirseniz..
Başbakanın bu serveti nereden geliyor diye 

kötü kötü soruyor.
Halktan kötü niyetliler diyorlar ki;
“Başbakan Erdoğan KDV’yi indirip Cihan 

Kamer şirketlerine trilyonlar kazandırdı, o da 
oğlu Bilal Erdoğan’ı ortak edip Erdoğan ailesine 
bu yoldan karşılığını ödüyor..”

Görüyorsunuz Tosuncuklar çalışıyor.
Öyle çalışıyorlar ki...
Yaşamını emeğiyle kazanan milletin anası 

ağlarken...
Türkiye’nin yarısı sefalet ücretine talim 

ederken...
Delikanlının kendisi Amerika’da yaşıyor, 
Türkiye’deki banka hesabına para akıyor. 
Ak adalet bu olsa gerek...
Ey; dürüst, vatanım seven insanlarım; 

dağıtılan çamaşır makineleri, buz dolapları Fak 
-fuk fonundan çıkıyormuş..

Biliyorsunuz kurban bayramlarında
Türk Hava Kurumu da kurban derisi topluyor.
Kurban derileri dinci vakıflara gitmesin, orman 

yangınlarıyla mücadeleye ya da havacı genç
lerin eğitimine gitsin diye Atatürkçü kesim, deri
leri THK’ya veriyor.

Deriler paraya çevriliyor.
Trilyonlarca lira elde ediliyor. Helal olsun di , 

yoruz..
Ama; Bu para nereye gidiyor biliyor v 

musunuz?
Sıkı durunuz.. Bu paranın yüzde 50’si yine Fak 

Fuk Fon’a gidiyor...
Çünkü yasa böyle emrediyor.
Paranın geri kalan yarısı da yüzde 4 Kızılay, 

yüzde 3 Çocuk Esirgeme Kurumu, yüzde 3 
Diyanet Vakfı, yüzde 40 THK şeklinde paylaşılı 
yor.

Yani...
Bilmeden kuyumuzu kazıyoruz..
Seçim rüşvetinin bir bölümünü farkında 

olmadan Atatürkçü kesim karşılıyor...
Güler misiniz, ağlar mısınız?

mailto:ozcanvural1933@hotmajl.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6z%25c3%25a7an
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Mil* MiMlM" MHP Seçim Bürosu acildi
AKP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, 29 Mart 
sonrasında Gemlik 
Zeytini’nin hak 
ettiği değeri bula
bilmesi için vizyon 
projeleri olduğunu 
vurgulayarak, 
"Gemlik Zeytini 
Markalaşacak" dedi. 
Gemlikli zeytin 
tüccarları, üreticiler 
ve zeytin imalathane 
lerinde seçim 
gezilerine devam 
eden Aybey, "Artık 
Gemlik Tipi Zeytinden 
kurtulmalıyız. Tipi di 
ye bir şey olmamalı, 
sadece Gemlik Zeyti 
ni olmalı. Gemlik 
zeytininin patentini 
alacağız. Bu konuda, 
GTSO, Ticaret Borsa 
sı, Zeytin Üreticileri, 
Tüccarlarımız ve 
tüketicilerimizle ortak 
hareket edeceğiz. 
Gemlik'i yanımıza 
alarak, hep birlikte 
Gemlik Zeytinini 
markalaştıracağız" 
şeklinde konuştu. 
Terme Kaplıcası 
projesinde de 
Gemlik'in simgesi 
haline gelen zeytin, 
zeytinyağı, zeytin

sabunu ticaretinin 
de planlandığını 
hatırlatan AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Mimar 
Cemal Aydın Aybey, 
"Dünyanın en 
kaliteli ve en lezzetli 
zeytini olan Gemlik 
Zeytini bizimle hak 
ettiği değeri bulacak. 
Patentini alacağız 
ve markalaşacak" 
diye konuştu.
Gemlikli zeytincilerin 
yanı sira Umurbey 
Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi dükkân
larındaki zeytin 
satış mağazalarını da 
gezen Cemal Aydın 
Aybey, fahiş kira 
ücretlerinden yakınan 
esnafa da güvence 

vererek, "Bizi 
destekleyin. 
Sıkıntınızdan kurtul
maya çok az kaldı. 
Göreve gelir gelmez 
kooperatif yönetici
leriyle de bir araya 
gelir, kira durum
larınızı makul ve 
ödenebilir seviyeye 
indiririz. Biz Gemlik 
zeytininin satışı, 
tanıtımı, dünya 
pazarlarındaki 
rekabeti, 
markalaşması 
ve patenti için çalışı 
yoruz. Üreticimizin 
yanı sıra, zeytinimizin 
satışını yapan 
esnaflarımıza da 
sahip çıkacağız.
Size bu konuda 
söz veriyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket 
Partisinin Gemlik 
Seçim Bürosu 
düzenlenen 
tören ile açıldı. 
Yeni Pazar 
Caddesi mevkiinde 
hazırlanan 
büronun açılışını 
ise MHP Bursa 
Milletvekili Necati 
Özensoy ile MHP 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Gazioğlu birlikte 
yaptılar.
Açılışta, Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
yaptığı konuşmada 
Gemlik'in bugüne 
kadar hakettiği 
hizmeti 
alamadığını 
ama 30 Mart'ta 
Sosyal Belediyecilik 
anlayışlarıyla 
fark edileceklerini 
söyledi.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet 
Gazioğlu ise 
mevcut Başkan 
Mehmet 
Turgut'un okul 
arka daşı 
olduğunu ama 

| artık görevi 
| gençlere bırak-

masının zamanının 
geldiğini 
ifade etti.
AKP'ye de 
yüklenen Gazioğlu, 
gerçekleşen 
Bursa Mitingin de 
'Çıkmazda 
olan iktidar ne 
yapacağını 
şaşırdı Konya'dan 
Otobüsle miting 
lerine taraftar 
taşıyor' 
diye konuştu. 
Sözleri sık sık 
alkışlarla kesilen 
Gazioğlu, devletin 
en üst kademele 
rinde yıllarca görev 
yaptım ama bu 
günkü çıkmazın 
benzerini 
yaşamadım 
diyerek sözlerini

noktaladı. 
MHP Bursa 
Milletvekili 
Necati Özensoy 
ise, “Bursa 
Osmanh şehridir. 
22 Temmuz'un 
rehavetinden 
kurtulacaklar” 
şeklinde konuştu. 
Büyük bir kitle 
tarafından 
takip edilen 
MHP açılışı 
Liderlerin 
başka proğram- 
larınında olması 
nedeniyle son 
bulurken Gemlikli 
Hareket Partililer 
seçim çalışmaları 
kapsamındaki 
çalışmalarına 
farklı bölgelerde 
devam ettiler.

Klmllhumarası şartına fcarsı girişim Numarasız 3.5 milyon seçmen var
AK Parti ve CHP 
Grup Başkanvekilleri 
ile MHP Genel • 
Sekreteri, nüfus cüz
danlarında Türkiye 
Cumhuriyeti Kimlik 
Numarası olmayan
ların 29 Mart yerel 
seçimlerinde 
oy kullanamayacağı 
yönündeki kararın 
gözden geçirilmesi 
için YSK Başkanı 
Muammer Aydın ile 
görüşecek.
AK Parti Grup 
Başkanvekili Nihat 
Ergün, seçmenin 
kimliğini belirleyen 
belgelerin, Seçim 
Kanununun 87. 
maddesinde, 
"Nüfus cüzdanı veya 
üzerinde vatandaşlık 
numarası bulunan 
diğer kimlik bel
geleri" şeklinde 
nitelendirildiğini 
söyledi. YSK'nın, 
nüfus cüzdanını 
da üzerinde vatan
daşlık numarası 
bulunması gereken 
belgelerden 
saydığını ifade 
eden Ergün, şöyle

konuştu: 
"Halbuki, 87. 
maddede konu çok 
açık. YSK, kararını bu 
çerçevede gözden 
geçirerek, hiç 
olmazsa, nüfus cüz
danlarını kabul 
etmeli. Bir çok vatan
daş, henüz nüfus 
cüzdanını değiştirmiş 
değil. Nüfus idareleri 
24 saat çalışma 
kararı aldı. Ancak, 
çok büyük yoğunluk 
var. Bu yoğunluk ne 
kadar giderilirse 
giderilsin, bütün 
vatandaşlar nüfus 
cüzdanlarını 
değiştirme imkanına 
sahip olamayacak. 
Belki, bir kaç milyon 

kişi oy kullanamaya
cak noktaya gelecek. 
Bu açıdan, YSK'nın 
kararını bir kez daha 
gözden geçirip 
geçiremeyeceğini, 
sayın başkanla 3 par
tinin temsilcileri 
olarak yarın görüşe
ceğiz" 
Nihat Ergün, YSK 
Başkanı Aydın ile 
yarın saat 11.00'de 
biraraya geleceklerini 
ifade etti.
Görüşmeye, AK Parti 
Grup Başkanvekili 
Bekir Bozdağ, CHP 
Grup Başkanvekili 
Hakkı Süha Okay ve 
MHP Genel Sekreteri 
Cihan Paçacı 
katılacak.

İçişleri Bakanı Beşir 
Atalay, yaklaşık 3,5 
milyon seçmenin 
nüfus cüzdanında 
kimlik numarasının 
bulunmadığını belirte 
rek, bu kişilerin se 
çimlerde oy kullana 
bilmesi için nüfus 
cüzdanlarını yenile 
me işlemlerinin tatil 
günleri ve talep olma 
sı halinde geceleri de 
yapılacağını bildirdi. 
Atalay, kimlik numa 
rası olmayanların oy 
kullanmasında bir 
esneklik sağlanıp 
sağlanamayacağı 
yönündeki soru üze 
rine, siyasi parti tem
silcilerinin yarın YSK 
yetkilileriyle bu konu
da bir görüşme yapa 
cağını belirterek, 
"Umarım bu yönde 
bir esneklik sağlanır. 
Biz hükümet ve 
İçişleri Bakanlığı 
olarak üzerimize 
düşeni yap maya 
çalışıyoruz" dedi. 
Ülke genelindeki 950 
dolayındaki nüfus 
müdürlüğünün sürek
li açık olduğunu ifade 
eden Atalay, nüfus 

müdürlüklerinin tatil 
günleri açık olduğu 
nu, vatandaşlardan 
talep olması halinde 
geceleri de açık ola
cağını bildirdi. Atalay, 
"Vatandaşlarımız 
endişe etmesin nüfus 
müdürlüklerine gelip 
T.C kimlik numara 
larını alacaklar" dedi. 
Atalay, seçmenlerin 
sadece nüfus cüz
danı ile değil, üzeride 
kimlik numarası bulu
nan ehliyet ve pas
aport gibi diğer resmi 
belgelerle de oy kul
lanabileceğine işaret 
ederek, bu belgeler
den hiçbirinde kimlik 
numarası olmayan
ların nüfus müdürlük
lerine başvurmasını 
istedi. Seçim gününe 
kadar bu işlemlerin 
tamamlanabileceğini 
anlatan Atalay, bütün 
tedbirlerin alındığını 
ve nüfus cüzdanı 
verme konusunda 
sıkıntı yaşanmaya
cağını söyledi.
Atalay, "Bütün vatan
daşlarımız oy kullan
sın istiyoruz.
Arzumuz bu. Umarım 

yetiştirmede bir engel 
olmaz" diye konuştu. 
İçişleri Bakanı Atalay, 
bu işlemlerin başlatıl
masında neden geç 
kalındığı ve kimlik 
numarası olmayan 
seçmen sayısına 
ilişkin soruları yanıt
larken de şöyle 
konuştu: 
"Erken olsaydı bu 
hizmetler daha kolay 
yürürdü.
Vatandaşlarımız kim
liklerini daha kolay 
yenilerdi. Geçen 
Cuma'dan itibaren 
böyle bir karar ve 
sorun çıktı. Biz elim
izden gelen her 
çabayı yürütüyoruz. 
Değişik rakamlar 
zikrediliyor. O kadar 
yüksek değil. Tam 
rakam söyleyemiyo
rum ama 3,5 milyon 
vatandaşın nüfus 
cüzdanında kimlik 
numarası yok. Belki 
diğer kimliklerinde 
olabilir. Dolayısıyla 
bu rakam bütün 
sayıyı vermiyor. 
Bu rakam, bütün 
nüfus için değil, 
seçmen için."
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18 Mart..
18 Mart 1915 tarihinde Düveli 

Muvazza denilen, Avrupa’nın o 
günlerde en büyük donanması, 
Osmanlı Devleti’nin başkenti 
olan İstanbul’u işgal etmek, 600 
yıllık Osmanlı İmparatorluğunu 
tarih sayfasından silmek ve 
Karadenizin egemenliğini eline 
geçirmek için Çanakkale 
Boğazı’na gelerek, boğazdan 
Marmara Denizine aeçmek ister.

Ingiliz, Fransız, Italyan donanmasının en 
güçlü kurvazorleri, en modern silahlarla 
Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını top ateşine 
tutar.

İstanbul Hükümeti o günlerde Alman 
İmparatorluğunun yanında yer alması 
nedeniyle Osmanlı topraklarına emperyalist 
güçlerce ele geçirilmek istenir.

Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı Avrupadaki 
ülkelerin egemenlik sınırlarını genişletmesin
den başlar.

28 Haziran 1914 tarihinde Macaristan 
İmparatorluk veliahtının Sırp milliyetçisi 
tarafından öldürülmesiyle Avusturya’nın 
Macaristan’a savaş açmasıyla Birinci Dünya 
Savaşı başladı.

Bir yanda Almanya, Avusturya, Macaristan 
ve İtalya’nın oluşturduğu İttifak devletleri, öte 
yanda Ingiltere, Fransa ve Rusya’nın oluştur
duğu İtilaf devletleri...

Bu dünyanın en büyük topyekün savaşların
dan biriydi.

Alman sevdalısı İstanbul hükümetinin 
Alman Goben ve Brestau adlı iki savaş gemisi
ni Çanakkale Boğazından geçirerek,

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Karadenize çıkarması, bu gemilerin 
Sivastopol’ü bombalamasıyla Osmanlı da ken
dini savaşın içinde buldu.

Daha sonra bu gemileri İstanbul hükümeti 
satın ışığını duyurdu.

Ama hasta Osmanlı kendini savaşın ortasın
da bulmuş oldu.

İşte Çanakkale’ye gelen İtilaf devletlerinin 
dünyanın en güçlü savaş gemileri bunun için 
topraklarımızı almak istiyordu.

İstanbul’u alan İslam ülkelerindeki egenliği 
de eline alacak, enerji kaynaklarına daha kolay 
ulaşabilecekti.

Emperyalistlerin amaçları belliydi.
Buna karşı giderek ekonomik ve askeri yön

den güçsüzleşen Osmanlı İmparatorluğumun 
tamamen ortadan kaldırılması ve topraklarının 
paylaşılması hülyaları vardı:

Bu gerçekleşemedi.
Çünkü 19 Mart 1915 günü itti laf donanması 

bütün gücüyle Çanakkale’yi topa tutmaya 
başladı.

Çanakkale’nin başkumandanı Liman San 
Vandes’ti Alman general bir süre sonra bu 
görevini Mustafa Kemal’e bırakacaktı.

Çanakkale’de Türk ordusu çok üstün düş
man gücüne karşı üstün bir cesaret ve kahra

manlık yaratarak emperyalistleri, 
Çanakkale’den geçemediler.

Muskafa Kemal Çanakkale de bir 
komutanlık dehası oldu.

Deniz savaşında başarılı olamayan 
dünyanın en güçlü donanması, sonun
da kara harekatıyla savaşı karada 
sonuçlandırmayı düşündü.

Cephede göğüs göğüse yapılan 
savaşta onbinlerce Türk askeri canını 

vererek emperyalistlerin topraklarını işgal 
etmesine olanak sağlamadılar.

Çanakkale’de kahramanlık destanı yaratan 
bu ulus, vatanı için gerekirse öleceğini ispat
lamıştır.

Mustafa Kemal ise bu savaştan üstün bir 
komutan olarak çıkmıştır.

Askerlik dehasını orada tüm dünyaya 
göstermiştir.

Çanakkale Savaşı sonunda, mağlup olan 
emperyalist güçler, şaşkın bir şekilde geri dön
müşlerdir.

Hem de büyük kayıplar vererek.
Ben öğrenciliğimde Çanakkale Savaşlarının 

yapıldığı yerleri gördüm.
Savaşa katılan emekli bir albaydan 

Çanakkale Savaşlarını gözlerim yaşlar içinde 
dinlediğimi anımsıyorum.

Çanakkale Savaşlarının yaşandığı toprakları 
her Türk olan görmelidir.

Bu topraklar öyle savsata ile kazanılmadı.
Ecdadımızın kanı ile sulanan bu topraklar 

bugün bir başka şekilde emperyalistlere 
onların işbirlikçileri tarafından sunuluyor.

Atatürk ve onun ulus devlet anlayışı, göz
den düşürülmeye çalışılıyor.

mailto:quler@hotmail.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye MeclİSİ’nin 
Mart ayı birinci ' 
toplantısında 
görüşülerek oy 
birliği ile 
kabul edilen 
Yardımşevenler 
Derneği'nin ana 
sınıfı oluşturma 
desteği talebi 
doğrultusunda 
Çınar İlköğretim 
Okulu'nda sınıf 
tahsis edildi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nün 
görüşü doğrul 
tuşunda dün 
Çınar İlköğretim 
Okulu'na giden 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut ile 
Yardımşevenler 
Derneği üyeleri 
oluşturulan ana 
sınıfını gezerek 
bilgi âldılar.
Türkiye Yârdımse 
venler Derneği 
Genel Merkezi'nin 
81 ilde oluşturmak 
istediği ana sınıfı 
için belediyelerden 
3 bin 500 TL para 
desteği ya da 
5 bin TL para 
destekli yerinde 
ana sınıfı oluşturul
mak istenmesine 
sıcak bakan

Gemlik Belediye 
Meclisi 5 bin 500 
TL'lik para desteği 
ile ana sınıfının 
Gemlik'te açılması 
için oy birliği ile 
karar almıştı. 
Ana sınıfı için 
gerekli 
malzemelerin 
belirlenen para 
desteğinin genel 
merkeze ulaş
masından sonra 
Gemlik'e gönderile
ceği öğrenildi. 
Çınar İlköğretim 
Okulu’nda 
bulunan ana

sınıfını gezen 
Yardımşevenler 
Derneği üyeleri 
daha sonra Dernek 
Başkanı Dr.
Nimet Ataoğuz

ile Kaymakam 
Mehmet Baygül'ün 
de katılımıyla 
Paşa restaurantta 
öğlen yemeği 
yediler.

Kaldırımlar d e I i k d e si k o I du
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
yapılan dere 
boyu kenarla
rındaki kaldırımlar 
ağır tonajı araçlar 
yüzünden adeta 
delik deşik 
hale geldi. 
Kaldırımları 
yapan müteahhidin 
zemine yeterince 
sert malzeme 
koymaması 
nedeniyle 
bozulmalar 
başlarken bazı 
yerlerde ise 
eski binaların 
yıkımı için ağır 
tonajlı iş 
makinelerinin 
kaldırımlara 
Çıkarılması 
yolların 
bozulmasına 
heden olduğu 
ğörülüyor.
İnsanların

. ’ '-l:

gezdiği çıkması yüzünden yaşayanların
kaldırımların bozulması tepkisini
araçların üzerlerine çevrede çekiyor.

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

Serbest Kürsü

18 Mart 1915 
Çanakkale Geçilmez..

* 1914 .... 1. Dünya Savaşı başlamıştı. Her 
taraf yine kan, barut ve ateş içinde kalmıştı... 
Daha önce de yıllarca savaşmıştık. Trablus 
garp’dan Balkanlara yayınlan alanlarda Türk 
evlatları yurdunu kanlarıyla sulamıştı...
Yorfundu, bitik sanılıyordu... AvrupalIların 
gözünde “Hasta Adam” dı...

* Sarıkamışta Allahüekber Dağlarında 90 
bin evladımız buz cehenneminde canlarını 
yitirmişti... Mısır’ı İngiliz’lerden kurtarmak 
için giriştiğimiz Kanal Harekatı’nda geri çek
ilmemizle sonuçlanmıştı. (5 Şubat -15 Mart 
1915) 3 bin kayıp verip hiçbirşey elde etme 
den Filistin’e geri dönmüştük.

* Bulgaristan’ın çekingen davranmasıyla 
Almanya ile aramızdaki bağlantı da kesilmiş 
ti... Ordumuzun yenilmesi, modern savaş 
araçları ile donatılması gerekiyordu. Bu du 
rum İtilaf Devletleri’nin bize karşı bir sal 
dıriya geçmelerine elverişli ortam hazır
lamıştı...

* Çanakkale’de dünyanın en teknik, en 
eğitimli orduları karşısında, bu yorgun hal
imizle dikilmiştik...

* 18 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 13 torpido 
gemisi ve uçaklardan oluşan İtilaf Devletleri 
Ingiliz Amiral ARDEN’in planını uygulamak 
için 19 Şubat 1915’de saat 10.00 sıralarında 
harekete geçtiler... Günde 500 ün üzerinde 
topla, ortalama 23 bin mermi göndermeye 
başladılar siperlerimize...

* Bizim elimizde çoğu eski, modası 
geçmiş 150 top var... Günde atabildiğimiz 
mermi sayısı sayısı sadece 370 civarında.

Bu açığı kapatabilmek için bir yol bul
muşuz; Siperlere soba boruları yerleştirip, 
boyayarak top görüntüsü vermek...

* Emperyalist İngiliz ve Fransızlar zafer
den o kadar emindirler ki... Raporlarında 
“Çanakkale’yi mutlaka geçeceğiz. Tüm so 
run; İstanbul’a ilk girme şerefi kime ait ola
cağı İngiltere’nin mi, Fransa’nın mı” diyor
lar...

* Avrupa başkertlerinde, Londra’da Pa 
ris’te kiliseler süsenmiş, zafer ayinleri için 
hazırlanmıştı bile..

* Zırhlılar kıkıya yaklaşarak 7 bin mitriden 
ateş açıyorlar... İki kıyıdaki bataryalrımızdan 
cevap yok... Nasıl olsun ki! En etkili top
umuzun menzili 5 bin metre... İyiceyaklaşın- 
ca bataryalarımızdan ateş başlar... İki gemi
leri isabet alır... GARDEN, geri çekilme emri 
verir. Ertesi gün kötü hava koşulları 
nedeniyle saldırı 25 Şubat’a kadar ertelenir.

Devamı yarın....

Gemlik KSrfez
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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 
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Yönetim ve Basım Yeri ; KÖRFEZ OFSET 
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(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)
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Tusba Öksii; milli takıma seçildi
Gemlik Yelken Kulübü’nün başarılı sporcularından Tuğba Öksüz, Milli Takım kampına çağırıldı
Türkiye Yelken 
Federasyonu 2009 
Faaliyet programın
da yer alan Milli Ta 
kim Aday Kız Eğitim 
Kampı 26-29 Mart 
2009 tarihlerinde 
İzmir/Çeşme’de, 
Antrenör Mahmut 
Saral gözetiminde 
gerçekleştirecek.
Kampa katılacak 
sporcular 2008 
faaliyet yılı 
Rank listesine 
göre belirlendi. 
İlk sekiz sıralamaya 
giren sporcular

iMİMisi * »ili Mm atlı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

AKP Belediye 
Başkan adayı Cemal 
Aydın Ay bey, dün 
İstiklal Caddesi 
üzerinde seçim 
bürosunu açtı. 
Aybey’in seçim 
bürosu açılışına, 
AKP Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı ve 
partililer de katıldı. 
Açılışta konuşan 
Aybey, hazırladığı 
projelerinin günün 
her saatinde 
görülebileceğini 
belirterek, seçim 
sloganı olan 
"Gemlik'e imar, 
imara mimar gerek" 
sözlerinden sonra 
şimdi de "İşte size 
mimar, alın size 
imar" diyerek 
açılışa katılanlardan 
büyük alkış aldı. 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıkh'da yaptığı 
konuşmada;
2009 ile 2014 yıl
larının Gemlik için 
özel ve güzel yıllar 
olacağının altını 
çizerek "Bursa'da 
Recep Al tepe, 
Gemlik'te Cemal

Öksüz’de kampa 
çağırılan 
yelkenciler 
arasında yer aldı. 
Rank sıralamasında 
yer alan sporcu
ların isimleri ise 
şöyle:
1- Zeynep Yentür 
FB
2- Gülsüm Taşel 
Marmaris
3- Selin 
Başeğmez FB

kampa çağırıldı 
Gemlik Yelken 
Kulübü sporcu 
larından Tuğba

4- Sırma 
Karaca MYK
5- Gülfem Başak İYK
6- Tuğba Öksüz

Gemlik Yelken 
Kulübü
7- Gaye Akdolun 
Göcek Yelken
8- Arya Kanmaz 
KSK
Kamp çalışmalarının 
Çeşme Yelken 
Kulübü’nde yapıla
cağı bildirildi.
Sporcular 26 Mart 
Perşembe sabahı 
Çeşme Yelken Külü 
bü tesislerinde 
kampa girecek.
Kamp 29 Mart Pazar 
günü saat 15.00’da 
sona erecek.

Aybey. Birlikte el 
ele Gemlik'e hizmet 
verecekler ve bizde 
onları Ankara'dan ' 
destekleyeceğiz. 
Gemlik'te artık bir 
kıpırdanma olmalı, 
Gemlik bir süredir 
adeta kabuğunda 
kaldı, bundan sonra 
kabuğundan çıkarak 
yeni hizmetlerle 
tanışacaktır" 
diye konuştu.
Seçim bürosunun 
açılış kurdelesini 
Aybey, Bursa 
Milletvekili Sedat 
Kızılcıklı, İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ile 
birlikte kestiler.

Öte yandan, seçim 
bürosu açılışı 
sırasında DP 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet 
Şahin, DP Gemlik

Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
ile karşılaşan 
AKP’liler birbirlerine 
seçimlerde başarı 
dileklerini sundular.

ARANIYOR
İŞİTME CİHAZIMI 

KAYBETTİM. 
BULANLARIN İNSANLIK 
NAMINA 0 537 619 52 28 

NOLU TELEFONA 
BİLDİRMELERİ RİCA 

OLUNUR.

“SUYUNU BOŞA
JLJSgLO HARCAMA”

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

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

Serbest Kürsü

S= Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
£? cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

NURHAYAT ÇAM

Osman DURDU
Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı

Anzaklı Ömer
1957 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olupjhti- 

sas yapmak üzere ABD'ye giden Doktor Ömer MUSLUOGLU 
görev yaptığı hastanede başından geçen hadiseyi şöyle 
anlatıyor.

Amerika'ya gittiğim ilk yıllar (1957). Newyork'da Medical 
Center adlı bir hastanede göreve başladım. Bir hastam vardı. 
Yaşlı bir adam. Tahminen yetmiş beş yaşlarında. Kendisine 
kan vereceğim kolunuzu ağarmışınız dedim. Çünkü adam 
kanser hastası olduğu halde üstelik kansızdı. Kolunu sıvayın
ca baktım pazısında Türk bayrağı dövmesi var. Kendi sine sor
madan edemedim. Siz Türk müsünüz? Kaşlarını yukarı 
kaldırarak hayır manasında işaret yaptı. Peki kolunuzda ki bu 
Türk bayrağı dövmesi nedir? Çünkü bu benim milletimin 
bayrağı, benim bayrağım... Bu söz üzerine gözlerini açtı. Derin 
derin yüzüme baktı ve mırıltı halinde sordu: Siz Türk 
müsünüz? Evet Türk'üm. İhtiyar tanıdık bir göz arıyor gibi 
gözlerime baktı ve anlatmaya başladı.

Yıl 1915 Türkiye'de Çanakkale diye bir yer var orada 
savaşmak üzere bütün Hıristiyan devletlerden asker topluyor- 
lardı. Ben Anzak'ım Avustralya Anzaklarından... İngilizler bizi 
toplayıp dediler ki: Barbar Türkler Hıristiyan dünyasını yakıp 
yakıcaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe almış 
durumda. Birlik olup üzerlerine gideceğiz. Bu savaş çok 
önemlidir. Bizde inandık sözlerine vaadlerine... Savaşmak 
isteyenlerin arasına katıldık. Savaşın şiddetini Çanakkale de 
gördüm. Her taarruzumuzda bizden de, Türklerden de 
yüzlerce insan hayatının baharında cân veriyordu. Biz 
teknolojik bakımdan üstün olduğumuz gibi, sayı bakımından 
da üstün dük. Fakat Türklerdeki gayret ve cesareti gördükçe 
hepimiz şaşırıyorduk. Peki onlara bu kuvvet ve cesareti veren 
şey neydi? İlk başlarda sanıyordum ki İngilizlerin bize anlattığı 
gibi, Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlık
tan değil kalplerinde ki vatan sevgisinden böyle saldırıyorlar- 
mış. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık 
Taarruz ediyoruz bizi püskürtüyorlar, tekrar taarruz ediyoruz 
tekrar püskürtüyorlar. Derken böyle bir taarruzda başımdan 
yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçtim.

Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında 
gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü ingilizler bize 
Türkleri vahşi, barbar kimseler olarak tanıttı ya... Ama dikkat 
ettim. Yaralarımı sarmışlar Bana hiçte öfkeli bakmıyorlar 
Bana çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler. İyi bili 
yorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu hal deyken bile 
kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Dedim ki kendi 
kendime isteseler beni çoktan öldürürlerdi. Ama cephenin 
gerisinde tedavi ettiler ve biz esirlere misafir gibi davranıyor
lar. Bu duygularla 'yazıklar olsun bana' dedim. Böyle asil 
insanlarla niye savaşıyorum. Niye savaşmaya gelmişim. Bu 
İngiliz milleti ne kadar yalancıymış ne kadar Türk düş
manıymış diyerek pişman oldum. Bu iyili ğe karşı ne yapsam 
diye düşündüm durdum.günlerce... Bir süre sonra bizi 
serbest bıraktılar. Memleketime döndüm, işte memlekete 
dönünce asil Türk milletini unutmamak için bu Türk bayrağı 
dövmesini yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte.

Tarihin cilvesine bakın ki o zaman ölmek üzere iken 
yaralarımı iyileştiren bir Türk idi. Şimdi de Amerika gibi bir 
yerde yıllar sonra yine beni iyileş tirmeye çalışan bir Türk. 
Size minnettarım. Siz Türkler gerçekten çok merhametli insan
larsınız. Sonra bana nemli gözlerle adımı sordu. 'Ömer' dedim I 
Gayet merakla tekrar sordu. Peki niçin, Ömer ismini vermişler 
sana? Babam Müslümanla rın ikinci halifesinin isminden 
ilham alarak bana Ömer adını vermiş.Ya hu senin adın 
Müslüman adımı? Senin adın ne güzelmiş. Benim adım şimdi 
ye kadar Josef MİLLER idi. Bundan sonra 'Anzakh Ömer' 
olsun.

Peki doktor Müslüman olmak zor mu? Şaşırdım! Sonra 
hayır müslüman olmak çok kolay dedim. Hem kelime-i 
şehadet getiriyor, hem ağlıyordu. Müslümanlar teşbih çeker 
bana bir teşbih bulsan da bende yattığım yerden ALLAH' ı 
ansam olur mu dedi. Hemen bir teşbih bulup kendisine 
getirdim. Müslüman olmuştu. Bir gün yanındayken samimi bir 
şekilde rica etti. Beni yalnız bırakma olur mu? Ne gibi Ömer 
amca? Ara sıra gel bana İslamiyet'i anlat. Sen çok güzel 
şeylerden bahsediyorsun, o sözleri duydukça kalbim ferahlıy
or dedi. O günden sonra her gün yanına gittim bildiğim 
kadarıyla dinimizi anlattım.

Fakat günden güne eriyip, tükeniyordu. Kaç gün geçti tam 
hatırlamıyorum. Hastanenin genel hopörlöründen bir ananos 
duydum. 'Doktor Ömer! Lütfen 217 numaralı odaya gelin'. 
Odasına vardığımda sağ elinde teşbih, açık olan sol kolunda 
Türk bayrağı dövmesi ve göğsünde imanı ile Anzaklı Ömer bu 
dünyada ki son anlarını yaşıyordu. Hemen baş ucuna otur
dum. Kendisine kelime-i şehadet söylettirdim. O şekilde 
kucağımda ruhunu teslim etti.

Doktor Ömer Amerika'da karşılaştığı bir Anzaklıdan 
Çanakkale'yi böyle naklediyor.

Şimdi ben Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı Osman DURDU 
olarak soruyorum. Ayrıca herkesin bu soruları kendisine sor
masını istiyorum.

Biz kimiz? Biz kim olmak istiyoruz? Çanakkale de eşi 
görülmemiş ve bir daha da görülmesi belki de imkansız olan 
zafere imza atan ve Mr. Josef MİLLER'i Ömer olduran ona 
Türk bayrağı dövmesi yaptırıp onun İslâmî seçmesine vesile 
olan ruh neydi? Ve biz miras yedimiyiz?

Benim cevaplarım şöyle: Biz Müslüman Türk'üz. Biz muh
taç olduğumuz kudretin damarlarımızda ki asil kanda mevcut 
olduğunu bilerek kuzey, güney, doğu ya da batılılaşmadan 
yani başkalaşmadan Müslüman Türk olarak kalarak ülkülerim
izi gerçekleştireceğiz. Çanakkale'de ki zafere imza atan ve 
Josef'i Ömer yapan ona Türk bayrağı dövmesi yaptırıp İslâmî 
seçmesine vesile olan ALLAH rızasıydı. Ve biz miras yedi 
değiliz artık miras yedi gibi davranmayı bırakıp atalarımızın 
bize Çanakkale ve benzerlerini miras değil emanet olarak 
bıraktığı bilinciyle hareket etmeliyiz. Ülkümüz bu emanmeti 
geliştirerek bizden sonraki nesillere aktarmak olmalı. Çanakka 
le'de ölen gayrı Müslimlere toprağınız bol olsun derken. Başta 
Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere tüm şihitlerimize Allahtan 
rahmet dilerim. Ruhları şad mekanları cennet olsun.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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îasam atölyesi Canaklıale’yi yaşatanlar için yürüılii
Gemlik Yaşam 
Atölyesi 18 Mart 
Çanakkale Zaferi’ni 
yaşatanların hatırası 
adına düzenledikleri 
yürüyüşte 40 kişilik 
katılımla 25 km'lik 
yolu zorlu kış 
şartlarına 
rağmen yürüdü.
7 saat süren Selimi 
ye'den Esenköy’e 
uzanan parkuru 
zorlu kış şartlarında 
ve yer yer 30-40 
cm'yi bulan karla 
kaplı çam orman
larında deniz 
seviyesinden 
600 metre 
yükseklerde 
bulundukları 
coğrafyada sahip 
olunan doğal 
güzellikleri göz ardı 
etmeden ve şehrin 
hengamesinden 
uzak doğa ile 
baş başa stresten 
uzak, doğa ve 
çevre bilincine 
sahip bir şekilde 
gelecek nesillere 
el değmeden

bırakılmasının 
göz ardı edilemeye
ceğini düşünen 
doğa yürüyüşçü
lerinin çektikleri 
fotoğraflar ise 
oldukça dikkat çeki

ciydi. Güzergah 
üzerinde karşılarına 
çıkan debisi 
yüksek akarsulardan 
karşıya geçmek 
isterlerken yaşanılan 
sıkıntılar grup 

üyelerinin birbiri 
ile olan ilişkilerinin 
daha da sıcak bir 
ilişki olmasına 
yardımcı olduğu 
yürüyüşte debisi 
yüksek olan bu 

suların boşa 
aktığını da 
düşünüp akarsuların 
bir şekilde atıl 
değil faydalı hale 
dönüştürülmesi 
gerektiğini de

grup üyeleri 
birbirleri ile 
paylaştılar.
18 Mart Çanakkale 
Zaferi adına 
düzenlenen bu 
organizasyona 
katılan ve bu 
organizasyonu 
düzenleyen ayrıca 
fotoğraflar ile 
paylaşımları 
gelecek nesillere 
taşıyacaklara 
Yaşam Atölyesi 
üyeleri olarak 
teşekkür edilirken 
en önemlisi de 
bu coğrafyada 
yaşamamızı 
sağlayan Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
silah arkadaşlarına 
da teşekkür ettiler. 
Yaşam Atölyesi 
üyeleri ayrıca, 
gezilere katılmak 
isteyenlerin 
İstiklal Caddesi 
1 Nolu Aralık’ta 
bulunan kuaför 
Abbas'tan bilgi 
alabilecekleri 
duyuruldu.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA
Madde ÖZALP

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

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

MORTGAG6 BROK6R 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___________  
_________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire _____

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu)
________ 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 

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
trFpYexAdoğalgazli 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

Yerel seçimlere İl gün m
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenI<Lİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKİLAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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



GENEL BAŞKANINIZ 
BENİZ BAYKAL BU ASADA

Otobüsler, 
saatl4.oo’de 
Gemlik İskele 
Meydanından 
L hareket 
edecektir

CHP
GEMLİK İLÇE 
BAŞKANLIĞI

18 MART 2009 (BUGÜN) SAAT 16.oo'DA 
ŞEHREKÜSTÜ FOMARA MEYDANI NDA 

YAPILACAK OLAN MİTİNGE 
TÜM GEMLİK HALKI DAVETLİDİR



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için

BİZ
VARIZ

spgemlik.org

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ »RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

Gemlik Körfez ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

II

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
19 Mart 2009 Perşembe www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

Tapuda ikinci rusvel lası
Gemlik Tapu Müdürlüğü’nde görevli D. T. 

nin bir vatandaşın işini öğle tatiline doğru 
yapacağını söylemesiyle rüşvet isteyeceğini 
düşünerek polise başvurdu. Numaraları alı
nan 50 lira görevliye vatandaş tarafından 
dosya içinde verildi. Polis yaptığı baskında 
D.T. yi gözaltına aldı. Adliye’ye çıkarılan Tapu 
görevlisi serbest bırakıldı. Haberi sayfa 3’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kimlik kuyruğu
29 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde oy kul

lanacak seçmenlerin kimlik numaralarının kimlik
lerinde bulunması zorunluğu YSK tarafından açık
lanınca birden vatandaş Nüfus Müdürlüklerine 
doluştu.

Dün, hu kuyrukları izledim. Devamısayfa 5’de

Canalıkaleselıiilerinıizitiirenleaııılık

Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı18 Mart Şehitler Günü'nün 94. yıldönümü nedeniyle dün Ata 

türk Anıtı’nda ve Kültür Merkezi’nde törenler yapıldı. 2’de

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Çanakkale şehitlerimizi törenle andık
Ercüment ESEN

Çanakkale'de 
destan yazarak 
düşmana geçit 
vermeyen 
şehitlerimizi 
düzenlenen 
törenlerle bir 
kez daha andık. 
18 Mart Şehitler 
Günü'nün 94. yıl 
dönümünde 
düzenlenen 
törenlerin ilki 
Atatürk Anıtı’nda 
yapıldı.
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Garnizon Komutanı 
Topçu Kurmay 
Albay Faruk 
Gönül, Belediye 
Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
İbrahim Hakan
Tosun, UÜ
Gemlik Yerleşkesi 
Müdür Yardımcısı 
Öğretim Görevlisi 
Profesör Yasemin 
Özdemir ile 
siyasi parti 
temsilcileri, 
özel kurum ve 
kuruluşlar, 
öğrenciler ile

halkın da katıldığı 
törende Atatürk 
Anıtı’na şehitlerimiz 
adına çelenkler 
sunuldu ve Askeri 
Manga tarafından 
havaya 3 el 
ateş edildi.
Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının 

ardından 
Veteriner 
Yüzbaşı Ender 
Özbek tarafından 
günün anlam ve 
önemini belirten 
bir konuşma 
yapıldı.
Törene katılanlar 
daha sonra ilçe 
mezarlığında 

bulunan 
şehitlerimizi 
ziyaret ederek 
dua okudular.
Şehitler Günü 
nedeniyle 
ikinci tören ise 
Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 
Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın

okunmasının 
ardından 
günün anlam 
önemini belirten 
konuşmadan 
sonra Çanakkale 
şiirleri okundu. 
"Çanakkale ve 
Şehitler" konulu 
konuşmanın 
ardından

Anzak'h 
Ömer'in anısı 
canlandırıldı 
ve Sinevizyon 
gösterisinden 
sonra Koro'nun 
seslendirdiği 
şarkılar 
beğeniyle 
dinlendi.

♦ ♦ ®Ozdifek

+İ
SÖNÜN ÇORBASI Püf BONFİLE COLA

GÜNÜN MENÜSÜ

KEMALPAŞA TATUSI

ip H« YOK 
KALİTELİ KAŞELER 

A UYGUN FİYATLARLA 
vSAATTE 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
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Tapula ikinci liişııııı imlası Diş Hekimi
Özcarı VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik Tapu Müdürlüğü’nde görevli D.T. nin bir vatandaşın işini öğle 
tatiline doğru yapacağını söylemesiyle rüşvet isteyeceğini düşünerek 
polise başvurdu. Numaraları alman 50 lira görevliye vatandaş tarafın
dan dosya içinde verildi. Polis yaptığı baskında D.T. yi gözaltına aldı. 
Adliye’ye çıkarılan Tapu görevlisi serbest bırakıldı.
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Tapu 
Dairesi’nde bir 
memurun rüşvet 
aldığı iddiasını 
değerlendiren 
polis ekipleri, D.T. 
(40) isimli memuru 
gözaltına aldı. 
Yaklaşık 6 ay önce 
yine Gemlik Tapu 
Müdürü’nün bazı 
emlakçı ve 
müteahhitlerden 
rüşvet aldığı 
iddiasıyla göz 
altına alınması 
ve cezaevine 
gönderilmesinden 
sonra ikinci rüşvet 
iddiası olayı 
ilçede skandal oldu. 
Edinilen bilgiye 
göre, Tapu 
Dairesi’nde görevli 
D.T. isimli memurun 
tapu dairesine 
gelen bir müşteriye 
işlerin yoğun 
olduğunu ileri süre 
rek, öğle tatiline 
yakın bir zamanda 
işini yapabileceğini 
söylemesi üzerine 
polise başvuran 
vatandaş, adı

Sahte rakı kabusu: 2 ölü
Mudanya’da 3 gün 
önce birlikte alkol 
aldıktan sonra rahat- 
sızlana rak hastan
eye kaldırılan 
2 kişi öldü.
Arkadaş oldukları ve 
sık sık birlikte içki 
içtikleri öğrenilen 
Dereköylü Hasan 
Erdem (78) ile İpek 
yayla köyünde otu

geçen memurdan 
şikayetçi 
olduğunu bildirdi. 
Savcılıktan alınan 
izinle seri numarası 
alınan 50 TL.
vatandaş tarafından 
ilgili memura 
verildi.
Dosya ve paranın 

ran Saip Telli (59), 
15 Martta Dereköy 
yakınlarındaki 
ormanlık alanda 
alkol aldıktan sonra 
evlerine gitti. Evlerin 
de bir süre sonra 
rahatsızlanan ve 
gözlerinin görmediği 
ni bildiren Erdem ile 
Telli yakınları tarafın
dan hastaneye 

alınmasından sonra 
sivil ekiplerle 
Tapu Müdürlüğü’ne 
giren polis, 
memur D.T.'nin 
aldığı dosyanın 
içinde 50 TL'yi 
bularak kendisini 
gözaltına aldı. 
Emniyet Müdürlü 

kaldırıldı.
Mudanya Devlet 
Hastanesindeki ilk 
müdahalenin ardın
dan Uludağ Üniver
sitesine sevk edilen 
Erdem ile Bursa 
Devlet Hastanesi'n 
de tedavi altına alı
nan Saip Telli, kur
tarılamadı. İçtikleri 
sahte rakıdan 

ğü'nde sorgusu 
yapılan tapu 
dairesinde görevli 
memur D.T. Adli 
ye'ye sevk edildi. 
D.T. çıkarıldığı 
mahkemede 
yapılan sorgusun
dan sonra 
serbest bırakıldı.

zehirlendikleri, 
rakıyı da kendi
lerinin yaptığı 
öne sürülen 2 
arkadaşın cesetleri, 
ölüm nedenlerinin 
belirlenmesi 
için Bursa Adli 
Tıp Kurumu morgu
na kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruş
turma devam ediyor.

Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıları calili

Siyasinin rantı!...

“Nüfus suistimali” demek, “Gücü, kişisel çıkar 
için kötüye kullanmak” demektir.

Siyasilerin nüfus suistimalini sınırlayan yasa 
lar olmasa bile, nüfus suistimali, ahlaki, dini ve 
etik açıdan yanlıştır.

Kabul edilemez bir davranıştır.
j Siyaset ile para ve de seks bir arada olamaz. 

Siyasette temizlik esastır.
Para ve seks, siyaseti kirletir.
Hiçbir siyasi, “Ben paraya bulaşmadın? Ben 

yapmıyorum...
Karım yapıyor, oğlum yapıyor, kızım yapıyor...
Yeğenimden bana ne?.. yaptıklarından haber

im yok!..” diyemez.
Temiz siyaset esastır
Nasıl ki şirketlerin içinden bilgi sızdırma ve de 

bu sızdırılan
Bilgiye dayalı olarak iş yapma, kanuna-ahlaka 

aykırı ise, suç ise, siyasi gücün kötü kullanımı 
anlamına gelen “nüfus suistimali” de kötüdür. 
Hukukun da suistimali vardır. “Suistimal” 
konusu olan hukuk, çalınacak olan ve çalınmış 
minarelere kılıf uydurma sanatıdır.

Suistimal konusunda uzmanlaşmış olan, çalı
nacak minarelere, çalınmış minarelere kılıf 
diker.

Genelde “Rüşvetin belgesi mi olur? denilir...
Belgesi olmaz ama “nüfus suistimalinin belge

si” kendisidir.
Çünkü siyasilerin kendilerinin, aile üyelerinin 

ve yakınlarının iş ortaklıkları, parasal ilişkileri 
görünmeyen “rant”a dayanır. Rant yaratır.

Siyasilerin güç kazanmalarından sonraki iş 
ortaklıklarında ortaklık payı rant karşılığı verilir.

Türkiye’de alın terinden, üretimden kaynaklan
mayan zenginliğin kaynağı ranttır. Rant zengin
liği ise halkın varlığının, siyasilerin ele geçirdik
leri açık veya gizli devlet gücüyle, belli kişilerin 
cebine aktarılmasıyla oluşur.

Para, siyaseti kirletir
Siyasilerin sahip oldukları “politik güç” insanı 

vezir de eder, rezil de eder.
önemli olan halkın oylarıyla ülkenin tüm kay

naklarını kontrol edebilecek güce kavuşanların 
“tercihlerini” açıklıkla ortaya koymaları, siyaset 
ile ticaret arasındaki tercihlerini kesin olarak 
yapmalarıdır.

Bu tercih “Ya o/Ya bu” tercihidir.
“Biraz ondan, biraz bundan” olmaz. Olamaz.
Kimse, kimseyi “İlle de siyasete soyunacak

sın.
Ülke yönetiminde görev alacaksın” diye zor

layamaz.
0 bir kişisel tercihtir. Bu tercihi yapanlar, bu 

karara varanlar genelde, “Vatan için, millet için" 
yaptıklarını söylerler.

Ama bu tercih yapıldıktan sonra, siyasete 
soyunanların parasal ilişkilerini sürdürme 
konusunda seçim şansları ortadan kalkar.

Siyasete soyunanlar,
“Biz nasıl geçineceğiz. Çotuğumuz çocuğu

muz ne yapacak?
Yakınlarımız iş yapmasın mı?“ demek hakkını 

kaybederler.
Çünkü “temiz siyaset ile paranın bir arada ola

mayacağı, paranın siyaseti kirleteceği” siyaset 
oyununun yasasıdır..

Bursa'da, geçtiğimiz 
ay gittiği camide na 
maz kılar gibi yapa 
rak cemaatin ayak 
kabılarını çalarken 
güvenlik kamerasına 
takılan hırsız yaka
landı. Tam 11 ayrı 
olaydan sabıkalı 
olduğu öğrenilen 
zan lı sorgula
masının ardından 

adliyeye sevk edile
cek. Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü'n 
den yapılan açıkla
maya göre, merkez 
Yıldırım ilçesi Davut 
dede Mahallesi'n 
deki Davutdede 
Camisi'nde meydana 
gelen ayakkabı hır 
sizliği ile ilgili polis 

geniş çaplı soruştur
ma başlattı. Caminin 
güvenlik kamerası 
kayıtlarını inceleyen 
Hırsızlık Büro Amirli 
ği ekipleri, ayakkabı 
lan 11 sabıkası bulu
nan Musa G. isimli 
kişinin çaldığını 
belirledi. Meydancık 
Camisi'ne de giren 
Musa G.'yi takibe

alan polis, camiden 
çaldığı iki çift ayak 
kabıdan birini giyen, 
diğerini yanındaki 
poşete koyan zanlıyı 
suçüstü yakalamayı 
başardı. Camiden 
çaldığı ayakkabıyı 
sattığını söyleyen 
zanlı, sorgulaması 
nın ardından adliye 
ye sevk edilecek.

KAŞ€D€ Iİ€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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Güler; “Ümitsiz vaziyet 
yoktur, ümitsiz insan vardır"

Balıkpazarı Uğur 
kıraathanesinde 
konuşan CHP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Fatih Güler, 
kimseye sırtımızı 
dayamadan, sadece 
Gemlik halkına ve 
Gemlik'in potansiye
line güvenerek yola 
çıktıklarını söyledi. 
Yerel ekonomiye 
destek vereceklerini 
ve Umurbey'de yap
tıkları gibi Gemlik'te 
yer alan sanayi 
kuruluşlarında 
Gemlik'te yaşayan
ların çalışmasını 
sağlayacaklarını 
söyleyen Güler, 
Gemlik'te çiftçi 
mallarını yeniden 
canlandıracaklarını

ve İznik Gölünden 
gelen ve 1 milyon 
metreküpünü 
Umurbey'e kazan 
dırdıkları suyun kalan 
7 milyon metreküpü 
nü de Gemlik'e 
kazandırarak 
Gemlik'teki zeytinlik
lerin sulanmasını 
sağlayacaklarını - 
söyledi. Balık hali 
kurma yetkisinin 
Bursa Büyükşehir 
yetkisinde olduğunu 
ancak yaptıkları 
araştırmalar sonucu 
Gemlik'te balık 
toptan satış 
merkezini kurmanın 
mümkün olduğunu, 
Sunğipek girişindeki 
alanı bu iş için 
t, "--y-Tklarını ve

önde balık toptan 
satış merkezi arkada 
da perakende satış 
yerleri ile deniz 
kenarında balıkçı 
restaurantlarının 
yer aldığı düzenle
meyi yapacaklarını 
söyledi.
Umurbey'de 
belediyenin yaptırdığı 
bütün işlerde 
Gemlik'te yaşayanları 
çalıştırdıklarını, 
Gemlik'te de aynı 
uygulamayı yaparak 
belediyenin bütün 
işlerinde Gemlik 
esnafından malzeme 
alınmasını ve 
Gemlik'te yaşayan
ların çalışmasını 
sağlayacaklarını 
söyledi |

HUrinıII II II

ANAP İlçe Başkanı 
Ferhat Kurt ve 
Belediye Başkan 
adayı Engin Kökçam 
ile il genel meclisi 
adaylarının köy 
ziyaretleri sürüyor. 
Anavatan partililer 
sırasıyla Adliye, 
Güvenli, Katırlı, 
Hamidiye, Şükriye, 
Fevziye, Fındıcak 
ve Muratoba köyle 
rine ziyarette bulu
narak köylerdeki 
halkın sorunlarını 
dinleyip bilgi topla
yarak çözümü 
hakkında projelerini 
anlattılar. Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam yaptığı 
konuşmada; 
köylünün milletin 
efendisi olduğunu bir 
kez daha hatırlatarak 
kendisinin.de köylü 
çocuğu olduğunu 
köylerin ve köylülerin 
sorunlarını gayet iyi 
bildiklerini, göreve 
geldikleri takdirde 
köylünün sorunlarına 
destek vereceklerini 
söyledi. Daha sonra 
söz alan il genel 
meclisi adayı Ahmet 

| Aydın köylerimizin ve

köylümüzün sorun
larını gayet iyi bildik
lerini ifade ederek, 
köylümüzün sorun
larına destek olacak 
çözüme kavuştura
cak tek partinin ana
vatan partisi olduğu 
nu, köylü ve çiftçinin 
Anavatan iktidarları 
döneminde en iyi 
hizmetleri aldığını 
söyledi. Aydın, 
köylü ye en kaliteli 
hizmeti sunmak için 
göreve talip olduk
larını da belirterek, 
çiftçi ve köylünün 
kredi bata ğında 
olduğunu, en pahalı 
mazot, gübre ve elek
triğin de yine bizde 
olduğunu hatır
latarak, "Bunun yanı

sıra en yüksek faiz 
gene bizde, en ucuz 
ürünün ve mahsul 
yine bizde, köylü ve 
çiftçinin ektiği 
biçtiği para etmiyor, 
köylü nün halini 
ve perişanlıhğı 
görmezden geliniyor, 
köylülerimizin 
çözümlenemeyecek 
hiçbir sorunu 
yoktur, hedefimiz 
hizmettir, önümüzde
ki yerel seçimlerin 
bu yüzden çok önem 
taşıdığını bilmeliyiz, il 
genel meclisi seçim
lerinde anavatan pati
sine verilecek her 
oyun iktidarı ikaz 
etmek anlamında 
olduğunu köylümüz 
bilmelidir" dedi.

“DEMİŞİM BAŞLIYOR’'
Dün Çalmadık, Çaldırmadık

Yarın’da Çalmayacağız, 
Çaldırmayacağız....

En iyisi DSP

Demokratik Sol Parti
Gemlik Belediye Başkan Adayı

kendisinin.de
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Kimlik kuyruğu...
Kaç gündür gazetelerde vatan

daşlık numarası kuyrukları haber 
oluyor.

Ben de dün Hükümet Kona 
ğı’na bir işim için gittiğimde 
asansör yerine merdivenleri ter
cih edince, Nüfus Müdürlüğü 
önündeki kalabalığı gördüm.

Merakla kalabalığa yaklaşıp, 
Müdüre Hanımın yanına sokul
dum.

Nüfus Müdürlüğünün iki odasına tıka basa 
dolu.

Bir o kadar kalabalık kapı önünde kuyrukta 
bekliyor.

Dairedeki memurlar nefes almadan, vatan
daşın derdine derman olmaya çabalıyor.

10 milyon kişinin nüfuslarını yenilemediği 
için kimliklerinde vatandaşlık numarasının 
olmadığı açıklanmıştı.

Yani bu insanlar seçmen ise, vatandaşlık 
numarası olmadıkları için oy kullanamayacaklar.

Böyle şey olur mu demeyin, burası Türkiye 
olur.

Bence seçimlere kadar vatandaşların yeni 
kimlik almaları olanaksız.

Bu iş kentlerle sınırlı değil.
Kırsal kesimin kimliğini nasıl değiştere- 

ceksin.
Yaşlıları Nüfus Müdürlüklerine nasıl getire

ceksin?
Zor bir iş.
Bu konuda hükümet ile Yüksek Seçim Kurulu 

arasında görüşmelerin sürdüğü geldi kulakları
ma.

Bizim vatandaşımız ağırdır ve duyarsızdır.

Onun için rahmetli Aziz Nesin onlarca mizah 
kitabı yazmadı mı?

Diğer konularda olduğu gibi kimliklerinde 
vatandaşlık numaralarının olup olmadığını bile 
YSK açıklamasından sonra öğrenmişlerdir mut
laka.

Oysa vatandaşlık numarası artık vergi 
numarası olarakta kutlanılıyor.

Her şeyde vatandaşlık numarasının bilinmesi 
gerekli.

Eski kimliklerde bu konuda bir madde 
olmasına karşın karşılığı görülmez.

Yenilerde ise vatandaşlık numaraları yazılıdır.
Yumurta tavuğun poposuna gelmiş, bangır 

bangır bağırıp, folluk ararcasına bizim halkımız
da seçimleri 10 gün kala nüfus müdürlüklerine 
hücum etmişler.

Dün vatandaşlara bakarak üzüldüm.
Neden böyleyiz diye sordum kendi 

kendime..
Biz böyleyiz işte dedim..
Biz böyleyiz.
Zorlama olmadan kendimize düzen vereme 

yiz..
Önceki gün İstiklal Caddesi’nden gelen 

sesler üzerine büromdan çıkıp, sesin geldiği 

yöne doğru koştum.
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hikmet Şahin ve amigoları, Akbank’ın 
önünden geçerken Şahin için belirlen
miş sloganları bağırıyorlardı.

İstiklal Caddesi’nden sanki düğün 
alayı geçiyordu.

Hikmet Şahin ve Bayram Demir, 
arkalarında kalabalık bir partili grup 
esnafı ziyaret ediyor, el sıkıyorlar...

Karşı kaldırımda ise, AKP adayı Cemal Aydın 
Aybey seçim bürosu açı yor...

AKP’liler eski başkanlarına karşı kaldırımdan 
bakıyorlar...

İlginç bir tablo...
Siyasetin bizde görülen yüzü...
Bu arada, başka siyasi partilerin adayların 

fotoğraflarıyla donatılmış araçlardan yayılan 
müzik ve sloganlar yayılıyor ortalığa...

İstiklal Caddesi seçim öncesi görülmeye 
değer.

Hikmet Şahin ve Bayram Demir bu kez cad
denin karşı yönünden geliyorlar.

AKP seçim bürosunun hemen üzerinde Diş 
Hekimi Peyami Çağlar ve çalışan ekibi balkonda 
Şahin ile Demir’i bekliyor.

Birinin elinde karanfil demeti.
Bağırıyorum aşağıdan at onları at diye...
Bir süre sonra. Şahin ve Demir AKP’lilere 

doğru ilerliyor.
AKP’liler kapı önünde...
Şahin’in geçtiği sırada iki grup kaynaşıyor ve 

birbirlerini kutluyorlar.
Aybey, Şahin’i kutluyor başarı diliyor.
Güzel bir tablo...
Siyasetin güzel yüzünü görmek ne iyi...
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ftKP'den aday tamlım toplamışı
AKP Gemlik İlçe 
teşkilatının organize 
ettiği aday tanıtım 
toplantısı miting ve 
kutlama havasında 
yapıldı. Bursa 
Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, 
Sedat Kızılcıktı, Meh 
met Emin Tutan, 
Mehmet Tunçak, 
Hayrettin Çakmak ye 
Mehmet Ocaktan, İl 
Başkanı Sedat Yal 
çın ile Bursa Büyük 
şehir Belediye Baş 
kan Adayı.Recep 
Altepe ve İl Gençlik 
Kolları Başkanı 
Ahmet Kıhç'ın katıl 
dığı gecede, AKP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Cemal 
Aydın Aybey ile 
birlikte partinin 
beledi ye meclisi ve 
il genel meclisi 
adaylarına yoğun 
ilgi gösterildi. 
"En Büyük Başkan 
Cemal Başkan" slo
ganları eşliğinde 
yapılan organizas 
yonda Cemal Aydın 
Aybey'de 29 Mart 
sonrası yapacağı 
mega vizyon pro
jelerini projeksiyon

eşliğinde bir kez 
daha kamuoyuna 
anlattı. Gurup Aile 
Çay Bahçesinde 
yapılan etkinlikte, 
partililer AKP 
şarkıları ile coştu. 
Gecenin açış konuş
masını yapan İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, Gemliklile 
rin Bursa Büyükşe 
hir Belediyesine de 
oy kullanacağını 
hatırlatarak, Bur 
sa'da Recep Alte 
pe'nin Gemlik'te de 
Cemal Aydın Ay

bey'in zaferini 
şimdiden ilan ettiği
ni açıkladı.
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey, anlat
tığı megavizyon 
projesi büyük ilgi 
görürken, partinin 
il genel ve belediye 
meclisi adayları da 
partililere tanıtıldı. 
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey, aday tanıtım 
toplantısı sonrasın

da Olay TV'ye 
giderek "Son Baskı" 
programına katılıp, 
burada da projelerini 
anlatma fırsatı 
buldu. Aybey, “Gem 
lik'te de AKP birinci 
partidir" dedi. 
Aybey, projeleri 
hazırlarken en 
ufak detayları da 
atlama dıklarını 
dile getirerek, 
Gemlik halkının 
istek ve taleplerinin 
öncelikli olarak 
projelendirildiğini 
sözlerine ekledi.

M. Serbest Kürsü
MM “-iiİÎH™

Ürer KONAK
(E) Tarih Öğretmeni

KAMPANYA
“2009 Sezonu ka^Ulmnda kampanya” 

Düğün, Nişan ve Sünnetlerde, 
Iş Yeri Açılış ve Kutlamalarınızda, 

Özel gece ve Davetlerinizde, 
Bebek ve lohusa odaları süslemelerinde, 

Doğum günü kutlamalarınızda, 
Çok zengin Nikah şekeri çeşitlerinde 

Ve daha bir çok organizasyonda,
Bütçenize uygun konseptler.

SİZLERE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ.

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

BıiBiin 6 hin 
sözleşmeli 
öğretmen 
atanıyor
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nın yapacağı 6 
bin 500 sözleşmeli 
öğretmen ataması 
bugün Milli Eğitim 
Bakanhğı'nda düzen 
lenen törenle bilgi 
sayar ortamında 
yapılıyor.
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı öğretmen ihtiya 
cini karşılamak ama 
cıyla 2009-1 atama 
dönehıinde yaptığı 
atamalarda sözleş 
meli öğretmenlikten 
kadrolu öğretmeni! 
ğe atananlardan bo 
şalan 6 bin 500 po 
zisyona sözleşmeli 
öğretmen atamasını 
bugün yapıyor. 33 
alanda 2007 ve 2008 
KPSS 10 puan üs 
tünlüğü esasına 
göre ilk defa görev 
lendirme biçi miyle 
alınacak söz leşmeli 
öğretmenlik için 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı'nda^aat 10.oo’da 
tören düzenlenecek.

18 Mart 1915
Çanakkale Geçilmez..

Dünden devam....
* 25 Şubat’ta saldırı yeniden başlar. Bu 

kez 12 gemi katılır saldırıya... İki gemileri isa
bet alır ama ne yazık ki bu yüzden kaleleri 
durduracak gücümüz yoktur... 26 Şubat’ta 
havanın elverişli olduğu anda tekrar saldırır
lar... Kıyılara gizlice yerleştirilmiş hareketli 
sahra toplarımız yanıt verirler bu ateşe.. 
Zırhlılar isabet ahr, moralleri bozulur... Hava 
durumu da bize yardım etmektedir.

* Amiral GARDEN, CHURCHİLL’e çektiği 
telgrafta Mart ortalarında İstanbul’da ola
cağını bildirir... Ancak bazı komutanlar deniz 
savaşının karadan desteklenmezse başarısız 
olacağını söylerler.

* Hemen Kara Kuvvetleri sağlanır. General 
İAN HAMİLTON komutan olarak atanır. 15 
Mart’ta son saldırı için karar verilir... 17/18 
Mart’ta yapılacak saldırılarla boğaz geçilecek 
“ver elini İstanbul!” denilecektir. Amiral GAR
DEN, yorgunluk, sinir ve uykusuzluktan güç 
süz düşer, doktorların tavsiyesiyle Londra’ya 
döner.

* 17 Mart’ta yerine Amiral DE ROEBECK 
atanır. 18 Mart’ta saat: 11.15’de düello 
başlar.. QUEEN ELİZABET ağır toplarıyla ’ 
Çimenlik ve Çanakkale şehrini, Hamidiye 
Tabyalarını vurur. Çanakkale alever içindedir, 
Hamidiye yıkılır...

* LORD NELSON, PRINCE GEORGE ve 
TRIUMPH zırhlıları, Mesudiye-Yıldız ve 
Dardanos tabyalarını ateş altına alır. Amiral 
DE ROEBECK, Fransız gemilerinden kurulu 
ikinci gurup gemilerin Kıyıya iyice yaKiaş- 
maları emrini verir. Kıyıya kadar, 400 metreye 
kadar yaklaşırlar...

* Savaşın sonu muhteşem Armada’nın bir 
kaç kilometre daha ilerlemesine bağlı kalmış 
tır. Tarihsel Fransız cesareti ile İngiliz soğuk 
kanlılığı Türk’ün alçak gönüllü kahramanlığı 
karşısında boğazın en dar yerinde bir sınav 
verecekti... Deniz savaşının en bunalımlı anı 
iki taraf içinde gelip çatmıştı.. Dünya, bu 
olaya kadar Türk’leri fetih savaşlarında 
tanımıştı. Yurt savunasında ise güçlerinin 
neye yettiğini ilk kez hecelemeye başlaya
caklardı...

* Kaptan köprüsünden isabet alan 
INFLEXBLE’de yangın çıktı... 15 dakikada 14 
isabet alan SUFREN hemen hemen savaş 
dışı kalmıştı. BÜVET, dönüş manevrası 
yaparken mayına çarpıyor, 1,5 dakikada 700 
mevcuduyla sulara gömülüyordu...

* CHURCHILL, 18 Mart 1915’DE İngiliz 
Parlementosu’nda konuşma yaparken eline 
bir kağıt tutuşturuyor. Zafer haberi sanarak 
kağıdı milletvekillerine gösteriyor.

Şöyle diyor; “-Bunot Çanakkale’den geli 
yor, umarım kesin zaferimizin haberidir.” Bir 
göz atar kağıda... Kıpkırmızı kesilir, elini başı
na vurarak: “Eyvah! Tüm hesaplarımız alt üst 
oldu, kaybettik, mahvolduk!”

* Ogün yani bundan 94 yıl önce bu millet 
yeniden dirilmişti. Birlik ve beraberliğine 
kavuşmuştur. Avrupa’nın hesaplarını yık
mıştır. İmkansızlıklar içinde bir destan yarat
mıştır...

* Çanakkale maçının denizde oynanan ilk 
yarısı İngiliz-Fransız karmasının yenilgisi, 
Türk’lerin yengisiyle son buluyor...

‘Gemlik Körfez’ internette 
www.gemlikkorfezgazetesi.com

W Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. EBRU SÖNMEZ

http://www.alporganizasyon.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarabirlik'ten kalite rekoru
2000 yılından bu 
yana ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi 
uygulayan, 2008 
Haziran ayında da 
ISO 22000 Gıda 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgesine 
sahip olan Marmara 
birlik, ISO 14001 
Çevre Yönetim 
Sistemi ve OHSAS 
18001 iş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgelerini 
de törenle aldı.
Belgeleri, TSE Perso 
nel ve Belgelendirme 
Daire Başkanı Meh 
met Bozdemir, Mar 
marabirlik Yönetim 
Kurulu Başkanı Refi 
Taviloğlu'na verdi.

YENİLENME 
VE GELİŞME 
HAREKETİ 
SÜRÜYOR 
Düzenlenen törende 
konuşan Marmara 
birlik Yönetim Kuru 
lu Başkanı Refi 
Taviloğlu, AB uyum

politikaları çerçeve 
sinde, tarım ve zey 
tincilik sektörüne 
getirilen standartlara 
uyum sağlanması 
nın, üretimden baş 
layarak pazarlama 
ve çevre konularını 
da içeren tüm faali 
yetler için zorunluluk 
olduğunu söyledi. 
Günümüzde rekabet 
gücünü artırabilme 
nin ancak yüksek 
kalite ve düşük ma 
liyetle olanaklı ol 
duğunu söyleyen 
Taviloğlu, Marmara 

birlik olarak başlat
tıkları modernizas 
yon ve yüksek stan
dartlara ulaşma 
seferberliğiyle sürek 
li yenilenme ve geliş 
me hareketlerinin 
ivmesini kaybetme 
den sürdüğünü 
anlattı. Taviloğlu 
şöyle konuştu: 
"Uyguladığımız 
kalite sistemleri, 
ulusal ve uluslarara 
sı mevzuata, kanun 
ve yönetmeliklere 
uyumu, uluslararası 
düzeyde tanınan 

yönetim sistemleri 
olması nedeniyle 
ihracat kolaylığı, 
uluslararası pazarda 
rekabet avantajı ile 
müşterilerimizin 
güvenini ve mem
nuniyetini sağlıyor. 
Maliyet kontrolünü 
geliştiriyor ve ver
imliliği, karlılığı 
arttırıyor, kaynak 
koruması sağlıyor. 
Güvenli gıda üretimi 
yaptığımızı göste 
riyor. Potansiyel 
tehlikeleri önceden 
bildiriyor. Deprem, 
yangın, sel gibi acil 
durumlara hazırlıklı 
olunmasını sağlıyor. 
Çevreye karşı duyar 
lı, hassas ve temiz 
üretim yaptığımızı 
gösteriyor. İş ve iş 
gücü kayıplarını 
azaltıyor, iş verim
inde artış sağlıyor , 
ve maliyetleri düşürü 
yor. Çalışanların 
rahat ve güvenli bir 
ortamda çalışmala 
rını sağlıyor."

Dünyada salamura 
atık su arıtılabilirlik 
çalışmalarını ilk 
kez Marmarabirlik’in 
yaptığına dikkat 
çeken Taviloğlu, 
bunu arıtma tesisine 
dönüştürerek uygu
ladıklarını da 
ifade etti.

TSE'DEN 
MARMARABİRLİK'E 
BONUS
TSE Personel ve 
Belgelendirme Daire 
Başkanı Mehmet 
Bozdemir ise Mar 
marabirlik'in zeytin
cilik sektöründe 4 
ayrı kalite yönetim 
sistemi uygulayan 
ilk ve tek kurum 
olduğunu söyledi. 
Bozdemir, TSE ola 
rak dünyanın en bü 
yük yönetim sistemi 
sertifikalandırma 
sunucusu IQNET'e 
üye olduklarını, 
dolayısıyla Marmara 
birlik'in sahip oldu 
ğu belgelerin, bü 

platforma dahil 150 
ülkede geçerliliği 
bulunduğunu bildir
di. İhracat sırasında 
karşılaşılan teknik 
engellerin bu yolla 
aşılabileceğini ifade 
eden Bozdemir, Mar 
marabirlik’e IQNET 
sertifikasını "bonus 
olarak" vereceklerini 
açıkladı. Bozdemir 
ayrıca, nisan ayında 
vermeye başlayacak
ları ISO 10002 Müşte 
ri Memnuniyeti Kali 
te Yönetim Sistemi 
ni de uygulayarak 
Marmarabirlik'in 
beşinci yıldızı tak
masını istedi.
Konuşmaların ardın
dan Bozdemir ve 
TSE Bursa Bölge 
yöneticileri, ISO 
14001 Çevre ?Yöne 
tim Sistemi ve OH 
SAS 18001 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yöne 
tim Sistemi bel
gelerini Marmara 
birlik yöneticilerine 
teslim etti.

Tiiılı mili Müziği Hurosu'ndan mulıtesem konser

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Halk 
Müziği Korosu, 
dinleyenlere 
muhteşem bir 
gece yaşattı. 
Geçtiğimiz 
günlerde Kültür 

Merkezi’nde 
yapılan konsere 
Nilüfer Sezginer 
Göl, konuk 
sanatçı olarak 
katılarak, birbirinden 
güzel eserler 
seslendirdi.
Koro ve solo eser

lerin seslendirildiği 
konseri Şef Murat 
Coşkun yönetti.
İki bölümden 
oluşan konsere, 
Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,

İlçe Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Ercümen, 
İlçe Tarım Müdürü 
İbrahim Çetin ve 
vatandaşlar katıldı. 
Yurdun çeşitli 
yörelerinden eser

lerin seslendirildiği 
gecede, duygusal 
anlar yaşandı. 
Öte yandan, 
konserin sonunda 
Kaymakam Mehmet 
Baygül, Şef Murat 
Coşkun’a çiçek 
vererek teşekkür

etti.
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut’a ise, 
dernek yönetimi 
tarafından verilen 
teşekkür plaketi 
Dernek Başkanı 
Edip Özer tarafından 
verildi.

lifl
İlköğretim 6, 7 ve 8. 
sınıf öğrencilerinin 
gireceği Seviye 
Belirleme Sınavı'na 
(SBS) başvurular 
20 Mart Cuma 
günü sona erecek. 
Sınava başvuracak 
öğrencilerin velileri, 
öğrencinin T.C 
Kimlik Numarası ile 

10 TL sınav 
ücretini Ziraat 
Bankası, Türkiye 
Vakıflar Bankası 
veya Türkiye 
Halk Bankası 
şubelerinden 
birine Kurumsal 
Tahsilat Programı" 
aracılığıyla yatıra
cak. Bankaya sınav 

ücretini yatıran 
öğrencinin 
başvurusu otomatik 
yapılmış olacak.
2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme 
Kurumu Kanunu 
ile 5395 sayılı 
Çocuk Koruma 
Kanunu kapsamına 

giren öğrencilerden 
sınav ücreti 
alınmayacak.
Bu öğrencilerin 
durumu okul 
müdürlüğü tarafın
dan e-Okul siste
minden takip 
edilecek.
İlköğretim 6 ,7 ve 
8. sınıf öğrencileri, 

Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk 
Sınavı'na girmek 
istiyorsa 10 TL 
sınav ücretini 20 
Marta kadar yatıra
cak. Bu öğrenciler 
SBS ile sınava 
gireceği için ayrıca 
sınav ücreti 
yatırmayacak.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
TÜFAD Bursa 
Şubesi'nin gele 
neksel hale getir 
diği Şubat ayı 
"Meşin Yuvarlak 
Başarı Ödülleri" 
önceki akşam 
muhteşem bir 
törenle gerçek
leştirilirken, 
ayın en başarılı 
spor adamları 
plaketlerini 
törenle aldı.
Şubat ayı ödüllerin 
de Gemlikspor cami
asından yetişen ant 
renörlerimizden Vol 
kan Özgül ile Gemlik 
spor'un süper ama 
tör kümede kalması 
nı sağlayan antrenör 
Hüsnü Topçu'nun 
ödül almaları Gemlik 
spor camiasında 
mutluluk yarattı. 
TÜFAD Bursa Şube 
si'nce her ay gele 
neksel olarak düzen
lenen "Meşjn Yuvar 
lak Başarı Ödülleri" 
Osmangazi Belediye 
si Ördekli Kültür 
Merkezi'nde yapıldı. 
Geceye CHP Bursa 
Milletvekili Kemal 
Demirel, Osmangazi 
Belediye Başkanı ve 
AKP Büyükşehir Be 
lediye Başkan adayı

Recep Altepe, CHP 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kaleli, Büyükşehir 
Belediyespor Genel 
Sekreter Yardımcısı 
ve Kulübü Başkanı 
Muammer Subaşı, 
Bursaspor Divan Ku 
rulu Başkanı Kadri 
Şankaya, Bursaspor 
Kulüp Başkanı İbra 
him Yazıcı, Bursa 
spor yönetim kurulu 
üyeleri, ASKF Baş 
kanı Ayhan Barışıcı, 
taban birliklerinin 
temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 
Şubat ayının en ba 
şanlı teknik adamları 
belirlemesinde Gem 
lik'in yetiştirdiği 
genç ve yetenekli 
hocalarımızdan Com 
penanta U-14 yaşta 

kimi antrenörü Vol 
kan Özgül, Bosch 
spor U-14 yaş takımı 
antrenörü Mustafa 
Cumhur Usluy, 
O.Renault U-14 yaş 
takımı antrenörü 
Muzaffer Kabadayı 
ve Arabayatağı U-14 
yaş takımı antrenörü 
İsmail Bayraktar 
ödüllerini Sinan 
Bür'den, Yolspor 16- 
18 yaş takımı antre 
nörü Mehmet Hacı 
oğlu, Yenişehir Bele 
diyespor 16-18 yaş 
takımı antrenörü 
Murat Canbaz, Mali 
yespor 16-18 yaş 
takımı antrenörü Ali 
Yılmaz ve Bosch 
spor 16-18 yaş takı 
mı antrenörü Algun 
Erdem ödüllerini 
ASKF Başkanı Ay 

han Barışıcı'dan. 
Karacabey Gençler 
birliği 1. Küme 
antrenörü Kamil 
Çağlı, Telekomspor 
I.Küme antrenörü 
Nuri İhsan Erdoğan 
ve Tütünspor 
I.Küme antrenörü 
Uğur Arıkan ödülleri
ni Bursaspor Divan 
Kurulu Başkanı Kad 
ri Çankaya'dan, 
Nilüfer Belediyespor 
DSGL antrenörü 
Erdal Ünlü, Demirtaş 
spor Süper Amatör 
Lig antrenörü İbra 
him Adiloğlu, Altınok 
spor Süper Amatör 
Lig antrenörü Veli 
Pehlivan ve Gemlik 
spor Süper Amatör 
Lig antrenörü Hüsnü 
Topçu'da ödüllerini 
Büyükşehir Belediye

spor 
Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Külü 
bü Başkanı Muam 
mer Subaşı'nın elin 
den törenle aldı. 
Ayın En başarılı spor 
adamı ise Süper 
Amatör Ligte 3.Lig 
terfileri için baraj ma 
çı oynayacak olan 
İnegöl temsilcisi 
Kafkasspor antre 
nörü Koksal Demiral 
layık görüldü. Ahde 
Vefa Ödüllerinde ise 
Bursaspor'un eski 
efsanevi başkanı 
Murat Gülez, Bur 
saspor'un eski milli 
futbolcusu ye kap
tanı Sedat Özden, 
Bursaspor'un eski 
futbolcusu Doktor 
Recai Özdemir ve 
Bursaspor'a maddi 

ve manevi olarak 
büyük destek veren, 
bir Bursaspor sev
dalısı olarak tüm 
Yeşil-Beyazh taraftar 
ların gönlünde taht 
kuran turizmci Haluk 
Semiz ödüle layık 
görüldü. Recai 
Ozdemir ödülünü 
CHP Bursa Millet 
vekili Kemal Demirel, 
Sedat Özden ödülü 
nü Bursaspor Kulüp 
Başkanı İbrahim 
Yazıcı, Murat Gülez 
ve Haluk Semiz'de 
ödüllerini Osmanga 
zi Belediye Başkanı 
ve AKP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Recep Altepe, 
CHP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Sena Kale 
li'den törenle aldılar.

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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 
________ 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

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 dToğalgazli 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

Yerel seçimlere İd gün kıldı
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenI<Lİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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40 milyon kişi 
Bankalara borçlu 
Tüketici Dernekleri geçiriyor. Bu şart- 
Federasyonu (TÜ larda kredi kartları

s DEF) Genel Başkanı 
Ali Çetin, kredi kart
larının birçok insan 
için hayatı sürdür 
me aracı haline 
geldiğini belirterek, 
"Aile fertleri ile bir
likte düşünüldüğün 
de 30-40 milyon kişi 
bankalara bireysel 
kredi veya kredi 
kartı borçlusudur" 
dedi.
Çetin, düzenlediği

. basın toplantısında, 
dünya ülkelerinin 
krizi aşmak için tü 
keticinin alım gücü 
nü artırma planları 
yapıp, bu çerçevede 
programlar uygula
maya koyduğunu 
söyledi.
"On binlerce inşa 
nın işini kaybettiği
ni, binlerce iş yeri 
nin kapandığını" 
anlatan Çetin, şöyle 
devam etti: "Gerçek 
değil resmi işsizlik 
bile cumhuriyet tari
hinin en yüksek ora 
nına çıkmış. Tüketi 
çiler ellerin deki 
'açlık ücretini' de 

L kaybetmiş cinnet

birçok insan için 
hayatı sürdürme 
aracı haline gel 
miştir. Kredi kartı 
bütçe planlama 
aracı olmaktan çık
mış ve bir gelir 
unsuru olarak kul
lanılmaya başla 
mıştır. Tüketici bu 
gününü değil yarını 
nı da tüketir hale 
gelmiştir.
BDDK verilerine 
göre tüketici kredi
leri bir önceki yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 84, takibe 
düşen kişi sayısı 
ise yüzde 70 art
mıştır. .Borçlulara 
'yeni kart borçluları* 
eklenmiş ve 'en 
riskli alan kredi 
kartlan' ilan edil 
miştir. Takipteki 
tüketici sayısı 1 
milyon 564 bin 
kişiye ulaşmıştır. 
Merkez Bankası ve 
Bankalar Birliğinin 
verilerine göre, 
10 milyon kişi 
bankalara kredi 
borçlusudur.” 
dedi.

ÇİZİYORUM
Barış Güler’in kaleminden 9 YAŞ

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TIC. LTD. ŞTİ. 

Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÖBETÇİ ECZANE
19 Mart 2009 Perşembe 

MELİS ECZANESİ 
Balıkpazan Yedievler Sok. 

No:44 Tel: 5135265

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik KSrfez

•■■LİK’İN İte «OeıOK SİYASİ esıevesl .

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

GEREKLİ TELEFONLAR

HASTANELER

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

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

ULAŞIM
METRO 51312 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 51210 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Uzmanlar Tip Mrk.

TAKSİLER

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

RESMİ DAİRELER

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. 
ilçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.

DENİZ OTOBÜSÜ

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 73
513 18 46

RELEDİYE

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20
513 24 32 

513 45 21-122
514 57 96
513 23 25 

513 45 21 -182 
513 45 21 -111

Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yen ika pı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tas. 513.23 94

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

VAPUR - FERİBOT

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

AKCAN PETROL 
MAR-PET
TUNCAY OTO O AZ

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

513 1O 79
513 3Q 33
513 14 25

Gemlik Karfez
GtKLİK’İM İLK GÜNLÜK 1İTASİ GAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3309 

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 
Matbaacltk-Yayıncılık-Reklamcılık tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

İRİMİ
VENÜS SİPjEMASl 
GÜNEŞİ GÖRDÜM 

11.30 ■ 14.00 
16.30 ■ 19.00-

21.15
RECEP İVEDİK 2 

11.45-14.15 
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



GemlikK?rfez

ve yepyeni

Üniversitesi 

Turizmi, 

Sanayisi, 

Zeytini

vizyonu

Mimar
Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ

■



CHP

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

20 Mart 2009 Cuma 50 Kr.www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com

GemlikKSrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

Gemlik’e hizmet için 

BİZ 
VARIZ

spgemlik.org

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ •HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

Hukuk Fakültesi’nin Bursa’ya taşınmaması için girişimlere başlandı

Gemlik Sunğipek Yerleşkesi’nde iki yıl önce açılan Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa Kampüsüne taşınması konusunda ortaya çıkan tartışmalar üzerine dün 
Üniversite Yaptırma Yaşatma Derneği yönetimi Uludağ Üniversitesi Rektörü 
Mete Cengiz ile makamında görüştü. Rektör Cengiz, Hukuk Fakültesi’nin açıl
masına ve taşınmasının yasa ile mümkün olabileceğini söyledi. Haberi syf 3’de 

------------n------------------------ ü-----------------

Gemlik’te zeytin üreticile 
ri biraraya gelerek, ilçe 
mizde ilk kez Zeytin Üreti 
çileri Birliği’ni kurdu. Mah 
mut Turhan, Bekir Yılmaz, 
Davut Bilgiç, Faruk Beşli 
ve Faruk Biçer’in kurucu 
geçici üye olduğu birlikte 
39 üye bulunuyor. 7’de

L Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Rektör ziyareti
Hukuk Fakültesi taşınma söylentileri, Gemliklilere 

huzursuz etti.
Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıdan sonra 

dün ilk olarak Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mete Cengiz ile görüşüldü.
— Devamı sayfa 5’de

TECRÜBE

ww.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
spgemlik.org
mailto:kadri_guler@hotmail.com


20 Mart 2009 Cuma

Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA

Kemalist olmak...
‘‘Öykümüz Kurtuluş Savaşı yıllarında 

başlar. Kahramanlarımızın ilki, Paris-İstan- 
bul arasında trenle mekik dokuyan genç 
bir Türk işadamı. Macaristan'da genç bir 
bayanla tanışır. Evlenme teklif eder ve 
evlenirler. İzmirli işadamı, olayı ailesine 
açamaz. Macaristan'da bir kızı olur.Kızına 
Nermin adını verir..

Nermin büyümekte, Mustafa Kemal'in yap 
tıklarını, gazetelerden heyecanla izlemekte
dir. Baba İzmir'de ölür.Aile, geçim sıkıntısı
na düşer.14 yaşındaki Nermin, Macaristan' 
da paralı olan öğrenimini sürdüremez olur.

Mustafa Kemal'in ülkesinde eğitim para 
sızdır. Nermin, baba yurduna gitmeye karar 
verir. Annesinin haberi olmadan Türk Bü 
yükelçiliği'ne başvurur. Ona bir pasaportla 
birlikte, eline durumunu açıklayan bir de 
Türkçe mektup verirler. Başı sıkıştığında, 
derdini anlatamadığında o mektubu 
gösterecektir. Olayı öğrenen annesi de ona 
destek verir. Üçüncü mevki bir tren kom
partımanının tahta sıraları üzerinde, gün
lerce sürecek bir yolculuk başlar.

Tren, Türkiye topraklarına girer. Gümrük 
memurları, elinde Türk pasaportu olan ama 
Türkçe bilmeyen bu çocuğun durumunu 
çok ilginç bulur, giriş izni de hemen verilir.

Öykü uzun...
Küçük Nermin, İstanbul'da bir yandan 

Almanca dersleri verirken öte yandan Türk 
çe öğrenir. Mustafa Kemal'in parasız kıldığı 
eğitim olanaklarından yararlanır. İstanbul 
Hukuk Fakültesi'ni bitirir. Gazetecilik ya 
par. Türkçe'nin arkasından İngilizce ve 
Fransızca da öğrenmiştir.Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'ne asistan olur. Çağdaş siyaset 
biliminin Türkiye'ye girmesine öncülük 
edenler arasında yer ahr.Gün olur, Türkçe 
sinin bozuk olduğunu öne sürerek öğretim 
üyeliğinden atılmasını isteyenler çıkar.

Tükenmez bir enerji ve heyecanla, 
gençlere bir şeyler verme isteğini yitirmez. 
Uluslararası toplantılarda Türkiye'yi,Türk 
kadınını, Mustafa Kemal'i savunur, 
savunur, savunur...

Bir oğlu olmuş, adını da Mustafa Kemal 
koymuştur...

Prof. Nermin Abadan-Unat, Siyasal Bilgi 
ler Fakültesi'ndeki son dersini bundan dört 
yıl önce verirken aralarında benim de bu 
lunduğum bir grup eski öğrencisi de sınıf
taydı. Kimisi profesör, kimisi doçent, 
kimisi çiçeği burnunda araştırma 
görevlisi.

Son dersin sonunda, nefes bile almaya 
korkarak dinlediğimiz yukarıdaki yaşam 
öyküsünü anlattı bize...Ve sözlerini şöyle 
noktaladı:

Ben yurdumu kendi irademle seçtim. 
Mustafa Kemal olmasaydı, belki ben de 
olmazdım. Niçin Kemalist olduğumu, öyle 
sanıyorum ki artık anlamışsınızdır...”

Çok etkilendiğim bu öyküyü yazdığımda, 
sonunu şöyle bağlamıştım: "Bu sözleri, 
parası olanlara Bilkent'i, olmayanlara Sü 
leymancı yurtlarını gösterenlere adıyo 
ruz..."

Bakıyorum da aradan geçen zamanda, ne 
Nermin Hoca'nın öyküsü güncelliğini yitir
miş, ne de benim altına düştüğüm 
not...Tıpkı giderek daha güncel, daha 
gerçek, daha anlamlı olan Mustafa 
Kemal'in kendisi gibi!...
Yukarıdaki satırları Ahmet Taner KIŞLALI 

15 Kasım 1992 tarihinde Cumhuriyet Ga 
zetesi’nde kaleme almış. 1992-2009 aradan 
17 yıl geçmiş.Hala güncel.. Ve önemli bir 
anımsatma..Mustafa Kemal’in Türkiye’sin 
de eğitim parasızdı.. Ya şimdi...

Ercüment ESEN
Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut 10 yıllık 
görevin son 
günlerini veda 
turlarına ayırdı. 
Yerel seçimler 
öncesi koltuğunu 
yeni dönemin 
belediye başkanına 
bırakmadan 
önce geçtiğimiz 
haftaki meclis 
toplantısında 
Gemlik Endüstri 
Meslek Lisesi’nin 
ihtiyacı olan 
20 bilgisayarın 
kabulünün ardından' 
dün EML'de teslim 
töreni düzenledi.
Endüstri Meslek 
Lisesi yemekhane 
si’nde düzenlenen 
kahvaltılı törene 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül, 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Ercümen ile Okul 
müdürleri katıldı. 
Okulda yapılan kah
valtı sonrası İstan
bul'dan alınan 
20 adet masa üstü 
bilgisayar Gemlik 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut 
tarafından okul 
Müdürü Ercan 
Baş'a teslim edildi. 
Gemlik Kaymakamı 
Mehmet Baygül ise 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'a 
10 yılık görevinde 
yapmış olduğu 
hizmetlerden 
dolayı plaket 
vererek, belediye 
başkanlığı 
görevinden sonraki 
hayatında da

başarı, mutluluk ve 
sağlık dolu günler 
yaşamasını diledi. 
Kaymakam 
Baygül'ün plaketini 
alan Başkan Turgut 
ise 10 yıllık görevi 
süresince Gemlik’e 
en iyi hizmetleri 
yapmaya çalıştığını

belirtirken, 
geride bıraktığı 
10 yıllı gururla 
her zaman 
anacağını ve aldığı 
plaketinde kendisin 
den ayrı bir yeri 
olduğunu söyledi. 
Ödül töreni 
sonrası Gemlik

Endüstri Meslek 
Lisesi Müdürü 
Ercan Baş okulun 
yenilenen kapalı 
spor salonunu 
davetlilere gezdi 
rerek, yapılan 
çalışmalar 
hakkında bilgi 
verdi.
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İlk ziyaret Rektiir Hele Cengiz'e
Gemlik Sunğipek Yerleşkesi’nde iki yıl önce açılan Hukuk 
Fakültesinin Bursa Kampüsüne taşınması konusunda ortaya 
çıkan tartışmalar üzerine dün Üniversite Yaptırma Yaşatma 
Derneği yönetimi Uludağ Üniversitesi Rektörü Mete Cengiz ile 
makamında görüştü. Rektör Cengiz, Hukuk Fakültesi’nin açılması
na ve taşınmasının yasa ile mümkün olabileceğini söyledi.
Kadri GÜLER

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Meydanlar yalan söyler! ...

Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nin ilçe 
mizden Bursa’ya 
taşınması konusun
da çıkan tartışmalar 
üzerine dün Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete 
Cengiz makamında 
ziyaret edildi. 
Gemlik Üniversite 
Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği 
geçtiğimiz günlerde 
kurucu üyeleriyle 
yaptığı toplantıda, 
konuyu ele alarak, 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten taşın
masının engellen
mesi için gerekli

I girişimler başlatıl
masına karar

* verilmişti. •

REKOR ZİYARET 
EDİLDİ
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
tarafından program
lanan eylem prog 
ramı kapsamında 
ilk önce Uludağ 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mete Cen 
giz’in ziyaret edilme
si kararlaştırılmıştı. 
Dün, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, 
Dernek Başkanı 
Hasan Başaran, 
Dernek kurucu 
üyeleri, emekli 
Prof.Dr. Abdurrahim

YSK’dan Kılık kıyafet uyarısı
YSK, siyasi 
partilerce bildirilen 
sandık kurulu 
üyelerinin, sandık 
alanının kamusal 
alan olması ve 
sandık kurullarında 
görev alanların da 
hizmet veren konu
munda bulunmaları 
nedeniyle, sınırları 
yasalarla ve yargj 
kararlarıyla çizilmiş 
bulunan kılık ve 
kıyafet ölçülerine 
uymalarını istedi. 
YSK Başkanı

Korukçu, Tıp Fakül 
tesi eski Dekanı 
Prof. Dr. Müfit Par 
lak, Dekan Mete Cen 
giz’i makamında 
ziyaret etti.
Görüşmede söz alan 
Üniversite Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Hasan Başa 
ran, 57. hükümet 
tarafından Sunğipek 
Fabrikası arazisinin 
Uludağ Üniversite- 
si’ne verilirken, bura 
ya Hukuk Fakültesi 
kurulmasını proto 
köle bağladığını, 
Yüksek Okul ve 
Hukuk Fakültesi’ni 
yaptıran Asım 
Kocabıyık’ın da 
Hukuk Fakültesi 
olarak Yerleşke’ye 
binaya yaptırdığını 
ve bunu da imza
lanan protokolele 
belge haline 
getirdiğini söyledi. 
Başaran konuşma 
sini şöyle sürdürdü: 
“Bizler Gemlikliler 
olarak Gemlik’e 
kurulması düşünü 
len teknik üniversi 
teye karşı değiliz. 
Aslında Gemlik’e 
kurulacak olan 
Üniversitenin adının 
Gemlik Üniversitesi
ni olmasını düşünü 
yoruz. Hukuk Fakül 
temiz var. Yarın 
(bugün) inşaat ihale
si yapılacak olan 
Denizcilik Fakültesi 
ile iki fakültemiz ve

Muammer 
Aydın imzasıyla 
yayımlanan 
genelgede, Kurul'un 
konuyla ilgili geçen 
yıl aldığı karara 
yer verildi.
Genelgede, seçim 
takvimine göre, 
sandık kurullarının 
oluşturulma çalış
malarının tamam
landığı ve sandık 
kurullarında görev 
alacaklara bu 
konunun tebliğ 
edildiği belirtildi. 

yüksek okullarımız 
mevcut. Bir fakülte 
daha Gemlik’te açıl 
dığında Gemlik Üni 
versitesi’nin kuru
luşu gerçekleşebilir. 
Teknik Üniversitele 
rin içinde Hukuk 
Fakültesi’nin bulun
masının sakıncası 
yok. Gemlikliler 
olarak ilçemizden 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa’ya götürülme 
sini istemiyoruz.’’ 
Başaran’ın konuş
ması üzerine söz 
alan Rektör Cengiz, 
şunları söyledi: 
"Gemlik’e Hukuk 
Fakültesi açılması 
veya başka yere 
taşınması benim 
yetkimde değil. Bu 
Kararı yasa yapıcılar 
verebilir. Bu iş 
siyasilerin işidir. 
Siyasilere fikri üni 
versiteden arka 
daşlarımız vermiş 
olabilir. Ben, Gemlik 
üniversitesinin 
kurulması gerektiği
ni rektör olduğum
dan kısa bir süre 
sonra açıkladım. 
Gemlik Yerleşkesi 
altyapısıyla, donanı 
mıyla mükemmel bir 
durumdadır. Türki <. 
ye’nin birçok il üni 
versitelerinden 30 
yıl sonraki imkan
lara sahiptir. Kuru 
lan kurumların de 
vamlılığı önemli dir. 
kapatılmasını değil

Ancak, siyasi 
partiler tarafından 
sandık kurullarına 
üye olarak bildirilen 
görevlilerin, sandık 
alanının kamusal 
alan olması ve 
sandık kurullarında 
görev alanların 
da hizmet veren 
konumunda bulun
maları nedeniyle, 
sınırları yasalarla 
ve yargı kararlarıyla 
çizilmiş bulunan 
kılık ve kıyafet 
ölçülerine, hizmet 

devamlılıhğından 
yanayım. Kurulmuş 
olan her kurumu 
yaşatmalıyız. Bizden 
öncekilerin yaptık
larını bizim yıkma 
mız söz konusu ola
maz. Uludağ Üniver
sitesi çok büyük 
bir üni ersitedir.
Bunun küçülmesine 
gidilmelidir. ” 
Gemlik’e Bursanın 
ikinci üniversitesi 
nin kurulması 
halinde her türlü 
desteği vermeye 
hazır olduklarını da 
söyleyen Rektör 
Cengiz, "Tüm üni 
versiteler bu ülkeye 
insan yetiştirmek 
için kuruluyor.
Ancak, altyapısız 
kurulan üniversite 
lerde hoca soru 
nuyla karşılaşılıyor. 
Gemlik Hukuk 
Fakültesi’nde de 
hoca bulmada 
zorlanıyoruz. ’’ 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
de birçok teknik 
üniversitelerle 
içinde sosyal 
bölümlerin bulun
ması bir sakınca 
teşkil etmediğini, 
Gemliklilerin Hukuk 
Fakültesi vermek 
istediklerini söyledi. 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırıl
masının en çok 
Asım Köcabıyık’ı 
üzeceğini söyledi.

verme süresince 
uymalarının 
zorunluluk olduğu 
ifade edilen 
genelde, bu nedenle, 
oy verme günü 
sandık kurullarında 
görev alacak 
sandık kurulu 
üyelerinin kılık 
ve kıyafetlerinin, 
YSK'nın 
söz konusu kararın
da belirtilen açıkla
malara uygun 
olmasına dikkat 
edilmesi istendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 
15 ilde düzenlediği mitinglere ve açılış törenleri 
ne katıldı.

Bu mitinglerin neredeyse tamamını canlı yayın 
larda Televizyonlarda baştan sona kadar izle 
dim.

Erdoğan önündeki konuşma metninin sadece 
hitap bölümünü değiştiriyor, gerisi aynı sözler..

Hepsi biri birinin benzeri..
Ezberlemiş, bağırıyor, çağırıyor, gürlüyor, 

rahatlıyor..
MHP Genel Başkanı’nı Devlet Bahçeli’ye 

“Başbakan Yardımcısıydın. 0 kadar borcu sen 
yaptın” diyor..

Deniz Baykal’ı halktan kaçmakla, meydanlara 
çıkmamakla suçluyor.

Sonra da doğruluğu kuşkulu birkaç ekonomik 
rakamları alt alta sıralayıp, ülkeyi nasıl kalkındır 
dıklarını anlatıyor.

Ama kimse ona, “Madem ülkeyi bu kadar iyi 
yönettiniz, o zaman bugünkü halimiz ne”, “İşsi- 
siz, açız” diye sormuyor...

Sorsalar, hemen korumalar sizi derdest edi 
yor..

Yalakalar, şakşakçılar etrafı kaplamış, kimseye 
göz açtırmıyorlar. Devletin uçakları, helikopter
leri ile bedavadan, damlarda keskin nişancılar, 
valiler peşinde göbeğini kaşıyan adamlarla 
oyun oynanıp gidiyor..

Örneğin CHP’yi eleştirirken, Anayasa Mahke 
mesi’nin bu partinin hesaplarında bulduğu 
birkaç liralık açığı ballandıra ballandıra anlatı 
yor da...

Aynı Anayasa MahkemeSi’nın kendi partilerini, 
“laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak tan 
mahkûm etmesinin üzerinde bile durmuyor!

Haydi bu konulara girmiyor; AKP’lilerin 
adlarının karıştığı yolsuzluklardan söz ediyor 
mu?

Deniz Feneri’nde yargılanacak arkadaşlarını 
görevden alıyor mu?

Mesela; Zahid Akman...
Çocuklarının ve onların eşlerinin bu kadar 

kısa sürede başarılı birer iş adamı-iş kadını 
olmalarından bahsetmiyor.

Bundan sonra yapacağı mitingleri bekliyorum, 
bakalım, dün Başbakanlık binasının önünde 
alnına silah dayayan o emekli polisten söz ede
bilecek mi?

İşsizlerden, açlardan..
Onun, “Emekli maaşıyla geçinemiyorum” diye 

yakınmakta haksız olduğunu söyleyebilecek 
mi? Emekliler 600 lira alıyor..

Doğru; açılışları bahane ederek tamamı devlet 
kesesinden finanse edilen mitinglerde konuşup 
duruyor Başbakan...

Ama dinlerseniz göreceksiniz:
Saatlerce bağırıp çağırmasına karşın, hiçbir 

şey söylemiyor!
Ey halkım; Yasalar çıkardılar, kara paracılar ne 

olur paranızı getirin, hiçbir şey sormayacağız 
dediler...

Kara paracıların güvenip paralarını teslim 
etmediği bu iktidara, siz bir kez daha ülkenin 
geleceğini teslim edebilirsiniz!

Hem ülke dediğin nedir ki...
Parça parça sat gitsin....

KflŞ€D€ B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O SAATTE TESLİM EDİLİR 

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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Kökam. nroie lerini tanıtnror
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Teşkilatı'mn 
düzenlediği 
"Gemlik'te Fark 
Var Saadet Var 
Geceleri"nin i 
kincisi bu 
akşam Pembe 
Köşk Düğün 
salonunda gerçek
leştirilecek. 
Konu ile ilgili 
bir açıklama yapan 
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Sedat 
Özmen, yeni 
yerel seçim 
konseptleri kap
samında "Gemlik'te 
Fark Var Saadet 
Var Geceleri" 
düzenlediklerini 
kaydederken; 
bu gecelerin İkin
cisinin bu akşam 
saat 20:00'da 
Pembe Köşk 
Düğün Salonu'nda 
gerçekleştirileceğini 
söyledi. Programa

Gemlik KSrfez
OKBLİK'lİTfLK eONLOK'.'B< V^I‘;e*CIVBal ■ •?

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

adetvar

urare
konuşmacı 
olarak Erzurum

istiyoruz. Gecemize 
tüm Gemlik halkı

eski milletvekili 
Aslan Polat'ın 
iştirak edeceğini 
kaydeden Özmen; 
"Yerel seçimler 
öncesinde çalış
malarımız ivme 
kazanarak 
devam ediyor. 
Gerçekleştir 
diğimiz program
larımızda Saadet'in 
farklarını Gemlik 
halkına aktarmak 

davetlidir" 
şeklinde konuştu. 
Bu akşam gerçek
leştirilecek olan 
"Gemlik'te Fark 
Var Saadet Var 
Geceleri" 
programına 
"Güller Açmasa da" 
parçası ile büyük 
beğeni toplayan 
sanatçı Umut 
Mürare'de kon
seriyle renk katacak.

Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye B 
Başkan Adayı Engin 
Kökçam proje tanıtım 
ziyaretlerine devam 
ediyor.
Kökçam, belediye 
ve il genel meclisi 
adaylarıyla 
beraber Eski Pazar 
Caddesi’nde 
bulunan Biten 
Kıraathanesinde 
projeler hakkında 
bilgi verdi.
Engin Kökçam, yap
tığı konuşmada 
sosyal belediyecilik 
adına ilçemizde 
kazanımı güç 
olmayan projelerin 
yapımı için hizmete 
talip olduklarını, 
göreve geldiklerinde 
öncelikli hedef 
olarak ilçe halkını 
sosyal konularda 
rahatlatmak için 
ilçe dahilinde 
günde üç öğün 
yemek veren 
aşevini kuracaklarını, 
kadın sığınma 
evleri ve huzur 
evlerinin acilen 
yapımına başlayarak 
belediye imkan 
ve hizmetlerinden

muhtaç halkımızın 
yaralanmasının 
öncelikli hedefleri 
olacağını söyledi. 
Belediyecilik 
denilince akla 
ilk gelen alt yapı 
ve çöp olduğunun 
altını çizen 
Kökçam, sadece 
alt yapı ve çöp 
toplattıran belediye 
anlayışının yeterli 
olamayacağını 
halkımızın sosyal 
sorunlarına çözüm 
üretebilen çağdaş 
ve modern bir 
belediye inşa edecek
lerini, Gemlik halkını 
bütünüyle yapılacak 
olan hizmetleriyle 
beraber kucaklaya
caklarını, eğitim ve 

sağlık alanında da 
ilçe halkına yeni 
kazanımlar katacak
larını söyleyen 
Engin Kökçam, ilçe 
halkının mutluluğu ve 
huzuru için sosyal 
ve ekonomik açıdan 
rahatlatılması gerek
tiğini ifade ederek, 
bütün Gemlik halkıyla 
beraber Gemlik’i 
yönetmeye talip 
olduklarını sözlerine 
ekledi. Daha sonra 
Karadenizliler 
derneğini ziyaret 
eden Engin Kökçam, 
Karadenizliler 
derneğindeki 
dernek üyeleriyle 
buluşarak burada 
projelerini anlatmaya 
devam etti.
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Rektör ziyareti
Rektör Mete Cengiz’den rande

vuyu Üniversite Yaptırma ve 
Yaşatma Derneği Başkanı Hasan 
Başaran aldı.

Bana da uğrayıp gidecek grup 
içinde bulunmamı istedi.

Randevu saatinde Uludağ Üni 
versitesi Rektörlük binasındaydık.

Uludağ Üniversitesi’nin Rektör 
lük binası gerçekten güzel bir ya 
pı.

Hani derler ya Devlet gibi...
Sayın Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz, Gemlik 

heyetini makamında kabul etti.
Bizleri güler yüzle karşıladı.
Kaymakam Mehmet Baygül, Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut, emekli Prof. Dr. Abdurrahim 
Korukçu, eski Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Müfit Parlak, Üniversite Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı Hasan Başaran, dernek yönetim 
kurulu üyeleri, Uluslararası Ticaret Odaları yöne
tim kurulu üyesi Tevfik Solaksubaşı, Muhtarlar 
Derneği Başkanı Idris Kurt, Ticaret Borsası 
Başkan vekili, ANAP İlçe Başkanı Ferhat Kurt...

Ziyarette bulunanlardı.
Oda da boş yer kalmadı.
Hasan Başaran ziyaret nedenini Rektör 

Cengiz’e iletti.
Gemliklilerin Hukuk Fakültesini vermek 

istemediğini söyledi.
Rektör Cengiz, bu konuda karar verecek 

makam olmadıklarını, fakültelerin TBMM de 
yasalarla kurulduğunu, yasalarla başka yerlere 
götürülebileceklerini açıkça söyledi.

Açılmış olan kurumların kapatılmak yerine 
devamından yana olduğunu net bir şekilde ifade 
etti.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Ama, konuşmaların bir yerinde de "Ben 
olsam Gemlik’te Hukuk Fakültesi açmazdım" 
demeyi de ihmal etmedi.

Bunu da hoca altyapı eksikliğine bağladı.
Mete Cengiz, Gemlik Hukuk Fakültesi’ne öğre

tim görevlisi bulmakta zorluk çektiklerini, yeni 
açılan Vakfı üniversiteleri nedeniyle devlet 
üniversitelerinden bu üniversitelere kaçışın 
yaşandığını bildirdi.

"Bir yardımcı doçent bulamamaktayım. 
YÖK’ten ve hukukçu tüm rektörlerden yardım 
istedim. Hoca sıkıntısı devam ediyor. ” dedi.

Kaymakamımız, diğer konuşmacılar bilhassa 
Prof. Dr. Abdurrahim Korukçu ve Prof. Dr. Müfit 
Parlak sık sık araya girerek konunun önemine 
değindiler.

Rektör Mete Cengiz, Gemlik Yerleşkesi’nde 
Bursa’nın 2. üniversitesinin kurulmasını istediği
ni yine tekrarladı.

Türkiye’deki birçok üniversiteden daha iyi 
olanaklara sahip olduğunu, 30 yılda o üniver
sitelere yapılamayacak alt yapının Gemlik’te 
yapıldığını belirtti.

Sorunu ise siyasilerin çözebileceğini işaret 
etti.

Sanki bu olayda birşeyler dönüyor gibi geldi 
bana.

Rektör hoca konuşmasının bir 
yerinde ise, üniversitede bazı hocaların 
siyasilerden Hukuk Fakültesini Bursa’ya 
getirmesini istemiş olabileceklerini 
söyledi.

Gemlik’te açılan Hukuk Fakültesi 
Bursa’ya giderse, bulunmayan Hoca 
sorunu çözülecek mi?

Bu fasa fiso bir savunma..
Siyasilere bu fikri kim empoze edi 

yorsa yanlış yapıyor.
Asım Kocabıyık buraya o binayı Hukuk Fakül 

tesi olarak yaptırdı.
Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de 

katıldığı açılışta yaptığı konuşmada, hukuki yön
den uğradığı haksızlığı anlattı, gelenlere ve 
Gemlik’te yetişecek, çağdaş, Atatürkçü hukuk 
adamlarının Türkiye’nin hukuk sistemindeki bu 
haksızlıkları gidermesini istedi.

Yani yapılan yardım, şartlı bir yardımdı.
Hukuk Fakültesi Gemlik’e yapılmıştı, kaldırıl

ması o binaları yaptıranı başta kırar ve devletine 
karşı güven duygusunu zedeler.

Ayrıca, nüfusu 100 bine çıkmış olan Bursa’ 
nın merkez ilçesi olan Gemlik halkını da..

Rektör Cengiz, bize dün bu işi siyasilerle 
çözün mesajını verdi.

Gemlik’te kurulacak üniversiteyi desteklediği
ni yineledi.

Hukuk Fakültesi’nin Gemlik’te kalması için ilk 
girişimde Belediye Başkanının hiç konuşmaması 
dikkatimi çekti.

Bugün, Denizcilik Fakültesi’nin binasının 
yapım ihalesi var.

Bundan sonra, sorunumuzu iktidarın Bursa 
milletvekillerine ve İl Genel Meclisi üyemiz 
Nurettin Avcı’ya anlatmak var._______ ■'

mailto:quler@hotmail.com


Sayfa 620 Mart 2009 Cuma Gemlik Körfez

lal lasmınca Mit maliyetleri aim SERBEST KÜRSÜ
Erhan İZGİ

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlikli balıkçılar, 
Balık Hali'nin Bursa 
Görükle'ye taşın
masıyla büyük sıkıntı 
yaşandığını 
belirterek, "Her gün 
Görükle'ye gitmek 
için yaklaşık 150 lira 
harcıyoruz bu da 
sattığımız balığın 
maliyetini yükselti 
yor" diyerek işlerinin 
giderek bozulmaya 
başladığından 
yakınıyorlar.
İlçede halen vatan
daşa balık satarak 
geçimlerini sağlayan 
yaklaşık 50 esnafın 
bulunduğuna dikkat 
çeken dere boyu 
balıkçı esnafı, "Biz 
burada derenin pis 
kokusuyla birlikte 
pislik içinde vatan
daşımıza hizmet 
vermeye çalışıyoruz. 
Balığı Bursa'dan 
getirmek için mazot 
masrafının yanı sıra 
Hal girişi içinde para 
ödüyoruz ve sattığı 
mız balık fiyatları Bur 
sa'dan en az 1 lira pa 
hah oluyor. Balık ilçe 
sinde vatandaşımız 
pahalı balık yiyor.
Balık hali yapılmıyor- 
sa en azından daha 
modern bir balık 
satış yeri yapılmasını 
istiyoruz. Gemlik

DiM Mart sağunu atllıor
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü, Türki 
ye'nin Balkanlar üze 
rinden gelen yeni bir 
soğuk ve yağışlı 
havanın etkisi altına 
girdiğini bildirdi. 
Yapılan uyarıda, 
halen kuzey ve 
doğu kesimlerde 
aralıklarla devam 
eden yağışlara ilave 
olarak, Balkan lar 
üzerinden gelecek 
yeni bir soğuk ve 
yağışlı havanın etki
sine gireceği tahmin 
edildiği belirtildi. 
Marmara'nın güney
doğusu (Bursa ve 
Bilecik), Kuzey 
Ege'nin iç kesimleri 
(Afyon, Uşak ve Kü 
tahya), Bolu, Kasta 
monu, Düzce, Kara 
bük, Eskişehir ve 
Ankara'nın batı çevre 
leri ile akşam saat
lerinden itibaren İç 
Anadolu'nun kuzey

halkı böyle pis 
kokular içinde balık 
almayı hak etmiyor" 
şeklinde konuşarak 
yeni seçilecek 
belediye başkanından 
modern balık satış 
yeri istiyorlar.
Otuz yıllık 
geçmişiyle Gemlik 
balıkçılarına ve 
vatandaşlara hizmet 
veren balık halinin 
Bursa'ya taşınmasın
dan sonra balık 
allak için Görükle'de 
yapılan hale gitmek 
zorunda kalan Gem 

doğusu (Yozgat, 
Sivas ve Kayseri), 
Erzincan, Tunceli ve 
Bingöl çevrelerinde 
kuvvetli karla karışık 
yağmur ve kar şek
linde "etkili" olması 
beklendiği bildirildi. 
Yağışların doğu böl
gelerde aralıklarla 
devam edeceği, 
batı kesimlerde 
etkisini kaybedeceği 
tahmin ediliyor. 

likli balık satıcıları, 
"Gidiş geliş yaklaşık 
80 kilometre yol 
gidiyoruz, buna hal 
girişi de eklenince 
artan maliyet balık 
fiyatlarına yansıyor" 
dediler.
Gemlik'te avlanan 
balıkların önce 
Bursa'ya götürüldüğü 
nü hatırlatan balıkçı 
esnafı, "Gemlik'ten 
Görükle'ye balık 
almak için gitmek 
Gemlikli olarak biz 
lere çok ağır geliyor. 
Bu sorunun çözülme

Doğu Anadolu ve İç 
Anadolu'nun doğusu 
başta olmak üzere iç 
ve doğu kesimlerde 
gece ve sabah saat
lerinde buzlanma ve 
don olayı bekleniyor. 
Doğu Karadeniz'in 
iç kesimlerinin 

yüksekleri 
(Gümüşhane, 
Artvin ve Bayburt'un 
yüksekleri) ile 
Doğu Anadolu 

si gerekir, bu çözümü 
de gelecek belediye 
başkanından 
bekliyoruz" dediler. 
Dere boyunda 
satılan balık fiyatları 
kilo olarak şöyle: 
Hamsi 7, yerli 
kolyoz 12, karides 
10, çinekop 20, 
mercan 35, 
yetiştirme levrek 15, 
çupra 22, mezgit 15, 
izmarit 7, ithal pala
mut 7, karagöz 12, 
mırmır 8, kırlangıç 
25 zargana 
25 liradan satılıyor.

bölgşsinde (Muş, 
Bitlis, Hakkari, 
Erzurum, Kars, 
Arda han ve Ağrı) 
görüjecek kar 
yağışının çığ tehlike
sine neden olabile
ceği yetkililerin ve 
vatandaşların tedbirli 
olması istendi. Hava 
sıcaklıkları ise batı 
bölgelerden başla
mak üzere kuzey, 
iç ve doğu kesim
lerde 2 ila 4 
derece azalacak. 
İç ve doğu kesim
lerde^ karla karışık 
yağmur ve kar, 
Orta ye Doğu 
Akdeniz'de sağanak 
ve gök gürültülü 
sağanak şeklinde 
etkili olacak 
yağışların neden 
olabileceği 
vatandaşların ve 
yetkililerin tedbirli 
olmaşı gerektiği 
kaydedildi.

Sınav Maratonu ve Bir Öneri...
Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken elimiz 

den gelen her türlü çabayı gösteririz. Daha 
ilköğretime başlarken sınavlarla tanıştırırız. 
8 yıl boyunca, ders geçme ve düzey belir
leme sınavlarına girmelerini sağlarız. 
Bunlar yetmez, lise yıllarında da aynı uygu
lamayı sürdürürüz. Çocuğumuzun üniver
siteye girebilmesi için de ÖSS'ye hazırlan
ması gerekmektedir. Bunun süresi belli 
değil, süreyi siz belirlersiniz. İlgi duyduğu 
nuz bir fakülteye girersiniz; bunu da başarı 
ile bitirirsiniz. Erkekseniz askerliğinizi de 
yapınca çok sevdiğiniz, yıllarca hayalini 
kurduğunuz mesleğinizde çalışmak isteme 
niz en doğal hakkınız. Ama yook.. o kadar 
kolay değil. Devletin sizi memur olarak 
kabul edebilmesi için KPSS'yi kazanmanız 
gerekmekte.

KPSS açılımı Kamu personeli seçme sına 
vı. Yıllarca emek verdiniz, göz nuru dök 
tünüz, kapı gibi diploma da aldınız, olsun 
yine de yetmez. Devlet sizin bilginizi, 
kültürünüzü, birikiminizi yapacağı sınavla 
ölçecek. Kolay mı devletin memuru olacak
sınız. Tarih, coğrafya, Türkçe, matematik , 
genel kültür vb. konularda bilginize baka
caklar. Aldığınız puanlar yeterli değilse 
kusura kalmayın, siz devlet memuru ola
mazsınız. Şimdiye dek aldığınız eğitim ve 
diplomanız bir işe yaramaz. Başka baharı 
beklemeniz gerekli. Ha., iyi puan aldınız o 
zaman atamaları bekleyeceksiniz. Ne kadar 
zaman orası belli değil; belki bir yıl, belki 
üç yıl...

Devletin personel alımında bu denli titiz 
davranmasını kutlamak gerekli. Bir gece 
bekçisini, öğretmem, mühendisi, mimarı, 
iktisatçıyı, veterineri vb. işe alırken bu 
denli hassas davranan devlet milletvekili, 
bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, belediye 
başkanlarını değerlendirirken niçin bir sına 
va tutmaz? Bunlar halk tarafından seçiliyor 
denebilir. Sınavı kazananlar seçime girsin 
o zaman. Halk onların içinden seçsin iste
diğini. Örneğin MSS açılımı Milletvekili 
seçme sınavı. BSS açılımı, belediye 
başkanlığı seçme sınavı. Gerçekten böyle 
bir sınav gerçekleşse acaba şu an kaç mil
letvekili bu sınavı kazanabilir? 550 mil
letvekilinden sadece 50'sinin kazanabile
ceğini tahmin etmek için kain olmak gerek
mez. Türkiye genelinde BSS uygulansa 
barajı acaba kaç kişi aşabilir. Bu bir öneri, 
ilgililere duyurulur.

Bu ülkenin gencecik evlatlarını sınavlarda 
mutsuz etmeğe kimsenin hakkı olmamalı.

KfiŞCDC I! W 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

»
Ankara Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

TUĞBA CEREN BİLMEZ
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Sözüneri Mimarlılmeni Bursa stadmı çizdi

Bursa’ya yapılacak 
olan yeni stad 
konusunda Çekirge 
semtinde bulunan 
Bursa Atatürk 
Stadı’nın yerine 
yeni stad yapıl
masının kararlaş
tırılması üzerine, 
Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep 
Altepe, Sözüneri 
Mimarlık Bürosu 
sahibi Mimar 
Hasan Sözüneri’n 
den çalışma 
istemesi üzerine 
önceki gün 
sunum yapıldı. 
Sözüneri Mimarlık 
bürosu adına 
gazetemize 
açıklama yapan

Mimar Hasan 
Sözüneri, Bursa’ya 
yapılması düşülen 
40 bin kişilik yeni 
stad için kendilerin 
den çalışma 
yapmaları istendiğini 
belirterek 
şunları söyledi: 
“Proje eski stadın 
aynı yerinde yapıla
caktır. Bunun ama 
cin büyük siteleleri 
biraraya getirmektir. 
Projemizde araç 
yolu yeraltına alınır 
ken, şehrin ihtiyacı 
olan bir meydan 
düzenlemesi etrafın
da oluşturulan 
su oyunları ve 
şelaleler seyir ve 
dinlenme noktaları

oluşturuldu.
Kot farklılaşmasın
dan yararlanılarak 
yeni işyeri düzenle 
meleri oluşturuldu.

■ Kateler, seyir 
terasları ve 
parklar düzenlendi. 
Şehir, Kültür Park 
ile araç yolları ile 
kesişmeden bağlantı 
yapıldı.” dedi. 
Stad konsept 
projesinin UEFA 
standartlarına 
uygun olduğu, 
40 bin kişilik stada 
Bursaspor’un 
simgesi olan Tim 
sah atıfta bunu 
nularak timsah 
şeklinde tasar
landığını söylenen 
Sözüneri, “Stadın 
uygun noktalarında 
çeşitli büyüklüklerde 
oluşturulan localar, 
reklam yüzeyleri 

satış noktaları ve 
ticari bürolara stada 
gelir getirecek 
şekilde tasarlan-

mıştır. Yeraltına 
alınan kapalı 
otoparka hem 
stadın, hem de böl-

genin otopark 
sorununa katkıda 
bulunacaktır.” 
dedi

Zeytin üreticileri Birliği kuruldu
Gemlik’te zeytin 
üreticileri biraraya 
gelerek, ilçemizde ilk 
kez Zeytin Üreticileri 
Birliği’ni kurdu. 
Zeytin üreticilerinin 
sorunlarını ele 
almak, zeytin 
üretimini üreticinin 
isteğine göre 
planlamak, 
ürünün kalitesini 
iyileştirmek, 
pazardaki geçerli 
norm ve standartlara 
uygun 
ürün üretmek ve 
sevketmek, Gemlik 
zeytininin ulusal 
ve uluslararası 
pazarlarda alıcı 
bulmasına 
yardımcı olmak 
ve tanıtmak ve 
bunlarla ilgili 

önlemleri almak için 
kurulan Gemlik 
Zeytin Üreticileri 
Birliği, 23 Mart 
2009 günü saat 
H.oo’de Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası toplantı 
salonunda ilk 
genel kurul toplan
tısını yapacak. 
Mahmut Turhan, 
Bekir Yılmaz, 
Davut Bilgiç, 
Faruk Beşli ve 
Faruk Biçer’in 
kurucu geçici üye 
olduğu Gemlik 
zeytin Üreticiler 
Birliği’nde 39 
kurucu üye bulu- 

. nuyor. Birlik adına 
gazetemize 
açıklama ya pan 
geçici kurucu üye

Başkanı Mahmut 
Turhan, genel 
kurulda Gemlik 
zeytinine hükümet
ten yüzde 2 olan 
KDV nin 1 e 
indirilmesini, zey
tinin kilo başına 
prim desteği 
verilmesini talep 
edeceklerini 
belirterek, Gemlik 
zeytininin coğrafi 
işareti nedeniyle 
ambalajlarda 
Gemlik markasının 
korunması için 
mücadele edecek
lerini, piyasanın 
da denetlenmesi 
için Zeytin Üreticileri 
Birliği olarak bir 
komisyon kurul
masına çalışacak
larını söyledi.

KAYIP Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanlarımızı kaybettim. Hükümsüzdür.

YÜCEL ÇAKMAK KÜÇÜK - İLAYDA KÜÇÜK
Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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lale Kemal Kılıç ilköğretim Okulu
udileri sinemada hulustu

ImllIHiHMIllllll
Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulunda 
4 yıl önce başlatılan 
Toplam Kalite Çalış
maları çerçevesinde 
velilerin okula 
kazanımları için 
yapılan etkinliklere 
bir yenisi daha 
eklendi. Okulun 
bayan velileri her 
Çarşamba 2 saat 
boyunca okul kütüp 
hanesinde toplana 
rak, ilk yarım saatte 
kitap okuyor ardın
dan da sohbet ediyor, 
her hafta farklı mis
afirlerle değişik konu
larda bilgilendiriliyor. 
Okul Toplam Kalite 
Ekibi tarafından 
hazırlanan proje 
çerçevesinde bayan
ların pastalı börekli 
ev günlerini okula 
taşıyarak velilerin 
okulda daha çok 
bulunmalarını 
hedefleyen çalış
manın bu haftaki 
etkinliği de birlikte 
sinemaya gitmek 
oldu. Yaklaşık 35 
civarında bayan veli

topluca sinemaya 
giderek film izlediler. 
Ararlarında ilk defa 
sinemaya gidenlerin 
de bulunduğu gurup 
çıkışta keyifli bir gün 
geçirmenin tadına 
vararak mutlu bir 
şekilde dağıldılar. 
Bu konuda görüşünü 
aldığımız Okul Müdü 

rü Hayrettin Minare 
"Okulda yapılan bu 
tür faaliyetler öğrenci 
velilerinin okulla 
yakınlaşmalarını 
sağlayarak öğrenci 
başarısının olumlu 
bir şekilde artmasını 
sağlamaktadır." 
diyerek diğer okullara 
da örnek bir çalışma 

olarak sunulan 
projede önümüzdeki 
haftalarda tiyatroya 
gitme, el sanatları 
çalışmalarına iştirak
ler, sağlık, spor, 
uygulamalı mutfakta 
pratik bilgiler gibi 
daha farklı etkinlikler 
düzenleneceğini 
belirti.

Türkiye'de en yüksek 
kükürtdioksit ortala
ması Tekirdağ’da, 
partiküler madde or 
talaması ise İğdır’da 
ölçüldü.
Türkiye İstatistik Ku 
rumu (TÜİK), Ocak 
ayına ilişkin hava ka 
ütesi verilerini açık
ladı. Buna göre, 
Ocak ayında kükürt
dioksit ortalamaları 
nın en yüksek bulun
duğu il ve ilçe mer 
kezleri kirlilik sırası
na göre Tekirdağ, 
Hakkari, Kars, Bitlis 
ve Van oldu.
Aynı dönemde, par
tiküler madde ortala
malarının en yüksek 
bulunduğu il ve ilçe 
merkezleri ise kirlilik 
sırasına göre İğdır, 
Karabük, K.Maraş 
(Merkez), Afyonkara 
hisar, Bolu ve Denizli 
olarak belirlendi. 
Ocak ayında kükürt
dioksit ve partiküler 
madde ortalamaların
da sınır değer ve 
uyarı eşiği aşıldı.
2009 yılı Ocak ayında 
il ve ilçe merkezlerin 
de ölçüm yapılan 
istasyonlardan elde 

edilen kükürtdioksit 
ortalamaları incelen 
diğinde, kısa vadeli 
sınır değeri Bitlis, 
Hakkari, Kars ve 
Tekirdağ’da, ilk sevi 
ye uyarı eşiği Kars 
ve Tekirdağ’da aşıldı. 
Aynı dönemde par
tiküler ortalamaları 
incelendiğinde, kısa 
vadeli sınır değeri 
Afyonkarahisar, Ağrı, 
Aydın, Balıkesir, Bo 
lu, Çorum, Denizli, 
Erzurum, Hakkari, 
Hatay, İsparta, Kon 
ya, Kütahya, K.Maraş 
(Merkez), Trabzon, 
Şanlıurfa, Batman, 
İğdır, Karabük, Kilis 
ye Düzce’de aşıldı. 
İlk seviye uyarı eşiği 
Adıyaman, Afyonka 
rahisar, Ağrı, Aydın, 
Balıkesir, Bolu, Bur 
dur, Bursa, Çorum, 
Denizli, Erzurum, 
Hakkari, Hatay, 
İsparta, Kastamonu, 
Konya, Kütahya, 
Kahramanmaraş 
(Merkez, Elbistan), 
Muş, Trab zon, 
Şanlıurfa, Batman, 
İğdır, Karabük, 
Kilis ve Düzce’de 
aşıldı.

LIBERTY (SEKER) SİGORTA 
Madde ÖZALP

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

BAY MUSTAFA ÖZAL P E M L AK’TAN
Her Çeşit Emlak Alım, Satım ve Kiralama Hizmetleri
Daire, Zeytinlik, Villa, Dükkan, Arsa, Arazi

MORTGflGG 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_ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Gencaii Kumsaz’da dublex villa 65.000 YTL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu)
________ 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

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 
t^pYe^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

Yerel seçimlere S m keldi
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenI<Lİ Broşür

□ El İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR VB AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL RASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

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

e-mail: yeldabykz@gmail.com

GEMLİK ve ASAYİŞ...
Her geçen gün nüfusuna yeni bireyler ekli 

yor Gemlik. Demografik olarak birçok yerden 
de yerleşik insanlar mevcut Uyum süreci 
gibi toplumsallaşma bazında da bu, sosyal 
yozlaşmaya sebep oluyor.

Göç arttıkça işsizlik çığ gibi büyüyor, bıça 
ğı kemiğe dayandıran bir grup, yasa dışı 
işlere başvurmak durumunda kalıyor. Diğer 
yandan kalabalık nüfusu fırsat bilen gözü 
açık çeteler, ilçemizi resmen mesken tutuyor.

Farklı yollardan masum halkı kandırmak 
gayet rahat ve karlı bir iş gibi görünüyor 
onlara. Yaptıklarını, çevremizde mağdur olan 
insanların yaşadığı olaylardan öğreniyoruz.

Son günlerde de dolandırıcıların vatan
daştan kontör isteme olayı da, durumun ne 
kadar ciddi boyuta ulaştığının göstergesi.

Bunu çoğaltabiliriz, örneğin; bankamatik 
önüne gelen fırsatçıların, yaşlı insanları 
oğlunuzun ya da kızınızın borcu var diyerek 
onlardan para alması, evlerin zillerini basa 
rak hanesinde o an olamayan kişilerin, 
komşularına içi yumurta dolu paket bırakıp 
ücret koparanlar...

Bazen de vatandaşın pazar arabalarının ya 
da cüzdanlarının çalınması vb...

Peki Gemlik İlçe Müdürlüğü bunun 
neresinde?

Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un huzur 
toplantıları yapması, Sah günleri, suistimalci 
kişilere karşı olası tehditleri ortadan kaldır
mak için yapılan anonslar ya da kontör 
olayında, vatandaşın cep telefonlarına dikkat 
etmeleri için gönderilen mesajlar gibi bir 
takım icraatları halka eğilimin olumlu göster
gesi sayabiliriz.

özellikle belirtmek isterim ki; Gemlik koz
mopolit olmasına rağmen yine de uç nokta
larda tedirgin yaşadığımız bir yer değil. 
Çünkü en azından rahat rahat dolaşıyoruz 
yollarda. Kapkaçın en yoğun olarak yaşandı 
ğı dönemlerde Gemlik gerçekten bu konuda 
oldukça sorunsuzdu.

Kötü niyetli insanlara karşı; toplumsal ve 
yasal olarak başa çıkabilmenin yollarını bula
bilmek dileğiyle...

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TIC. LTD. ŞTİ. 

Tel : (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 Tl
TÜRKAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yonikapı <212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlsnmo Tos. 513 23 94

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

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK 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

KAYMAKAMLIK Askerlik Şb. 513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 313 1° 28

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 14ULAŞIM

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

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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46HASTANELER

Dovlot Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29 RELEDİYE
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 60 40

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

513 24 32
TAKSİLER

<£.30113 NO **
Otobüs İşlet. 513 45 21-122

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

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182 
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
AKCAN PETROL 513 10 79
MAR-PET 513 30 33
TUNCAY OTO GAZ 513 14 25

Gemlik Karfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3310 
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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IUÜHH1İİ
vmssirjEMASi 
GUFİESl GÖRDÜM

11.30-14.00
16.30-19.00-

21.15
RECEPİVEDİK2 

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)

mailto:yeldabykz@gmail.com


Üniversitesi 

Turizmi, 

Sanayisi, 

vizyonu

Belediyecilikte

Mimar

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



SBİZ
Gemlik’e hizmet için • DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 

YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ • RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ

PARTİSİ

spgemlik.org

ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
ft BBB ■ "M DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜMBV MB I g ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZW IHI M HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

LEDIYE BA

Gemlik Karfez
Kuruluş: 1973

ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Mart 2009 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

48 milyon 6 hin 650 
seçmen oy kullanacak

CHP A

29 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, 48 milyon 6 bin 650 seçmen 177 bin 50 
sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 16 büyükşehir, 65 il, 892 ilçe ve bin 974 belde belediye 
başkanı belirlenecek. Öte yandan, il genel meclisi için 3 bin 284, ilçe belediye meclisi için 14 
bin 617, belde belediye meclisi için ise 17 bin 946 üye ve muhtarlar hariç toplam 36 bin 820 kişi 
seçilecek. Ayrıca, seçmenler 50 binin üzerinde köy ve mahalle muhtarı seçecek. Sayfa 2’de

i Kadri GÜLER
mBl^y kadri_guler@hotmail.com

8 gün kaldı
Gelecek hafta pazar günü sandığa gideceğiz.
Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeliği ve 

muhtarlıklar için oy kullanacağız.
Bir okurumuz, gazetemizin sayfalarının siyasi- 

ilerin demeçleriyle doldurulmasından yakındı. 5’de

Gemlik Belediye Meclisi, döneminin son toplantısını Pazartesi 
günü yapacak. Saat 14.oo’de toplanacak olan meclis, 4 
maddeyi görüşerek karara bağlayacak. Haberi sayfa 2’de

Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

BELEDİYECİLİKTE

1BJ701LİLD0C
TECRÜBE

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

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

Buluşma Belediye Meclisi son lıez toplanacalı
Yerel siyasette kalibre 

sorunu...
Siyaset aslında topluma hizmet etmek 

için önemli bir olanak.
Onun için;
Bazı insanlar yönetecek ve yönetmek için 

de aday olacak.
Yöntemler de..
Doğrudan düzenden ayrılmadan yapıla

cak olanları anlatmak..
İftirada bulunmadan..
Çamur atmadan..
Şikayet etmeden sabırla ve iyi niyetle in 

sanlığın yararına düşünülen ne varsa hep
sini önyargısız toplumla paylaşmak..

Geçenlerde televizyonda izledim.
Bir adayın siyasal rakipleri onu yermek 

için şöyle demişler.
“O Alevidir"..
Dondum kaldım.
İnanamadım.
Neyse ki aday da tam da gönlümdeki 

yanıtı verdi.
"Ben Alevi değilim ama velev ki Aleviyim, 

ben bu durumdan onur duyarım, gurur 
duyarım.”

Gemlik’te de siyasal arenada bu tür 
söylemler dolaşıyor..

Bence..
Herkes işine baksın..
Ne yapacak edecek onu söylesin.
Karnında “helal” lokma, beyninde “inşa 

nı mutlu edecek” projeleri olmayanların 
sarf edeceği ve uygulayacağı sığ yaklaşım
larla bu toplum sadece geri gider.

Şimdiye dek olduğu gibi..
Yeryüzünde soluyan, hareket eden, aklı 

mn ve vicdanının olduğu varsayılan her 
insanın üzerine düşen bulunduğu ortamı 
daha iyiye taşımak..

Ya da taşınmasına yardımcı olmak.. 
Çamur atarak..
Anlamsız yakıştırmalarda bulunarak..
Hedefe ilerlemek toplum için zaman 

kaybı..
Bir de ekilen nefret ve kin tohumları..
İnsanlığa da..
İslamiyet’e de..
Sığmayan bu tavırlar ve söylemler yüzün

den bu toplum çok çekti.
Gelişemedi..
Çağdaşlaşamadı..
Gerçek anlamda demokrasiye erişemedi.
Söylemin makbul olanı;
Akıl..
Yürek..
Düşünce..
Duygu imbiğinden süzülerek geçeni..
Vicdanları kanatmadan...
İnsanların yaşam ve inanç biçimine karış

madan öne sürülen tasarım ve açıklamalar
la hizmet arenasında boy göstermek kişi
lik yapısının ortaya konması açısından da 
çok önemli..

Gemlik’i yönetmek için yola çıkanların 
bilgi ve ilgisine sunulur..

Çünkü yurttaş..
Kendisini yönetecek olanların “kalibre

sine” bakacak..
Bölgesel, dinsel kimliğine değil....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi 5 yıllık 
görevinin son 
meclis toplantısını 
Pazartesi günü 
gerçekleştirecek. 
2004 yılı Mart 
ayında yapılan yerel 
seçimler sonucu' 
belediye meclisine 
seçilen üyelerin ve 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da son meclis 
toplantısı olacak 
olağanüstü oturum
da hazırlanan 4 
madde görüşülerek 
karara bağlanacak. 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
toplanacak olan

II mil im i iin 650 sim ıı Haiti
Seçmenler, 5 yıl bo 
yunca görev yapa 
cak yerel yöneticileri 
seçmek için 29 Mart 
ta sandığa gidecek. 
29 Martta 48 milyon 
6 bin 650 seçmen, 
177 bin 50 sandıkta 
oy kullanacak ve 
muhtarlar hariç 
toplam 36 bin 820 
kişi seçilecek. 
Seçimlerde, 16 
büyükşehir, 65 il, 
892 ilçe ve bin 974 
belde belediye baş 
kanı belirlenecek. 
Seçimde, il genel 
meclisi için 3 bin 
284, ilçe belediye 
meclisi için 14 bin 
617, belde belediye 
meclisi için ise 17 
bin 946 üye seçile
cek. Büyükşehirde

belediye meclisi 
2008 yılı denetim 
raporu, hayvan 
pazarı olarak kul* 
lanılan yerin kira

bedelinin tespiti, 
Hisar Mah. 44 pafta, 
184 ada, 21-24 ve 
25 nolu parsellerin 
tespiti ile Roda

Liman Depolama 
Lojistik İşletmesi 
A.Ş.'nin talebini 
görüşerek karara 
bağlayacak.

oturan seçmenler, 
il genel meclisi 
üyeliği, büyükşehir 
belediye başkanlığı, 
ilçe belediye baş 
kanlığı, belediye 
meclisi üyeliği, 
mahalle muhtarlığı 
için oy kullanacak. 
İl, ilçe ve beldelerde 
oturanlar il genel 
meclisi, belediye 
başkanlığı, belediye 
meclisi ve muhtarlık
lar için köylerde 
ikamet eden vatan
daşlar ise sadece 
il genel meclisi 
ve muhtar seçimleri 
için sandığa 
gidecek.
Adaylar arasından, 
16 büyükşehir 
belediye başkanı, 
65 il belediye

başkanı, 892 ilçe 
belediye başkanı, 
bin 974 belde 
belediye başkanı 
ile 50 binin üzerinde 
mahalle ve köy 
muhtarı seçilecek. 
Seçimlerde ayrıca, 
il genel meclisi 
için 3 bin 284, ilçe 
belediye meclisi için 
14 bin 617, belde 
belediye meclisi 
için de 17 bin 946 
üye belirlenecek. 
İl genel meclisi, 
belediye başkanı 
ve belediye meclisi 
seçimlerinde ayrı 
ayrı birleşik oy 
pusulaları kullanıla
cak. Belediye 
başkanlığı, belediye 
meclisi ve il 
genel meclisi

seçimlerinde 
kullanılacak 
birleşik oy pusu
lalarının en üstüne 
"Siyasi Partiler" ve 
bağımsız adaylar 
varsa "Siyasi 
Partiler ve Bağımsız 
Adaylar" ibaresi 
yazılacak. Bu 
ibarenin altına, 
çekilen kuraya 
göre en başta ve 
ortada partinin 
özel işareti, özel 
işaretin altında 
tüzüklerinde yazılı 
kısa adı ve onun da 
altında tam yazı 
halinde adı, belirli 
bir aralık veya 
çizgiden sonra 
boş daire basılacak 
ve bütün bunların 
altı çizilecek.
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MaMMnİİ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'da, yolda 
yürüyen kadının 
çantasını kapıp 
kaçmak isteyen 
2 kişi kısa sürede 
yakalandı.
Kapkaça kalkışan 
zanlılardan birinin 
iki gün önce 
işten çıkarıldığı, 
diğerinin ise 
işsiz olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
komşuların 'çocuk* 
kavgasında kan 
aktı. Bıçakla 
yaralanan bir 
kişi hasaneye 
kaldırılırken, 
1 kişi gözaltına 
alındı.

Tra Wire lıiimtk isttrteı öldii
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Şapçı köyünde, 
bir kişi traktöre 
binmeye çalıştığı 
sırada düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

Anne katiline 20 yıl
Bursa'da 
geçtiğimiz yıl 
internette, 'annemi 
nasıl öldürebili 
rim?' konulu anket 
düzenledikten 
sonra, annesini 
boğarak öldüren 
genç, önce müeb
bet, ardından olay 
tarihinde yaşının 
küçük olması 
sebebiyle 20 yıl 
hapis cezasına 
çarptrıldı. Karar 
duruşmasına

Kükürtlü Mahallesi 
Kükürtlü Caddesi 
üzerinde evine 
doğru yürüyen 
Remziye Fidan(55)'ın 
arkasından yaklaşan 
iki kişiden birisi, 
Çantaya asıldı. 
İlk şaşkınlığı üzerin 
den atan ve 
çantasına sımsıkı 
sarılan Fidan, 
çantasını vermemek 
için büyük uğraş 
verdi. Bu sırada 
zanlının sıyrılan

Edinilen bilgie 
göre, Mevlana 
Mahallesi Bahçeli 
Sokak Giresunlular 
Derneği önünde 
meydana gelen 
olayda, İbrahim G. 
(38)'nin yanına 
gelen Murat K (29), 
Kemalettin A. ve 

göre, yüksek 
tansiyon hastası 
olduğu öğrenilen 
S.A. evinin 
önünde traktörüne 
bineceği esnada 
düşerek bayıldı.
Kardeşi tarafından 
Mustafa kemal 

katılan sanık, 
"Annemi özlü 
yorum" dedi. 
Geçtiğimiz yıl 
Mayıs ayında 
merkez Omangazi 
ilçesinde annesini 
boğarak öldür 
dükten sonra 
cesedini
satırla 10 parçaya 
ayırarak denize 
atmak isterken 
yakalanan garson 
genç, 20 yıl 
hapis cezasına 

montu kadının 
elinde kaldı. 
Zanlılar şaşkın 
halde kaçmaya 
çabalarken, 
olayı gören bir 
sitenin güvenlik 
görevlisi '155 
Polis İmdat 
Hattı'm aradı. 
Polis kısa sürede 
bölgeye gelerek, 
kaçmaya çalışan 
zanlıları yakaladı. 
İlk soruşturmada 
zanlıların ikisinin

Aydın A. 'çocuk 
meselesi' nedeniyle 
komşularıyla 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede büyümesiyle 
İbrahim G.'yi karnın
dan bıçaklayan zan
lılar kaçtı.
Yapılan araştırmada 

paşa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen S.A. 
yapılan müdahale 
lere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Jandarma ekipleri 
olay yerinde 
inceleme yaparken 

çarptırıldı.
Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde görülen 
karar duruşmasına, 
18 yaşına ceza 
evinde giren sanık 
genç de katıldı.
Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
talebiyle yargılanan 
18 yaşındaki M.F., 
annesini çok 
özlediğini söyledi. 
Pişman olduğunu 
söyleyen sanık 

de 17 yaşında 
olduğu anlaşıldı. 
Zanlılardan 
T.Ö'nün iki gün 
önce garson olarak 
çalıştığı işyerinden 
çıkarıldığı, diğeri 
Y.U.'nun ise hiçbir 
işte çalışmadığı 
öğrenildi.
Remziye Fidan'ın 
çantasında iki 
yüzük, iki küpe, 
10 lira da para 
bulunduğu 
belirtildi.

Ucuz kahramanlar!...

Murat K. polis 
tarafından gözaltına 
alınırken, diğer 
zanlıların yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı.
Yaralı İbrahim 
G.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet 
savcısı S.A.'nın 
ölümünü 
şüpheli buldu. 
S.A.'nın kesin 
ölüm sebebi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'nda 
apılacak otopsiyle 
belirlenecek.

M.F., 'kasten 
annesini öldürmek' 
suçundan önce 
müebbet hapis 
vezasına çarptırıldı. 
Daha sonra 
sanığın yaşının 
küçük olmasını 
göz önünde 
bulunduran 
mahkeme, 
10 gün önce 
18 yaşına giren 
M.F.'nin cezasını 
20 yıl ağır 
hapse indirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bazı çevreler için Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yıpratılması onlar adına 
prim yapan bir iş gibi görülebilir.

Ergenekon davasında yargılanan, ancak 
haklarında henüz hiçbir hüküm bulunma 
yan emekli generallerin, kuvvet ordu 
komutanlığı, yapmış paşaların, “sızdırma 
basın”ın elinde hedef tahtası haline getiril 
mesi de kimilerine zafer havası yaşatabilir.

Emekli albayların, yarbayların itilip kakıl
ması da kimilerini Sevindirebilir.

Hatta kimileri, bugüne kadar yaptıkları 
gibi, emekli askerlerin sağlık sorunlarıyla 
alay bile edebilirler.

Amacı belli bazı gazeteler, emekli asker
leri peşin mahkûm edip, onların üzerinden 
orduya gözdağı vermeye de çalışabilirler.

Bu arkadaşların bilmedikleri ya da hesap 
etmedikleri bir şey var:

Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar yıprat
maya çalışırlarsa çalışsınlar, halkın 
gözünde ordu “en güvenilir kurum” dur...

Kaldı ki, “fırsat bu fırsat” deyip, çul
lananlar, bu ülkede ikinci bir ordunun 
daha bulunmadı ğım da düşünemiyorlar.

Bilmiyorlar ki, yıpranmış bir orduyla, bu 
ülkede ne siyaset ne ekonomi, ne de 
başka bir şey ayakta kalabilir.

Ordu otuz yıldır pis bir savaşın içindey 
ken... dönemin komutanlarını kasteden 
malum kişi, “iyi ki bunlarla savaşa falan 
girmemişiz” diye rek, her zaman ki kinini 
kusup, çirkin yüzünü tekrar gösterdi..

Bu halk, ordusunun, komutanlarının nasıl 
savaştığını iyi biliyor.

Çünkü savaşanlar, bu halkın, bu vatanın 
çocukları.

Ordumuz o kadar büyüktür ki kendini 
savunmaya dahi ihtiyacı yoktur..

O büyük bir çınardır..
Ama ordunun siyasal saldırılara karşı 

korunması her şeyden önce sivillerin 
görevidir.

Bu orduya asker veren siviller, bu orduya 
sahip çıkmak zorundadır.

Asker konuştuğu zaman kaçacak delik 
arayan, sustuğu zaman aslan kesilen, 
ucuz kahraman olmaya çalışan üç-beş 
siyasetçiyle, gazeteci kılığındaki yalaka 
sivillerdir.

Fakirin her gün fakirleştiği, İslami 
kodamanların kendilerine ve çeşitli model 
lerde türbanlı eşlerine aldıkları arabaları 
gördüğümde sinirleniyor, kapanan mağaza 
kepenklerini gördükçe üzülüyorum.

Gemiciklere eklenen pırlanta şirketlerine 
te pem atıyor, her gün işinden atılan bu 
genç insanları gördükçe, ailelerini nasıl 
geçindirecekler kaygısı ile uykularım 
kaçıyor.

Ordu ve subaylar için kin kusan kişiler, 
bunları da görüp niye konuşmuyorsunuz

Tezgahınızı kurup, gariban milleti soyup, 
kuru tuzunuzla makamlara kurulup, 
vatanın has ev laflarına kötü sözler 
söyleminizi Allah ‘ta affetmez.

Askerin, sivillerin sustuğu, sessizliğe 
büründüğü, seyirci kaldığı zamanlarda fır
sat avcılarının konuştuğu, ucuz kahraman
ların ortaya çıktığı da biliniyor...

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

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
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Men hanımlara attı dağıttı
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam, BUSKİ 
ve odun depoları 
mevkiinde bulunan 
belediye hizmet 
binalarını ziyaret 
ederek işçilerle 
dertleşti. ANAP ilçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
ile birlikte belediye 
başkan adayı Engin 
Kökçam ve berabe 
rindekiler sabah 
erken saatlerde 
BUSKİ'ye giderek 
çalışanlarla sohbet 
ederek dertlerini 
dinlediler. Engin 
Kökçam, belediye 
meclis üyeliği yap
tığı dönemlerden 
belediye çalışan
larının sorunlarını 
yakinen bildiğini ve 
özellikle büyükşe- 
hire bağlandıktan 
sonra BUSKİ per
sonelinin sıkın
tılarının daha da 
çarpıcı hale geldiği
ni, eğer göreve 
geldikleri takdirde 
belediyenin bütün

birimlerinde çalışan 
personele aynı eşit 
seviyede yaklaşa
caklarına, özellikle 
BUSKİ çalışanlarına 
üvey evlat muamele
si gösterilmeyece 
ğine, sorun ve sıkın
tılarıyla bizzat ilgile
nileceğine, belediye 
nin imkanları 
dahilinde belediye 
çalışanlarının mağ
dur bırakılmaya
cağını söyledi. 
Güler yüzlülük ve 
şeffaflığı temel 
prensip olarak 
Kumla, Kurşunlu 
ve Umurbey 
belediyelerinde 
çalışan personelinde 
devamını sağlayarak 

bu yeni oluşan 
mahallelerde 
hizmeti yerinde 
vereceklerini 
belediyenin yetersiz 
olan zabıta perso 
neli ve hizmetlerin 
artırılmasının da 
sağlanacağını 
söyleyen Kökçam, 
ayrıca belediyeye 
gelen yaşlı ve işini 
takip edemeyen 
vatandaşlarımıza 
yardımcı personel 
uygulamasını 
uygulamaya geçire
ceklerini, bütün 
belediye person
eliyle birlikte 
Gemlik’imizi 
yöneteceklerini 
sözlerine ekledi.

Seçim çalışmaları 
kapsamında gittiği 
her yerde partisinin 
ilçe kadın kolları ve 
partili kadın gönüllü
lerini özverili çalışma 
lan nedeniyle övgü 
lere boğan AKP Gem 
lik Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Ay bey, partiye 
gönül vermiş tüm 
bayanlara üzerinde 
AKP'nin simgesi 
ampul işlenmiş, 
Cemal Aydın Aybey 
yazılı ak atkılardan 
hediye etti. Gece 
gündüz, yağmur 
çamur, kar kış deme
den seçim çalışmala 
nnda kendisine 

gönülden destek ve 
ren partili kadınlara 
teşekkürlerini sunan 
Cemal Aydın Aybey, 
bayan partililere ka 
ranfil çiçeğinin yanı 
sıra atkılardan da 
hediye ederek, "Ba 
yanlarımızla oldukça 
aktif bir çalışma 
yürütüyoruz. Onlar 
partimizin özveriyle 
çalışan gerçek kahra
manlarıdır. Birçoğuy 
la bazen günde 100 
kat çıkıp iniyoruz. 
Bayanlarımıza 
ne kadar teşekkür 
etsek azdır" dedi. 
29 Mart sonrasında 
göreve geldiklerinde 
ivedilikle sosyal 

yaşam merkezi kura 
rak hizmeti ayakları
na götüreceklerini 
savunan Aybey, se 
çildikten sonra da il 
çe kadınını asla unut
mayacaklarını söyle
di. Meslek edindirme 
ve bilgisayar eğitim 
ve öğretimi kursları 
nın yanı sıra kadın 
lokalleri de açacak
larını belirten Cemal 
Aydın Aybey, 8 Mart 
Dünya kadınlar 
günü kutlamalarında 
olduğu gibi, partide 
bayanlar tarafından 
yine büyük ilgi görür 
ken, onlara kendi 
eliyle karanfil ve 
atkılardan hediye etti.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR"
Dün Çalmadık, Çaldırmadık

Yarın’da Çalmayacağız, 
Çaldırmayacağız....

En iyisi DSP 
ilhan SOYSAL

Demokratik Sol Parti 
Gemlik Belediye Başkan Adayı
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8 gün kaldı..
Bu durum seçimlere son 

haftanın kaldığı demektir.
Son hafta adaylar için çok 

önemli bir dönemdir.
Yalnız adaylar için mi?®
Oy kullanacak seçmenler 

için de önemli.
Kararsızlar için de önemlidir.
Adaylar ve siyasi partiler 

son kozlannı ve ağır toplarını 
önümüzdeki günlerde ortaya 
koyacaklar..

Biz, Gemlik Körfez olarak, önümüzdeki 
günlerde belediye başkan adaylarıyla 
söyleşiler yaparak son sözlerini yazacağız.

Gazetemizin arşivlerinde bu konuşmalar 
bir belge olarak kalacak.

Yarışmaya katılan adaylardan biri ipi 
göğüsleyecek.

Başarı onun ve partisinin olacak.
Verilen sözler ise seçim broşürlerinde ve 

bizim gazetelerde kanıt olarak kalacak.
Adayların Gemlik için ortaya koydukları 

programlarda benzerlik çok.
Kim seçilirse seçilsin, aşağı yukarı aynı 

projelerin üzerlerinde duracaklar.
Yerel yönetimlerde önemli olan, halkın 

yönetime katılmasıdır.
Halkla iletişimin sağlıklı kurulmasıdır.
Halk Konseyinin oluşturularak hayata 

geçirilmesidir.
Gençliğin, emeklinin, yaşlının, kadının 

sorunlarına eğilmektir.
Kentin çağdaş ve yaşanır bir görünüme 

kavuşturulmasıdır.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bölgesel kültür yerine, kent kültürünü 
öne çıkanlarak, ortak paydanın oluşmasıdır.

Eğitime, spora, kültüre, folklore önem 
vermektir.

Kent içinde rahat ve huzurlu yaşamaktır.
Trafik çilesi çekmemektir.
Temiz hava solumaktır.
Sağlıklı ve temiz su içirmektir.
Yanı başımızdaki denizimizden yararlan

maktır.
Sağlam ve çağdaş konutlarda oturmak, 

cadde ve sokaklarda gezmektir.
Sağlığa önem vermektir.
Yoksula aş ve iş bulmaktır.
Kendi esnafına sahip çıkmaktır.
Kentin iş adamını kollamaktır.
Kültürel mirasa sahip çıkmak, kentler ve 

ülkeler arası dostlukları pekiştirmektir.
‘Hizmetleri ben yaptım oldu’ demeden 

paylaşmaktır.
Çalıştığı personelini sevmek ve onur

landırmaktır.
İnsanı insan olduğu için, çevremizde 

yaşayan hayvanları da kainatın 
canlıları olduğu için sevmektir.

Herşeyden önce belediyecilik 
sevmekte başlar.

Gemlik’i değil, Gemlik’te yaşa 
yan insanı sevmektir.

Sonra taşını denizini, dağını 
ovasını, evlerini, sokakları 
sevmektir.

Belediyecilik bir hizmet işçili 
ğidir.

Hizmeti bulunduğun kentte 
yaşayan canlılar için yapmaktır.

Onların huzuru ve mutluluğu için çalış
maktır.

Kendinden vermektir.
Evet, yerel seçimlere 8 gün kaldı.
Gelecek hafta pazar günü sandık başına 

gideceğiz ve bugüne kadar bizlere kendileri
ni tanıtan adaylardan birine oyumuzu vere
ceğiz.

Sonuçta beş yıl seçilecek kişi bizim için 
çalışacak.

Meclis kadrosuyla birlikte..
Düşünün bin defa düşünün popülist 

olmayan, halkı için çalışacak ve üretecek 
olanı seçiniz.

Düzeltme:
Dünkü yazımda ve Hukuk Fakültesi ile 

ilgili haberimizin son cümlesinde 
Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün bir 
Gemlikliler Hukuk Falültesine vermek isti 
yorlar sözü yanlış yazılmıştır.

Hukuk Fakültesini vermek istemiyorlar 
olarak düzeltirim. K.G.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mıı Itiitüphane alanına win mvalen

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
yıkımı gerçekleş
tirilen Halk 
Kütüphanesinin 
bulunduğu alana 
yer altı tuvaletleri 
yapılacağı 
öğrenildi.
Halen Bursa 
Gemlik arasında 
yolcu taşıyan 

halk otobüsleri 
ile şehir içi yolcu 
taşıyan otobüsler 
ile Kurşunlu, 
Umurbey ve 
Kumla'ya kalkan 
otobüslerin 
kalkış yeri olan 
alanın yanında 
bulunan yerin 
kazılarak altına 
tuvalet ile üstüne 

yeşil alan ve 
havuz yapılacağı 
konuşuluyor. 
Tuvalet yapımı 
için kazının 
başlaması gerek
tiğinden halen 
yolcu taşıyan 
otobüslerin bulun
dukları yerden 
kalkmalarının 
istendiği öğre

nilirken alternatif 
yer olarak da eski 
minibüs garajının 
gösterilecek 
olması endişeleri de 
beraberinde 
getiriyor.
Dere üstü ile 
eski minibüs 
garajının bulunduğu 
yerin tehlike 
yaratır gerekçesiyle 

uzun zamandır 
kapalı olmasına 
karşılık yeniden 
otobüslerin 
getirilecek olması 
dikkat çekiyor. 
Açılışı yapılan 
Otobüs Terminali'ne 
ise halk otobüs
lerinin güzergah 
tespiti yapılmaması 
nedeniyle

Burulaş yöneticileri 
tarafından izin 
verilme 
diği öğrenilirken 
önümüzdeki 
günlerde 
başlatılması 
beklenen tuvalet 
yapımı için 
mevcut alanın 
kazılması 
bekleniyor.

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
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_______  

i_____________ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 TL______________ _
____________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire____________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 60.000 TL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- TL
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

________ 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-TL
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 
Yeni Söiöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL 
, UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trU>lex^doğalga7li VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

Yerel seçimlere 8 gün keldi
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenIcLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Belediye Başkanının aynı sokağın yarısını asfaltlaması, sokak sakinlerinin tepkisini çekti

425nolu sokak sakinlerinden
Belediye Başkanın asfalt tcnlılsi
Ercüment ESEN
Yerel seçimler öncesi 
altyapısı olsun 
olmasın, her sokak 
ve caddeyi asfalt 
kaplatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Manastır’da 
425 nolu sokağın 
yolunu asfaltlatmayıp 
yarım bıraktırdığını 
iddia edilen 
sokak sakinlerinin 
tepkisine neden oldu. 
Manastır’da Cumhuri 
yet Mahallesi 425 
nolu sokak sakinleri 
Gemlik Belediye Baş 
kanını sert dille eleş 
tirirken, belediyeye 
terk edilmeyen alana 
asfalt yaptığını, kendi 
sokaklarının ise bele 
diyeye terk edilme
sine karşın asfaltlan
madığını söylediler. 
Manastır Cumhuriyet 
Mahallesi 425 nolu 
sokak üzerinde bulu
nan Has Villaları ile 
Birinci köşkler villa 
lan diye adlandırılan 
ve aynı sokak üzerin 
de bulunan yolu ikiye 
bölen su giderinin bu 
lunduğu yere kadar 
asfaltlandığını söyle

yen sokak sakinleri, 
iki yolun kesiştiği 
tampon noktada topla 
narak kıyak asfalt 
olarak nitelendirdik
leri çalışmalarının 
kendilerinin oturduk
ların evlerin bitimin 
den sonra başladığını 
ve bu yolunda bele 
diyeye terk edilme 
yen özel mülk oldu 
ğunu İddia ettiler. 
Evlerinin önündeki 
yolun asfaltlanmayıp 
diğer 750 metrelik 
bölümün asfaltlanma 
nedenini öğrenmek 
için Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut'u 
defalarca aradıklarını 
ancak, aldıkları 
cevap karşısında 
şaşkına döndüklerini 
söylediler.
Belediye Başkanı ile 
yaptıkları görüşmede 
"Onlar istedi, ben 
de asfalt yaptım. 
Benim asfaltım o 
kadardı. Sizin yolu 
nuzu da benden 
sonra gelecek olan 
belediye başkanı 
yapsın. Yapılan 
yolun parası sizden 
çıkmadı" şeklinde 
cevap aldıklarını

Ozmiek'ten 
Çanakkale Destanı ’ 

fotoğraf sergisi

ifade eden mahalle 
sakinleri, yarım 
bırakılan için 
tamamlanması 
içinde çalmadık 
kapı bırakmadıklarını 
söyle diler.
Kendi evlerini 
1990 yıllarda 
yapılmasına karşın 
yolları özel olarak 
asfalt yapılan evlerin 
daha sonra yapıl 
eliğini hatırlatan 
nolu sokak sakinleri, 
Belediye Başkanının 
bu tutumuna anlam 
veremediklerini 
belirttiler.

Çanakkale Zaferi’nin 94. yıldönümünün kut
lanması nedeniyle Özdilek Gemlik Alışveriş 
Mağazası’nda “Çanakkale Destanı Fotoğraf 
Sergisi” açıldı. Bir hafta süreyle Alışveriş 
Mağazası’nın giri şi bölümündeki sergi alanın 
da müşterilerin gösterimine sunulan fotoğraf 
sergisine Gemliklilerin büyük ilgi gösterdiği
ni söyle yen ilgililer, Özdilek Alışveriş Merkez 
terinin ulusal günlere önem verdiklerini ve bu 
tür etkinlikleri sürdüreceklerini söylediler.

Tasawul Derneğinden konlerans
Gemlik Tasavvuf Derneği tarafından ‘Kuranın 
ışığında sahabelerin ve evliyaların yaşadığı 
İslam tasavvuf ve mutluluk” konulu konferans 
düzenlendi. Pazar günü saat 13.oo’de Bütün 
ler Düğün Salonu’nda yapılacak konferansta, 
bilgiler verilecek.

Kısa bir sürede 
Bursa ve ilçelerinde 
31 noktada alışveriş 
mağazaları kuran 
Şaypa zinciri 
giderek büyüyor. 
Daha çok orta sınıf 
halkın tercih ettiği 
Şaypa Alışveriş 
Merkezleri fiyatların 
büyük mağazalara 
göre daha uygun 
olduğunu söyleyen 
Mağazalar Genel 
Müdürü Yusuf Şaylı, 
mağazalarından 
1200 çalışan ile 
günde 40 bini aşan 
müşteriye hizmet 
verdiklerini söyledi. 
Sermayelerinin tama 
minin Türk serma 
yesi olduğunu söy 
leyen Yusuf Şaylı, 
“Tüketicimize sun
duğumuz uygun 
fiyatlı, kaliteli ürün
lerle, oluşturduğu
muz istihdam ile 
ülke ekonomisine 

sağladığımız katkılar, 
perakende sektörün 
de lider olduğumuzu 
vurgulamaya yeter
dik. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
yapmış olduğu ‘Bur 
sa’da ilk 250 firma’ 
sıralamasında 31. 
nci sırada yer alışı 
mız bu topraklardan 
aldığımızı yine bu 
topraklara veren 
anlayışımızın 
göstergesidir" dedi. 
Şaypaların 22 bin 
çeşit ürünü herkese, 
herkeseye kucak açtı 
ğım söyleyen Şaylı, 
işsizliğin giderek 
arttığı bir dönemde 
yeni mağazalar 
açarak, istihdam 
yarattıklarını 
belirterek, “Böyle 
bir dönemde işsiz 
liğin azalmasına 
katkı sağlamak 
bizi ayrıca heyecan
landırıyor”dedi.

Sanattan sağlığa eği 
timden kültüre yüz 
lerce projeyi destek
lediklerini ve özgün 
projeler ürettiklerini 
söyleyen Yusuf 
Şaylı, “Türkiye’de 
bir ilk olan ve çocuk 
esirgeme kuruntun
da kalan çocukla 
rımızın parasız alış 
veriş ettiği tek mar
ket mini markettir ve 
Şaypa’nın eseridir. 
Bursa Valiliği’nin 
girişimleri ile başlat
tığımız “Sevgiye 
uzanan eller" 
projesinin 31 
mağazamızda 
uygulamaya geçi 
rerek, destek 
veren ilk marketler 
zinciri yine 
biz olduk" 
şeklinde konuştu. 
Bursaspor 
Kulübü’ne reklam 
desteği verdiklerini 
söyleyen Şaylı,

İnegölsporun 
sponsorluğunu 
üstlendiklerini, 
Türkiye genelindeki 
seyahat masraflarını 
karşıladıklarını 
belirterek, 
Türkiye Harp 
Malülü Gaziler, 
Şehit ve Dul 
Yetimleri Derneği’ne 
de gıda yardımı 
yaptıklarını belirtti. 
Şaypa Genel 
Müdürü Yusuf 
Şaylı, 1995 yılında 
başladıkları 
perakendecilik 
sektöründeki 
faaliyetlerine 
hızlı ve emin 
adımlarla ilerlemeye 
devam ettiklerini 
belirterek, 
“Yerelden ulusa 
açılan bir marka 
olmayı hedefliyoruz. 
Bu hedeflerle 
çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi.

KAYIP Tatlısözlü Tekstil Sanayine ait fatura defterinin Seri A 013216 nolu sayfası kay
bolmuştur. Hükümsüzdür. NİLAY TATLISÖZLÜLER Gemlik V.D. 16291729872 ‘Gemlik Körfez’ internette wgemlikkorfezgazetesi.com

wgemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlikspor'un ikinci 
yarıda yaptığı çıkışla 
kümede kalmasının 
ardından gözler 
kırmızı beyazlı takıma 
yönelirken kulüp 
başkanı Orhan Koç 
en başarılı kulüp 
başkanı olarak 
ödüle layık görüldü. 
Marmara TV'de yayın

lanan "Amatörün 
Sesi" programının 
yapımcılarının organ
ize ettiği geleneksel 
yemek Bursa 
Altınceylan tesis
lerinde gerçekleşirken 
yemeğe AKP 
Büyükşehir belediye 
başkan adayı Recep 
Altepe, Yıldırım 
belediye başkanı 

özgen Keskin, 
Bursaspor ikinci 
başkanı Osman Çelik, 
Kulüp başkanları, 
Bursa spor kamu oyu 
ile başarılı takımları, 
futbolcuları ve 
davetliler katıldı. 
Gemlikspor'u temsil 
ederek yemeğe 
katılan kulüp başkanı 
Orhan Koç ile birlikte 

yönetim kurulu 
üyeleri Serkan Ulu 
kaya, Fatih Keke, 
Fehmi Arslan, Yaşar 
Güldür ile birlikte 
takımın kümede 
kalmasında büyük 
başarı gösteren 
antrenör Hüsnü 
Topçu ve 
futbolcular katıldı. 
İkinci yarıya 2 puanla 

başlayan ve küme 
düşmesine kesin 
gözle bakılan Gemlik 
spor'un ligi 21 puanla 
tamamlayarak küme 
de kalmayı başar
masıyla Bursa Süper 
Amatör liginde yer 
alan 23 kulüp arasın
da en başarılı kulüp 
başkanı olarak ödüle 
layık görülen Orhan

Koç'a ödülünü 
alkışlar arasında 
Bursaspor kulübü 
ikinci başkanı Osman 
Çelik takdim etti. 
Gecede ayrıca, en 
başarılı tesisler, en 
başarılı takım, en çok 
gol atan futbolcu ve 
ligin altın karmasına 
giren futbolculara da 
ödülleri verildi.

Fenerhahçe PfiF lakımına Gemlik'te İnimin
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dün Bursa 
Vakıfköy tesis
lerinde Bursaspor 
ile karşılaşan 
Fenerbahçe PAF 
takımına maç 
öncesi geldiği 
Gemlik'te sabah 
kahvaltısı verildi. 
Gemlik Fener 
bahçeliler Derneği 
tarafından Paşa 
Restaurant'da 
verilen yemeğe 
katılan Fener 
bahçe PAF takımı 
hocası Mehmet 
Hacıoğlu . 
ile futbolcuları 
Dernek Başkanı 
Tolga Gemicioğlu, 
Fenerbahçe 
taraftarları 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
İbrahim Hakan 
Tosun, Gemlikspor 
kulüp başkanı 
Orhan 
Koç ile birlikte 
Gemlikli Fener 
bahçe taraftarları 
karşıladılar. 
Maç öncesi 
geldikleri ilçede
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Hertez Bankasının 
liikeiiciye tausiyesi
Merkez Bankası, 
bankaların, diğer 
ülkelerde olduğu 
gibi, kredi kartı faiz 
oranlarını bireysel 
kredi faizlerine göre 
daha yüksek belirle 
diğini belirterek, 
"Bu nedenle, kısa 
vadeli kredi gerek 
sinimi olan kredi 
kartı sahiplerinin 
bu gereksinimlerini 
kredi kartları yerine 
tüketici kredileri 
yoluyla karşılama 
larpmenfaatlerine 
olacaktır" dedi.
Merkez Bankası, 
1 Nisan tarihinden 
geçerli uygulana 
cak kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanacak azami faiz 
oranlarını yeniden 
belirledi.
Buna göre, Türk 
lirası cinsinden 
kredi kartı işlem
lerinde uygu
lanacak aylık azami 
akdi faiz oranı 
yüzde 3,96’ya, aylık 
azami gecikme faizi 

oranı ise yüzde 
4,71’e düşürüldü. 
Kredi kartı işlem
lerinde uygu
lanacak aylık azami 
akdi faiz oranı Türk 
Lirası için yüzde 
3,96, dolar için 
yüzde 2,54 ve avro 
için yüzde 2,30, 
aylık azami gecik 
me faizi oranı ise 
Türk Lirası için 
yüz de 4,71, doları 
için yüzde 3,11 ve 
avro için ise 
yüzde 2,82 olarak 
belirlendi.
Söz konusu 
oranlar azami 
oranlar olup, 
bankalarca kredi 
kartı işlemlerinde 
1 Nisan tarihinden 
itibaren bu oran
ların üzerinde 
bir faiz oranı 
uygulanması 
mümkün bulun
muyor. Banka lar 
bu oranları geç 
memek üzere faiz 
oranlarını serbestçe 
belirleyebilecek.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TCIRHON VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÜBETÇİECZAHE
21 Mart 2009 Cumartesi 

YEŞİM ECZANESİ 5121145 

22 Mart 2009 Pazar 
ONUR ECZANESİ 5137394

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

eıaıli'la Ilr oûnlûk olvas'l 0*111181- '

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Vapu 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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Ysnlkapı (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.Savcı Yrdf 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILARüi 
|

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 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocaöı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 59 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

■s

R
TAKSİLER

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

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3311 
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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iMniMl
VEMÛS SİFffiMASl 
GÜNEŞİ GÖRDÜM

II.30-14.00
16.30 - 19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



SBİZ
Gemlik’e hizmet için • DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 

YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ • RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ

PARTİSİ

spgemlik.org

ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
ft BBB ■ "M DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜMBV MB I g ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZW IHI M HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

LEDIYE BA

Gemlik Karfez
Kuruluş: 1973

ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
21 Mart 2009 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

48 milyon 6 hin 650 
seçmen oy kullanacak

CHP A

29 Mart Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, 48 milyon 6 bin 650 seçmen 177 bin 50 
sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde 16 büyükşehir, 65 il, 892 ilçe ve bin 974 belde belediye 
başkanı belirlenecek. Öte yandan, il genel meclisi için 3 bin 284, ilçe belediye meclisi için 14 
bin 617, belde belediye meclisi için ise 17 bin 946 üye ve muhtarlar hariç toplam 36 bin 820 kişi 
seçilecek. Ayrıca, seçmenler 50 binin üzerinde köy ve mahalle muhtarı seçecek. Sayfa 2’de

i Kadri GÜLER
mBl^y kadri_guler@hotmail.com

8 gün kaldı
Gelecek hafta pazar günü sandığa gideceğiz.
Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi üyeliği ve 

muhtarlıklar için oy kullanacağız.
Bir okurumuz, gazetemizin sayfalarının siyasi- 

ilerin demeçleriyle doldurulmasından yakındı. 5’de

Gemlik Belediye Meclisi, döneminin son toplantısını Pazartesi 
günü yapacak. Saat 14.oo’de toplanacak olan meclis, 4 
maddeyi görüşerek karara bağlayacak. Haberi sayfa 2’de
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma Belediye Meclisi son lıez toplanacalı
Yerel siyasette kalibre 

sorunu...
Siyaset aslında topluma hizmet etmek 

için önemli bir olanak.
Onun için;
Bazı insanlar yönetecek ve yönetmek için 

de aday olacak.
Yöntemler de..
Doğrudan düzenden ayrılmadan yapıla

cak olanları anlatmak..
İftirada bulunmadan..
Çamur atmadan..
Şikayet etmeden sabırla ve iyi niyetle in 

sanlığın yararına düşünülen ne varsa hep
sini önyargısız toplumla paylaşmak..

Geçenlerde televizyonda izledim.
Bir adayın siyasal rakipleri onu yermek 

için şöyle demişler.
“O Alevidir"..
Dondum kaldım.
İnanamadım.
Neyse ki aday da tam da gönlümdeki 

yanıtı verdi.
"Ben Alevi değilim ama velev ki Aleviyim, 

ben bu durumdan onur duyarım, gurur 
duyarım.”

Gemlik’te de siyasal arenada bu tür 
söylemler dolaşıyor..

Bence..
Herkes işine baksın..
Ne yapacak edecek onu söylesin.
Karnında “helal” lokma, beyninde “inşa 

nı mutlu edecek” projeleri olmayanların 
sarf edeceği ve uygulayacağı sığ yaklaşım
larla bu toplum sadece geri gider.

Şimdiye dek olduğu gibi..
Yeryüzünde soluyan, hareket eden, aklı 

mn ve vicdanının olduğu varsayılan her 
insanın üzerine düşen bulunduğu ortamı 
daha iyiye taşımak..

Ya da taşınmasına yardımcı olmak.. 
Çamur atarak..
Anlamsız yakıştırmalarda bulunarak..
Hedefe ilerlemek toplum için zaman 

kaybı..
Bir de ekilen nefret ve kin tohumları..
İnsanlığa da..
İslamiyet’e de..
Sığmayan bu tavırlar ve söylemler yüzün

den bu toplum çok çekti.
Gelişemedi..
Çağdaşlaşamadı..
Gerçek anlamda demokrasiye erişemedi.
Söylemin makbul olanı;
Akıl..
Yürek..
Düşünce..
Duygu imbiğinden süzülerek geçeni..
Vicdanları kanatmadan...
İnsanların yaşam ve inanç biçimine karış

madan öne sürülen tasarım ve açıklamalar
la hizmet arenasında boy göstermek kişi
lik yapısının ortaya konması açısından da 
çok önemli..

Gemlik’i yönetmek için yola çıkanların 
bilgi ve ilgisine sunulur..

Çünkü yurttaş..
Kendisini yönetecek olanların “kalibre

sine” bakacak..
Bölgesel, dinsel kimliğine değil....

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Gemlik Belediye 
Meclisi 5 yıllık 
görevinin son 
meclis toplantısını 
Pazartesi günü 
gerçekleştirecek. 
2004 yılı Mart 
ayında yapılan yerel 
seçimler sonucu' 
belediye meclisine 
seçilen üyelerin ve 
belediye başkanı 
Mehmet Turgut'un 
da son meclis 
toplantısı olacak 
olağanüstü oturum
da hazırlanan 4 
madde görüşülerek 
karara bağlanacak. 
Pazartesi günü 
saat 14.00 de 
toplanacak olan

II mil im i iin 650 sim ıı Haiti
Seçmenler, 5 yıl bo 
yunca görev yapa 
cak yerel yöneticileri 
seçmek için 29 Mart 
ta sandığa gidecek. 
29 Martta 48 milyon 
6 bin 650 seçmen, 
177 bin 50 sandıkta 
oy kullanacak ve 
muhtarlar hariç 
toplam 36 bin 820 
kişi seçilecek. 
Seçimlerde, 16 
büyükşehir, 65 il, 
892 ilçe ve bin 974 
belde belediye baş 
kanı belirlenecek. 
Seçimde, il genel 
meclisi için 3 bin 
284, ilçe belediye 
meclisi için 14 bin 
617, belde belediye 
meclisi için ise 17 
bin 946 üye seçile
cek. Büyükşehirde

belediye meclisi 
2008 yılı denetim 
raporu, hayvan 
pazarı olarak kul* 
lanılan yerin kira

bedelinin tespiti, 
Hisar Mah. 44 pafta, 
184 ada, 21-24 ve 
25 nolu parsellerin 
tespiti ile Roda

Liman Depolama 
Lojistik İşletmesi 
A.Ş.'nin talebini 
görüşerek karara 
bağlayacak.

oturan seçmenler, 
il genel meclisi 
üyeliği, büyükşehir 
belediye başkanlığı, 
ilçe belediye baş 
kanlığı, belediye 
meclisi üyeliği, 
mahalle muhtarlığı 
için oy kullanacak. 
İl, ilçe ve beldelerde 
oturanlar il genel 
meclisi, belediye 
başkanlığı, belediye 
meclisi ve muhtarlık
lar için köylerde 
ikamet eden vatan
daşlar ise sadece 
il genel meclisi 
ve muhtar seçimleri 
için sandığa 
gidecek.
Adaylar arasından, 
16 büyükşehir 
belediye başkanı, 
65 il belediye

başkanı, 892 ilçe 
belediye başkanı, 
bin 974 belde 
belediye başkanı 
ile 50 binin üzerinde 
mahalle ve köy 
muhtarı seçilecek. 
Seçimlerde ayrıca, 
il genel meclisi 
için 3 bin 284, ilçe 
belediye meclisi için 
14 bin 617, belde 
belediye meclisi 
için de 17 bin 946 
üye belirlenecek. 
İl genel meclisi, 
belediye başkanı 
ve belediye meclisi 
seçimlerinde ayrı 
ayrı birleşik oy 
pusulaları kullanıla
cak. Belediye 
başkanlığı, belediye 
meclisi ve il 
genel meclisi

seçimlerinde 
kullanılacak 
birleşik oy pusu
lalarının en üstüne 
"Siyasi Partiler" ve 
bağımsız adaylar 
varsa "Siyasi 
Partiler ve Bağımsız 
Adaylar" ibaresi 
yazılacak. Bu 
ibarenin altına, 
çekilen kuraya 
göre en başta ve 
ortada partinin 
özel işareti, özel 
işaretin altında 
tüzüklerinde yazılı 
kısa adı ve onun da 
altında tam yazı 
halinde adı, belirli 
bir aralık veya 
çizgiden sonra 
boş daire basılacak 
ve bütün bunların 
altı çizilecek.
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MaMMnİİ Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Bursa'da, yolda 
yürüyen kadının 
çantasını kapıp 
kaçmak isteyen 
2 kişi kısa sürede 
yakalandı.
Kapkaça kalkışan 
zanlılardan birinin 
iki gün önce 
işten çıkarıldığı, 
diğerinin ise 
işsiz olduğu 
öğrenildi.
Edinilen bilgiye 
göre, merkez 
Osmangazi ilçesi

Bursa'nın merkez 
Yıldırım ilçesinde, 
komşuların 'çocuk* 
kavgasında kan 
aktı. Bıçakla 
yaralanan bir 
kişi hasaneye 
kaldırılırken, 
1 kişi gözaltına 
alındı.

Tra Wire lıiimtk isttrteı öldii
Bursa'nın 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Şapçı köyünde, 
bir kişi traktöre 
binmeye çalıştığı 
sırada düşerek 
hayatını kaybetti. 
Edinilen bilgiye

Anne katiline 20 yıl
Bursa'da 
geçtiğimiz yıl 
internette, 'annemi 
nasıl öldürebili 
rim?' konulu anket 
düzenledikten 
sonra, annesini 
boğarak öldüren 
genç, önce müeb
bet, ardından olay 
tarihinde yaşının 
küçük olması 
sebebiyle 20 yıl 
hapis cezasına 
çarptrıldı. Karar 
duruşmasına

Kükürtlü Mahallesi 
Kükürtlü Caddesi 
üzerinde evine 
doğru yürüyen 
Remziye Fidan(55)'ın 
arkasından yaklaşan 
iki kişiden birisi, 
Çantaya asıldı. 
İlk şaşkınlığı üzerin 
den atan ve 
çantasına sımsıkı 
sarılan Fidan, 
çantasını vermemek 
için büyük uğraş 
verdi. Bu sırada 
zanlının sıyrılan

Edinilen bilgie 
göre, Mevlana 
Mahallesi Bahçeli 
Sokak Giresunlular 
Derneği önünde 
meydana gelen 
olayda, İbrahim G. 
(38)'nin yanına 
gelen Murat K (29), 
Kemalettin A. ve 

göre, yüksek 
tansiyon hastası 
olduğu öğrenilen 
S.A. evinin 
önünde traktörüne 
bineceği esnada 
düşerek bayıldı.
Kardeşi tarafından 
Mustafa kemal 

katılan sanık, 
"Annemi özlü 
yorum" dedi. 
Geçtiğimiz yıl 
Mayıs ayında 
merkez Omangazi 
ilçesinde annesini 
boğarak öldür 
dükten sonra 
cesedini
satırla 10 parçaya 
ayırarak denize 
atmak isterken 
yakalanan garson 
genç, 20 yıl 
hapis cezasına 

montu kadının 
elinde kaldı. 
Zanlılar şaşkın 
halde kaçmaya 
çabalarken, 
olayı gören bir 
sitenin güvenlik 
görevlisi '155 
Polis İmdat 
Hattı'm aradı. 
Polis kısa sürede 
bölgeye gelerek, 
kaçmaya çalışan 
zanlıları yakaladı. 
İlk soruşturmada 
zanlıların ikisinin

Aydın A. 'çocuk 
meselesi' nedeniyle 
komşularıyla 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kısa 
sürede büyümesiyle 
İbrahim G.'yi karnın
dan bıçaklayan zan
lılar kaçtı.
Yapılan araştırmada 

paşa Devlet 
Hastanesi'ne 
götürülen S.A. 
yapılan müdahale 
lere rağmen 
hayatını kaybetti. 
Jandarma ekipleri 
olay yerinde 
inceleme yaparken 

çarptırıldı.
Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
si'nde görülen 
karar duruşmasına, 
18 yaşına ceza 
evinde giren sanık 
genç de katıldı.
Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
talebiyle yargılanan 
18 yaşındaki M.F., 
annesini çok 
özlediğini söyledi. 
Pişman olduğunu 
söyleyen sanık 

de 17 yaşında 
olduğu anlaşıldı. 
Zanlılardan 
T.Ö'nün iki gün 
önce garson olarak 
çalıştığı işyerinden 
çıkarıldığı, diğeri 
Y.U.'nun ise hiçbir 
işte çalışmadığı 
öğrenildi.
Remziye Fidan'ın 
çantasında iki 
yüzük, iki küpe, 
10 lira da para 
bulunduğu 
belirtildi.

Ucuz kahramanlar!...

Murat K. polis 
tarafından gözaltına 
alınırken, diğer 
zanlıların yakalan
ması için soruştur
ma başlatıldı.
Yaralı İbrahim 
G.'nin sağlık 
durumunun iyi 
olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet 
savcısı S.A.'nın 
ölümünü 
şüpheli buldu. 
S.A.'nın kesin 
ölüm sebebi Bursa 
Adli Tıp Kurumu'nda 
apılacak otopsiyle 
belirlenecek.

M.F., 'kasten 
annesini öldürmek' 
suçundan önce 
müebbet hapis 
vezasına çarptırıldı. 
Daha sonra 
sanığın yaşının 
küçük olmasını 
göz önünde 
bulunduran 
mahkeme, 
10 gün önce 
18 yaşına giren 
M.F.'nin cezasını 
20 yıl ağır 
hapse indirdi.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

Bazı çevreler için Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yıpratılması onlar adına 
prim yapan bir iş gibi görülebilir.

Ergenekon davasında yargılanan, ancak 
haklarında henüz hiçbir hüküm bulunma 
yan emekli generallerin, kuvvet ordu 
komutanlığı, yapmış paşaların, “sızdırma 
basın”ın elinde hedef tahtası haline getiril 
mesi de kimilerine zafer havası yaşatabilir.

Emekli albayların, yarbayların itilip kakıl
ması da kimilerini Sevindirebilir.

Hatta kimileri, bugüne kadar yaptıkları 
gibi, emekli askerlerin sağlık sorunlarıyla 
alay bile edebilirler.

Amacı belli bazı gazeteler, emekli asker
leri peşin mahkûm edip, onların üzerinden 
orduya gözdağı vermeye de çalışabilirler.

Bu arkadaşların bilmedikleri ya da hesap 
etmedikleri bir şey var:

Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar yıprat
maya çalışırlarsa çalışsınlar, halkın 
gözünde ordu “en güvenilir kurum” dur...

Kaldı ki, “fırsat bu fırsat” deyip, çul
lananlar, bu ülkede ikinci bir ordunun 
daha bulunmadı ğım da düşünemiyorlar.

Bilmiyorlar ki, yıpranmış bir orduyla, bu 
ülkede ne siyaset ne ekonomi, ne de 
başka bir şey ayakta kalabilir.

Ordu otuz yıldır pis bir savaşın içindey 
ken... dönemin komutanlarını kasteden 
malum kişi, “iyi ki bunlarla savaşa falan 
girmemişiz” diye rek, her zaman ki kinini 
kusup, çirkin yüzünü tekrar gösterdi..

Bu halk, ordusunun, komutanlarının nasıl 
savaştığını iyi biliyor.

Çünkü savaşanlar, bu halkın, bu vatanın 
çocukları.

Ordumuz o kadar büyüktür ki kendini 
savunmaya dahi ihtiyacı yoktur..

O büyük bir çınardır..
Ama ordunun siyasal saldırılara karşı 

korunması her şeyden önce sivillerin 
görevidir.

Bu orduya asker veren siviller, bu orduya 
sahip çıkmak zorundadır.

Asker konuştuğu zaman kaçacak delik 
arayan, sustuğu zaman aslan kesilen, 
ucuz kahraman olmaya çalışan üç-beş 
siyasetçiyle, gazeteci kılığındaki yalaka 
sivillerdir.

Fakirin her gün fakirleştiği, İslami 
kodamanların kendilerine ve çeşitli model 
lerde türbanlı eşlerine aldıkları arabaları 
gördüğümde sinirleniyor, kapanan mağaza 
kepenklerini gördükçe üzülüyorum.

Gemiciklere eklenen pırlanta şirketlerine 
te pem atıyor, her gün işinden atılan bu 
genç insanları gördükçe, ailelerini nasıl 
geçindirecekler kaygısı ile uykularım 
kaçıyor.

Ordu ve subaylar için kin kusan kişiler, 
bunları da görüp niye konuşmuyorsunuz

Tezgahınızı kurup, gariban milleti soyup, 
kuru tuzunuzla makamlara kurulup, 
vatanın has ev laflarına kötü sözler 
söyleminizi Allah ‘ta affetmez.

Askerin, sivillerin sustuğu, sessizliğe 
büründüğü, seyirci kaldığı zamanlarda fır
sat avcılarının konuştuğu, ucuz kahraman
ların ortaya çıktığı da biliniyor...

TEMA | T=şa
TEMA Vakfı tarafından başlatılan “Suyunu Boşa Harcama” 
kampanyasına su tüketiminin önlenmesi için siz de katılın
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Men hanımlara attı dağıttı
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Engin 
Kökçam, BUSKİ 
ve odun depoları 
mevkiinde bulunan 
belediye hizmet 
binalarını ziyaret 
ederek işçilerle 
dertleşti. ANAP ilçe 
Başkanı Ferhat Kurt 
ile birlikte belediye 
başkan adayı Engin 
Kökçam ve berabe 
rindekiler sabah 
erken saatlerde 
BUSKİ'ye giderek 
çalışanlarla sohbet 
ederek dertlerini 
dinlediler. Engin 
Kökçam, belediye 
meclis üyeliği yap
tığı dönemlerden 
belediye çalışan
larının sorunlarını 
yakinen bildiğini ve 
özellikle büyükşe- 
hire bağlandıktan 
sonra BUSKİ per
sonelinin sıkın
tılarının daha da 
çarpıcı hale geldiği
ni, eğer göreve 
geldikleri takdirde 
belediyenin bütün

birimlerinde çalışan 
personele aynı eşit 
seviyede yaklaşa
caklarına, özellikle 
BUSKİ çalışanlarına 
üvey evlat muamele
si gösterilmeyece 
ğine, sorun ve sıkın
tılarıyla bizzat ilgile
nileceğine, belediye 
nin imkanları 
dahilinde belediye 
çalışanlarının mağ
dur bırakılmaya
cağını söyledi. 
Güler yüzlülük ve 
şeffaflığı temel 
prensip olarak 
Kumla, Kurşunlu 
ve Umurbey 
belediyelerinde 
çalışan personelinde 
devamını sağlayarak 

bu yeni oluşan 
mahallelerde 
hizmeti yerinde 
vereceklerini 
belediyenin yetersiz 
olan zabıta perso 
neli ve hizmetlerin 
artırılmasının da 
sağlanacağını 
söyleyen Kökçam, 
ayrıca belediyeye 
gelen yaşlı ve işini 
takip edemeyen 
vatandaşlarımıza 
yardımcı personel 
uygulamasını 
uygulamaya geçire
ceklerini, bütün 
belediye person
eliyle birlikte 
Gemlik’imizi 
yöneteceklerini 
sözlerine ekledi.

Seçim çalışmaları 
kapsamında gittiği 
her yerde partisinin 
ilçe kadın kolları ve 
partili kadın gönüllü
lerini özverili çalışma 
lan nedeniyle övgü 
lere boğan AKP Gem 
lik Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Ay bey, partiye 
gönül vermiş tüm 
bayanlara üzerinde 
AKP'nin simgesi 
ampul işlenmiş, 
Cemal Aydın Aybey 
yazılı ak atkılardan 
hediye etti. Gece 
gündüz, yağmur 
çamur, kar kış deme
den seçim çalışmala 
nnda kendisine 

gönülden destek ve 
ren partili kadınlara 
teşekkürlerini sunan 
Cemal Aydın Aybey, 
bayan partililere ka 
ranfil çiçeğinin yanı 
sıra atkılardan da 
hediye ederek, "Ba 
yanlarımızla oldukça 
aktif bir çalışma 
yürütüyoruz. Onlar 
partimizin özveriyle 
çalışan gerçek kahra
manlarıdır. Birçoğuy 
la bazen günde 100 
kat çıkıp iniyoruz. 
Bayanlarımıza 
ne kadar teşekkür 
etsek azdır" dedi. 
29 Mart sonrasında 
göreve geldiklerinde 
ivedilikle sosyal 

yaşam merkezi kura 
rak hizmeti ayakları
na götüreceklerini 
savunan Aybey, se 
çildikten sonra da il 
çe kadınını asla unut
mayacaklarını söyle
di. Meslek edindirme 
ve bilgisayar eğitim 
ve öğretimi kursları 
nın yanı sıra kadın 
lokalleri de açacak
larını belirten Cemal 
Aydın Aybey, 8 Mart 
Dünya kadınlar 
günü kutlamalarında 
olduğu gibi, partide 
bayanlar tarafından 
yine büyük ilgi görür 
ken, onlara kendi 
eliyle karanfil ve 
atkılardan hediye etti.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR"
Dün Çalmadık, Çaldırmadık

Yarın’da Çalmayacağız, 
Çaldırmayacağız....

En iyisi DSP 
ilhan SOYSAL

Demokratik Sol Parti 
Gemlik Belediye Başkan Adayı



21 Mart 2009 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

8 gün kaldı..
Bu durum seçimlere son 

haftanın kaldığı demektir.
Son hafta adaylar için çok 

önemli bir dönemdir.
Yalnız adaylar için mi?®
Oy kullanacak seçmenler 

için de önemli.
Kararsızlar için de önemlidir.
Adaylar ve siyasi partiler 

son kozlannı ve ağır toplarını 
önümüzdeki günlerde ortaya 
koyacaklar..

Biz, Gemlik Körfez olarak, önümüzdeki 
günlerde belediye başkan adaylarıyla 
söyleşiler yaparak son sözlerini yazacağız.

Gazetemizin arşivlerinde bu konuşmalar 
bir belge olarak kalacak.

Yarışmaya katılan adaylardan biri ipi 
göğüsleyecek.

Başarı onun ve partisinin olacak.
Verilen sözler ise seçim broşürlerinde ve 

bizim gazetelerde kanıt olarak kalacak.
Adayların Gemlik için ortaya koydukları 

programlarda benzerlik çok.
Kim seçilirse seçilsin, aşağı yukarı aynı 

projelerin üzerlerinde duracaklar.
Yerel yönetimlerde önemli olan, halkın 

yönetime katılmasıdır.
Halkla iletişimin sağlıklı kurulmasıdır.
Halk Konseyinin oluşturularak hayata 

geçirilmesidir.
Gençliğin, emeklinin, yaşlının, kadının 

sorunlarına eğilmektir.
Kentin çağdaş ve yaşanır bir görünüme 

kavuşturulmasıdır.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Bölgesel kültür yerine, kent kültürünü 
öne çıkanlarak, ortak paydanın oluşmasıdır.

Eğitime, spora, kültüre, folklore önem 
vermektir.

Kent içinde rahat ve huzurlu yaşamaktır.
Trafik çilesi çekmemektir.
Temiz hava solumaktır.
Sağlıklı ve temiz su içirmektir.
Yanı başımızdaki denizimizden yararlan

maktır.
Sağlam ve çağdaş konutlarda oturmak, 

cadde ve sokaklarda gezmektir.
Sağlığa önem vermektir.
Yoksula aş ve iş bulmaktır.
Kendi esnafına sahip çıkmaktır.
Kentin iş adamını kollamaktır.
Kültürel mirasa sahip çıkmak, kentler ve 

ülkeler arası dostlukları pekiştirmektir.
‘Hizmetleri ben yaptım oldu’ demeden 

paylaşmaktır.
Çalıştığı personelini sevmek ve onur

landırmaktır.
İnsanı insan olduğu için, çevremizde 

yaşayan hayvanları da kainatın 
canlıları olduğu için sevmektir.

Herşeyden önce belediyecilik 
sevmekte başlar.

Gemlik’i değil, Gemlik’te yaşa 
yan insanı sevmektir.

Sonra taşını denizini, dağını 
ovasını, evlerini, sokakları 
sevmektir.

Belediyecilik bir hizmet işçili 
ğidir.

Hizmeti bulunduğun kentte 
yaşayan canlılar için yapmaktır.

Onların huzuru ve mutluluğu için çalış
maktır.

Kendinden vermektir.
Evet, yerel seçimlere 8 gün kaldı.
Gelecek hafta pazar günü sandık başına 

gideceğiz ve bugüne kadar bizlere kendileri
ni tanıtan adaylardan birine oyumuzu vere
ceğiz.

Sonuçta beş yıl seçilecek kişi bizim için 
çalışacak.

Meclis kadrosuyla birlikte..
Düşünün bin defa düşünün popülist 

olmayan, halkı için çalışacak ve üretecek 
olanı seçiniz.

Düzeltme:
Dünkü yazımda ve Hukuk Fakültesi ile 

ilgili haberimizin son cümlesinde 
Kaymakamımız Mehmet Baygül’ün bir 
Gemlikliler Hukuk Falültesine vermek isti 
yorlar sözü yanlış yazılmıştır.

Hukuk Fakültesini vermek istemiyorlar 
olarak düzeltirim. K.G.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Mıı Itiitüphane alanına win mvalen

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
yıkımı gerçekleş
tirilen Halk 
Kütüphanesinin 
bulunduğu alana 
yer altı tuvaletleri 
yapılacağı 
öğrenildi.
Halen Bursa 
Gemlik arasında 
yolcu taşıyan 

halk otobüsleri 
ile şehir içi yolcu 
taşıyan otobüsler 
ile Kurşunlu, 
Umurbey ve 
Kumla'ya kalkan 
otobüslerin 
kalkış yeri olan 
alanın yanında 
bulunan yerin 
kazılarak altına 
tuvalet ile üstüne 

yeşil alan ve 
havuz yapılacağı 
konuşuluyor. 
Tuvalet yapımı 
için kazının 
başlaması gerek
tiğinden halen 
yolcu taşıyan 
otobüslerin bulun
dukları yerden 
kalkmalarının 
istendiği öğre

nilirken alternatif 
yer olarak da eski 
minibüs garajının 
gösterilecek 
olması endişeleri de 
beraberinde 
getiriyor.
Dere üstü ile 
eski minibüs 
garajının bulunduğu 
yerin tehlike 
yaratır gerekçesiyle 

uzun zamandır 
kapalı olmasına 
karşılık yeniden 
otobüslerin 
getirilecek olması 
dikkat çekiyor. 
Açılışı yapılan 
Otobüs Terminali'ne 
ise halk otobüs
lerinin güzergah 
tespiti yapılmaması 
nedeniyle

Burulaş yöneticileri 
tarafından izin 
verilme 
diği öğrenilirken 
önümüzdeki 
günlerde 
başlatılması 
beklenen tuvalet 
yapımı için 
mevcut alanın 
kazılması 
bekleniyor.

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
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_______  

i_____________ Gencali Kumsaz’da dublex villa 65.000 TL______________ _
____________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire____________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 60.000 TL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- TL
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

________ 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-TL
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire bulunur.

Gemlik Sanayi Sitesi A/Blok 180 m2 
Yeni Söiöz Bağlar Mevki 70 ağaç zeytin 2000 m2 

K.Kumla Marsas Sitesi 2+1,70 m2, masrafsız, denize sıfır. 41.000 TL 
, UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trU>lex^doğalga7li VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 
KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

Yerel seçimlere 8 gün keldi
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenIcLİ Broşür

□ EL İLani

□ Tan iti m KartLari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR ve AFİŞLER & KATALOGLAR 

DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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Belediye Başkanının aynı sokağın yarısını asfaltlaması, sokak sakinlerinin tepkisini çekti

425nolu sokak sakinlerinden
Belediye Başkanın asfalt tcnlılsi
Ercüment ESEN
Yerel seçimler öncesi 
altyapısı olsun 
olmasın, her sokak 
ve caddeyi asfalt 
kaplatan Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut, Manastır’da 
425 nolu sokağın 
yolunu asfaltlatmayıp 
yarım bıraktırdığını 
iddia edilen 
sokak sakinlerinin 
tepkisine neden oldu. 
Manastır’da Cumhuri 
yet Mahallesi 425 
nolu sokak sakinleri 
Gemlik Belediye Baş 
kanını sert dille eleş 
tirirken, belediyeye 
terk edilmeyen alana 
asfalt yaptığını, kendi 
sokaklarının ise bele 
diyeye terk edilme
sine karşın asfaltlan
madığını söylediler. 
Manastır Cumhuriyet 
Mahallesi 425 nolu 
sokak üzerinde bulu
nan Has Villaları ile 
Birinci köşkler villa 
lan diye adlandırılan 
ve aynı sokak üzerin 
de bulunan yolu ikiye 
bölen su giderinin bu 
lunduğu yere kadar 
asfaltlandığını söyle

yen sokak sakinleri, 
iki yolun kesiştiği 
tampon noktada topla 
narak kıyak asfalt 
olarak nitelendirdik
leri çalışmalarının 
kendilerinin oturduk
ların evlerin bitimin 
den sonra başladığını 
ve bu yolunda bele 
diyeye terk edilme 
yen özel mülk oldu 
ğunu İddia ettiler. 
Evlerinin önündeki 
yolun asfaltlanmayıp 
diğer 750 metrelik 
bölümün asfaltlanma 
nedenini öğrenmek 
için Belediye Başkanı 

Mehmet Turgut'u 
defalarca aradıklarını 
ancak, aldıkları 
cevap karşısında 
şaşkına döndüklerini 
söylediler.
Belediye Başkanı ile 
yaptıkları görüşmede 
"Onlar istedi, ben 
de asfalt yaptım. 
Benim asfaltım o 
kadardı. Sizin yolu 
nuzu da benden 
sonra gelecek olan 
belediye başkanı 
yapsın. Yapılan 
yolun parası sizden 
çıkmadı" şeklinde 
cevap aldıklarını

Ozmiek'ten 
Çanakkale Destanı ’ 

fotoğraf sergisi

ifade eden mahalle 
sakinleri, yarım 
bırakılan için 
tamamlanması 
içinde çalmadık 
kapı bırakmadıklarını 
söyle diler.
Kendi evlerini 
1990 yıllarda 
yapılmasına karşın 
yolları özel olarak 
asfalt yapılan evlerin 
daha sonra yapıl 
eliğini hatırlatan 
nolu sokak sakinleri, 
Belediye Başkanının 
bu tutumuna anlam 
veremediklerini 
belirttiler.

Çanakkale Zaferi’nin 94. yıldönümünün kut
lanması nedeniyle Özdilek Gemlik Alışveriş 
Mağazası’nda “Çanakkale Destanı Fotoğraf 
Sergisi” açıldı. Bir hafta süreyle Alışveriş 
Mağazası’nın giri şi bölümündeki sergi alanın 
da müşterilerin gösterimine sunulan fotoğraf 
sergisine Gemliklilerin büyük ilgi gösterdiği
ni söyle yen ilgililer, Özdilek Alışveriş Merkez 
terinin ulusal günlere önem verdiklerini ve bu 
tür etkinlikleri sürdüreceklerini söylediler.

Tasawul Derneğinden konlerans
Gemlik Tasavvuf Derneği tarafından ‘Kuranın 
ışığında sahabelerin ve evliyaların yaşadığı 
İslam tasavvuf ve mutluluk” konulu konferans 
düzenlendi. Pazar günü saat 13.oo’de Bütün 
ler Düğün Salonu’nda yapılacak konferansta, 
bilgiler verilecek.

Kısa bir sürede 
Bursa ve ilçelerinde 
31 noktada alışveriş 
mağazaları kuran 
Şaypa zinciri 
giderek büyüyor. 
Daha çok orta sınıf 
halkın tercih ettiği 
Şaypa Alışveriş 
Merkezleri fiyatların 
büyük mağazalara 
göre daha uygun 
olduğunu söyleyen 
Mağazalar Genel 
Müdürü Yusuf Şaylı, 
mağazalarından 
1200 çalışan ile 
günde 40 bini aşan 
müşteriye hizmet 
verdiklerini söyledi. 
Sermayelerinin tama 
minin Türk serma 
yesi olduğunu söy 
leyen Yusuf Şaylı, 
“Tüketicimize sun
duğumuz uygun 
fiyatlı, kaliteli ürün
lerle, oluşturduğu
muz istihdam ile 
ülke ekonomisine 

sağladığımız katkılar, 
perakende sektörün 
de lider olduğumuzu 
vurgulamaya yeter
dik. Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
yapmış olduğu ‘Bur 
sa’da ilk 250 firma’ 
sıralamasında 31. 
nci sırada yer alışı 
mız bu topraklardan 
aldığımızı yine bu 
topraklara veren 
anlayışımızın 
göstergesidir" dedi. 
Şaypaların 22 bin 
çeşit ürünü herkese, 
herkeseye kucak açtı 
ğım söyleyen Şaylı, 
işsizliğin giderek 
arttığı bir dönemde 
yeni mağazalar 
açarak, istihdam 
yarattıklarını 
belirterek, “Böyle 
bir dönemde işsiz 
liğin azalmasına 
katkı sağlamak 
bizi ayrıca heyecan
landırıyor”dedi.

Sanattan sağlığa eği 
timden kültüre yüz 
lerce projeyi destek
lediklerini ve özgün 
projeler ürettiklerini 
söyleyen Yusuf 
Şaylı, “Türkiye’de 
bir ilk olan ve çocuk 
esirgeme kuruntun
da kalan çocukla 
rımızın parasız alış 
veriş ettiği tek mar
ket mini markettir ve 
Şaypa’nın eseridir. 
Bursa Valiliği’nin 
girişimleri ile başlat
tığımız “Sevgiye 
uzanan eller" 
projesinin 31 
mağazamızda 
uygulamaya geçi 
rerek, destek 
veren ilk marketler 
zinciri yine 
biz olduk" 
şeklinde konuştu. 
Bursaspor 
Kulübü’ne reklam 
desteği verdiklerini 
söyleyen Şaylı,

İnegölsporun 
sponsorluğunu 
üstlendiklerini, 
Türkiye genelindeki 
seyahat masraflarını 
karşıladıklarını 
belirterek, 
Türkiye Harp 
Malülü Gaziler, 
Şehit ve Dul 
Yetimleri Derneği’ne 
de gıda yardımı 
yaptıklarını belirtti. 
Şaypa Genel 
Müdürü Yusuf 
Şaylı, 1995 yılında 
başladıkları 
perakendecilik 
sektöründeki 
faaliyetlerine 
hızlı ve emin 
adımlarla ilerlemeye 
devam ettiklerini 
belirterek, 
“Yerelden ulusa 
açılan bir marka 
olmayı hedefliyoruz. 
Bu hedeflerle 
çalışmaya devam 
edeceğiz" dedi.

KAYIP Tatlısözlü Tekstil Sanayine ait fatura defterinin Seri A 013216 nolu sayfası kay
bolmuştur. Hükümsüzdür. NİLAY TATLISÖZLÜLER Gemlik V.D. 16291729872 ‘Gemlik Körfez’ internette wgemlikkorfezgazetesi.com

wgemlikkorfezgazetesi.com
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Gemlikspor'un ikinci 
yarıda yaptığı çıkışla 
kümede kalmasının 
ardından gözler 
kırmızı beyazlı takıma 
yönelirken kulüp 
başkanı Orhan Koç 
en başarılı kulüp 
başkanı olarak 
ödüle layık görüldü. 
Marmara TV'de yayın

lanan "Amatörün 
Sesi" programının 
yapımcılarının organ
ize ettiği geleneksel 
yemek Bursa 
Altınceylan tesis
lerinde gerçekleşirken 
yemeğe AKP 
Büyükşehir belediye 
başkan adayı Recep 
Altepe, Yıldırım 
belediye başkanı 

özgen Keskin, 
Bursaspor ikinci 
başkanı Osman Çelik, 
Kulüp başkanları, 
Bursa spor kamu oyu 
ile başarılı takımları, 
futbolcuları ve 
davetliler katıldı. 
Gemlikspor'u temsil 
ederek yemeğe 
katılan kulüp başkanı 
Orhan Koç ile birlikte 

yönetim kurulu 
üyeleri Serkan Ulu 
kaya, Fatih Keke, 
Fehmi Arslan, Yaşar 
Güldür ile birlikte 
takımın kümede 
kalmasında büyük 
başarı gösteren 
antrenör Hüsnü 
Topçu ve 
futbolcular katıldı. 
İkinci yarıya 2 puanla 

başlayan ve küme 
düşmesine kesin 
gözle bakılan Gemlik 
spor'un ligi 21 puanla 
tamamlayarak küme 
de kalmayı başar
masıyla Bursa Süper 
Amatör liginde yer 
alan 23 kulüp arasın
da en başarılı kulüp 
başkanı olarak ödüle 
layık görülen Orhan

Koç'a ödülünü 
alkışlar arasında 
Bursaspor kulübü 
ikinci başkanı Osman 
Çelik takdim etti. 
Gecede ayrıca, en 
başarılı tesisler, en 
başarılı takım, en çok 
gol atan futbolcu ve 
ligin altın karmasına 
giren futbolculara da 
ödülleri verildi.

Fenerhahçe PfiF lakımına Gemlik'te İnimin
Seyfettin ŞEKERSÖZ 

Dün Bursa 
Vakıfköy tesis
lerinde Bursaspor 
ile karşılaşan 
Fenerbahçe PAF 
takımına maç 
öncesi geldiği 
Gemlik'te sabah 
kahvaltısı verildi. 
Gemlik Fener 
bahçeliler Derneği 
tarafından Paşa 
Restaurant'da 
verilen yemeğe 
katılan Fener 
bahçe PAF takımı 
hocası Mehmet 
Hacıoğlu . 
ile futbolcuları 
Dernek Başkanı 
Tolga Gemicioğlu, 
Fenerbahçe 
taraftarları 
Cumhuriyet 
Başsavcısı 
İbrahim Hakan 
Tosun, Gemlikspor 
kulüp başkanı 
Orhan 
Koç ile birlikte 
Gemlikli Fener 
bahçe taraftarları 
karşıladılar. 
Maç öncesi 
geldikleri ilçede
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Hertez Bankasının 
liikeiiciye tausiyesi
Merkez Bankası, 
bankaların, diğer 
ülkelerde olduğu 
gibi, kredi kartı faiz 
oranlarını bireysel 
kredi faizlerine göre 
daha yüksek belirle 
diğini belirterek, 
"Bu nedenle, kısa 
vadeli kredi gerek 
sinimi olan kredi 
kartı sahiplerinin 
bu gereksinimlerini 
kredi kartları yerine 
tüketici kredileri 
yoluyla karşılama 
larpmenfaatlerine 
olacaktır" dedi.
Merkez Bankası, 
1 Nisan tarihinden 
geçerli uygulana 
cak kredi kartı 
işlemlerinde uygu
lanacak azami faiz 
oranlarını yeniden 
belirledi.
Buna göre, Türk 
lirası cinsinden 
kredi kartı işlem
lerinde uygu
lanacak aylık azami 
akdi faiz oranı 
yüzde 3,96’ya, aylık 
azami gecikme faizi 

oranı ise yüzde 
4,71’e düşürüldü. 
Kredi kartı işlem
lerinde uygu
lanacak aylık azami 
akdi faiz oranı Türk 
Lirası için yüzde 
3,96, dolar için 
yüzde 2,54 ve avro 
için yüzde 2,30, 
aylık azami gecik 
me faizi oranı ise 
Türk Lirası için 
yüz de 4,71, doları 
için yüzde 3,11 ve 
avro için ise 
yüzde 2,82 olarak 
belirlendi.
Söz konusu 
oranlar azami 
oranlar olup, 
bankalarca kredi 
kartı işlemlerinde 
1 Nisan tarihinden 
itibaren bu oran
ların üzerinde 
bir faiz oranı 
uygulanması 
mümkün bulun
muyor. Banka lar 
bu oranları geç 
memek üzere faiz 
oranlarını serbestçe 
belirleyebilecek.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TCIRHON VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÜBETÇİECZAHE
21 Mart 2009 Cumartesi 

YEŞİM ECZANESİ 5121145 

22 Mart 2009 Pazar 
ONUR ECZANESİ 5137394

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez

eıaıli'la Ilr oûnlûk olvas'l 0*111181- '

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

G 
E

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

TEK Arıza 513 20 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Vapu 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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Ysnlkapı (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.Savcı Yrdf 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 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 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

DAĞITICILARüi 
|

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 OO
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocaöı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Uzmanlar Tıp Mrk. 513 59 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

■s

R
TAKSİLER

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

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

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3311 
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-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iMniMl
VEMÛS SİFffiMASl 
GÜNEŞİ GÖRDÜM

II.30-14.00
16.30 - 19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için

spgemlik.org

BİZ
VABIZ

■İ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ •YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ •RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ «HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HERSORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ |

Gemlik Körfez
Kunılus'1973

ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
23*Mart2009 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

II
CHP

Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart 2009 Pazar 
günü yapılacak olan yerel seçimlerde uygu
lanacak yasakları açıkladı. Açıklamaya göre, 
pazar günü saat 06.00’dan saat 00.00’a kadar 
alkollü içki satılması ve içilmesinin yasak ol 
duğu, emniyet ve asayişi korumakla görevli 
olanların dışında silah, patlayıcı madde, kesici, 
delici aletler, zehirleyici, nükleer, radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik maddelerin taşınmasının 
yasak olduğu bildirildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
İmar planında görülmeyen arazide açılan özel yolda Belediye Fen İşleri araçtan çalıştı

Belediyeden kıyak »ol
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Bu acele niye
Yerel seçimlere bugünden sonra 6 gün kaldı.
6 gün sonra sandığa gidip, yeni biri belediye 

başkanlığı görevini devralacak.
Yeni Başkan ve yeni bir meclis, Gemlik’e 5 yıl-

Küçük Sanayi Sitesi Gemlik çıkışından özel bir şahsa ait olan düzeltilmiş alana belediye 
araçları ile açılan yolun ne amaçla yapıldığı Gemlik'te günün konusu oldu. Sayfa 3’de

lığına hizmet verecek. Devamı sayfa 8’de

Gazetemi: Başyaan Kadri Güler, siyasi partilerin belediye başkan 
adayları ile seçimlere kadar söyleşi yapıyor. Söyleşinin bugünkü 
konuğu AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey 5. sayfada 

AvUev/ProielerimleGemlik’i Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

BELEDİYECİLİKTE

TECRÜBE

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı
______

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


Sayfa 2
23 Mart 2009 Pazartesi Gemlik KBrfez

Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma ttiimMiMlIııiHilııl
I

Panik
Önce bir saptama yapalım:
Politikada özellikle de iktidarı ellerinde 

bulunduranlarda panik başladı mı bilin ki 
kaybetme kuşkusu sarmıştır benliği..

Hele..
Eski defterler karıştırılmaya başlandıysa, 

bağımsızlık tarihini yazanlara dil uzatıh 
yorsa durum daha da vahimdir.

Bir de hırçınlık tavan yaptıysa kesin kez 
umut ışığı sönmüştür.

Çünkü musluklardan akan suların debisi 
azalmaya yüz tutmuştur..

Yolsuzluk dosyaları gün ışığına çıkmak 
ve ayaklara dolanmak için gün saymak
tadır.

Başbakan..
Bakanları..
Milletvekilleri..
Maalesef valileri de..
Sağa sola sarmaya başladılar..
Muhalefet partilerinin dışında ..
Askere..
Yurttaşa..
Ez cümle kendinden olmadığını sandık

ları herkese vuruyorlar yaftayı..
Bugünlerde başbakan elinde karneyle 

dolaşıyor örneğin..
Amaç; Türkiye Cumhuriyeti İkinci Dünya 

Savaşı’na girmesin diye arkadaşlarıyla bir
likte direnen İsmet Paşa’nın tasarruf ted
birlerine başvurduğu dönemleri 
eleştirmek.

Aynı Demirel’in yaptığı gibi..
O da sıkıştığı zamanlarda eline karneyi 

alır öyle politika yapardı.
Ne tuhaf..
Demirel karneyle siyaset yaptığında hep 

kaybetmiştir..
Çünkü..
Sağduyusu olan yurttaş bu aczin göster

gesi olan biçimi sevmez.
Aynı dersi şimdiki iktidara da verecektir.
İlgi çeken bir strateji daha uyguluyor bu 

ara AKP..
Ergenekon bahanesiyle.
İki de bir askere vuruyor.
Tahrik ediyor..
Taciz ediyor.
Burada da amaç..
Askerin tepkisinden yararlanmak..
22 temmuz genel ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri öncesinde olduğu gibi..
Senaryo belli..
Tahrik edecekler.
Asker sesini yükseltecek..
Mazlum durumuna düşen AKP de geril

imden oy çıkaracak..
Ama bu kez evdeki hesap çarşıya uymu 

yor.
Asker bilinçli olarak tahriklere kapılmı 

yor.
Siyaset bezirganlarına uymuyor..
İşine bakıyor..

Yüksek.Seçim 
Kurulunca (YSK), 
yerel seçimlerin, 
sağlıklı ve 
düzenli bir şekilde 
gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla 
29 Mart Pazar 
günü uygulanacak 
yasakları belirledi.
YSK'nın bu 
konudaki kararı 
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yayımlandı.
Karara göre, 
298 sayılı 
Seçimlerin 
Temel Hükümleri 
ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında 
Kanunun 79. 
maddesi gereğince, 
oy verme günü 
olan 29 Mart 
2009 Pazar günü 
saat 06.00'dan 
saat 00.00'a kadar, 
her ne suretle 
olursa olsun 
alkollü içki satıl
ması, içkili yerlerde 
umumi mahallerde

StMtllllliiaiMiailllllllWlailltl
Türkiye Genelinde 
29 Mart Pazar günü 
yapılacak yerel se 
çimlerlerde oy kul
lanacak seçmenle 
rin, seçmen kağıt
larının dağıtımı, bu 
gün tamamlanacak. 
YSK tarafından belir
lenen seçim takvimi 
ne göre, dağıtılama 
yan seçmen kağıt
ları, oy torbalarına 
konularak ilgili ilçe

her çeşit alkollü 
içki verilmesi, 
içilmesi yasak 
olacak.
Oy verme günü 
oy verme süresince 
bütün umumi 
eğlence yerleri 
kapalı kalacak, 
eğlence yeri 
niteliğini taşıyan 
lokantalarda yalnız 
yemek verilebilecek.

Seçim kurulu baş 
kanlıklarına teslim 
edilecek.
Muhtarlıklardan alın
mayan ya da muhtar 
hklar tarafından 
adreste seçmenlere 
teslim edilmeyen 
seçmen kağıtları, 
ilçe seçim kuruları 
tarafından o 
seçmenin oy kul
lanacağı sandıkta 
bulundurulacak.

Pazar günü saat 
06.00'dan saat 
00.00'a kadar, 
emniyet ve asayişi 
korumakla görevli 
olanlardan başka 
hiç kimse ateşli 
silahlar, patlayıcı 
maddeler, her türlü 
kesici, delici ve 
bereleyici aletler, 
yakıcı, aşındırıcı, 
yaralayıcı, boğucu,

İNTERNETTEN 
ÖĞRENİLEBİLECEK- 
Kendisine seçmen 
kağıtı gelmemiş 
seçmen, hangi 
sandıkta oy kullan
abileceğini internet
ten YSK sitesine 
vatandaşlık 
numarasını girip 
anında öğrenebile
cek. Seçmen, 
daha sonra nüfus 
kağıdı başta olmak

zehirleyici, sürekli
hastalığa yol açıcı 
nükleer, radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik 
maddeler taşı 
yamayacak.
Aynı Kanunun 
80. maddesi 
gereğince de 
seçim günü saat 
18.00'e kadar 
radyolar ve her 
türlü yayın organları 
tarafından seçim 
ve seçim sonuçları 
ile ilgili haber, 
tahmin ve yorum 
yapılması yasak 
olacak.
Saat 18.00 ile 21.00 
arasında ancak 
radyolarda YSK 
tarafından seçim 
ile ilgili verilecek 
haber ve tebliğler 
yayınlanabilecek, 
saat 21.00'den 
sonra bütün yayınlar 
serbest olacak.
YSK, isterse yayın 
yasaklarını saat 
21.00'den önce de 
kaldırabilecek.

üzere üzerinde 
vatandaşlık 
numarası bulunan 
YSK tarafından 
belirlenen kimlik bel
gesini ya da eğer 
vatandaşlık 
numarası olmayan 
bir belge taşıyorsa, 
Vukuatlı Nüfus kağıt 
örneği belgesini 
sandık başkanına 
ibraz ederek oyunu 
kullanabilecek.

<4 ®

«ÜNÜN MENÜSÜ
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Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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İmar planında görülmeyen arazide açılan özel yolda Belediye Fen İşleri araçları çalıştı

Küçük Sanayi Sitesi Gemlik çıkışından özel bir şahsa ait olan düzeltilmiş alana 
belediye araçları ile açılan yolun ne amaçla yapıldığı Gemlik’te günün konusu oldu.
Gemlik Belediyesi 
Fen Işleri’ne 
ait bir kepçe ile 
damperli bir 
kamyonun gün 
boyu çalışarak 
açtığı yol, tartışma 
konusu oldu. 
İmar planlarında 
bulunmadığı 
belirtilen yolun 
belediye tarafından 
ne amaçla açıldığı 
sorgulanıyor. 
Geçtiğimiz hafta, 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nin Gemlik 
çıkış yönünde 
belediye araçlarının 
boş bir arazide 
yol hafriyatının 
yapıldığını 
görenler, şaşırdılar. 
Belediyeye ait 
damperli kamyonlar, 
yol için açılan 
arazideki toprakları 
daha sonra 
Seyhan Aydın’a ait 
Gemlik girişindeki 
düzeltilmiş boş 
arazideki ağaçlık 
bölgeye döktüğü 
görüldü.

Diş Hekimi

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

YazıYORUM

ÖZEL ALANA YOL 
Yaptığımız araştır
mada, belediye 
araçlarınca açılan 
yolun Küçük Sanayi 
Sitesi Gemlik çıkışı 
ile düzeltilmesi 
yapılmış olan boş 
arazi ile birleşti
rildiği görüldü. 
Açılan yolun 
ertesi gün mıcır 
dökülerek, 
stabilize edildi 
ve kullanılabilir 
bir hale getirildi.

Belediyenin özel 
kişilere ait olan 
bir araziye imar 
planında

Vatandaşlar bu 
yola ‘Belediyeden 
kıyak yol’ adını 
verdiler.

görülmeyen bu 
yolu neden açtığı 
merak konusu 
oldu.

Sandık görevlileri...
Seçimler yaklaştı..
Bir iki gün sonra sandık başındayız.
Bu seçimde birkaç defa oy kullanacağız.
Bunlar oldukça karışık işler.
Seçim kurulları başkanlarına ve oy vere

cek vatandaşa Allah kolaylık versin.
Yalnız seçim kurulu başkanlarının da, 

ülkesini seven, yasaların uygulanmasını 
isteyen vatandaşlarıma da yüksek seçim 
kurulunun bu açık kararını hatırlatmak 
istedim..

SANDIK ALANLARINDA
GÖREV YAPACAK
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 2008’de 

aldığı ve “sandık alanlarında görev yapa 
Cak sandık kurulu görevlilerinin kılık kıya 
fetleri”ni belirten kararını 29 Mart öncesi 
anımsatması, bazı tepkilere yol açtı.

YSK, 21 Ekim 2007’de yapılan referan
dumda, İstanbul Kandilli’de oy kullanan 
bir vatandaşın suç duyurusu üzerine bu 
kararı almıştı.

Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında 
Kanun hükümleri uyarınca, sandık kurul 
lan bir başkan ile altı asıl ve altı yedek 
üyeden oluşuyor.

Mevzuata göre, ilçe seçim kurulları, son 
genel seçimde ilçede en yüksek oyu alan 
beş partiden, her sandık için bir asıl, bir 
de yedek üye adını bildirmesini istiyor.

Kalan iki üye kamu görevlileri arasından 
oluyor.

Sandık başı işlemlerini takip etmek üze 
re, tüm siyasi partiler müşahit veya göz 
lemci görevlendirebiliyor.

YSK, sadece sandık görevlisi olarak 
görev yapan kişileri “kamu görevlisi” ola 
rak görüyor.

Alınan kararda da bu kişilerin, “kamu 
hizmeti veren” sıfatıyla görev yapmaları 
nedeniyle sandık alanında kılık kıyafet 
yönetmeliğine uyulması gerektiğine işaret 
edildi.

Ey Gemlik’te oy kullanacak olanlar, 
okurlarım; nerede olursanız olun, hangi 
partiye oy verecekseniz verin, ama yasala 
rın da uygulanmasını arayın, gerekirse 
sandık kurulu başkanına sorumluluğunu 
hatırlatın.

Yasa gereği Savcılığa çekinmeden 
bildirin..

Sahte rakıdan 4. ölüm
Bursa'da son bir haf 
ta içinde sahte rakı
dan 4 kişi hayatını 
kaybetti. Ovaakça 
beldesinde bir hafta 
önce içtiği sahte 
rakıdan zehirlenen 
Nazmi Kahraman

(36), kaldırıldığı 
Bursa Devlet Hasta 
nesi'nde hayatını 
kaybetti.
Mudanya ilçesinde 
geçtiğimiz hafta 
ormanlık alanda rakı 
içtikten sonra kaldı

rıldıkları hastaneler 
de yarım saat arayla 
hayatlarını kaybeden 
Hasan Erdem (78) ve 
arkadaşı Saip 
Telli'nin (59) ardın
dan, önceki gün 
Mustafakemalpaşa

ilçesinde 7 gün 
önce aldığı 
alkol nedeniyle 
rahatsızlanarak 
hastaneye 
kaldırılan İsmail 
Güven (50) hayatını 
kaybetmişti.

MUHTAR ADAYLARI İÇİN
d RenIcLİ Broşür

□ El İLani

□ Tanitim KartIari

□ Oy PusuLasi

RENKLİ BROŞÜR V8 AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE
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IftMllllMllilll
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey ve ekibi, 
seçim ziyaretleri 
kapsamında 
Umurbey ve Küçük 
Kumla’yı ziyaret etti. 
Aybey, Umurbey 
ziyaretinde, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
si ile birlikte çok 
daha güzel hizmetler 
ve büyük yatırımlar 
vaat ederek, Beledi 
yeleri kapatıldığı 
için üzülmemeleri 
gerektiğini kaydetti. 
Aybey, Gemlik'in 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesine, Umur 
bey, Küçük Kumla 
ve Kurşunlu Belde 
lerinin de Gemlik'e 
bağlanmasının hiz 
mete ve yatırıma 
dönük faydalarının 
29 Mart sonrasında 
görüleceğini bildirdi. 
Umurbey Belde 
si'nin tüm sorun
larını bildiklerini 
söyleyen Aybey, 
"Sulama suyu

"F‘ V^mal AYBei

meselesini Azot 
Sanayi Fabrikası 
sahipleri ile 
görüştük. Sularının 
izinsiz alınmasına 
kızarak Umurbey 
Belediyesini 
mahkemeye ver
mişler. 29 Mart'ta 
biz göreve geldiği 
mizde bu dilekçeleri
ni geri çekecekler. 
Umurbey'in en üst 
zeytinliklerine bile 
sulama suyunu götü 
receğiz. Biz Umur 
bey'i asla ihmal 
etmeyeceğiz. Umur 
bey bizim gözbebeği 
mizdir. Biz göreve 

gelir gelmez tüm 
sorunları ivedilikle 
çözeceğiz. Bunu 
hep birlikte 
yapacağız" dedi. 
AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, Belediye 
Meclisi üyeleri ve 
adayları, II Genel 
Meclisi üyeleri ve 
adayları, yönetim 
kurulu üye leri ve 
çok sayıda partili 
ile Un^urbey 
Beldesine çıkarma 
yapan Aybey, Park 
Kıraathanesin de, 
esnaf ve vatandaş 
larla sohbet etti.

Marmara'nın güney 
ve doğusu, kıyı 
Ege, Batı Akdeniz, 
Batı Karadeniz'in 
batısı ve Denizli 
çevrelerinde 
kuvvetli yağış 
uyarısı yapıldı. 
Devlet Meteoroloji 
İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan "Meteoro 
lojik Uyan"ya göre,; 
İstanbul, Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa, 
Bilecik, Kocaeli, 
Sakarya, Yalova, 
İzmir, Aydın, Muğla, 
Mani sa, Antalya,

Parayı az bülüfica güvercinleri caltlılaf
Bursa'da, girdikleri 
işyerinden aldıkları 
paraları az bulan 
hırsızlar, çatı katın
daki kümesten 
güvercinleri çaldı. 
Edinilen bilgiye 
göre; Merkez Yıldı 
rım İlçesi Anadolu 

KAYIP 16 ZF 601 nolu plakam kaybolmuştur. Hükümsüzdür. 
NESİM ALPASLAN

İsparta, Burdur, 
Bolu, Düz ce, 
Zonguldak, Bar tın, 
Karabük ve Denizli 
çevrelerinde 
gök gürültülü sağa 
nak yağış bekleni

Mahallesi Özlem 
Sokak'ta bulunan bir 
işyerine giren hırsız 
lar, yazıhanede bulu
nan çelik kasayı aça 
rak 600 TL'yi aldı. 
Parayı az bulan hır 
sızlar, işyerinde yap
tıkları aramada bina 

yor. Gün boyu etkili 
olacak kuvvetli 
yağış nedeniyle 
ani sel, su baskını 
ve yıldırıma karşı 
tedbirli olunması

Jstendi.

nın çatı katında bu 
lunan güvercinleri 
buldu. Piyasa değeri 
yaklaşık 2 bin TL 
olan güvercinleri 
alan hırsızlar olay 
yerinden uzaklaştı. 
Olayla ilgili soruş
turma başlatıldı.



23 Mart 2009 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 5

AKP Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey, seçimlerde birinci partinin AKP, 
ikinci partinin ise DP olacağını iddia ederken, diğer partilerin barajı aşamayacağını söyledi. 

Aybey: “Projelerimle fiemlik'i 
Türkiye’nin incisi yapacağım”
Söyleşi : 
Kadri GÜLER

29 Mart 2009 
yerel seçimlerine 
6 gün kaldı.
Gemlik Belediye 
Başkanlığı’na 
talip olan Belediye 
Başkan adaylarıyla 
yapacağım söyle 
şilere AKP adayı 
Mimar Cemal 
Aydın Aybey ile 
bugün başlıyorum. 
Bu yarışı bir aday 
kazanacağına 
göre, gazetemiz bir 
belgesel nitelikte 
olduğu için, 5 yıllık 
hizmet dönemi 
sonunda, başkan 
adaylarının söz
lerinin ne kadarını 

| yerine getirdiklerini 
izleme olanağı 
bulacağız.

Kadri GÜLER : 
Sayın Aybey, 
özgeçmişinizden 
söz eder misiniz? 
Cemal Aydın AYBEY: 
1952 İzmir doğum- 
luyum. Öğrenimimin 
ilk ve orta bölümleri
ni İzmir’de tamamla 
diktan sonra, Ankara 
Devlet Mimarlık Aka 
demisi’ni bitirdim. 
Ankara’daki öğrenci
lik yıllarında 1974 
yılında eşimle tanış 
tim. Evlendik. Eşim 
Gemlikli olduğu 
için okulu bitirince 
1982 yılında 
Gemlik’e yerleştim. 
Serbest mimarlık 
ve müteahhitlik 
yaptım.1989 yılında 
aktif siyasete Refah 
Partisi’nde başladım. 
Aynı yıl RP’den 
belediye başkan 
adayı oldum.
Daha sonra sırasıyla 
RP İlçe Başkanlığı, 
yönetim kurulu 
üyeliği yaptım.
1994 yılında yeniden 
belediye başkan 
adayı oldum. 1999 
yılında FP’den bele 
diye meclis üyesi 
seçildim. 2004 yılın
da kprulatfAKP’ye 
geçerek, bu hizmeti
mi iki dönem sür 
dürdüm. 1999-2009

yılları arasında 10 
yıl belediye meclis 
üyeliği yaptım. İmar 
Komisyonu Başkan 
lığı, daha sonra 
Büyükşehir Beledi 
yesi İmar Komisyo 
nu üyeliği ve 2 yıldır 
İmar Komisyonu 
Başkanlığı yapmak
tayım. 2004 yerel 
seçimlerinde AKP 
den belediye başkan 
aday adayı oldum. 
2009’da yeniden 
aday adayı oldum. 
Partim beni 6 aday 
adayı arasından 
adaylığa layık gördü. 
Şimdi başkan 
olmak için diğer 
partilerin adaylarıyla 
yarışıyorum.
Kadri GÜLER :
Aday seçilmenizden 
sonra partiniz 
içinde bazı sıkıntılar 
doğdu. Sizin aday 
olmanızı eleştirenler 
oldu. Bu durum 
devam ediyor mu? 
Cemal Aydın AYBEY: 
Bu sıkıntı devam 
etmiyor. Bütün arka 
daşlarım yanımda 
seçim çalışmalarım 
da bana destek 
veriyorlar. Partimiz 
de bir dönem yaşa 
nan sıkıntılar sona 
erdi. Sular duruldu. 
Kadri GÜLER: 
45-50 gündür seçim 
çalışmalarını yürütü 
yorsunuz. Gezmedi 
ğiniz yer kalmadı. 
Daha da devam edi 
yor. Sizce bu seçi 
min birincisi kim 
olacak? AKP’yi 
ikinci parti gösteren 
anketler var.
Ne diyorsunuz?

Cemal Aydın AYBEY: 
Gittiğimiz her yerde 
AKP’yi birinci parti 
olarak görüyorum. 
Geçen dönem aldı 
ğımız oydan daha 
çok oy alacağız.
Genel oyumuzu 29 
Mart seçimlerinde 
daha da arttırıp ipi 
göğüsleyeceğiz. 
Türkiye’deki oyumu 
zun oranını Gem 
lik’te de tutturacağız. 
Anketler ısmarlama 
oluyor. Biz, ev ev 
dolaşıyoruz.
Çok sıcak ilgiyle 
karşılanıyoruz. 
Tabii Başbakanı 
mızın bize verdiği 
sinerji de Gemlik’te 
kendini hissettiriyor. 
Kadri GÜLER: 
Başbakan Gemlik’e 
gelmiş olsaydı bu 
durum sizin oylarını 
zı arttırır mıydı? 
Cemal Aydın AYBEY: 
Mutlaka olacaktı.
Biz Başbakanımızın 
Gemlik’e gelmesini 
çok arzu ettik ama 
güvenlik sorunu 
nedeniyle programı 
nın dışına çıkarta
madık. Kendisi de 
Gemlik’e gelmek 
çok istedi 
malesef gelemedi. 
Kadri GÜLER : 
AKP Belediyesi Gem 
lik’te 10 yıl hizmet 
yaptı. Siz bu seçim
lerde seçildiğiniz tak 
dirde ilk yapmak iste 
diğiniz şey nedir?
Cemal Aydın AYBEY: 
Seçildiğim takdirde 
yapmak istediğim 
çok şey var. Sırala 
mak gerekirse, her 
şeyden önce hazır

lamış olduğumuz 
1/5000’lik planların, 
1/1000’liklerini hazır
layıp yeni imara açı 
lacak yerleri imara 
açıp, Gemlik’teki 
ticaret hayatı can
landırıp, işsizliğin 
de önüne geçecek 
ilk adımı atacağız. 
Çalışmalarımıza hiç 
ara vermeden başla 
yacağız. İşsizlik 
açısından, işsizliğin 
önlenmesi açısın
dan, Gemlik için 
bu çok önemli.
TOKİ ile alakalı çalış
malara başlayacağız. 
Daha sonra Gemlik’e 
yön verecek, gelişti 
rip dönüştürecek 
olan mastır planları 
nı yürürlüğe koya 
cak adımlarımızı ata
cağız. Bunun için 
ilçemize yeni katılan 
mahallelerden Kum 
la’ya gölet, Kurşun 
lu’ya bölge parkları 
ve doğalgaz, Umur 
bey’e sulama suyu 
projesi çalışmaları 
mızın ilklerini oluştu
racak. Ayrıca yapılan 
plan çalışmalarını 
gözden geçirip hızla 
alt yapı çalışmaları 
na da biran önce 
başlayacağız.
Kadri GÜLER : 
Daha somut 
olarak yapmak 
istediğiniz öncelikli 
bir iş var mı?
Cemal Aydın AYBEY: 
Tabii var. Çarşı 
Deresi’nin üstünü 
açacağız. Çarşı Mey 
dam’nın büyütülme
sine başlayacağız. 
Altına otopark 
yapacağız. Bunlar 

en büyük projeleri 
mizden bazıları.
Kadri GÜLER:
Sizce 29 Mart günü 
yapılacak olan 
yerel seçimde oylar 
siyasi partilere göre 
nasıl dağılacak?
Cemal Aydın AYBEY: 
AKP’nin oyu geçen 
seçimlerde aldığının 
çok üzerinde olacak. 
Minimum yüzde 36 
oy alacağımızı düşü 
nüyorum. İkinci 
parti DP olabilip 
diğer partiler 4800 
oyun, yani barajın 
altında kalacaklardır. 
Bugünkü meclise 
benzer bir meclis 
oluşacağını 
sanıyorum.
Kadri GÜLER:
Bu hafta son hafta. 
Bu hafta bir şeyler 
değişebilir mi?
Cemal Aydın AYBEY: 
Son haftada hiçbir 
şey değişmez. Vatan 
daş kime oy verece 
ğini kararlaştırdı. 
Sadece projeleri me 
rak ediyor ve ilgiyle 
izliyor. Bu seçim dö 
neminde son derece 
akademik projelerle 
hazırlandık. Gemlik 
için deprem gerçeği 
var. TOKİ için 
sağlam zeminler 
konut projeleri yap
tırdık. Ayrıca üniver
siteye girişin önün 
de projelendirdik. 
Marina projesini 
hazırladık. Gemlik’e 
vizyon veren pro
jeleri hazırlayarak, 
Gemlik’in geleceğini 
sağlamlaştırdık. 
İstikbal vadeden 
projelerle Gemlik’!

Marmara’nın değil, 
Türkiye’nin incisi 
yapacak önemli 
projeleri sergiledik. 
Bunları resim 
sergisi gibi İstiklal 
Caddesi’ndeki seçim 
büromuza astık. 
İsteyenler de 
www.cemalaybey. 
com internet 
adresinden bu 
projelere bakabilir. 
Gönül isterdi ki 
diğer adaylarda 
kendi vizyonlarını 
ortaya koyup, 
Gemlik’in gelecek 
teki durumunu 
belirlemiş olsun. 
Bugüne kadar ciddi 
işlerle uğraştık. 
Hiçbir aday ve parti 
ismini ağzımıza 
almadık. Sadece 
yapacağımız işleri 
ve hizmetleri seçim 
süresince anlattık. 
Birbirini karalayan 
kampanyalara, bel 
den aşağı vuruşlara 
Gemlik halkının ve 
kamuoyunun itibar 
etmediği ortadadır. 
Kadri GÜLER: 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten kaldırıl
ması konusundaki 
girişimler için 
ne diyorsunuz?
Cemal Aydın AYBEY: 
Bu konu nereden 
çıktı bilemiyorum. 
Ama, Hukuk Fakül 
tesi Gemlik’e kurul
muş ve kazandırıl 
mıştır. Bir fakültenin 
kazanılan haklarının 
korunması için eli 
mizden gelen tüm 
gayretin gösterilme
si için çalışacağım. 
Kadri GÜLER : 
Son olarak seçmen
lerinize söylemek 
istediğiniz nedir? 
Cemal Aydın AYBEY: 
Gemlik kültürün 
kenti.Turizmin kenti, 
sanayinin kenti, 
zeytinin kenti..
Yeni katılan mahal
leleriyle zenginleşen 
sosyal belediyeciliğe 
geçilen kent olacak
tır. Gemlik’e en kali 
teli hizmeti getire
ceğim. Gemlik halkı
na sevgi ve selam
larımı iletiyorum.

http://www.cemalaybey
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Seçimlere bu kadar az bir 
süre kalmasına karşın, ilçe 
belediyesi atağını sürdürüyor.

Ne mi yapıyor?
Çarşı Deresi çevresinde 

tamamlanmamış olan hizmet 
alanındaki işyerlerini kiraya 
veriyor.

Yıkılan Halk
Kütüphanesi’nin olduğu yere 
yeraltı tuvaleti yapılmaya kalkılıyor.

Bir bakıyorsunuz, Belediyenin iş araçları, 
bir şahsa ait alana özel yol açımında kul
lanılıyor.

Yahu, yangından mal mı kaçırıyorsunuz.
Bırakın 6 gün sonra gelecek yeni yönetim 

bu işleri yapsın.
10 yıldır yapılan bu ilçeye yapıldı.
Kimin ne yaptığını Gemlik halkı biliyor.
Ama son günlerde mal kaçırırcasına bit

meyen işyerlerinin dükkanları kiraya verilir
ini?

Bu ayıp değil mi?
Hangi belediyede olursa olsun, son hafta 

rutin işler yapılmalı, ihaleler, kiraya verme 
ter, yol açmalar yapılmamalıdır.

Bugün Belediye Meclisi olağanüstü gün
demle toplanacak.

Olağanüstü toplantılar tek gündemli ola
cağını biliyorum.

Meclis gider ayak imarla ilgili sorunları 
görüşecek.

Bu acele niye...

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri quler@hotmail.com

Hayvan pazarı olarak kullanılan yerin kira 
bedeli belirlenecek.

Hisar Mahallesi 44 pafta, 184 ada,21-/24 
ve 25 nolu parsellerin tesbiti.

Roda Liman ve Depolama İşletmesi 
A.Ş.’nin isteminin görüşülmesi.

Dikkat edin, hepsi son ana sıkıştırılmış 
önemli konular.

Bu konular normal toplantılarda görüşü 
lecek konulardır.

Belediye Başkanı, gider ayak meclisi kul
lanmamalıdır.

Meclis üyeleri de sağduyulu davranıp, bu 
konuları gelecek meclise bırakmalıdır.

Bence, bugün toplanacak Belediye Mec 
lisi, bir Veda Meclisi olmalı.

Belediye Başkanı, 5 yıldır birlikte 
çalıştığı arkadaşlarına veda konuşması yap
malı, onlara unutmamaları için teşekkür 
plaketi vermeli, hatıra fotoğrafları çek
tirmen.

Bu köşeden AKP’li, DP’li ve MHP’li

üyelere sesleniyorum.
Arkadaşlar, 5 yıl bu ilçe için 

hizmet verdiniz.
Bu halk sizlere teşekkür eder.
Yeni gündemler oluşturarak, 

binlerine birşeyler yapmak için 
olağanüstü bir toplantıya katıla 
rak, buna fırsat vermeyiniz.

Bırakın bu konuları gelecek 
meclis kararlaştırsın.

Yapılan işin elit bir yanı olmaz.
1 Vebali üzerinize kalır.
Bu sözümü toplantıya gitmeyin, 

görevinizi yapmayın anlamında söylemiyo
rum.

Gemlik Belediyesi’nin son toplantısı, her 
zaman geleneksel ‘Veda’ toplantısıdır.

Bu eskiden beri böyledir.
Şimdi niye bazı konular giderayak olağan 

üstü gündemler oluşturularak, kararlar alın
mak isteniyor.

Yukarıda da belirttiğim gibi, yangından 
mal mı kaçırılıyor?

Son günlerde başlamış olan işlerin bitiril 
mesi için çalışılmalı.

Tüm meclis üyelerine yaptıkları güzel 
işler için benden teşekkürler..

Bugünden başlayarak, cumartesi 
gününe değin, belediye başkan adaylarıyla 
söyleşi ler yapıyorum.

Başkan adayları bir de bizim gazetede 
son sözlerini söylesinler diye.

mailto:quler@hotmail.com
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Birinci amatör küme 
5. grupta mücadele 
eden temsilcimiz 
Umurspor, dün oyna 
dığı maçta Cihan 
spor'u 3-0 yenerek 
ikinci galibiyetini 
aldı. Sıralamada 
kendinden üst sıra
da bulunan Cihan 
spor karşısına mut
lak galibiyet için 
çıkan Umurspor, 31 
dakikada Memduh'la 
1-0 öne geçti ve ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda rakibine 
üstünlük kuran kır
mızı beyazlı temsil
cimiz, 81. dakikada

rmm

Serkan'ın attığı golle 
skoru 2-0 yaparak 
rahatladı. Maçın 84. 
dakikasında ken
dinin ikinci golünü 
atarak Umurspor'u

3-0 öne geçirdi.
86. dakikada oyuna 
ikinci yarıda giren 
Gökan gördüğü 
kırmızı kartla 
Cihanspor'u

sahada 10 kişi 
bıraktı ve maç 
bu skorla bitti.
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER:

özgür Uçak, 
Bahadır Özekici, 
Cengiz korucu, 
UMÛRSPOR: 
Ömer, Burak, Ersel, 
Ahmet, Gökmen,

Yavuz, Zafer, 
Memduh, Serkan, 
Emre, (Murat 
Kavak) Halil, 
CİHANSPOR : 
Hüseyin Seçkin, 
Engin, Kenan 
Korkmaz, Hüseyin 
Zengin, İbrahim, 
Murat, Yunus, 
Mesut, (Kenan 
Yılmaz) Hacı 
Mehmet, Tevfik, 
(Gökan) Cemil, 
(Ersin) 
GOLLER : Dk. 
31-84 Memduh, Dk. 
Serkan, (Umurspor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 86.' Gökan, 
(Cihanspor)

Orhannazisııor: 2 Oyak Renault: 1

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Deplasmanlı Süper 
Gençler Liginde 
Oyak Renault'u 
konuk eden Orhan 
gazispor maçı 2-1 
kazanan sahadan 
3 puanla ayrıldı. 
Gemlik'te oynanan 
maça Orhangazi 
spor hızlı başladı. 
Dakikalar henüz 9'u 
gösterirken gelişen 

atakta Devrim attığı 
golle takımını 1-0 
öne geçirdi. İki takı 
mında rakip kalede 
gol kaçırdığı dakika 
larda sağdan orta
lanan topu kafayla 
kaleye gönderen 
Murat Serbest Oyak 
Renault'u beraber
liğe taşırken ilk 
yarı bu skorla bitti. 
İkinci yarıda mücade 
leci ve tempolu ge 

çen maçta Orhanga 
zispor kalecisi Ömer 
rakibe gol fırsatı 
tanımazken 73. daki 
kada müdafaanın 
hatasını iyi değerlen 
diren Nurullah kaleci 
nin üstünden topu 
ağlarla buluşturarak 
takımını 2-1 öne geçi 
ren golü attı. Maçın 
83. dakikasında rak
ibine sert giren Oyak 
Renault'dan Murat

Serbest takımını 
sahada 10 kişi 
bırakırken kalan 
dakikalarda başka 
gol olmayınca 
Orhangazispor 
sahadan 2-1 
galip ayrıldı.
SAHA: 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER : 
Gürkan Kınay, 
Ebu Talip Özmen, 
H. Sönmez Kumral,

ORHANGAZİSPOR : 
Ömer, Çağlar, 
Caner, Semih 
Durmuş, Semih 
Selmanlar, Şafak, 
Murat, Nurullah, 
Devrim, Mustafa, 
Emre, (Uğur) 
OYAK RENAULT : 
Murat Gümüş, Cihat, 
Murat Yıldırım, Sela 
hattin, Murat Yıldız, 
Aykut, (Kaan) 
Hüseyin, Fatih,

Murat Serbest, 
Semih, Hasan, 
(Sercan) 
GOLLER : 
Dk. 9. Devrim, 
Dk. 73. Nurullah, 
(Orhanga zispor) 
Dk. 39. Murat 
Serbest, 
(Oyak Renault) 
KIRMIZI KART: 
Dk. 83. Murat 
Serbest, (Oyak 
Renault)
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Seyfettin SEKERSÖZ 
Gemlikspor 
Kulübü’nün düzen
lemiş olduğu yardım
laşma ve dayanışma 
yemeğinde takımın 
en büyük hedefinin 
üçüncü lig oldu. 
Atamer Turistik 
Tesisleri’nde düzenle
nen yemeğe Vali 
Yardımcısı Mustafa 
Ayhan, Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun, 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal, İlçe
Emniyet Müdürü 
Ali Kemal Kurt, 
AK Parti Belediye 
Başkan Adayı 
Cemal Aydın Aybey, 
CHP Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler, DP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
siyasi parti yönetici
leri, kuruluş temsilci
leri, Bursaspor 
İkinci Başkanı Osman 

Çelik, amatör spor 
camiasının temsilci
leri ile Gemlikspor 
futbolcuları katılırken, 
Kulüp Başkanı Orhan 
Koç, hoş geldiniz 
konuşmasında 
gelecek yıl hedefle 
rinin üçüncü lig 
olacağını belirtirken, 
tüm Gemlikliler ile 
sanayi kuruluşların
dan destek bekledik
lerini belirtti.

Salona sığmayan 
davetlilerin gece 
boyunca eğlendikleri 
yemekte takımın 
10 numaralı forma 
açık artırma ile 
satışa çıkarıldı.
İş adamı ve DP il 
gelen meclis üyesi 
adayı Faruk Güzel, 
artırmaya ilerleyen 
dakikalarda girerek 
verdiği teklifle 
alkışların odağı oldu. 

Güzel, Gemlikspor'a 
3 yıl başkanlık yap
tığını ve her fedakar
lığı yine yapacağını 
belirterek, 10 bin 
TL'lik teklifiyle 
formayı kimseye 
kaptırmadı.
Faruk Güzel'e 10 
numaralı formayı 
Kulüp Başkanı 
Orhan Koç ile yöne
tim kurulu üyesi 
Fatih Keke verdi.

Gecede 
Gemlikspor'a 
destekleri nedeniyle 
Kaymakam Mehmet 
Baygül'e, Cumhuriyet 
Başsavcısı İbrahim 
Hakan Tosun'a, 
Jandarma bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Şefik Ünal'a, İş 
adamı Faruk Güzel'e, 
Belediye adına 
meclis üyesi Refik 
Yılmaz'a, Roda

ve Özdilek 
adına kuruluş 
temsilcilerine 
teşekkür 
plaketleri verildi. 
Yemeğe katılan 
sanatçı Gökçen'in 
güzel şarkılarıyla 
eğlenen misafirler 
ilerleyen dakikalarda 
halay çekerek 
Gemlikspor 
gecesini 
şenlendirdiler.
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İkinci elde yaprak 
kımıldamıyor

Ekonomide 4. ted
bir paketi kapsa 
mında getirilen ÖTV 
indirimi, ikinci el pi 
yasasını olumsuz 
etkiledi.
Galericiler, araba 
bakmaya gelen 
olmadığı gibi tele
fonların bile çal
madığından 
yakınıyor. Galerici 
lerin yaklaşık yüzde 
80'ninin, ÖTV indiri
minin ağırlıklı uygu
landığı motor 
silindir hacmi 1600 
cm^'ün altındaki 
araçlara yoğun
laşmış olması, 
piyasadaki etkiyi 
ağırlaştırıyor. 1600 
cm3 hacmin üstün
deki araçlarda ise 
ÖTV indirimi sınırlı 
kaldığı için ikinci 
elinde sıkıntı 
yaşanmıyor.
Ankara Otomotiv 
İthalatçıları ve 
Otomotivciler 
Derneği Başkanı 
Ahmet Tekin, uygu
lamanın ikinci elde

durgunluk yarata
cağının ortada 
olduğunu, ancak 
piyasanın 3-4 ay 
sonra açılacağına 
inandığını söyledi. 
Uygulamanın 
yürürlüğe girdiği 
17 Mart 2009'dan 
bu yana hiç 
satış yapamadık
larını söyleyen 
galericiler, alış ve 
satış için fiyat 
belirlemekte 
bile zorlandıklarını 
kaydettiler. 
Ekonomide 4. 
tedbir paketi 
kapsamında 
otomotiv sek
töründe ÖTV, 3 ay 
süreyle motor 
silindir hacmi 1600 
cm3*ü geçmeyen
lerde yüzde 37'den 
yüzde 18'e, 1600 
cm3-2000 cm3 
arasındakilerde 
yüzde 60'dan yüzde 
54'e, 2000 cm3'ü 
geçenlerde de 
yüzde 84'den 
yüzde 80'e çekildi.

ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarım en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Tel: 10.224] 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
WflN VİP 0T0 YIKflMfl

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

NÖBETÇİ ECZANE
23 Mart 2009 Pazartesi 
ÖZLEM ECZANESİ 

İstiklal Cad. Dr. Ziya Kaya Mah. 
No: 119 Tel: 512 02 23 GEMLİK

Gemlik Körfez
ABONE OLDUNUZ MU?

ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

[İT 
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
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 73
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 94M

WAPUB - FEBİBOT

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

m
 C9

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. 543 gg 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

1" TAKSİLER_________

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

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

Gemlik Karfez
OEHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZCTISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3312 
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
VENÜSSİNEMASI 
GUNESİGORDUM 

11.30-14.00 
16.30-19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2

11.45-14.15 
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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AK PARTİ

Mimar

Cemal Aydın AYBEY
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI

Üniversitesi

Turizmi

ve yepyeni

■ ■ ■ ■ Belediyecilikte

MARKA

Olacak

DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemllk’e hizmet için

1BÎZ
PARTİSİ

spgemlik.org
VARIZ

ELEDIYE BA

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ • RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ •HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HERSORUNUNAÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ ]

Gemlik Karfez ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
24 Mart 2009 Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr. CHP
Belediye Meclisi’nin dün yapılan son olağanüstü toplantısında sert tartışmalar yaşandı

Mecliste fırtınalar koptu m

Gemlik Belediye Meclisi dün son toplan- 
V tısını yaptı. Olağanüstü toplantıda, eski Pazar 

Caddesi’nin adının esnaf tarafından değiştirilmek 
istenmesi tartışmalara yol açtı. Oylama, 9’a 9 eşit 
çıkınca AKP’li meclis üyesi Fevzi Ayyıldız isim 
değiştirilmesine karşı çıkarak, ‘Biz de gelecek 
mecliste önerge vererek değiştiririz" deyince 
Başkan Turgut sinirlenerek, kürsüyü yumrukladı, 
"Sıkıysa değiştirin, erkekseniz değiştirin” dedi. 
Mecliste 2008 bütçesi görüşüldü. Gelirler 
bütçesinin açık verdiği görüldü. Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Son meclis
Gemlik Belediye Meclisi dün son toplantısını 

yaptı.
Son toplantı, barış ve sevgi dolu olması gerekir 

ken yine tartışmalı geçmiş.
Kuru bir teşekkürle de son hulmıış Sayfa 5’de

WrtMMiıli8iilüwmiw!i
Gemlik Zeytin Üreticileri Birliği (GEZÜB) ilk genel kurulunu ya 
parak başkanlığa kurucu Başkan Mahmut Turhan'ı getirdi. 2’de I

iicBtialırarltyeıeteiif

Gazetemiz Başyazarı Kadri Giiler'in başkan adayları ile söyleşileri sürüyor. 
Bugünkü söyleşi ANAP Belediye Başkan Adayı Engin Kökçarn ile....

ll v

Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

0 SİZDEN BİRİ

DP Gemlik Belediye Başkan Adayı

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

Mu lımiıl Im III ill il i l hıra i m n
Adaylık başvurularında ulaşılan s'on nokta...

Aşağıdaki ilan AKP’den Belediye Başkanlığına aday 
olarak gösterilen bir zata ait..

Noktasina virgülüne dokunmadım.
Yazım yanlışları ve tümce düşüklükleri tümüyle 

belediye başkan adayına aittir.
Aynen aktarıyorum.
Çünkü Güzel Türkiye'min geldiği noktayı görmek için 

çok önemli..
Adam aday olmuş partisi de kim bilir kaç aday adayı 

arasından bu zatı uygun bulmuş.
Türkiye’de kesinlikle eğitim düzeyinin yükselmesi şart. 

Gerçekleşmezse daha çok kaynak tüketiriz.. Zaman y iti 
ririz. Gerileriz.

Eğitim düzeyinin yükselmesi için de yapılacak tek ama 
tek şey eğitimi siyasetin pençesinden kurtarmak.'

Bağımsız, bağıtsız çağdaş bir hâle dönüştürmek..
“Kaş ilçesi Çukurbağ köyü doğumlu olup orta tahsili

mi Kaş orta okulunda, Lise tahsilimi ise farklı toplum
laşın kültürünü merak ederek incelemek hemde değişik 
öğretmenlerden farklı dşrs verme biçimlerinden faydala
narak kültürümü 'arttırmak arnacı ile 4 ayrı lise den sırası 
ile Elmalı Lisesi,Fethiye Lisesi, Manavgat lisesi, en son 
Korkuteli lisesini okuyarak tamamladım

Daha sonra Eskişehir F,K,B yani Fizik, kimyâ/Biyoloji 
Yüksek okulunu okurken bayan bir öğretim üyesinin 
bana aşık olması ve bu aşıklığın kavgaya dönüşmesi 
sonucu okulu terk etmeme zorlanarak okulu bitiremeden 
ayrıldım. Ancak geri kalan kısımlarının kitaplarını oku 
yup inceleyerek bu okulu bitirmiş gibi kendim.i hazır
ladım. Hayatımın bundan sonraki bölümü ise İzmir'de 
Otel İşletmeciliği, İstanbulda Teknik elaman_ye yönetici 
olarak çalıştım. O dönemlerde İstanbulda Yenikapıda 
Erol Taş'ın kıraathanesinde Erol Taş ile tanışarak bir gün 
bana Sende Çekiçi Bir erkek görünümü ve hareketlerin 
davranışlarında artist bir karaktere sahip olduğunu söy 
leyerek sana yadımcı olacağım diyerek yönetmenle ta 
nıştırması sonucunda küçükken hayal edip durduğum 
artist olma amacına ulaşarak bazı fılimlerde rol alarak 
oynadım. Ancak üstün başarımı çekemeyen bazı kişil- . 
erçe tehdit edilerek, yalnız biri olmam çevrenin olmayışı 
nedenleri ile istanbulu terk etmek zorunda kalarak 
Memleketim olan Antalya Kaş ilçesine dönmek zorunda 

1 kaldım. Bundan sonraki Yaşamım ise: Kaş Adliyesinde 
। 11 sene memuriuk yaptiKaan sonra, ner alanda genel 
i kültürümün Enternasyonel'in üzerinde olması,İlimsel 

araştırmalarımla kabuğuna sığmayaçak duruma gelerek 
yapmış olduğum memurluğu küçük görmeye başladım. 
Bu zamana kadar okuduğum 1000'i aşkın kitap ile birlik
te Dünya üzerinde Yaşamış ve Hala yaşayan devlet ve 
Uygarlıkların, yönetim ve yaşayış biçimlerini araştırarak 
Hangi uygarlık ve devletlerin neden daha uzun ve istik 
rarlı yaşadıkları ve Hangi uygarlıkların daha kısa istik 
rarsız yaşadıklarını sepep ve sonuçları ile birlikte araş 
tırarak ve bunlardan örnekler çıkararak bir YÖNETİM 
biçimi ortaya çıkardım.Bu araştırmalarıma Toplu 
Yaşayan Arılar, Karıncaların bir arada kavgasız nizasız 
bir BEY'in yani Başkanın yönetme şekli ile insanlardan 
daha güzel ve demokratik biçimde yaşayışlarını inçeleye 
rek geliştirdim.

Bu nedenle Türkiyemizin yönetme biçimlerinen katkıda 
olacağımı kendimde hissederek 1995 genel seçimlerinde 
milletvekili adaylığımı koydum ancak maddiyetsizlik 
nedeniyle kaybettim.

Bu arada Avrupa'ya nazaran Türkiyede paran varsa 
varsın Paran ohnassa Ne kadar akılı olursan ol ne kadar 
bilgili Olursan ol Sen de yoksun paralasını anladım.

Bundan Sonra Yine Kendi imkanlarımla Güzel 
Türkiyemizin Her bir Yanını Evliya Çelebi misali adım 
adım gezerek Yörelerdeki Toplumların Yaşayış ve 
Kültürlerini, Ayrıca Anadoluoaki yaşamış olan uygarlık
ların bu güne dek bıraktıkları kültürü ve yapıtlarını inçe 
leyerek notlar alıp dokümanlar yaptım. Bu gezi sonuçun- 
da Kendi Kalemimden derlediklerim adı altında roman 
yazmaya başladım hala bu romanı bitirmeye alışıyorum. 
Bu romanı öyle bir özenle hazırlıyorumki okuyucuların 
kitabı okudukça bir daha okuyası geleçek şekilde,sürük
lenip aideçek şekilde farklı bir yazış biçimde hazırlıyo
rum. Bu arada senoya yazma çalışmalarımada başladım. 
Anadoluda gezdiğim Yerlerdeki bütün belediye çalış
malarını Hoşuma giden Şehirlerin planlarını,Buna 
ilaveten Güzel görünümlü Avrupa kentlerinin pilan ve 
yerleşim biçimlerinide inçeleyerek kendimde tam beledi 
ye başkanı görevini yapabileçek bir şeylerin oluştuğunu 
nissederek,yeni kurulacak .... Beldesinin eşi ve benzer
ine az rastlanan dünyanın dikkatlerini üzerine çeken, her 
gün her zaman basın ve Televizyonda bahsedilen şirin 
ve görkemli bir şehrin temel taşlarını kısa bir zamanda 
meydana getireçek vasflar sahip olduğuma güvenerek 
bu beldenin Yani ,....'nin belediye başkanlığına soyun
dum.

...halkına şimdiden müjdeler olsun. Bu fırsatı kaçır
mayacak olan ... halkıdır.

Sayın Sevgili.... halkına sesleniyorum bu bir fırsattır. 
Bu vasıflara sahip, bu denli akıllı ve kültürlü bir Belediye 
başkan adayını Tırilyonlarca para verseniz, veya çok 
önçeden sipariş etseniz yine bulamazsınız.İyi 
düşünülmesi lazım olan pir konu.

Kaş belediye Başkanlığını ....'ye değiştim. Yani Kaş'ı 
.....'ye feda ettim. Ânlarsanız bu işe giriştim Takdir, ve 
Düşünme,Karar verme sevgili.... LİLERINDİR.”

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bir süre Önce kuru
lan Gemlik Zeytin 
Üreticileri Birliği 
(GEZÜB) ilk genel 
kurulunu yaparak 
başkanlığa kurucu 
Başkan Mahmut 
Turhan'ı getirdi. 
Ticâret ve Sanayi 
Odası toplantı 
salonunda gerçek
leşen genel kurula 
kayıtlı 36 şahıs ve 
3 kooperatiften 
oluşan 39 üyeden 
29'u katılırken, 
Divan Başkanlığını 
Gemlik Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik, 
katiplikleri ise 
Hüseyin Ekin, 
Ali Kumla ve 
Zeki Öner yaptı.
2008 yılı içinde Gem 
lik'te Zeytin Üretici
leri Birliği'nin kurul
ması için 18 köyün 
tamamının gezilerek, 
tanıtımın yapıldığını 
söyleyen kurucu 
Başkan Mahmut 
Turan, Birliğin 
Tarım Bakanlığı 
çiftçi kayıt sistemi 
(CKS)'ne göre kayıtlı 
zeytin üreticisinin 
arazi varlığına göre 
yüzde 17’sinin 
katılımı ile kurul
duğu bilgisini 
vererek, çalışmaları 
içinde; Gemlik zeyti
ni coğrafi işaret tes
cilinden doğan hak
ların takibinin yapıla 
cağını, Zeytin satışı 
sonrasında üretici
den kesilen stopaj 
vergisinin yüzde 1'e 
düşürülmesine yöne 
lik çalışma yapıl
masına, zeytin üreti
cisine ürettiği kg. 
ürün başına destek
leme primi verilmesi 
için çalışma yapıla

cağını, zeytin üretici
sine salamura işlem 
kalitesini artırmaya 
yönelik ihtiyacı olan 
ekipmanlar için dev 
let destekli ve pratik 
cazip kredi imkanla 
rımn yaratılması için 
çalışma yapılacağı 
m, Gemlik zeytinine 
ait coğrafi işaret tes
cilinin kamuoyuna 
duyurulması ve tüke 
ficilerin Gemlik zey
tinine olan talebini 
artırmaya yönelik 
tanıtım faaliyetleri 
nin yapılacağını, 
zeytin üreticilerinin 
üretim, bakım ve 
hasatta kullandıkları 
her nevi malzemeyi 
ucuza tedarik ede
bilmeleri için özel ve 
resmi kuruluşlara 
gerekli çalışmalar 
yapılacağını, zeytin 
hasat dönemi önce 
sinde kğ. barem fi 
yatlarının üreticinin 
lehine belirlenmesi 
için özel ve resmi 
kuruluşlara yönelik 
gerekli çalışmaların 
yapılacağını söyledi. 
Birliğin 2008 yılı 
faaliyet raporu oku
narak oy birliği ile 
kabul edilirken, 
ortaklar üretici bir
liğin üretici tabanına

yayılarak genişletil 
meşini istediler. 
Mevcut Gemlik 
zeytin Halinde kan
tar olmadığı için tüc
carın müstahsilden 
aldığı zeytini kendi 
istediği bir kantara 
götürerek tarttığını 
ve üreticinin bir şey 
yapamadığını öne 
süren ortaklar, vakit 
geçirilmeden Zeytin 
Hali’ne kantar yapıl
ması gerektiğini 
savundular.
Gemlik Zeytin Üreti
cileri Birliği'nin ilk 
yaptığı genel kurul

da 2009 yılı faaliyet 
raporu okunup oy 
birliği ile kabul 
edilirken, 2009 yılı 
tahmini bütçesi 
3 bin TL olarak 
belirlendi.
Yapılan seçimlerde 
kurucu yönetim 
kurulu Asil üyelikleri 
ne Mahmut Turhan, 
Davut Bilgiç, Faruk 
Biçer, Bekir Yılmaz, 
Faruk Beşli seçilir 
ken, Denetim Kurulu 
üyeliklerine de Os 
man Demir, Ayhan 
Başaran ve Tülin 
Yenice, seçildi.

GÜNÜN MENÜSÜ
bir*

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Belediye Meclisi’nin dün yapılan son olağanüstü toplantısında sert tartışmalar yaşandı

Mecliste Ilıtmalar koptu Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORVM

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik Belediye 
Meclisi’nin son ola 
ğanüstü toplantısın
da, Belediye Başka 
nı Mehmet Turgut ile 
meclis üyeleri Fevzi 
Ayyıldız ve Aydın 
Bayraktar arasında 
"Eski" Pazar Cadde 
si’ne yeni isim konu 
sunda sert şekilde 
tartışma yaşandı. 
Meclisin görev yap
tığı 5 yılın sonunda 
son olarak olağanüs 
tü toplanan Belediye 
Meclisi, Pazar Cadde 
si’nin başına halk 
arasında konan 
"Eski" ibaresinin 
değiştirilmesi talebi
ni meclise gelmesi 
meclisi ikiye böldü. 
Önergenin gündeme 
alınması için yapılan 
oylamada 9-9 çıkın
ca başkanın dediği 
oldu ve önerge 
gündeme alındı. 
2008 yılı denetim ra 
poru hakkında bilgi 
veren Plan Bütçe 
Komisyonu Başkanı 
Murat Yavuz, hazır
lanan 7 sayfalık 
raporda 2008 yılı 
tahmini bütçesinin 
24.899.696.00 TL 
olmasına karşılık 
gelirlerin 21.160.
821.00 TL olduğunu 
ve gelirlerde açık 
yaşandığını söyledi. 
Denetim raporu 
mecliste oy birliği 
ile kabul edildi. 
Gündemin ikinci 
maddesi olan ve 
hayvan pazarı olarak 
kullanılan arazinin 
kira bedelinin 5 bin 
TL olarak ödenmesi 
oy birliği ile 
kabul edildi.
Hisar Mahallesi’nde 
bazı parsellerin tale 
bi ise görüşülmek 
üzere İmar Komisyo 
nuna havale edilir 
ken, Roda Liman 
Depolama Lojistik

İşletmeleri A.Ş.'nin 
deniz dolgusu ile 
araçlara otopark 
alanı yapma talepleri 
mecliste tartışıldı. 
Başkan Turgut, bu 
konunun Bayındırlık 
Bakanlığını ilgilendir 
diğini belirterek, 
Belediye Meclisi’n 
den sadece uygun
dur görüşünün 
istendiğini söyledi. 
MHP meclis üyesi 
Osman Doğan, tale 
bin çok ciddi olduğu 
nu, denizin doldurul
masının son derece 
yanlış olacağını 
söyledi. Talep 
yapılan oylama sonu 
cunda oy çokluğu ile 
kabul edildi.
MEHMET TURGUT 
KORDONU 
GEÇERLİ DEĞİL 
Meclise getirilerek 
gündeme alınan ka 
yıtlarda Pazar Cadde 
si olarak yer alan 
ancak halk arasında 
eski Pazar Caddesi 
olarak bilinen cadde 
de bulunan esnafla 
rın, caddeye yeniden 
isim verilmesini iste
diklerini söyleyen 
Başkan Turgut, 
meclis üyelerinden 
yeni isim oluştur
malarını istedi. 
Başkan Turgut, bu 
arada yaptığı konuş
mada, meclisin aldı 
ğı karar gereği Kayık 
hane Manastır arasın 
da yapılan kordonun 
"Mehmet Turgut Kor 
donu" olarak isimlen 

dirilmesini kendisi 
nin onaylamadığını 
ve kararın şu anda 
geçersiz olduğunun 
bilinmesini istedi. 
DP'li Gökhan Taylan, 
caddenin kayıtlarda 
Pazar Caddesi ola 
rak yer aldığını an 
cak halk arasında 
eski Pazar Caddesi 
olarak isimlendirildi 
ğine dikkat çekerek, 
"3-5 esnafın görüşü 
diğerlerini bağlamaz. 
Eğer isim değişirse 
bir çok bürokratik 
işlem yapılacağın
dan işler daha da 
zorlaşacak. Bunun 
için isim değiştirmek 
yanlış" diyerek 
görüş belirtti.
İPLER KOPTU
İsim değişikliği öner
gesi oy çokluğu ile 
kabul edilirken, 
AKP’li meclis üyesi 
Fevzi Ayyıldız'ın 
espirili şekilde "Gele 
cek mecliste önerge 
veririm değiştiririz" 
demesine Başkan 
Turgut, sert şekilde 
cevap verdi. "Siz ve 
sizin partini? zaten 
her şeyi değiştirirsi 
niz, bunu da değişti 
rin. Sıkıysa değişti 
rin, erkekseniz değiş 
tirin" diyerek başkan 
lık kürsüsüne sert 
şekilde vurması 
AKP’li Aydın Bayrak 
tar'ın tepkisine yol 
açtı. Turgut’un 
sözlerine sinirlenen 
Aydın Bayraktar, 
"Böyle başkanlık 

olmaz, böyle 
mecliste olmaz. 
Sen zaten her şeyi 
kafana göre yapıyor
sun" diyerek Fevzi 
Ayyıldız'la birlikte 
meclisi terk ettiler. 
Pazar Caddesi’nin 
ismi oy çokluğu ile 
"Belediye Caddesi" 
olarak değiştirilir - 
ken, AKP’li Selim 
Yavuz, Belediye 
Başkanı Mehmet 
Turgut'a yaptırmakta 
olduğu cazibe 
merkezi ile bölgenin 
hareketlenmesine 
yardımcı olduğu 
için teşekkür 
plaketi verdi.
TEPKİLER SON 
MECLİSE KALDI 
Ote yandan, 
gelecek dönem lis
teleri belirlenirken, 
şimdiki AKP listesin
den mec lise girecek 
olan sadece 2-3 
kişinin bulunmasına 
tepki gösteren üye 
lerden Ali Okuroğlu, 
son mecliste zehir 
zemberek konuştu. 
Okuroğlu, yaptığı 
konuşmada;
"Çok değerli bir 
avizeye taş atıp 
zarar verdiği nizde 
avizenin değe ri 
düşmez, taşın değeri 
ise hiç yükselmez, 
bugün rüzgar 
eken yarın fırtına 
biçer, biz demekki 
değeri mizi göstere
mem! şiz. Bazı 
arkadaşları mız 
değerlerini gösterip 
listelerde yer aldılar, 
onları kutlu yorum, 
mecliste 
ise son noktayı 
maalesef iyi koya
madık" dedi.
DP meclis üyesi 
Gökhan Taylan'da 
meclis arkadaş 
larıyla 5 yıl boyunca 
menfaat beklemeden 
yaptıkları çalış 
malardan dolayı 
teşekkür etti.

Kredi kartzedeler dürüst değil!...

Baştan, unutmadan yazayım;
Devlet, kredi kartının limitsiz borçlanma 

ya kapı açan ve kullanana sınırsız faiz 
yükü getiren bu günkü uygulamaları yasa 
larla önlemeli...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kürsü
den bağırıyor;
“Kredi kartı mağdurları ifadesini kullanı 

yorlar..
Kusura bakmasınlar, kredi kartının mağ

duru olmaz.
Kredi kartı sebebiyle borçlananlar olur.
Kredi kartıyla borçlananları şöyle bir 

farklı yere koyuyorum.
Onlara da dürüst gözüyle bakmam.”
Sayın Başbakan bunları söylüyor. Kime 

söylüyor?
. 23 milyon kart kullanıcısı vatandaşına 
söylüyor.

Kredi kartı kullanmak da ayıp ve günah 
değildir.

Yanlış olan, günah olan yanhş-hesapsız 
borçlanmadır..

Dünya da tüketici her ülkede kredi kul
lanıyor..

Önemli olan insanların ödeme gücüne 
göre kredi kullanmaları, kredinin vadesinin 
ve faizinin insanları zorlamayacak şekilde 
belirlenmesidir.

Bunu da çıkaracağı yasalarla hükümetler 
düzenlerler.

Kredi kartı, kullananlara belli bir limit 
çerçevesinde ödeme kolaylığı sağlar. 
Önemli olan kredi kartının limitsiz borçlan
maya kapı açan ve kullananlara sınırsız 
ölçüde faiz yükü getiren uygulamaların 
devlet tarafından önlenmesidir.

Türkiye’de alt gelir grubundaki insanlar 
uzun süredir geçim sıkıntısı çektikleri için 
kredi kartını, zaruretten bir can simidi 
olarak kullandı.

Bazı bankaların yanlış uygulamaları kredi 
kartı kullanıcılarının (bilerek bilmeyerek) 
büyük yük altına girmelerine yol açtı.

Merkez Bankası’nın bilgilere göre, 123 
milyar TL borçlu...

Açık anlatımıyla, bizim halkımızın kredi 
kartı ve tüketici kredileri yoluyla toplam 
borçlanması, başka ülkelerinkine göre çok 
yüksek değil.

Bizde sorun, gelir dağılımındaki çarpıklık 
ve haksız kazançlar, son yıllardaki fakir
leşme nedeniyle daha çok alt gelir grubun
daki insanlarımızı^ (memurun, emeklinin, 
çiftçinin, esnafın) mecburiyetten kredi 
kartını bir borçlanma aracı olarak kullan
malarıdır.

Bankaların da kredi kartı borçlarını, yük
sek faizli tüketici kredisine dönüştürme 
uygulaması nedeniyle bazı kişilerin borç 
yükü altında ezilmeleridir.

Şimdi ben soruyorum;
Başbakan, kredi kartı mağdurlarını 

dürüst bulmuyormuş!
Siz okurlarım; hiç gerçek bir “sahte 

kâr”ın kredi kartı mağduru olduğunu 
gördünüz mü?..

Para onlarda deve yükü..
Şovmen Mehmet Ali Erbil seyircilere, 
“Siz böyle koyun gibi olursanız tek parti 

dönemine geçeriz” demiş.
İyi de, koyun gibi olmayınca da, ya 

Ergenokoh’dan arıyorlar, veya Maliye’nin 
kurbanı oluyorsunuz...

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Karfez ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

mailto:ozcanvural1933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
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fthftPh lardaı es naf avareli Aygiin; “Seval için geliyorur
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Engin 
Kökçam, İlçe Başka 
nı Ferhat Kurt ve 
belediye meclis 
adaylarıyla birlikte 
esnaf ziyaretlerini 
sürdürerek, esnafın 
sorunlarını dinlediler 
Esnaf, Kökçam’a 
işlerinin çok kötü 
olduğunu belirterek 
siftahsız iş yerlerini 
kapattıklarını, gırt
lağa kadar borç 
batağında olduk
larından böyle 
devam ederse daha 
çok esnafın kepenk 
kapatma durumuyla 
karşılaşa cağından 
dert yandılar.
Belediye başkan 
adayı Engin 
Kökçam, hala kriz 
yok hamdolsun 
teğet geçti mevsim
likti gibi saçmabaha 
nelerin arkasına 
sığınanların esnafın 
arasında gezmelerini 
ve gerçekleri görme 
leri gerektiğini belir 
terek, geçirdiğimiz 
bu olumsuz şartlar
dan çıkmak için hep 
birlikte mücadele

etmeleri gerektiğini 
vurguladı ve 
Gemlik 
Belediyesinin 
Gemlik esnafına bu 
zamana kadar sahip 
çıkmadığını belirtti. 
Kökçam, bütün işle 
rin ilçe dışındaki fir
malara yaptırıldığını 
belirterek, Gemlik 
Belediyesi’nin ilçe 
esnafına iş yaptır
madıklarına da dik 
kat çekerek zaten 
zor durumdaki esna 
fa birde Gemlik’teki 
işlerin verilmediği 
için iyice zor durum
da bırakıldığını söy 
leyerek, göreve gel 
dikleri taktirde bele 
diye işlerinin tama 

mini ilçe esnafına 
yaptıracaklarını ve 
esnafına da sahip 
çıkan bir belediye 
inşa etmek üzere 
yola çıktıklarını 
belirterek, "Hala 
daha hangi yüzle 
milletin karşına, 
çıkıp oy istiyorlar 
diyenlere sesle 
niyorum, milletimiz 
bizi bilir kimin 
ak kimin kara 
olduğunu hatıl- 
latırız" dedi. 
Esnafların sıcak 
ilgisi ile karşılanan 
Engin Kökçam 
esnaflarla tek 
tek tokalaşarak 
hayırlı işler 
dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Gem 
lik İlçe Teşkilatı 
geçtiğimiz günlerde 
birincisini düzen
lediği "Gemlik'te 
Fark Var Saadet 
Var" gecelerinin 
İkincisini Cuma 
akşamı Pembe Köşk 
düğün salonunda 
gerçekleştirdi. 
Geceye Saadet 
Partisi Seçim 
İşlerinden Sorumlu 
Genel Başkan Yar 
dımcışı ve Bursa 
esli milletvekili 
Ahmet Sünnetçi 
oğlu'nun yanı sıra, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı Zekeriya 
Yılmazgöz, Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün, 
belediye meclis 
üyesi adayları ve . 
çok sayıda partili 
iştirak etti.
Gecede konuşan 
Ahmet Sünnetçioğlu 
Milli Görüş iktidarı 
mn hizmetlerinden 
bahsederken; daha 
sonra söz alan 
Büyükşehir Belediye

Başkan Adayı Zeke 
riya Yılmazgöz ise 
Bursa için hazırla 
dıkları mega projeler 
hakkında bilgiler 
verdi.
SP Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Re 
cep Aygün ise gece 
de yaptığı konuşma
da; 29 Mart seçim
lerinin Gemlik'e ha 
yırlara vesile olma 
sim temenni eder 
ken; "Yaklaşık 4 
aydır seçim çalış
malarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Gem 
lik halkına kendimizi 
ve projelerimizi 
aktardık. Söz sırası 
şimdi Gemlik halkın- 
dadır. Bizler Gem 
lik'e hizmet için çık

tığımız yolda halkımı 
za kendimizi iyi ifa 
de ettiğimize inanı 
yoruz. Bu nedenle 
Gemlik'e ve halkımı 
za güveniyoruz. 
Sev gi, hürmet ve 
hizmet için göreve 
geliyo ruz" dedi.
Gecede partililer 
"Güller Açmasa 
da" eser ile 
ünlenen sanatçı 
Umut Mürare'nin 
şarkılarıyla 
hoşçavakit geçirdi 
ler. Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkila 
tının hafta sonu 
Cumartesi günü 
gerçekleştirdiği 
"Sevgi Yürüyüşü" 
ise oldukça renkli 
anlara sahne oldu.
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Dün, yoğun bir iş temposun
da oradan oraya koşturdum.

Mecliste tartışma yaşandı 
ğını gitmeden öğrendim.

Dünkü yazımda da belirtmiş
tim, son meclis tek gündemle 
toplanmalı ve bir veda Meclisi 
olmalıydı diye.

Ama gelin görün ki, son Mec 
lis’te bile sert tartışmalar çık
mış, kürsüler yumruklanmış!..

Yani, şiddet ve hiddet hakim olmuş.
Bence buna söylenecek tek söz var. 
Yazık.
Köşemde daha öncede yazmıştım.
Cadde ve sokakların adlarını ka fanıza 

göre değiştirirseniz, bu tutmaz demiştim.
Tartışma eski Pazar Caddesi’nin (Aslında 

böyle bir cadde yok, Pazar Caddesi var.) 
adının esnaf tarafından Çarşı Deresi’nin 
kurulduğu yer ile karıştırıldığı için değiştiril 
mesi istenmiş.

Bu istek son meclise gelmiş.
Gider ayak meclis bu adın değiştirilmesini denin.

Sonunda asfaltlandı ama tretuvarları reza-tartışmış.
Oylar 9+9 çıkınca, yasa gereği başkanın 

oy kullandığı taraf, iki oy sayılacağından, 
Pazar Caddesinin adı “Belediye Caddesi” 
olmuş.

Sizce bu isim tutar mı?
Bence tutmaz.
Vatandaş o caddeye yine Eski Pazar 

Caddesi diyecek.
Aynı, Ahmet Dural Meydam’na “Çarşı 

Meydanı” dediği gibi.
Böylesi son meclisi bile ikiye bölecek bir 

konunun, giderayak gündeme alınıp, sert 
tartışma yaşanmasına gerek var mıydı?

Geçmiş yıllarda Sah Pazan’nın kurulduğu

Son Meclis

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guier@h0tmaii.c9m

cadde olmasr açısından, bu caddeye “Pazar 
Caddesi” adı verilmişti.

Sonraları pazar, Çarşı Deresi’nin iki 
yakasına kurulunca, halk, buraya da Pazar 
Caddesi demeye başladı.

Ama, hangi taraf Pazar Caddesi sizce?
Derenin sağı mı, yoksa solu mu?
Pazar Caddesi son toplantının huzurunu 

bozmuş.
Oysa Pazar Caddesi’nde isimden daha 

önemli sorunlar var.
Birkez aylarca yolu yapılmadı bu cad- 

let.
Dün, AKP seçim bürosunun önünden 

geçerken su içinde kaldım.
Kaldınmlar genişletildi, ama döşemesi 

yapılmadı.
Bence caddenin adından önce esnafın 

kaldırımı döşenmeliydi.
Meclis bunu konuşmalıydı.
RODA Liman ve Depolama A.Ş.

Bakanlıktan izin almış, denizi doldurarak 
katlı otopark yapacakmış.

Bu bile görüşülmemiş. Eleştirilmemiş.
Sanki Meclis onay merkezi.
Sevgili okurlarım.

Gemlik Belediyesi’nin 2008 tah
mini bütçesi açık vermiş.

Gelirleri tutmamış. Bu önemli 
değil mi?

Sonra, son Mecliste, Ali 
Okuroğlu kadeşimiz, partisine 
sitemde bulunmuş.

Sanki bunun yeri Gemlik 
Belediye Meclisi.

Ne demiş Okuroğlu, "Çok 
değerli bir avize ye taş atıp

zarar verdiğiniz de, avizenin değe ri düşmez, 
taşın değeri ise hiç yükşelmez. Bugün 
rüzgar eken yarın fırtına biçer. Biz demek ki 
değerimizi gösterememişiz. Bazı 
arkadaşlarımız değerlerini gösterip, listeler 
de yer aldılar. Onlan kutluyorum, mecliste 
ise son noktayı maalesef iyi koyamadık." 

Bu söze ne demeli.
AKP’li yöneticilere sitemkar bir konuşma. 
Kendi iç meseleleri.
Ama meclis bunların konuşulacağı yer 

değil.
Bir de bugün Cadde adları değiştirirse bir 

başkası yarın onuda değiştirir.
Rüzgar ekip, fırtına biçmek gibi birşey...
Sonuç, Gemlik’e 5 yıl hizmet etmiş olan 

25 kişilik meclis, kendi jübilesini bile yapa
mamış. Ne hazin.

Unutulmaması için, arkadaşlarımız toplu 
bir hatıra fotoğrafı çekmiş.

Belki Gemlik Körfez Gazetesi’nden birer 
tane alırlar da, anı diye saklarlar.

Meclisler gelir, meclisler gider.
Tıpkı Başkanların gelip gittiği gibi..
Gök kubbede baki kalan ise 

yapılanlardır. ,
Unutulmamak için ne ekmişsen onu 

biçersin.

mailto:kadri_guier@h0tmaii.c9m
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Anavatan Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Engin Kökçam, vatandaşrn oyunu 

cebinde sananların 29 Mart’ta hüsrana uğrayacağını söyledi.

Söyleşi: 
Kadri GÜLER

Bugünkü konuğum 
Anavatan Partisi 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Engin Kökçam. 
Engin, benim 
çocukluk arkada 
şım. Gemlik’in 
en eski 
esnaflarından..

Kadri GÜLER: 
Sayın Kökçam, 
bize özgeçmişi 
nizden söz 
eder misiniz? 
Engin KÖKÇAM : 
1949 yılında Gem 
lik’te doğdum. Ata 
türk llkokulu’nu bitir 
dim. Deniz Lisesi’ne 
yazıldım ancak aile 
min tek oğlu olmam 
nedeniyle gönder
mediler. Küçük yaş 
larda iş hayatına 
atıldım. Askerlikten 
sonra Avusturya’ya 
işçi olarak gittim. 
Burada beton kalıp 
ustası olarak çalış 
tim. 1973 yılında 
evlendim.
3 çocuk babasıyım. 
Kadri GÜLEk:j> 
Siyasi yaşamınız 
nasıl başladı?
Engin KÖKÇAM: 
1984 yılında ANAP 
kurulunca bu partiye 
üye oldum. Siyasi 
yaşamıma bu partide 
başladım. Bu partide 
sürdürüyorum. 
1994-1999 yıllan 
arasında Belediye 
Meclis Üyeliği 
yaptım. Encümen 
üyesi, Plan ve 
Bütçe ve İmar 
Komisyonlarında 
görevler yaptım. 
Bir süre de ANAP 
İlçe Başkanlığı 
görevini üstlendim. 
Kadri GÜLER L 
Partinizin inişe 
geçtiği bir dönemde 
Belediye Başkanlığı 
ha aday oldunuz. 
Zor bir dönemde 
görevi üstlendiniz. 
Nedenini 
söyler misiniz? 
Engin KÖKÇAM 
Ben, bu partiye 
gönül verenlerde 
nim. Zor zamanlarda 
kaçıp gidenlerden 
değilim. Ben, bu tur 
siyaseti kabullene

miyorum. Partilerin 
yükselişe geçtiği za 
manlar siyaset yap
mak kolay. Asıl siya 
set bugünlerde yapı 
lir. Arkadaşlarım 
benim aday olmamı 
uygun gördüler. 
Kendilerini kırma 
dim, görev aldım. 
Kadri GÜLER : 
29 Mart seçimlerinde 
belediye başkanlığı 
m kazandığınız 
takdirde ne gibi 
hizmetler yapmak 
istiyorsunuz?
Engin KÖKÇAM: 
Gemlik’in bu yıllarını 
kayıp yıllar olarak 
kabul ediyorum. Bu 
yıllarda belediyecilik 
anlayışı insana 
değer vermeyen 
bir anlayıştı. Ben, 
belediye başkanı 
olduğumda herşey- 
den önce insana 
değer vereceğim. 
Bu iş için yüreğimi, 
cesaretimi koydum, 
idealist bir adamım. 
İlk önce trafik ve 
otopark sorununu 
çözeceğim.
Kadri GÜLER : 
Bu konuda ne gibi 
projeleriniz var? 
Engin KÖKÇAM : 
Gemlik’in sıkışan 
trafik sorununu 
çözmek için alter
natif yollara ihtiyacı 
var. Bunun için İstik
lal Caddesi’ne alter
natif yol olarak bir 
yol açacağım. Bu da 
Hükümet Konağı 
önünden Tibel Otel 
önünden geçen 
ve Bursa yoluna 
bağlanan bir sahil 
yolunu genişletip, 
trafiği çift yönlü 
yapacağım. Biri geliş 
yolu, biri gidiş yolu 
olacak. Böylece

istiklal Caddesi’n 
deki tıkanıklık 
giderilecek. Otopark 
sorununu da şehir 
meydanının altını 
kazarak, otopark 
yaparak çözeceğim. 
Ayrıca, kentin deği 
şik yerlerine katlı 
otoparklar yapaca 
ğım. Gemlik’in 
nüfusu yeni açılan 
alanlarla 120 bine 
ulaşacak. Gemlik 
bu yolları ve bu 
nüfusu kaldırmaz. 
Öncelikle bu işi 
halletmek lazım.
Kadri GÜLER : 
Başka ne gibi 
projeleriniz var? 
Engin KÖKÇAM : 
Şehir içinde araç 
kullandırmamaya 
özendireceğim. 
Bunun planlarını 
yaptım. Akülü küçük 
araçlar ile ilçe içinde 
kısa ve ucuz taşı
macılık yaptıra
cağım. Bunun örnek
leri Çin’de var. Ben, 
bunu Gemlik’te uygu 
layacağım. Herşey 
den önce insanı se 
ven, kapıları insana 
açık olan, kapısın
dan kovulmayan, 
güler yüzlü belediye
cilik anlayışını Gem 
lik’e kazandıracağım. 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi 
kurduracağım.
Aşevi, huzurevi, 
kadın sığınma evi 
ve sokak çocukları 
için rehabilitasyon 
merkezi açtıracağım. 
Yaşlı erkekler 
için barınma evi 
yapacağım. Askere 
giden genç eşlere ve 
çocuklarına belediye 
olarak asgari ücret 
tutarında askerlik 
sonuna-kadar aylık 

maaş ödeyeceğim, 
ilköğretim okulu öğ 
rencilerinden muh
taç olanlara okul 
\önlüğü, çanta, giysi 
vereceğim. Ortaokul, 
\lise ve üniversiteye 
giden muhtaç öğren
cilere de mutlaka 
burs vereceğim. 
Gemlik’te işçi, esnaf 
ve memurun küçük 
te olsa zeytinlikleri 
yan geliridir. Bu 
gelirle çocuklarına 
nişan, düğün yapar 
lar, çeyizlerini hazır
larlar. Zeytinin para 
etmemesi zeytinlik 
sahiplerinin canını 
bezdirdi, malından 
da bıkar hale geldi. 
Zeytin para yapmı 
yor, girdiler yükseli 
yor. Samanlı dağları
na İznik’ten boru 
hattı ile su getirip, 
zeytinliklere su 
taşıyacağım. Böyle 
ce, zeytinde kalite 
artacak, ürün değeri
ni bulacak. Gemlik 
zeytinini 5 yıldızlı 
hale getirmeyi düşü 
nüyorum. Bir de Mar 
marabirlik’e alterna 
tif 5 yıldızlı bir yeni 
zeytin kooperatifi 
kuracağım. Küçük 
esnafı bir çatı altında 
toplayıp, sermayele 
rini birleştirip, 
bakkallar için BAK- 
BİR’i kuracağız. 100 
esnaf biraraya gelse, 
büyük sermayeleri 
olur. Ayrıca kendi 
işyerleri de kapan
madan çalışmaya 
devam edecek. Halk 
ta bunların açtığı 
yerlerden ucuz mal 
alacak. Her ayın ilk 
haftasında halk günü 
düzenleyeceğim. 
İnşaat sektörünü 
canlandırıp, işsizliği 

azaltacağım. 
Fabrikalara fıskiye 
yapmalarını istemek 
yerine, Sibel Çan’a 
para ödetmek yerine 
bir kaç işçi almasını 
isteyeceğim.
Çünkü bu fabrikalar, 
Gemlik’in havasını 
suyunu, doğasını 
kirletiyor. Pisliğini 
biz çekiyoruz. Hiç 
olmazsa buralarda 
çalışanlar bizim 
çocuklarımız olsun 
diyoruz. Gemlik’e 
TOKİ getireceğiz 
ama bu şekliyle 
değil. TOKİ herşeyini 
işçisini bile dışarı
dan getiriyor. 
TOKİ bizim 
istediğimiz gibi 
çalışırsa, biz 
TOKİ’yi Gemlik’e 
getiririz. Gemlik’e 
faydası olmayan 
TOKİ ile çalışmayız. 
Yeni Mahalle’nin 
yoksul semtlerinde 
TOKİ ile yeni 
kentsel projeler 
yapmayı düşünü 
yoruz. Ayrıca, ucuz 
arsa üretip, vatan
daşa kendi evini 
yapma imkanı 
sağlayacağız. 
Ruhsat harçlarını 
indireceğiz^ 
Kapalı pazar yeri 
yapacağız.
İçinde kreşi olan, 
tuvaleti olan, 
suyu olan bir 
pazar yeri. 
Terme otel yenisi 
yapılana kadar 
acilen işletmeye 
açılacak. 
Balıkçı Barınağı 
genişletilecek. 
Gemlik İskelesi 
büyütülüp, yat 
limanı ve küçük 
tekneler için 
barınak olacak.

Büyük Kumla içme 
suyu projesini 
BUSKİ ile birlikte 
hızlandıracağız. 
Büyükşehir’i hareke 
te geçireceğiz.
Turizme önem verip, 
çalışan halkın 
dinlenmeye ihtiyacı 
var. Trilye’den 
Arm utlu’ya karşılıklı 
sefer yapan 
deniz taşımacılığı 
kurup; işleteceğiz. 
İnsanlara alternatif 
hizmetler sunacağız. 
Otobüs terminalin
den Gemlik içine, 
Gemlik içinden 
terminale otobüs 
işletmecilerince 
ücretsiz araç 
koyduracağız.
Bursa otobüsleri, 
terminalden 
kalkacak.
Kadri Güler: 
Hukuk Fakültesi’nin 
Bursa’ya taşınması
na ne diyorsunuz? 
Engin KÖKÇAM : 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’ten taşınma 
sına kesinlikle karşı 
yım. Termik santral 
kurulmasına da 
karşıyım. Hukuk 
Fakültesi’nin kaldınl- 
maması için imza 
kampanyasına 
destek veriyoruz. 
Gemlik’te kalmasını 
istiyoruz.
Kadri GÜLER : 
29 Mart yerel 
seçimlerinde 
kimi şanslı 
görüyorsunuz? 
Engin KÖKÇAM : 
Bu seçimler, 
sürpriz seçim 
olacak. Vatandaşın 
oyunu cebinde 
görenler, hüsrana 
uğrayacak.
Kendini birinci 
Han eden partiler, 
sandıktan üçüncü, 
dördüncü olarak 
çıkarlarsa hiç 
Şaşırmasınlar. 
Neticede bu seçim
lerde bir yarıştır. 
Kimse vatandaşın 
oyunu cebinde 
sanmasın, 
ipotek koymaya 
kalkmasın, 
yönlendirmeye 
de çalışmasın. 
Kazanacak bir 
kişidir. Gemlik 
için kim hayırlı 
ise o kazansın. |
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Başarılı jandarmalara taMimame
İbrahim BABÜR 
Emekli PTT Müdürü

Sohbet Köşesi

Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Gemlik Jandarma 
Bölgesinde 
geçtiğimiz günlerde 
yaşanan rüşvet 
olayım suçüstü 
yaparak mahkemeye 
taşıyan Gemlik 
Jandarma Bölük 
Komutanlığında 
görevli personel 
Kaymakam Mehmet 
Baygül tarafından 
sicillerine işlenmek 
üzere takdirname 
ile ödüllendirildiler. 
Bir subay, 5 Astsu 
bay ve 4 Uzman 
Çavuş'tan oluşan 
ekibin olayı kısa 
sürede sonuçlandı 
rarak suçluların 
mahkemeye sevk 
edilmelerini

sağladık lan için 
takdirname ile 
ödüllendirildiklerini 
bildiren Kaymakam 
Mehmet Baygül, 
"Bazı personelimizi 
hatalarından dolayı 
işten el çektiriyoruz, 
bazıları hakkında 
ise soruşturma 
açıyoruz.
Başarı gösteren 
personelimizi de 
gördü ğünüz gibi 
takdirname ile 
ödüllendiriyoruz. 
Başarılı olan her 
zaman mükafatını 
alir" dedi.
Başarılı Jandarma 
personeline takdirna 
meleri Kaymakam 
lık’ta yapılan 
toplantı öncesinde 
alkışlarla verildi.

KavaoBlu’ndan hodri meydan
MHP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Mehmet

Kayaoğlu, “Tüm 
parti adaylarını 
TV'de Canlı Yayında

ELEMAN ARANIYOR
FORKLIFT EHLİYETİ 

VE SERTİFİKALI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: 10.224) 514 20 21 GEMLİK

Kayaoğlu, “Çevreme 
karşı sorumluluk 
duyarak kendimi 
yetiştirdim. Benim 
hayatımda ideoloji
lerim ön planda 
gelir. Doğruluk ve 
dürüstlükle kol 
kolayım, kimse 
hiçbir yerde aksini 
ispatlayamaz.
Ama görüyorum 
ki siyasi bir 
kirlilik yaşıyoruz. 
Geçmişin defter
leriyle yüzleşmekten 
korkanlar, geleceğe 
dair beyaz bir sayfa 
açma çabasındalar, 
bence bu beyaz 
sayfayı da haket- 
miyorlar” diyerek 
sitemde bulundu.

biraraya gelmeye 
davet ettim, 
ama kimseden 
cevap gelmedi" 
şeklinde konuştu. 
Gemlik'in dünü 
bugünü ve gele 
ceğinin masaya 
yatırılacağı bin 
proğramın seçmen 
açısından aydınlatıcı 
olacağını belirten 
Kayaoğlu, 
“Maleesef ki 
ilçemizin yönetimine 
talip olanların 
sergiledikleri bu 
duyarsız tutum 
bana düşündürücü 
geliyor” dedi.
15 yıldır aktif 
olarak siyaset 
yaptığını belirten

Denizimi istiyorum...
Yıl bin dokuz yüz kırklardaydı. Harp denilen yan 

gın yurdumun hudutlarını aştı, aşacaktı. Esen yel 
ler barut kokusu, kan kokusu taşırdı, gün boyun
ca; Marmara'nın alt körfezine sığınmış Gemlik'i 
mize. Nüfusu 10 000 bile yoktu o sıralar.

Harp nedeniyle, kazamıza koşulu top taburu ile 
askeri hastane konuşlanmıştı, böcekhane (İpekbö 
ceği bakılan bina) denilen dört beş katlı, geniş 
sofalı binalara. Zemin katlar top çeken katanalara 
(normalden büyük at) atlara, katırlara tavla; üst 
katlar askerlere koğuş yapılmıştı. Askerlik dört yıla 
çıkarılmıştı. Gençler, eh silah tutanlar, askere alın
mıştı. Tarlalar işlenemiyordu. Yokluk, açlık, sefalet, 
yamalı giysiler, parçalanmış ayakkabılarla dolaşan 
insanların üstlerinden akıyordu. Ekmek, şeker kar 
ne ile satılırdı. Ağır işçilere günlük bir ekmek, ka 
dm ve çocuklara yarım ekmek veriliyordu. Çok şey 
karaborsa idi. Tirya kiler kavrulmuş arpa ve nohu 
tu öğüterek kahve; kekik, ıhlamur, adaçayını kuru 
üzümle çay yerine içerlerdi.

Askeri hayvanların yemleri toplanan dut, çınar 
yapraklarıyla çoğaltılmaya çalı şılırdı. Askerlerin 
bir çoğu, fırından karne ile on kuruşa alınan ekme 
ği, (tayını) bir liraya, bekleşen insanlara satarlardı. 
Evlerde kahvaltı için ekmek bulunmadığından, işe 
gidecekler sabahın, kör karanlığında fırının önünde 
bekleşir, itiş kakış arasında karneli ekmeklerini 
alırlardı.,

Kasvetli günlerin, ferahlatıcı saatleri de olurdu 
bazen. Askerler, şirin kasabamıza hareket, canlılık, 
hastalarımıza doktor bolluğu getirmişti. Askerlerin, 
atları suya götürürken, her gün ellerinden kurtu
lanlar olurdu. Atlar sokaklarda delkmişçesine koş
manın tadını çıkarırlardı. Korkup önlerinden kaçan
lar, peşinden yakalamağa koşanlar, ayni Ispanya’
da sokağa salınan boğaların önündeki insanların 
korku, coş ku dolu festivalini yaşarlardı.

Sokak lambaları, koyu renkli boya ile karartıl 
mıştı. Askeri binaların, birçok camı sazla örülüp 
kapatılmıştı. Ev ışıklarının dışarıya sızması, siyah 
perdelerle önlenmişti. Eğer perdeniz aralık kalmış 
sa, gece bekçisi kapınızı çalar ışığınız sızıyor, 
söndürün derdi.

Komşularımızdaki ateşin dumanı dahi bizleri 
bunaltmış, boğazımızı tıkamış, nefes almakta güç 
lük çeker hale getirmişti.

İşte o olumsuz koşullarla boğuştuğumuz gün
lerde, en büyük yardımı bu gün kıymetini biçeme 
diğimiz DENIZ'den görmüştük. On yaşındaki çocuk 
dahi ağ ipliği ne bağladığı oltayla evine bir iki kişi 
yi doyuracak balık tutabiliyordu. Ağabeyim sütü 
sattıktan sonra güğüme doldurduğu balıkları eve 
getirdiğinde, babamın kendisini azarladığını hatır
lıyorum. Balık tutma uğruna okula gitmemişti. 
Balıkçılar, manyat veya irip denilen ağlarla balıkları 
sahile çekerlerdi. Balık o kadar boldu ki, ağların 
torbaları görülmeyene kadar balıkla dolardı. Ağ 
çekimine yardım edenler koca mendillerini uçların 
dan karşılıklı bağlayıp balık doldururlardı. 
Balıkçılar, ağlara saplanmış balıkları tek tek çıkar- 
maktansa ağları silkeleyerek, temizlerlerdi. Etrafa 
saçılan balıkları halk kapışır, bulabildikleri kaplarla 
evlerine taşırlardı.

Ekmek bulamadığımız o günlerde, mutfağımız
daki siniden kızartılmış balık eksik olmadı diye
bilirim. O nar gibi kızarmış, çıtır çıtır balıklar, açlık
tan guruldayan midemizin çığlığını bastırırdı. 
Maalesef, denizlerin kirliliğinden, ne balıkların çeşi 
di, ne de bolluğu, bereketi kaldı günümüzde.

Şuna inanıyorum ki, körfezimizi, temizliğine ka 
vuşturursak, bizlere o bereketi yeniden sunacak
tır. SEÇİLECEK BELDEMİZ BELEDİYE BAŞKANI- 
NA SESLENİYORUM. Denizimizin temizliğini milli 
ve ulvi vazife kabul edin, büyük azim ve gayretle 
başarmağa çalışın. Sizden çocukluğumun günleri
ni süsleyen doğal akvaryumu, temiz denizi genç 
nesillere bırakmak üzere geri istiyorum. Sağlıklı 
günler dileğimle.

Not: Askeri atlar her gün saat 15.00 sıralarında, 
yanan Atatürk İlkokulunun kuzey köşesinde, mer
mer tomruktan oyulmuş çeşme yalağında sulanır 
dı. O yalak, daha sonra işlenerek parktaki Atatürk 
heykeline şimdiki kaide yapıldı.
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Seyfettin ŞEKERSÖZ 
Bursa Verem Savaş 
Derneği Gemlik 
Şubesi Başkanı 
Sevgin Arseven 
ile yönetim kurulu 
üyeleri Hasan Türe 
ve Aynur Arslan, 
derneklerine 
projeksiyon 
makinesi ile 
bilgisayar hediye 
eden Belediye 
Başkanına 
teşekkür ettiler.
Gemlik'in yanı sıra 
Orhangazi ve 
İznik'teki verem 
hastalarına da 
çeşitli yardımlar 
yapan der neğin, 
hastalığın evle re 
gidilerek bireylere 
yakından tanıtılması 
ve önlemin daha 
iyi alınması için 
projeksiyon makinesi 
ile bilgisayara 
ihtiyaçlarının 
olduğunu söyleyen

Dernek Başkanı 
Sevgin Arseven, 
Başkan Turgut'a 
çiçek vererek

teşekkür etti.
3 bin 500 lira değerin 
de olan projeksiyon 
makinesi ile bilgisa

yarı teslim adan 
dernek yöneticileri 
hastalar adına 
teşekkür ettiler.

KALE 
ARKASI
Seyfettin 
ŞEKERSÖZ

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€ 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 TL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 60.000 TL
Balıkpazan Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- TL

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 
_______ 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-TL 

Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL
K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 TL 
UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA 
trFpYexAdoğalgazli 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

Sahalarımız sos veriyor...

Nüfusu 90 bini geçen Gemlik'te amatör 
futbolun faydalanacağı bir sahanın olması 
ne kadar acı olsa da ilgisizlik bir gerçek.

Uzun yıllar amatör kümede,maçların 
oynandığı Umurbey sahasının yaklaşık 3 
yıldan bu yana atıl durumda bırakılması 
ilgisizliği gözler önüne seriyor.

Mevcut sahamızda 30 günde yaklaşık 20 
maç oynanıyor ve sahanın ölmesine maç 
verenler göz yumuyor, dahası Milli eğitimin 
yıldızlar ve gençler maçlarının da aynı 
sahada oynatılması sahanın ölümünü hız
landırıyor.

Şimdi önce Umurbey Sahasına bir göz 
atalım, burada neden maç oynanmıyor. 
Saha zemini çok iyi, ancak soyunma yer
leri ve duşlar girilecek gibi değil, hal böyle 
olunca da maç verilmiyor.

Bu Gemlik için büyük bir kayıp, bunu 
sorunu çözmek için yerel yönetimin ne 
yaptığını bilmiyoruz ancak bir şey yap
madığı anlaşılıyor.

Gelelim çok arzu etmemize rağmen bir 
türlü amatör futbola açılamayan Kumla 
sahasına. Sahanın zemini zamanında çok 
iyiydi ve modern soyunma odaları da 
yapıldı, ancak üst kısımdan yağışlı 
havalarda yağmur suları sahaya airdiği 
için yerel yönetim tarafından set görevi 
yapacak bir duvar yapılmadı.

Gemlik'in bir üçüncü sahası ise tam bir 
muamma görüntüsünde.

Zamanın Bursa valisi Orhan Taşanlar’ın 
Cumhuriyetimizin 75. yılı kutlamalarında 
her köye bir saha programı içinde gidilen 
Kumsaz'daki saha bozuntusu yeri çok 
beğenmişti ve doldurularak drenajı yapılıp 
saha haline dönüştürülmesini istemişti.

Her şey yapıldı, sananın drenajı ile 
soyunma odaları da yapıldı ancak uzun 
süre bu odaları vatandaşın biri ev olarak 
kullanmıştı. İlçe Spor Müdürlüğü ile 
Gencali muhtarlığı arasında kalan saha 
daha sonra Gencali'nin Gemlik'in mahalle
si olmasıyla belediyeye geçti, düzenleme 
yeniden yapıldı ancak bir türlü maçlar 
oynanamadı, saha sadece antrenman 
sahası görevini sürdürdü.

Şimdi bütün bunlar göz önüne alındığın
da mevcut sahanın bir süre sonra neredey 
se kullanılamayacak duruma gelmesi kime 
yarayacak. Yağmurlu havalarda adeta bir 
balçık konumuna geliyor, futbol oynamak 
zorlaşıyor fakat sahanın ölümü de hızlanı 
yor.

Sahanın hemen bitişiğindeki alan beledi 
ye tarafından kamulaştırıldı, burası da 
antrenman sahası olarak dolduruldu. Bura 
sının gelecek belediye başkanı tarafından 
büyük sahaya bitişik yan duvarlarının 
yıkılarak eninden genişletilmesi ve en azın
dan 65-90 ebadında bir saha yaratılarak 
soyunma odalarıyla birlikte sentetik bir 
saha kazanılabilir.

İşte o zaman Gemlik'te saha sıkıntısı 
çekilmez.

İnşallah gelecek belediye bu işi çözer..

m
 Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım E sınıfı ehliyetimi, SCR 
belgelerini, Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım nüfus cüzdanımı, 

SSK Kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. MUSTAFA SAĞLIK

MMa 
tiiliiwiiW 
Kriz yurt dışında eği 
tim görmek isteyen 
öğrencilere yaradı. 
Ailelere yük olmadan 
bedava lisans ile dok 
tora yapmak, dil öğ 
renmek artık 
mümkün. Daha iyi bir 
gelecek için yurtdı 
şında okumak iste 
yen öğrenciler, kriz 
sebebi ile işleri dur
gunlaşan veya iş siz 
kalarak bu dönemde 
kariyerlerine yatırım 
yapmayı düşünenler 
için fırsat kapıları 
açıldı... Krizde büyü 
yen tek sektör olan 
yurt dışı eğitim sek
törü, uluslararası 
okulları harekete 
geçirdi. Kriz yüzün
den Amerika ve Av 
rupa eğitim kurum
lan taksitli ödeme 
ile öğrenci almaya 
başladı. Hatta Ameri 
ka'da taksitli MBA 
programları bile su 
nuluyor. Yabancı dil 
okulları, kayıt yap
tırdığınız süre ye ek 
olarak hediye eğitim 
süresi imkanı tanı 
yor. Bazı okullarda 
yüzde 30'a varan 
ındirirnler mevcut. 
Almanya'da bedava 
lisans, Estonya'da 
doktora, İngiltere de 
yüzde 80'e varan 
kısmi burs olanak 
lan, yurt dışında 
eğitim alma hayali 
kuranları bekliyor.

KAYIP 16 ZS 988 plakalı aracımın ruhsatını 
kaybettim. Hükümsüzdür. 

AYDIN SAĞLIK

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Otomotivciler 
î_ • ■■*"mi •• ££ 

Nisan’fla zam yapacak
Hükümetin aldığı 
ÖTV indirimi kara 
rımn ardından stok
ların büyük ölçüde 
tükendiği otomotiv 
sektöründe, zam 
hazırlığı var. 
Hükümetin aldığı 
ÖTV indirimi kara 
rının ardından 
stokların büyük 

ölçüde tükendiği 
otomotiv sek
töründe, yeni 
üretilecek ve 
ithal edilecek 
otomobillerin 
kur farkından 
dolayı Nisan 
ayından itibaren 
zamlı satılacağı 
belirtildi.
Ekonomide 4. 
tedbir paketi 
kapsamında yapılan 
ÖTV indirimi 
dolayısıyla, otomo
tiv sektöründeki 
stoklar neredeyse 
tükendi. Stokların 

-erimesiyle yeni 
üretilecek veya yurt 
dışından getirilecek 
otomobillerin fiyat
larına Nisan ayın
dan itibaren kur 

farkının yansıtıla
cağı ifade edildi.

Göral Plaza Genel 
Müdürü Nezih 
Allıoğlu, yaptığı 
açıklamaca, 
ÖTV indiriminin 
ardından bayiler 
deki ve show- 
room’lardaki 
araçların büyük 
kısmının satıldığını 
söyledi.
"1 ayda sattığımız 
aracı, 3 günde 
sattık" diyen 
Allıoğlu, bu 
konuda herkeste 
bir beklenti 
olduğunu gördük
lerini belirtti. 
Piyasadaki bu 
beklentinin 
otomotiv sektörünü 
sıkıntıya sok
tuğunu, yapılan 
ÖTV indiriminin bu 
beklentiyi ortadan 
kaldırdığını ve 
satışları artırdığını 
anlatan Allıoğlu, 
indirimin 3 aylık 
oluşunun da isa
betli bir karar 
olduğunu kaydetti.

•

" ’ HAYVANLARIMIZI SEVELİM, KORUYALIM....

ELEMAN ARANIYOR
O. r '

Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. ITO. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO YIKflMfl

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

24 Mart 2009 Salı 
ÂHSEN ECZANESİ 
İstiklal Cad. No: 113 

Tel: 513 01 33 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
FJ'"IIITİaff??W ABONE OLUN-Al1! . MmiS OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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. 51Ş10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Mürf. 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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

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

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı ' 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
METRO 5131212
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

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

OTORÜS

Şehirlerarası ’261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 5-13 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BPGaZ 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

B 
E 
B 
1

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Halet.. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocafiıı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 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 işlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı İşi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
p. eıeulK'te im eOeiOK siyasi şazktml ■ >

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3313 
FİYATI: 50, Kr. (KDV Dahil) 

Sahibi: Kadri GÜLER 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Serap GÜLER 

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

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

Matbaacı ı k-Yay ı ncı 11 k-Reklam cılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:3/B GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IIIIMIIİİİ
VENÜS SİNEMASI 
GÜNEŞİ GÖRDÜM 

H.30-14.00 
16.30-19.00-

21.15 
RECEP İYEDİR 2 

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



vemaı Ayam AYBtY —
AK PARTİ GEMLİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AK PARTİ
DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için

İBİZ
• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 

YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ «RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ •HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ

PARTİSİ

spgemlik.org

_ ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ
11 B RB DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM
BBBB BC B K ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
■I BB B B B M HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİKTE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

GemlikKSrfez
Kuruluş:1973

ONCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
25 Mart 2009 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

Gemlik’te en çok tıklanan gazetemizin sitesi iki gündür bilinmeyen kişilerce engelleniyor

imemeı sitene salcıma ıgraiı
Gemlik Körfez Gazetesi’nin haberlerini tüm dünyaya yayan internet sitemiz www.gemlikkor- 

fezgazetesi.com iki gündür saldırıya uğradı; Sitemize halkımızın yurt içi ve yurt dışından gösterdiği 
yoğun ilgi giderek artarken, önceki gün okuıianmızdan gelen telefon ve maillerle sitemize 
giremedikleri duyuruldu. Sitemizi kuran Gemlik Web Tasarım tarafından yapılan incelemelerde, 
sitemizin bilinmeyen kişiler tarafından otomotik hostlarla siteyi yormaya çalıştıkları saptandı. 
Önceki gün yeniden faaliyete geçirilen sitemiz, dün yine saldırılar karşısında siteye şifreli giriş gibi 
bir engelleme ile karşı karşıya kaldı. Saldırılara karşı araştırmalanmızı sürdürerek, okurlarımıza 
haberlerimizi ulaştıracağız. Sitemizde alınan önlemlerden sonra, yayınımıza devam edeceğiz.

Güne Bakış
' ' 1 • ______ -

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Sanal saldırıya uğradık...
Aklıma herşey gelir de internet sitemize saldın 

lacağı gelmezdi.
Gemlik’te en çok izlenen internet sitelerinin ba 

şında gazetemizin sitesi gelmektedir.
Okurlanmız iki gündür internet gazetemize

Seçmene yaz saati uyarısı
Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart’ta saatlerin bir saatileriye 
alınması nedeniyle seçmenleri uyardı. Haberi sayfa 2’de

erişemiyor Devamı sayfa 8’de

Kadri Gülerin bugünkü konuğu CHP Belediye 
Başkan adayı Fatih Mehmet Güler... 5. sayfada 

tultHiMiff Milimi 
MitiııiıımııiiHKiir «O»

Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkor-fezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Buluşma
Gürhan ÇETİNKAYA /

Gelişen insan.... /

Sanat..
Bilim..
Eğitim olmazsa olmaz gelişmişlik para

metreleri..
Yaşam biçimini de..
Seçme yeteneğini de olumsuz ya da 

olumlu yönde etkiliyor..
Çamurlu bir sokakta, güneş girmeyen, 

kaçak ve küçük bir evde oturan insanın 
tek derdi yaşayabilmektir.

Okumaz..
Araştırmaz..
Sorgulamaz..
O insan..
Ya lanet eder yaşama ya da şükreder..
Her iki halde de tüm enerjisini mevcut 

durumunu korumak için harcar.
Ergenekon..
Cumhuriyet..
İnsan hakkı..
Hukuk çök da umurunda değildir.
Evet onun umurunda değildir ama biri- 

lerininmerceğindedir..
; ^Bölücüler ve dini her şeye alet edenler 

yurttaşın sosyo ekonomik düzey geri
/ligiyle çok yakından ilgilenirler..

Iştedikleri zemin ellerinin altındadır..
O zemin de yoğun ve sabırlı bir çalışma 

ile emellerine ulaşmak için sürekli 
“zehirli tohumlar” ekerler.

Gün gelir öfke, kin ve sabırla sulanan 
tohumlar çiçek açar..

Yöreye zehir saçarlar.
O zaman..
Birlik te..
Bütünlük de...
Üniter devlet yapısı da tahrifata uğrar.
Artık itişme ve inatlaşma, bölme ve 

• parçalama ortamı oluşmuştur, 
Ülkeyi sevmeyenler..
Sistemle zoru olanlar..
Hukuku takmayanlar..
Toplumsal gelişmeye değer vermeyen

lerin sayısı sürekli artar..
Onun için..
Belediye seçimleri önemlidir.
Başkanın ve takımının çağdaş ve uygar 

yapısı ve iyi niyetli çabalarıyla
Gerçekleştirilen insan odaklı yerel pro

jeler toplumsal kaliteyi yükseltecektir.
İnsanın insanca ve hak ettiği ortamlarda 

yaşamasına olanak sağlayacaktır.
Yerel yönetici kent insanını; “hak ettiği 

biçimde yaşamasına” olanak sağlayacak 
donatılara kavuşturmakla yükümlüdür.

Bugüne dek birkaç zorunlu yatırımın 
dışında zaman ve para yitirilmiştir.
Aysbergin görünmeyen yüzünde durum 

görünen yüzüne göre daha vahimdir.
İlk yapılacak iş insanları planlı, kaliteli, 

çamursuz, aydınlık ve sıcak mekanlara 
kavuşturmaktır.

İşte o zaman insan, insan olduğunun 
farkına varacak yüzüne tatlı bir 
“gülümseme” yayılacaktır.

Ödül hekleyenler nasihat allı
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Belediye Meclisi’nde 
yıl sonu itibariyle 
geçtiğimiz 
yıllarda başlatılan 
"Başarılı personele 
para ödülü" bu yıl 
yine gerçekleşmedi. 
Belediye Meclisi’nin 
önceki gün 
yaptığı olağanüstü 
toplantıda konuyu 
yeniden gündeme 
taşıyan Plan 
Bütçe Komisyonu 
Başkanı Murat 
Yavuz, isim 
vermeden yaptığı 
konuşmada 2008 
yılı içinde Gemlik 
Belediyesinde 
başarılı çalışmalar 
yapan personele 
yönelik para ödülü 
meclis üyeleri 
tarafından her 
personele belirli 
miktarda yapılması

olarak uygun görül 
meşine karşılık 
yine kabul edilmedi. 
Geçtiğimiz yıl 
Belediye Mali 
Hizmetler Müdürü 
Ahmet Dedetürk'e 
layık görülen ancak 
bir türlü ödenmeyen 
para ödülünün yanı 
sıra ikinci kez 
yeniden meclise 
taşınması dikkat 
çekti.
Geçen yıl Denetim 
Komisyonu 
üyesi olan Murat 
Yavuz'un "Ahmet 
Dedetürk'ün 
düzenli çalışmaların
dan dolayı bir maaş 
ücretle Ödüllendiril 
mesi" diye önerdiği 
önerge mecliste 
görüşülerek 
oy birliği ile 
kabul edilerek 
uygulanması için

Belediye Meclisince bir maaş tutarında 
para ödülü ile ödüllendirilen Ahmet 

Dedetürk, para ödülünü alamadı
başkana yetki 
verilmişti. Karar, 
Büyükşehir 
Belediyesinde de 
onaylanmasının 
ardından Gemlik 
Belediyesi’ne 
iletilmesine 
karşın para 
ödülü bir türlü

verilemedi.
Aynı konunun 
gerçekleşmemesine 
karşın yeniden 
meclise gelmesinen 
"Zaten uygulan 
mıyor neden 
meclise getiriliyor" 
denerek tepki 
gösterildi.

Seçmene ııaz saati uyarısı
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK), oy 
verme gününde 
saatlerin bir saat 
ileri alınmış olacağı 
konusunda 
seçmenleri uyardı. 
Doğudaki 32 ilde 
07.00-16.00, diğer 
illerde 08.00-17.00 
saatleri arasında 
oy kullanılacak.
Yaz saati uygulama

sına, 29 Mart Pazar 
günü 03.00'de 
saatlerin bir saat 
ileri alınmasıyla 
geçilecek.
YSK yetkilileri, 
uygulamanın oy 
verme günü olan 
29 Marta denk< 
gelmesi nedeniyle 
seçmenleri saatlerini 
ayarlamaları 
konusunda uyardı.

YSK yetkilile ri, oy 
verme saatle rinin 
yaz saati uygula
ması dikkate alı
narak düzenlendiği
ni belirtti. YSK'nm 
kararına göre, Adıya 
man, Ağrı, Artvin, 
Bingöl, Bitlis, Diyar 
bakır, Elazığ, Erzin 
can, Erzurum, 
Gaziantep, Giresun, 
Gümüşhane, Hak

kari, Kars, Malatya, 
Kahramanmaraş, 
Mardin, Muş, 
Ordu, Rize, Siirt, 
Sivas, Trabzon, 
Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, 
Batman, Şırnak, 
Ardahan, İğdır ve 
Kilis'te oy verme 
07.00'de başlayacak 
ve 16.00'da sona 
erecek.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

SATILIK BURSA ASFALTINA SIFIR JANDARMA KARŞISINDA TERSANE 
_ _ _ _ HATIR11724 M2 İMARLA ARSA SAHİBİNDEN SATILIKTIR.
ARSA 0 532 54739 67

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN ‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


25 Mart 2009 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 3

Seyhan Aydın, belediyenin arsasına kıyak yaptığı iddialarını yalanladı

"Yol kıyak değil”
Geçtiğimiz günlerde, 
gazetemizde ' 
yayınlanan bir 
haberde iş adamı ■ 
Seyhan Aydıh’â 
ait Bursa Karayolu 
Gemlik dönüşündeki 
arsasına Gemlik 
Belediyesi tarafın
dan özel yol açıldığı 
haberi Seyhan 
Aydın tarafından 
doğrulanmadı. 
Seyhan Aydın, 
arsasına Belediye 
tarafından açılan 
yolun imar planında 
bulunduğunu, 
çevrede diğer 
zeytinliklere de 
giden imar yollarının 
da yine belediye 
tarafından açılarak, 
vatandaşların 
hizmetine sunul
duğunu söyledi.
Gazetemizi bulun
duğu Ayvalık’tan 
telefonla arayan 
Aydın, haber 
üzerine üzüldüğünü, 
Gemlik Belediye

toMttalıroıaMı
Seyfettin ŞEKERSÖ?

Uzun zamandır 
Gemlik'te yaşanan 
bankamatik 
dolandırıcılığının 
peşini bırakmayan 
İlçe Emniyet 
Müdürlüğü asayiş 
ekipleri, bankaların 
önlerinde yaşlılara 
yardım etmek 
bahanesiyle emekli 
kartlarını alan 
bir dolandırıcıyı 
yakaladı.
Edinilen bilgiye 
göre, D.A. (55) ‘ 
isimli şahıs, 
İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan 
ve emekli maaşı 
ödeyen bir 
bankanın önünde 
pusuya yatan j 
polis ekiplerini 
atlatamadı.
Bir şahsın sürekli 
değişik bankalara 
girerek para 
çekmekte zorluk 
çekenlere yardımcı 
olmak istediğini 
ve şifrelerini 
öğrendiği kartları 
sahiplerine 
para yok diyerek 
iade ederken, 
üzerinde bulunan

Başkanının 
kendi şahsına 
bu tür. bir kıyak 
yolu açamayacağını 
herkesin bildiğini, 
haberle ilgili 
yanlış bilgi 
veren kişileri 
kınadığını söyledi. 
Seyhan Aydın, 
kendi arazisindeki 

başka kartları 
verdiğini tespit 
eden polis ekipleri, 
dolandırıcılık yaptığı 
anlaşılan şahsı 
suçüstü yakaladılar. 
Yakalanacağını 
anlayan D.A.'nın 
üzerinde bulunan 
çeşitli bankaların 
kartlarını atmasına

açılan yoldan 
çıkan hümüslü 
toprakları da 
Gemlik Belediye 
si’ne verdiğini, 
stabilize olarak 
açılan yola daha 
sonra 20 bin lira 
masraf yaparak, 
mıcır döktürdüğünü 
söyleğj. .

rağmen yakalanmak
tan kurtulamadı.
Göz altına 
alınarak karakola 
götürülen D.A.'nın 
Yalova ilinde 
ikamet ettiği öğre
nilirken Gemlik dışın 
da Gebze, İnegöl ve 
İstanbul Kasımpa 
şa'da da aynı

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

Konunun
Gemlik kamuoyu 
tarafından yanlış 
anlaşılmaması 
için haberin 
düzeltilmesini 
isteyen Aydın, 
şahsını kötülemek 
isteyenlere fırsat 
vermeyeceğini

«söyledi.

Masal bitti....
Zafer sarhoşluğu ile kıyamete kadar par

tilerini yaşatacaklarını söylüyor, böbür
leniyorlardı..

Dinleyeni etkiliyor, egolarını tetikliyor- 
du..

Vatanını seven çocukları da üzülüyor
lardı...

Masal bitti.. Kara göründü..
“Bir lokma -bir hırka kültürüyle” büyü 

müş olanlar bile kendilerine ihanet ederek 
iktidara gelenler gibi düşünmeye, onlar 
gibi yemeye, ciplerine onlar gibi binmeye, 
ihalelerde devleti soymaya; “Müslüman 
zengin olmalıdır, gerekirse Deniz fenerini 
de soymalıdır.” demeye başladılar..

Masal şuydu; İkinci dünya savaşından 
sonra imparator ülke olmaya soyunan 
Amerika, parası “Dolar” ile dünyayı yönet
meye başlamıştı..

Daha çok tüket. Gücünden çok büyü.. 
Ölenler ölsün, aldırma.
Devleti parça parça sat.
Sen sadece keseni düşün..
Masal buydu..
Amerikanın uşakları da aynını yaptılar.. 
Geldik 2008 ze...
En borçlu ülke Amerika idi..
2 trilyon dolar rezervi olan çalışkan Çin 

borç veriyordu.. -------------r
Bu hızla Amerika petrol için her yere 

saldırıyor, ılımlı İslam adıyla yeni hükü 
metler kuruyordu.

Kriz patlamasa İran’a saldıracaklardı.. 
Balon çok şişmişti..
Amerikan kapitalizmi üretimden ayrı bir 

finans sistemi geliştirmiş, bu sistem üre
timin üstünde, gösterişli, tüketiciyi azdı 
rarak, şirket yöneticilerinin çakalhkları ile, 
banka sahiplerinin ahlaksızlıklarıyla 
şiştikçe şişmişti.

Sistem; kendi özünden, kendi canından 
-kanından, kendi kurdunu yaratmıştı...

Canavar sahibini yiyordu..
Tıpkı film olan Frankeştayn gibi..
Masal acı sonla bitiyordu..
Karınca gibi çalışıp, bu masallara kula 

ğını tıkayıp, parası olan ülkeler (Çin gibi) 
ayakta kalıyor, masalarla halkını uyutan, 
borçlu ülkeler (Türkiye gibi) perişanlık 
içinde genç işsizlerinin acısı içinde 
kıvranıyordu..

Türkiye’yi yönetenler bu “Biten masalı” 
halkına yine masallarla anlatmaya çalışı 
yor, kendi tuzları kuru olduğu için yeni 
mavallarla halkını uyutmaya çalışıyor.

Ey Allahım; ne zaman doğruları duyabile
ceğiz, dürüst günleri bizlere tez göster..

Amin...f

suçlardan sabıkası 
olduğu ileri sürüldü. 
Üst aramasında 
ceplerinden yaklaşık 
7 bin TL para çıkan 
D.A. sorgusundan 
sonra Adliye'ye 
sevk edildi. Yapılan 
duruşmada, şüpheli 
D.A. mahkemece 
serbest bırakıldı.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’liler, Kumla’da ikinci seçim bürosıiBuOçtı, HukukFaküfte^r’riiri Bti/sa’ya taşınmamasına desteK sözü verdi

•‘Hukulı fatültesrnin Bursa'na lasınmasına iâı rermeııeceâir

CHP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Fatih Güler ile CHP 
Bursa Milletvekili 
Abdullah özer, Gem 
lik Üniversitesi Yap 
tırma Yaşatma Der 
nek Başkanı Hasan 
Başaran ile birlikte 
yaptıkları açıklama
da, “Hukuk Fakül 
tesi'nin Bursa'ya 
taşınmasına izin ver
meyeceğiz" dediler. 
CHP Bursa Milletve 
kili Abdullah Özer, 
Gemlik'te kurulacak 
olan Denizcilik Fa 
kültesi’nin adının 
1926 yılında 
Atatürk'e suikastten 
yargılanmış ve şai 
beli biçimde beraat 
etmiş olan Necati

Kurtuluş adının AKP' 
li meclis üyelerinin 
oylarıyla meclisten 
geçtiğini, şimdi de 
sinsi bir biçimde 
hayırsever işadamı 
Asım Kocabıyık'ın 
büyük katkılarıyla 
Gemlik'teki Yerleş 
ke’de kurulmuş olan 
Hukuk Fakültesi'nin 
Bursa'ya alınmak 
istendiğini, buna 
CHP olarak karşı çık
tıklarını ve Gemlik 
Üniversitesi Yaptır 
ma ve Yaşatma Der 
nek Başkanı Hasan 
Başaran ve Gemlikli 
ler’in bu haklı müca 
delelerini sonuna 
kadar destekledik
lerini söyledi.
Mudanya'da açılmış 

olan Güzel Sanatlar 
Fakültesi'nin de kısa 
süre önce Bursa'ya 
kaydırıldığını, benzer 
şekilde AKP'nin Bur 
salı Bakanı tarafın
dan kısa süre önce 
yapılan açıklamada 
Gemlik'te Teknik 
Üniversite kurula
cağı vaadiyle Gemlik 
halkının kandırılarak 
elindeki Hukuk 
Fakültesi'nin alın
mak istendiğini, 
buna sonuna kadar 
karşı çıkacaklarını, 
ayrıca iktidara geldik 
lerinde, Gemlik Asım 
Kocabıyık Ûniversi 
tesi'ni kuracaklarını 
ve Denizcilik Fakül 
tesi'nin adından 
Necati Kurtuluş’u

değiştireceklerini 
söyledi.
Basın açıklamasının 
ardından Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler, öncülüğünde 
aralarında meclis 
üyesi adaylarının da 
bulunduğu yaklaşık 
yüz kişiden oluşan 
CHP'li grup, Kumla 
köyiçi ve sahildeki 
evler ile esnafı 
kapı kapı gezerek, 
vatandaşlarla 
selâmlaştılar.
Kumla’da yaşlı bir 
teyzenin "kedimin 
oyu bile sizin" sözü 
dikkat çekerken 
diğer bir köylü kadı 
mn "bir dene girsin 
bin dene olsun" 
temennisi CHP'lileri 

güldürdü. CHP 
Gemlik İlçe Yöneti 
mi, ayrıca Kumla sa 
hilindeki ikinci seçim 
bürosu Milletvekili 
Abdullah Özer'in de 
katılımıyla açıldı. 
KALELI’YE 
KADINLARDAN 
BÜYÜK İLGİ ~ 
CHP Büyükşehir 
Belediye Başkan 
adayı Sena Kaleli, 
Nilüfer Belediye 
Başkan adayı Mus 
tafa Bozbey dün gel 
diği Gemlik'te kadın
ların ilgi odağı oldu. 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Güler ve İlçe Baş 
kanı Cem Güler'in 
de il genel meclisi 

ve belediye meclis 
adaylarıyla birlikte 
katıldığı esnaf gezisi 
gövde gösterisine 
dönüştü.
Çevre Yolu’ndan 
Orhangazi Cadde 
si’ne giren CHP kon
voyu, cadde boyun
ca alkışlanırken, 
Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Sena 
Kaleli ile Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Güler'e 
alkışlarla tezahü 
ratta bulunuldu.
Orhangazi Caddesi’n 
den İstiklal Cadde 
si’ne giren CHP’liler, 
yerel seçimlerde 
Büyükşehir ve Gem 
lik Belediye Başkan 
adaylarının tanıtım
larını yaptılar.
Çarşı Meydanı’na 
araçlı konvoyla giren 
Kaleli ve Güler, ilçe 
pazarına girerek, 
vatandaşlara 
kendilerini tanıttılar. 
Özellikle kadınların 
büyük ilgisini çeken 
Sena Kaleli, Fatih 
Güler'le birlikte 
yaşlıların ellerini 
öperek, hayır 
dualarını aldılar.

“Ramcı MP Dörtyol Kavşağı nı yapmadı”
Hisartepe Körfez 
Kıraathanesi'nde 
konuşan CHP 
Gemlik Belediye 
Başkan Adayı Fatih 
Güler, "1995 yılında 
ihalesi yapılan Dört 
yol kavşağını 7 yıldır 
yapamayan ve Meh 
met Turgut tarafın
dan yeniden ihale 
edilmesini de 
engelleyen rantçı 
AKP zihniyeti ile 
Bursa’da Gemlik 
adına üstlendikleri 
sorumluluğunu ye 
rine getirmeyenler 
şimdi hangi yüzle 
kalkıp da oraya kav 
şak yapmaktan söz 
edebiliyor?" dedi. 
Gemlik'te yaşanan 
Balık Hali’nden, 
ulaşıma, sudan, dere 
ıslahına kadar pek 
çok sorunun kayna 
ğının, Gemlik'in 
kaynaklarını 
Bursa'ya aktaran, 
ancak karşılığında 
Gemlik'e hiçbir 
hizmet getirmeyen 
Büyükşehir Yasası’nı 
çıkaran AKP iktidarı 
olduğunu söyleyen 
Fatih Güler, Gemlik ,

Küçük Sanayi Sitesi 
ile Kurtul Köyü’ne 
kadar olan asfalt 
kenarındaki zeytinlik 
alanların AKP'li 
İmar Komisyonu’nun 
önerisi ve AKP'li 
meclis üyelerinin 
kararıyla sanayi 
dışı çalışma alanına 
dönüştürülerek 
Gemlik'in değerleri 
nin iktidar yandaşı 
binlerine trilyonluk 
rantlar şeklinde 
aktarıldığını, 
Gemlik'in ise bu 
imar değişikliğinden 

hiç birşey kazanma 
dığını aksine 
çok şeyler kaybet
tiğini söyledi. 
Fakir fukara, garip 
gureba edebiyatı 
yapan AKP'nin, 
trilyonluk rantlar 
yaratan asfalt kena 
rındaki o bölgeden 
18 uygulaması kap
samında % 18 kamu 
payı alarak yandaşla 
rı ödüllendirdiğini 
ancak, alt gelir 
seviyesinde bulunan 
yoksul vatandaş 
larımızın yaşadığı 

ova bölgesindeki 18 
uygulamasındaysa 
% 40 kamu payı al 
manın hangi sosyal 
adalet anlayışıyla 
bağdaştığının mutla
ka sorgulanması 
gerektiğini söyledi. 
Olağan siyasal yol
lardan kendileriyle 
baş edemeyecekleri
ni anlayanların son 
günlerde bazı de 
dikodular yaydığını 
ve AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayının da Fatih 
Güler tarafından

İznik Gölü'nden ge 
len 18 milyon metre 
küp suyun Fatih Gü 
ler tarafından Umur 
bey'e akıtılan 1 mil 
yon metreküpünün 
davalık olduğunun 
söylendiğini, bunun 
külliyen yafan oldu 
ğunu söyledi. 
Azot Sanayii’ne gi 
den toplam 8 mil 
yon metreküplük 
suyun, 1 milyon 
metreküpünün DSİ 
ile 2004 yılında yapı 
fan protokol ile 
Umurbey'e kazan 
dirildiğini, ancak 
zeytin üreticisinin 
yararına olan bu 
durumun AKP 
tarafından Yıldırım 
Holding'e peşkeş 
çekilen TUĞSAŞ 
yöneticileri arasında 
sıkıntı yarattığını, 
çünkü Yıldırım Hol 
ding'in uzun vadede 
TUGSAŞ sınırları 
içine termik santral 
kurmak istediğini, 
bu santralin soğut
ma üniteleri için 
de bu suya ihtiyaç 
duyduğunu ve 
suyun elinden

gidebileceği endişe
siyle hem Umurbey 
Belediyesi'ne hem 
de DSI'ye dava 
açtığını ancak açtık
ları bu davanın DSİ 
ve Umurbey Beledi 
yesi lehine sonuç
landığını ve Umur 
bey Belediyesi ile 
DSİ arasındaki 
protokolün 
geçerliliğinin 
kesinleştiğine karar 
verdiğini söyledi. 
Seçim kampanyası 
boyunca gittiği pek 
çok yerde bir çok 
tanıdıkla karşılaştı 
ğını, birçok da yeni 
dost edindiğini ve 
büyük ilgiyle destek 
gördüğünü, kendi
sine "bizim çocuğu
muz" dendiğini, ya 
şam tarzı olarak da 
sürekli halkın 
içinde olduğunu 
ve halen de müte
vazı bir apartman 
dairesinde otur- / 
duğunu belirterek, 
konumu ve sorumlu
luğu ne olursa olsun 
böyle yaşamaya da 
devam edeceğini 
vurguladı.
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CHP Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, Gemlik’in her noktasında olduklarını söyledi

liilti;' Mıınlıı rantlarını hail için MMratağır
Söyleşi: Kadri GÜLER

29 Mart 2009 yerel 
seçimlerine doğru 
başlattığımız başkan 
adaylarıyla söyleşileri 
mizin bugünkü konuğu 
CHP Belediye Başkan 
adayı Sayın Fatih 
Mehmet Güler. 
Kadri GÜLER: 
Sayın Güler, özgeçmi 
şinizi anlatır mısınız? 
Fatih Mehmet GÜLER: 
22 Mayıs 1964 yılında 
Gemlik’te doğdum. Ilko 
kulu Umurbey’de oku 
duktan sonra Arif iye 
Öğretmen Okulu’ndan 
mezun oldum. Uludağ 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra Sönmez Hol- 
ding’e ait BUSTAŞ 
A.Ş.’de 1989-1998 yıl
ları arasında çalıştım. 
1993-1981 yıllarında ise 
Genel Müdür ve yöne
tim kurulu üyeliğinde 
bulundum. 1999 yılında 
siyasete atıldım. Umur 
bey Belediye Başkanı 
seçildim. İki dönem, 10 
yıl belediye başkanlığı 
yaptım. Evli ve iki 
çocuk babasıyım.
Kadri GÜLER:
Siz, ANAP’tan belediye 
başkanı seçildikten 
sonra beldeye güzel 
hizmetler kazan
dırdınız. CHP’ye 
geçmeniz CHP içinde 
sıkıntı yarattı mı? 
Bu size yansıdı mı? 
Fatih GÜLER: 
Ben, son dönem başın
da ANAP’tan belediye 
başkanı seçildiğimde, 
bir daha Umurbey’den 
aday olmayacağımı 
açıklamıştım. 2004 
seçimlerinde de birçok 
parti kendilerinin adayı 
olmamı istedi. Ama 
ben,ANAP’ı tercih 
ettim. Ve bir dönem 
sonra Umurbey’den 
aday olmayacağımı 
duyurdum. Kendime 
başka bir hedef koy
muştum. O da Gemlik 
Belediye Başkanlığıydı. 
CHP’yi tercih etmemin 
birinci nedeni iyi bir 
ekip kurabilme imka 
mm vardı. Bunun 
CHP ile olabileceğini 
düşündüm. İkincisi, 
seçilebilmek için CHP 
önemli bir partiydi. 
CHP ile iyi işlerin ya 
pılabileceğini düşü 
nüyordum. CHP’liler 
de bana sahip çıktı. 
CHP de hiçbir sıkıntı 
çekmedim. Baştan 
bazı sıkıntılar var 
gibi gözüktüyse de 
bunları çoktan aştık. 
KadriGÛLER: 
Belediye Başkanlığı 

döneminizde seçildiği 
niz parti ANAP hükü 
meti yükselişte miydi? 
Fatih GÜLER: 
Belediye Başkanı oldu 
ğum yıl 1999 yılında 
ANAP hükümeti yük
selişte değil düşüştey
di. Koalisyon hükümeti 
vardı. Daha sonra 
ANAP meclis dışı kaldı. 
2004 seçimlerinde 
ANAP Genel Başkanı 
Nesrin Nas idi. ANAP 
o günlerde Türkiye 
siyasetinde yok gibi 
iken biz Umurbey 
Belediyesi’ni kazandık. 
Kadri GÜLER: 
CHP adayı olarak 
en erken yola çıkan 
adaydınız. Bunun 
yararları oldu mu? 
Fatih GÜLER: 
Çok faydası oldu. Yeni 
dostluklar edindim. 
Eski dostlarla ilişkileri 
mizi tazeledik. Tanıdığı 
mı sandığım Gemlik’te 
çok farklı yönlerini 
gördüm. Gerçekten şu 
anda Gemlik’i çok iyi 
biliyorum, Gemlik’in 

bilmediğim yanlarını 
öğrendim. İyi hizmet 
vermek için çok iyi 
bir veri tabanı oluştu. 
Bütün bölgelerin so 
runları ve bakış açıla 
rını öğrendik. Bu karar 
verme aşamasında 
bizim için çok önemli 
olacak. Yola çıkarken 
bir strateji belirlemiş 
tik. İcazeti herhangi bir 
kişiden veya kişilerden 
alarak değil, biz siyase 
ti sırtımızı halka daya
yarak yaptık. Bu nokta
da da erken yola çık
mamızın bu faydası ol 
du. Göreve geldiğimiz 
de bunun avantajını 
yaşayacağız.
Çünkü kimseden 
icazet almadık. Halkın 
çıkarlarını, toplumun 
çıkarlarını her zaman 
kişisel çıkarların 
üzerinde tuttuk.
Kadri GÜLER:
Siyasi gezilerinizde 
halk sizi nasıl 
karşılıyor?
Fatih GÜLER:
Bir kere Gemlik’in her 
noktasında varız. Bu 
bir gerçek. Bunu çok 
önemsiyoruz. Her nok
tasından ilgi görüyo 
ruz. Çünkü biz büyük 
bir kazanın içinde 
aşure yapma düşünce
siyle yola çıktık.
O aşureyi yaptığımızı 
düşünüyorum.
İş, 30 Mart günü 
servis yapmaya kaldı. 
KadriGÛLER: 
Bu yarışın birincisi 
diğer adaylara 
fark atar mı?

Fatih GÜLERl 
Şunu söyleyeyim. 
Başka partilerin kaç oy 
aldığıyla ilgilenmiyo
rum. Erken yola çıktık 
mümkün olduğunca 
daha fazla insana ulaş
mak düşüncesindey- 
dik. Gemlik’in güzel bir 
veri tabanını oluştur
duk. Halkımızla kaynaş 
tık. Seçim günü geldi 
ğinde ay şunu da yap
saydım dememeye 
çalışıyorum. Halkımızın 
önüne çok önemli seçe 
nekler sunduğumuzu 
düşünüyorum. 
Halkımızın sağ duyu 

suna güveniyorum. 
KadriGÛLER: 
Gemlik’te bu seçim
lerde ilk soyut olma 
yan somut elle tutulur 
projelerle seçmenlerin 
karşısına çıktınız. 
Sizi sonra takip 
edenler oldu.
Buna ne diyor sunuz? 
Fatih GÜLER;. . 
Bu bizim gelenekleri 
miz de var. Bunu sevi 
yoruz. Bu anlamda biz 
propaganda dönemimi 
zi Gemlik’in sorunları
na çözüm önerilerimizi 
sunmak için bir şans 
olarak gördük. Yıllarca 
konuşulup, halkın onu 
ne sunulmayan pro
jeleri biz halkın önüne 
görsel anlamda sun
duk. Bizden sonrası 
geldi ama abartılı bir 
şekilde geldi. Takip 
edilmek iyi bir şey. 
Kadri GÜLERj.
Toplu Konutları yap; 
mak için Belediye’nın 
GEMPORT hisselerim 
satmanız rakipleriniz 
tarafından çok 
eleştiriliyor.
Buna ne dersiniz? 
Fatih GÜLERl. 
Bizim belediyecilik 
anlayışımız şudur. Bir 
şeyi biliyoruz. Her şeyi 
bilmediğimizi biliyoruz 
bir kere. Dolayısıyla şu 
anda bizim aldığımız 
bir karar yok. Biz Gem 
lik’in rantlarını ortaya 
koymaya çalıştık. 
Bizim toplu konut pro
jemizde çokta bilinme 
yen piyasaya sunul-

mayan 70 dönümlük 
hazine arazisi imâra 
açmayı ilk defa biz 
ortaya koyduk. Bunu 
Gemlik’in bir değeri 
olarak düşündük. 
Gemlik halkının GEM
PORT konusunda bil
gisi yokken, belediye 
nin hissesi olduğunu, 
zaman içinde eridiğini, 
kar payı dağıtmadığını 
bilmiyor. Toplu konut 
projemiz içinde dep 
rem gerçeğini işledik, 
Kentsel dönüşümü 
koyduk. Depreme karşı 
toplu konut yapımının 
başlaması, kentsel dö 

nüşümün sağlanma
sıyla ilgili GEMPORT 
hisselerinin satılabile
ceğini, sebepleri de 
açıklayarak söyledik. 
Satarız demedik. 
Gemlik’in rantlarını 
belirtirken başka şeyler 
de söyledik. Dedik ki 
bir adam yeşil alan 
olarak yeri alıyor, bir 
günde Büyükşehir’deki 
1/5 binlik plan değişik
liğiyle orası liman alanı 
haline geliyor. Burada 
Gemlik halkı ne kazan 
dı. Buradaki rant kişi
lerin cebine mi girdi. s 
Küçük Sanayi Sitemiz 
de Kurtul’a kadar olan 
bölgemizde zeytinlik 
olan alanlar imara 
açıldığında oradaki 
imar uygulamasının 
nasıl yapıldığını düşü 
nün, bu imar uygula
masının sonunda Gem 
lik halkına ne kazandı?. 
İnsanlar değerleri bir 
olan arsaları yüze iki 
yüze çıkarken acaba 
bu imar uygulamaların
da Gemlik halkı ne 
kazanacaktı. Bunlar 
konuşulmadı. Eğer 
yine sanayi bölgemizde 
Azot sanayi bölgesinde 
1/1000 plan uygulama 
lan yapılacaktı. Bunlar 
yapılırken Gemlik 
halkının çıkarları 
ne kadar gözetildi 
acaba? Gemlik’in ne 
kazanacağı noktasında 
kimseye bilgi verilme
di. 5 binlik planlar ka 
bul edildiğinde askıya 
çıktığında kime haber 

verildi. Verilmedi şeffat 
olunmadı. Plan çalışma 
lan nd an Gemlik halkı 
nın haberi olmadı. 
Büyük rantlar sağlandı. 
Artık bu rantlar 
kişilerin değil halkın 
cebine girmesi lazım. 
Kadri GÜLER:
29 Mart’ta göreve 
gelirseniz ilk yapmak 
istediğinz nedir? 
Fatih GÜLER: 
2009 için organizasyon 
şemamızı yapacağız. 
Belediyecilik görev ve 
sorumlulukları belir
lenecek, Halkla İlişkiler 
konusuna çok önem 
vereceğiz. Veri tabanı 
mızı tek bir merkezde 
toplayacağız. E-bele 
diyecilik uygulamasını 
2009 sonuna kadar 
uygulamaya çahşaca 
ğım. Birlikte yönetimle 
ilgili e konseyi ve kent 
konseyi oluşunun 
temelleri atılacak. Sos 
yal barış anlaşması 
gereği hamile ve çocuk 
lar için 24 saat hazır 
olan ambulansımız 
olacak. Bakıma muhtaç 

insanların yaşaaigi 
yerde bakımıyla ilgili 
uygulamaya başlaya- ? 
cağız. İşsizlik ile ilgili 
programımızda bahset
tiğimiz çalışmalara 
hemen başlanacak. 
Geri dönüşüm projemi 
zi uygulayacağız. 
Ulaşım ile ilgili çözüm 
önerilerimizi Büyükşe 
hir Belediyesi’ne götü 
rüp ciddi takipçisi ola
cağız. İmara açılan 1/. 
1000 planları yapılma 
yan bölgeler için o 
bölgenin gerçekleri de 
dikkate alınarak hali 
hazır durumları ortaya 
çıkarılarak, hali hazır 
durumu tesbit edilerek 
çözüm üreten planla
mayı yapacağız. Kum 
saz ve ova bölgesinde
ki yerlerin durumunu 
Büyükşehir planlarına 
aldıracağız. İnsanların 
bir araya geleceği 
sosyal alanlardan ilki 
2009 yılında ortaya 
çıkacak. Yatırım önceli 
ğimiz olacak. Spor 
konusunda Gemlik 
Belediye Sporun kurul
duğunu göreceğiz. 
Sosyal yardımların 
belediye eliyle değil, 
sivil toplum kuruluşları 
eliyle dağıtımını yapa 
cağız. Eğitim okullarımı 
zın yanında olacağız. 
Sağlık konusunda 
insanlara sağlıklı yaşa
ma ortamı yaşatacağız. 
Hastalanmadan sağlıklı 
ortamlar oluşturacağız. 
Kadri GÜLER: 
Gemlik’in en önemli

sorunu sizce nedir?
Fatih GÜLER:
Türkiye’nin sorunu iş 
sizliktir, Gemlik’in de 
sorunu işsizliktir. Gem 
lik’te işsizlik yüzde 20 
civarındadır. Gemlik’te 
trafik sorununu çöze
ceğiz. Yoğunluğu baş 
ka alanlara kaydıraca 
ğız. Kamusal kurumlan 
sosyal yaşam merkezi 
ne götüreceğiz. 
Manastırda bir Sosyal 
Yaşam Merkezi kurma 
yı düşünüyoruz.
Kadri GÜLER: 
29 Mart seçim 
sonuçlarını nasıl 
görüyor sunuz? 
Fatih GÜLER ; 
Biz, Gemlik halkı ile 
güzel bir bağ kurduk. 
Birçok yeni dostluklar 
edindik. Bunlara baka 
rak kazanmalıyız diyo
rum. Ben, vatandaşı 
mızın sağduyusuna 
güveniyorum.
Sandıktan birinci çıka
cağımızı düşünüyorum. 
Sıralama yapmak iste 
miyorum. Ama şunu 
söylemeliyim. Rakibi 
mız iktidar partisi değ if. 
Kadri GÜLER: 
Hukuk Fakültesi’nin 
taşınması konusunda 
ne düşünüyor sunuz? 
Fatih GÜLER;
Bu çok yanlış olur. 
Gemlik’e Teknik Üniver 
site kurulacaksa, için 
de Hukuk Fakültesi de 
olabilir. Bunun örnek
leri çok. Bu kararı Gem 
lik halkına sormadılar. 
Böyle bir karar alınma 
Sim doğru bulmuyo
rum. Biz, kararı 
alır yaparız demenin 
doğru olmadığını 
düşünüyorum.
Kadri GÜLER: 
Son olarak seçmen
lerinize söylemek 
istedikleriniz nedir? 
Fatih GÜLER: 
29 Mart yerel seçim
lerinin çok önemli 
olduğunu düşünüyo
rum. Bu sebeple 
herkesin sandığa gidip, 
oyunu kullanması çok 
önemli. Vatandaşlar 
sandığa giderken, 
düşünsünler, akıl 
süzgecinden geçirsin
ler. Öyle karar alsınlar. 
O kararı vicdanlarına 
danışarak, mühürü bas 
sınlar. Bizim için seçi
mi kazanmaktan daha 
da önemli olan görev 
süresi sona erdiğinde 
insanlar içinde alnı 
açık, başı dik yürüye
bilmek, onlarla gönül 
bağını arttırmak, 
sürdürebilmektir.
Seçimler herkese 
hayırlı olsun.
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'l/leclis Üyesi Adayları

Biz Gemlik'iz Biz Kazanacağız, 
Bizimle Gemlik

FATİH 
MEHMET 

GÜLER 
) Belediye 

Başkan Adayı
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Saldın yalnız topla tüfekle, 
yumrukla silahla, taşla sopayla 
olmaz.

Kimi zaman sözle, kimi 
zaman davranışla kimi zaman
da böyle sanal alemde yapılır.

Gazetemiz yayınlandıktan 
sonra, belli sayıda olan abone 
/erimize bir de çarşı pazara 
inenlerce merkez bayilerinde 
bulunabiliyor.

Buralarda bulamayanlar büromuza kadar 
gelerek gazetesini alabiliyorlar.

Internet gazeteciliğine başlamamızdan bu 
yana okurlarımızın alanı genişledi.

Yurt içinden her yerden kolaylıkla Gemlik 
Körfez’i okuyabiliyordu meraklıları..

Yurt dışından da hatırı sayılacak bir okur 
kitlesine ulaştık.

Google arama motorunda Gemlik Körfez 
Gazetesi yazdığınızda birkaç saniye içinde 
sanal alemde gazeteniz önünüze gelebiliyor
du.

Ama iki gündür sayfamız açılmıyor.
Sayfaya giriş şifresi isteniyor.
Bunu biz koymadık.
Gemlik haberlerini ilgiyle bekleyenler 

şifre ile karşılaşınca bizi telefon yağmuruna 
tuttular.

Biz de ne olduğunu anlayamadık.
Sorunun çözülmesi için Kıbrıs’ta öğrenci 

olan site kurucumuz Gemlik Web Tasarım 
sahibi Engin kardeşimizi aradık.

Engin, önceki gün uzun çabalar sonucu

Sanal saldırıya uğradık.

siteyi hizmete soktu. Ama, dün sabah yine 
aynı sıkıntı ile karşılaştık.

Telefonlar yine susmadı.
Biz ise Engin’in peşine düştük.
Verilen bilgiye göre sitemiz saldırıya 

uğratılmış.
Saldırı otomatik host denilen naneyle 

gerçekleşmiş.
Neyse o!..
Ama, uzmanının ifadesine göre sitenin bir 

düşmanı varmış..
Biz düşmanımıza buradan barış 

çubuğunu uzatıyor ve bizimle uğraşma
masını rica ediyoruz.

Vatandaşın haber alma özgürlüğünü zaafa 
uğratmamasını istiyoruz.

Sevgili okurlarımıza buradan duyururum. 
Bizim engelleme diye bir düşüncemiz 
olmadı. Sitemizden maddi gelir elde etmek 
için de şifre koymadık.

Site yapımcımıza göre saldırıya uğradık.
Şimdilik saldırı bertaraf edildi.
İnşallah bir daha aynı durumla karşı 

karşıya kalmayız.

Yerel seçimlere çok az bir süre 
kala siyasette belden aşağıya vur
maların yapıldığı haberlerini alı 
yoruz.

Bunun için teknoloji kullanıl! 
yor.

Basın yayın organlan kul
lanılıyor.

Dün beni arayan bir arkada 
şımız cep telefonlarına çekilen 
mesajlarla CHP adayı Fatih 

Mehmet Güler’in seçim araçlarına benzinini 
Umurbey Belediyesinden koydurduğu, bu 
durum karşısında da MHP’lilerin Savcılığa 
şuç duyurusunda bulunduğu yazıhyormuş.

Aynı mesajı bana da gönderdiler.
Aslı olmayan yalan ve uydurma 

haberlerle kişileri zor durumda bırakmak bir 
yöntem olmamalı.

Ankara’da seçimler yaklaştıkça 
adaylara karşı döndürülen dolapları televiz 
yonlarda görüyor ve ibretle izliyoruz'.

Bir ülkenin başkentini yönetmeye talip 
olanlar ne yollara başvuruyorlar, ne çirkinlik
ler yapıyorlar yazık ki ne yazık.

Gemlik’te belden aşağı, yalan ye dolana 
itibar etmeyen siyaset yapıldı hep.

Bu yıl bu kuralı bozanları teşir etmek te 
bizim görevimiz.

Herkes dürüstçe ve mertçe siyasetini 
yapmalı.

Bunu yapanlara halk değer vermez aksine 
kuyusunu kazar.

Bu da böyle biline.
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Serap GÜLER

mmeh

Monami'nin gelenek
sel olarak her yıl 
düzenlediği Çocuk 
ve Çevre konulu 
resim yarışması 
sonuçları açıklandı. 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu öğrenci
leri 4 altın madalya 
ve 50 başarı 
belgesi almaya 
hak kazandılar. 
Yarışmaya katılan 
Anasınıfı, 1 ve 2. 
sınıf öğrencileri 
Efe Ay, Doğukan

Bayraktar, 
Ece Naz Karataş ve 
Kemal Faruk Güler 
altın madalya ile 
ödüllendirilirken, 50 
öğrenci de Başarı 
Belgesi almayı 
hak kazandı. 
Madalyalar ve 
Başarı Belgeleri 
okul salonunda 
düzenlenen törende 
Görsel Sanatlar 
öğretmenleri 
Ramize Ayaş 
ve Okul Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler 
tarafından verildi.

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
bir başarıya daha 
imza atarak beyaz 
bayraklı okullar 
arasına katıldı.
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu, 
Milli Eğitim 
Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığının
ortak projesi olan

belirterek, 
"Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu 
olarak her zaman 
Temiz, Sağlıklı 
ve Hijyenik bir 
Eğitim kurumu 
olma özelliğini 
taşımak istiyoruz. 
Bu amaç doğrul
tusunda aldığımız 
Beyaz Bayrak 
ödülüne layık

YasamfllölyesiDerneği’nılefciiltiirelcalısıııalarlıaslaılı
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği 
bünyesinde bulunan 
Halkoyunları Atölye 
si ile kollektif bir 
çalışma içine girdi. 
Gemlik Yaşam 
Atölyesi Derneği, 
Gemlik yöresinde, 
düğünlerde oyna 
nan, bir kültürel 
değerin yok olması
na karşı güzel bir 
çalışma başlattı. 
Kültürel çalışmaları 
öncelikleri arasına 
alan bir dernek olma 
gerçeğinden yola

çıkan Dernek Baş 
kanı Adem Murat 
Yılmam ve yönetim 
kurulu üyeleri Hasan 
Çelik, Mehmet

Gür'ün yanı sıra 
derneğin faal üyeleri 
Kezban Ataş ve Ab 
dullah Sal'ın girişimi 
ile projenin ilk ayağı

nı devreye 
soktu. Gemlik’in 
kültürel yapısına ait 
tüm Halk oyun
larının, hem öğre
nilip, 
hem de kayıt altına 
alınması ve daha 
sonraki kuşaklara 
aktarmayı amaçlıyor. 
Dernkten yapılan 
açıklamada 
katılmak isteyenlerin 
0532 718 15 79 - 
0532 592 66 19 
telefonlarından 
bilgi alabilecekleri 
hatırlatıldı.

Beyaz Bayrak 
projesine baş vur
masından sonra 
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü ve 
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
yetkilileri tarafından 
okul denetlenerek 
yapılan değerlen 
dirmenin sonunda 
2 yıl geçerli olmak 
üzere Beyaz
Bayrak almaya 
hak kazandı. 
Konuyla ilgili açıkla
ma yapan okul 
Müdür Adnan Uluğ; 
Okul olarak öğren
cilerin başarısı 
kadar sağlıklarının 
da çok önemli 
olduğunu

olmak üzere
çalışmalarımız 
artarak devam 
edecektir. Ayrıca 
yine ilçemizden 
tek okul olarak 
'Geleceğe Enerji 
Kalsın' Projesine 
de başvurduk. 
Bununla ilgili 
ilimizden gelen 
yetkililerin yapmış 
oldukları değer
lendirmede de
Enerji tasarrufu 
uygulayan okul 
olduğumuz 
tescil edildi. 
Çok yakında 
bu konuyla 
ilgili de bir belge 
okulumuza 
verilecektir" 
dedi.

Bğrencilerılen anili sınav ücreti alınmaııacak
Danıştay 8. Dairesi, 
Devlet Parasız ve 
Yatılılık ve Bursluluk 
sınavı için başvuran 
öğrencilerden para 
alınmasının işlemini 
iptal etmesi üzerine 
Milli Eğitim Bakan 
lığı, bir açıklama 
yaparak DPY sınav 
larından, sınav ücre 
ti alınmayacağını 
bildirdi.
Türk Eğitim-Sen 
İstanbul Bölge

Başkanı Hanefi Bos 
tan, Milli Eğitim Ba 
kanlığı tarafından 
yapılmakta olan Dev 
let Parasız ve Yatılı 
hk ve Bursluluk sına 
vı için başvuran öğ 
rencilerden para 
alınmasının, Anaya 
saya aykırı olduğu 
gerekçesiyle Türk- 
Eğitim-Sen Zongul 
dak Şubesi tarafın
dan yargı yoluna 
taşındığını, Danıştay

8. Dairesi'nin ise 
sınavdan ücret alın
ması ile ilgili yürüt
menin durdurulması 
kararını verdiğini 
kaydetti.
Danıştay kararı olma 
sına rağmen Milli 
Eğitim Bakanlığı'nın, 
sınavın isminden 
“Devlet” ibaresini 
kaldırarak sınav ismi 
ni “Parasız Yatılılık 
ve Bursluluk Sınavı 
(PYBS) 2009” olarak

değiştirdiğini anım
satan Bostan söz
lerini şöyle 
sürdürdü: 
“Kılavuzun 3.mad- 
desinde sınava 
başvuracak öğren
cilerden 10 TL 
sınav ücreti alı
nacağını 27 Şubat 
2009 tarihinde 
açıklamıştı. Sınav 
ücretinin isten
mesinin yanlış 
olduğu hatırlatıldı.

Yerel seçimlere 4 gün kaldı
MUHTAR ADAYLARI İÇİN

O RenIcLİ Broşür
□J EL İLani

O Tanitim KartLari

O Oy PusuLasi 

RENKLİBROŞÜR veMŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL BASKILAR & SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK 

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 3/B GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 96 83 Fax : 513 35 95
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27 Mart ta Deulet Tiyatroları ücretsiz
Tiyatro sahnesinin, 
perdenin, ışığın, 
oyun ve oyuncuların 
günü, 27 Mart’ta 
kutlanacak.
27 Mart Dünya Ti 
yatro Günü'nde sah
neler vatandaşlara 
ücretsiz açılacak. 
O gün Devlet Tiyat 
rolan'mn 12 bölge 
deki 25 sahnesi ile 
sürekli turne sahne 
leri Gaziantep ve 
Malatya ile Muğla 
turnesinde 31 deği 
sik oyun sahne
lenecek. Buna göre, 
Ankara Devlet Tiyat 
rosu'nda "Genç Os 
man" Büyük Tiyat 
ro'da, çocuk oyunu 
"Bir Yaz Masalı" ve 
"Köşebaşı" Küçük 
Tiyatro'da, "Keloğ 
lan-Keleşoğlan" ve 
"Suçlu Yürekler" 
Şinasi Sahnesi'nde, 
"Fosforlu Çevriye" 
Akün Sahnesi'nde, 
"Eşik" ile "Bir Deli 
nin Hatıra Defteri" 
Altındağ Tiyatro 
su'nda, "Kontrabas" 
Oda Tiyatrosu'nda, 
"Küçük Bir Mucize" 
ile "Galilei'nin Yaşa 
mı" Çayyoiu Cüneyt 
Gökçer Sahnesi'nde 
ücretsiz izlenebile
cek. Devlet Tiyatro 
ları'nın ücretsiz tem

sil vereceği diğer 
mekanları ve 
oyunlar şöyle: 
-İstanbul Devlet 
Tiyatrosu Şişli Ce 
vahir Sahnesi'nde 
"Ful Yaprakları", 
Şişli Cevahir Genç 
Kuşak Sahnesi'nde 
"Değiştirilmiş 
Çocuk", Harbiye 
Kenter Tiyatro su'n
da "Kral Dairesi", 
Beykoz Feridun 
Karakaya Sahne 
si'nde "Ne Dersin 
Azizim?", 
-İzmir Devlet Tiyatro 
su'nun Konak Sah 
nesi'nde "Teyzesi", 
Karşıyaka Ragıp 
Haykır Sahnesi'nde 
"Misafir", Narhdere 
Kültür Merkezi Sah 
nesi'nde "Simavnalı 

Şeyh Bedrettin", 
Muğla Turnesinde 
ise^’Delil 
Yetersizliği", 
-Bursa Devlet 
Tiyatrosu’nun AVP 
Sahnesi'nde "Deli 
Bay ramı", Oda 
Tiyatro su'nda 
"Adviye", 
-Adana Devlet 
Tiyatrosu’nun Hacı 
Ömer Kültür Merke 
zi Sahnesi'nde 11. 
Devlet Tiyatroları- 
Sabancı Uluslarara 
sı Adana Tiyatro 
Festivali kapsamın
da festival 
oyunları, 
-Trabzon Devlet 
Tiyatrosu’nun 
Atapark Haluk 
Ongan Sahnesi'nde 
"Rumuz Goncagül".

67 ilin bütçesi acık verdi
Rekor düzeyde 
açıkla yıllık hedefin 
dolduğu yılın ilk iki 
ayında 81 ilden 
67'sinin bütçesi açık 
verdi. Geçen yılın 
aynı döneminde 64 
ilin bütçesi açık ver
miş, buna ragmen 
toplamda 496 mil 
yon TL fazla veril 
mişti. Bu yıl iki aylık 
dönemde ise 67 ilin 
verdiği açıkla top 
lamda bütçe açığı 
10 milyar 359 
milyon TL oldu. 
Maliye Bakanlığı 
verilerinden yaptığı 
belirlemeye göre, 
yılın ilk iki ayında 67 
ilin bütçesi açık, 14 
ilin bütçesi fazla ver 
di. En fazla açığı 
237 milyon TL ile 
Diyarbakır, 168 mil 
yon TL ile Van, 
164 milyon TL ile 
Erzu rum verdi.
Yılın ilk iki ayında 
en çok bütçe fazla 
sim 11 milyar 898 
milyon TL ile İstan
bul, 3 milyar 56 
milyon TL ile Anka 
ra, 3 milyar 21 mil 
yon TL ile Kocaeli 
oldu. İzmir de 2 mil
yar 41 milyon TL ile

bütçe fazlası veren 
illerde dördüncü 
sırada yer aldı.
Antalya, Bursa, Ha 
tay, Mersin, Kırklar 
eh, Muğla, Nevşehir, 
Rize, Tekirdağ, Zon 
guldak bütçe fazlası 
veren diğer illeri 
oluşturdular.
En çok bütçe fazlası 
veren illerde fazla 
mn geçen yılın aynı 
dönemine göre ge 
rilemesi dikkat 
çekti. Ankara'nın 
bütçe fazlası 303. 
İstanbul'un 153, İz 
mir'in 268, Kocae 
li'nin 523 milyon 
TL azaldı. Özellikle 
Kocaeli'deki yüzde 

14.8'lik gerileme 
sanayideki yavaşla
mayı ortaya koydu. 
Toplamda yüzde 
2 bin 187 bütçe 
açığı artışı yaşanan 
bütçede birçok 
ilde de yüzde 
600'leri bulan 
gerilemeler 
görüldü.
Geçen yılın ilk 
iki ayında ise 
63 ilin bütçesi açık, 
18 ilin bütçesi 
fazla vermişti. 
Buna rağmen, fazla 
veren illerin fazla 
tutarının yüksekliği 
nedeniyle genelde 
bütçe 496 milyon 
TL fazla vermişti.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR ’ 
Dün Çalmadık, Çaldırmadık 

Yarın’da Çalmayacağız, 
Çaldırmayacağız....

En iyisi DSP

İlhan SOYSAL
Demokratik Sol Parti 

Gemlik Belediye Başkan Adayı
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Tel : (0.224) 514 20 21 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
Matbaamızda yetiştirilmek üzere 

ÇIRAK ARANIYOR

KÖRFEZ OFSET
İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 3/B 
(Akbank aralığı Stüdyo Prestij yanı 

Tel: (0.224) 51396 83 GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR
FORKLİFT EHLİYETİ 

VE SERTİFİKALI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel :10.224i 514 20 21 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
25 Mart 2009 Çarşamba 
ALAGÖZ ECZANESİ 

İstiklal Cad. No: 88
Tel: 5148565 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfez ABONE OLUN 

OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M 
1 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM

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

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

R 
E

METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 513 35 71

H HASTANELER

B 
E 
R 
i

Devlet Hastanesi 517 34 OO
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Saft.Ocagı 513 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 Karfez
GEMLİK’İM İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3314 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

mimimi
YEM SİNEMASI 
GUNLSl GÖRDÜM
H.Î0-14.00
16.30- 19.00-

21.15
RECEPİYEDİK2

11.45-14.15
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



Gemlik KErf ez

DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Gemlik’e hizmet için

İBİZ
PARTİSİ

spgemlrk.org
VARIZ

• DÜRÜST VE ADİL OLACAĞIZ • PARTİZANLIK VE AYRIMCILIK 
YAPMAYACAĞIZ • YEMEYECEĞİZ-YEDİRMEYECEĞİZ • RÜŞVET ALANDA, 
VERENDE, ARACILIK EDENDE LANETLENMİŞTİR PRENSİBİNİ HAKİM 
KILACAĞIZ • BELEDİYE BÜTÇESİNİ ASLA İSRAF ETMEYECEĞİZ • HER 
KONUDA PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞACAĞIZ • GERÇEKÇİ, AKILCI VE 
ATIL KALMAYAN YATIRIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ • ŞEHRİMİZİ 
HALKIMIZLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ • BELEDİYE HİZMETLERİNİ 
ZORLAŞTIRMAYACAĞIZ-KOLAYLAŞTIRACAĞIZ • GÜLER YÜZLÜ VE SEVGİ 
DOLU HİZMET SUNACAĞIZ • VATANDAŞIMIZIN HER SORUNUNA ÇÖZÜM 
ÜRETMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ • HALKIMIZA HER ZAMAN EN UCUZ 
HİZMETİ SUNACAĞIZ • GEMLİK'TE YAŞAYAN 100 BİNİN SESİ OLACAĞIZ

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

? www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 5QKr.

Ilı kullanmayanapara cezası
Yüksek Seçim Kurulu, 29 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanmayan vatandaşlara para 

cezası uygulanacağını bildirdi. Seçmenlerin kimliklerinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması ise maz
eret olarak kabul edilmeyecek. T.C. kimlik numarası yüzünden sandığa gidemeyecek seçmenleri ise para 
cezası bekliyor. Oy kullanmayan vatandaşların en az 17 TL para cezası ödeyecekleri öğrenilirken, bu 
uygulamanın en son 21 Ekim 2007 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili Anayasa değişik
liğinin halk oylaması sırasında gündeme geldi. Öte yandan, Gemlik İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Dilek 
Tosun, dün İlçe Milli Eğitim Müdürü ve şube müdürlerinin de hazır bulunduğu bir toplantı düzenledi. Öğle
den önce sandık başkanlanna, öğleden sonra ise sandıkta görevli memurlara seçimlerde dikkat edilmesi 
gereken hususlar sunum eşliğinde anlatıldı. Toplantıya 206 sandık kurulu başkanı ve 206 memur katıldı.

Güne Bakış
Tanıtım

Yılların gazetecisiyim, bu yerel seçimler gibi 
iddialı ve çekişmeli, aynı zamanda yoğun tem
polu bir seçim süreci yaşamadım.

Adaylar, propaganda yöntemlerinin en yenileri
ni olanakları oranında kullanıyor.

Devamı sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mahkemede Iresaulasacanu”
Can Meridyen Alışveriş Merkezi’nde esnaf Çar 
şı’yı kiraya veren firmaya tepkili. Haberi syf 9’da

24 saaı hizmet sini

Kadri Güler’in bugünkü konuğu DP Bele 
diye Başkan adayı Bayram Demir... 5’de 

Bayram nemir’den

ÖNCE İNSAN
GÜLER YÜZLÜ BELEDİYE

Fatih Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı AdayıBayrım 

Demir

spgemlrk.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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İktidar Olmak, muktedir 
olmaktır!....

29 Mart Pazar günü sandık başına gide
ceğiz.

II Genel Meclisi, Belediye Meclisi, 
Belediye Başkanı ve Muhtarımızı seçe
ceğiz.

Bu seçimlerde Gemlikli seçmenler 
olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başka 
nım seçmek üzere oy kullanacağız.

Seçtiğimiz adaylar beş yıl bizler adına 
görev yapacaklar.

Vatandaşın en çok ve her daim deneti
mi altında görev yapacak olan Belediye 
Başkanı.

Belediye Başkanı, sakinlerin yaşadığı 
şehri teslim ettikleri, güven duydukları 
emin kişi....

Vatandaşların yaşam haklarını, sağlıklı 
yaşam haklarını korumak, koruyucu 
önlemler almak, temiz hava, içilebilir, kul
lanılabilir temiz su, sağlıklı gıda için dene
tim, istirahat mahalleri, spor alanları, ye 
şil alanlar güvenilir yapılaşma, iş ve tica 
ret merkezleri kurma, otoparklar yapma, 
itfaiye teşkilatını araç ve gereçlerle geliş 
tirme, itfaiye görevlilerinin mesleki bilgi
lerini geliştirme, temiz, yürünebilir cadde 
ve sokaklar, kanali zasyon arıtma tesis
lerini hayata geçirme, kültürel çalışmaları, 
spor kulüplerini destekleme, hizmet gören 
memur ye diğer çalışanların hak ve men
faatlerini koruma, vatandaşa güler yüzle 
yaklaşmalarını sağfama, belediye zabı
tasını takviye, rahat ve güvenli ulaşım 
hizmetleri vs. halkın beklentisi, hakkı.

Bu görevler Belediye Başkanının asli 
görevleri.

Göreve talip olan tüm belediye başkan 
adayları yayınladıkları seçim beyan
namelerinde bütün bu hizmetleri yapacak
larını vaat etmiş bulunuyor.

Hatta hatta binlerce konutluk siteler 
kuruluyor, Karsak Derelerinde sandallar 
yüzdürülüyor. Gemlik’e Avrupai bir 
görünüm verdiriliyor. Bunca yıl gerçek
leştirilememiş, gerçekleştirilmesi uzun 
zaman ve çok büyük paralar gerektirecek 
hizmetler bol keseden halka vaat ediliyor.

Dikkat ettim de hiç bir belediye başkan 
adayı, il genel meclisi adayı, mahalle içle 
rindeki apartman çatılarında cami mina 
relerinde cep telefonu için kurulmuş baz 
istasyonlarını kaldıracağını beyan etmi 
yor. t

Çevremize her dakika radyasyon 
yayan, inanılmaz derecede tehlikeli kanser 
istasyonlarının kaldırılması kararı 
Yargıtayca onaylandı.

Hiçbir hareket yok. Bu toplum için 
zararlı, ölümcül kanser hastalığına karşı 
duyarlı olmak başta gelen en önemli bir 
görevdir.

İnsanlar büyük acılar çekiyor, kanserin 
tedavisinde milyarlarca lira harcanıyor.

Bu baz istasyonları bir gün dahi geçiril 
meden şehir dışına çıkarılmalı, toplum 
kanser yuvası baz istasyonlarından kur
tarılmalıdır. Baz istasyonları yakınındaki 
evlerde yaşayan insanların ölüm korkusu 
ile yaşamaları önlenmelidir.

Artık devletin sesi çıkmalı, toplumu bu 
beladan kurtarmalıdır.

İktidar olmak, muktedir olmaktır.
Cep telefonu şirketlerine mahkeme 

kararını uygulatmalıdır!
Yeni seçileceklerin ilk görevi, öncelikli 

görevleri bu baz istasyonlarını kaldırmak 
olmalıdır. İnsanları sağlıklı kılmak, 
hizmetin en büyüğüdür.

Sağlıksız topluma hizmet neye yarar.

Oy kullanamayan yandı
Kimlik numarası 
yüzünden oy 
kullanmayan 
seçmene de para 
cezası verilecek. 
Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK)'nun 
TC kimlik numarası 
şartı yüzünden 
sandığa gidemeye
cek seçmenleri 
para cezası 
bekliyor. Pazar 
günü yapılacak 
yerel seçimlerde 
mazereti olmadığı 
halde oy kullan
mayan vatandaşlar 
en az 17 TL ceza 
ödeyecek. Para 
cezası nüfus cüz
danında TC kimlik 
numarası olmadığı 
için oy kullanamaya
cak seçmenler için 
de uygulanacak. 
YSK kaynakları, 
29 Mart'ta yapılacak 
mahalli seçimlerde 
oy kullanmayan

vatandaşlar için 
para cezası 
uygulanacağını 
bildirdi. Seçmenlerin 
kimliklerinde TC 
kimlik numarası 
bulunmaması ise 
mazeret olarak 
kabul edilmeyecek. 
Para cezasıyla ilgili 
yetkinin ilçe seçim 
kurulu başkanına

ait olduğunu 
belirten YSK yet 
kilileri, oy 
kullanmayanların 
seçmen kütük
lerindeki TC kimlik 
numarasından 
tespit edileceğini 
belirtiyor. 
Para cezası en 
son 21 Ekim 
2007'de yapılan

Cumhurbaşkanlığı 
seçimleriyle 
ilgili anayasa 
değişikliğinin 
halkoylaması 
sırasında gündeme 
geldi. YSK, 
halkoylamasında 
oy kullanmayan 
seçmenlerle ilgili 
para cezasını 
Maliye Bakanlığı'nın 
da görüşünü 
alarak 17 YTL 
olarak belirlemişti. 
22 Temmuz 2007 
genel seçimlerinde 
ise, para cezası 7,5 
YTL olarak saptan
mış, ancak Mali 
ye'nin "8 YTL'nin 
altındaki para 
cezalarının, tahsilat 
için yapılacak mas
rafın bu rakamdan 
fazla tutması 
nedeniyle uygulan
mayacağı" duyurusu 
üzerine ceza uygu
lanmamıştı.

En az seçmen hangi beldede?
29 Mart seçimlerin 
de yerel yönetimle 
rin beş yıllık gele
ceğini işaretleyecek 
“evet” mührü, 
Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından 
yurdun en ücra 
köşelerinde tek 
sandık kurulan 
beldelere kadar 
ulaşacak.
YSK'nın verilerine 
göre', Türkiye'de en 
az seçmene sahip

ve en az sandık kuru 
lan birimler sanıldığı 
gibi doğuda değil 
Anadolu'nun değişik 
köşelerine yayılmış 
durumda. Türkiye'de 
en az seçmene 
sahip belde ünvanını 
Çankırı'nın Kurşunlu 
ilçesine bağlı 
Hacımuslu beldesi 
elinde tutuyor. 
Hacımuslu'da 195 
seçmen bulunuyor. 
Beldedeki seçmen

ler kurulan tek bir 
sandıkta oy kul
lanacak. Bu beldeyi 
300'e yakın seçmen 
sayılarıyla Çankırı 
Kurşunlu 
Taşkaracalar, 
Antalya Gündoğmuş 
Sen ir, Konya 
Ereğlisi Güneysınır 
Aydoğmuş izliyor. 
Bu beldelerde de 
sadece bir sandık 
kurulacak.
"En az seçmene

sahip ilçeler" sırala
masında ise Bingöl 
Yayladere ismi 
öne çıkıyor.
Yayladere ilçesinjn 
1258 seçmeni 22 
sandıkta oy kul
lanacak. Çanakkale 
Bozcaada'daki 
1919 seçmen için 
ise 7 sandık kurula
cak. Erzincan'ın 
Otlukbeli ilçesindeki 
1748 seçmen 15 
sandığa oy atacak.

44 ®
Ozditek ■■ ■■ ■■ ■■
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Amonyak tanklarına yeterli su gelmediği takdirde çevreye vereceği 
zararın bütün Marmara Bölgesi’ni etkileyeceği açıklandı.

Remli! Men yalanlama Diş Hekimi 
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Gemlik Gübre 
A.Ş’den gazetemize 
yapılan yazılı 
açıklamada, İznik 
Gölü’nden gelen 
ve Umurbey’e 
aktarılan suyun 
AKP tarafından 
Yıldırım Holding’e 
peşkeş çekildiği 
ve TÜGSAŞ yöneti
cilerinin termik 
santral kurmak 
istedikleri için bu 
suyun tamamını 
santralin soğutma 
ünitelerinde 
kullanacakları 
şeklinde çıkan 
“Rantçı AKP 
Dörtyol Kavşağı 
yapmadı" başlıklı 
haberde, CHP 
Belediye Başkan 
adayı Fatih 
Mehmet Güler’in 
iddialarının doğru 
olmadığı belirtildi. 
Açıklamada, 
İznik Gölü Suyu 
nun TLIĞSAŞ’ın 
ellerinden gidebile
ceği endişesi ile 
dava açtığını ve 
davanın Umurbey 
Belediyesi ile 
DSİ’nin lehine 
sonuçlandığı 
haberinin şirketin 
kamuoyundaki

Bursa’da lodostan 3 kişi zehirlendi
Bursa'da etkili olan 
şiddetli lodostan 
dolayı 3 kişi zehirle 
nerek hastaneye 
kaldırıldı.
İl Sağlık Müdürlü 
ğü'nden edinilen 
bilgiye göre; önceki 
geceden beri 
etkili olan şiddetli 
lodostan dolayı 
3 kişi sobadan 
zehirlenerek 
hastaneye sevk 
edildi.

Tacizciyi linçten polis Kurtardı
Bursa'da lise öğren
cisi 16 yaşındaki 
kıza elle tacizde 
bulun duğu ileri 
sürülen 27 yaşındaki 
Ahmet Gürer'i halk 
linç etmek istedi. 
Gürer, 155 Polis 
İmdat telefonunu 
arayarak linçten 
kurtuldu.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Fatih Mahalle 

imajını sarstığı, 
haber konusu 
iddiaların ise 
tamamen asılsız 
olduğu belirtilerek, 
“Yaklaşan seçimler 
nedeniyle oy 
kaygısında olan 
kişilerin asılsız 
söylemler ile 
şirketimiz üzerinden 
bir yere gelebilme 
çabalarıdır" denildi. 
Açıklamada, 
Gemlik Gübre’nin 
özelleştirme 
İdaresi’nin yaptığı 
ihalesi sonucu 
2004 yılında Yasala 
ra uygun şekilde 
aldığı belirtilerek, 
“Haberde geçen 
peşkeş kelimesi 
düşünülmeden 
söylenmiş.
Rencide edici 
talihsiz bir açıkla
madır” denildi. 
İznik Gölü’nden 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’na geti 
rilen suyun 1968 
tarihli protokol 
ile gerçekleştiği 
su isale hattı sistemi 
enerji hattı nakil 
hatları da dahil 
olmak üzere, sis
temdeki tüm haklar 
ile birlikte, ÖYK

Sabaha karşı saat 
05.00 civarında 
meydana gelen 
zehirlenmeden 
aynı aileden 2 
kişi İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne, diğer 
şahıs ise Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıl dı.
Zehirlenen kişilerin 
durumlarının iyi 
olduğu belirtildi. 
Bursa Meteoroloji 
Bölge Müdürlüğü'n 

si'nde meydana 
gelen olayda, evin
den okula gitmek 
İçin çıkan Lise 1'inci 
sınıf öğrencisi K.Y.* 
nin iddiaya göre 
önü ne geçen 
Ahmet Gürer, 
elleriyle ağzını tut
tuğu öğrenciyi 
terkedilmiş binaya 
doğru sürüklemeye 
başladı. K.Y., saldır- 

tarafından 8.2.2002 
tarihinde Gemlik 
Gübre A.Ş.’ye 
devredildiği, 
Umurbey Belediye 
si’nin ise isale 
hattından izinsiz 
su aldığının tesbiti 
üzerine, Gemlik 
Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 
2 tane dava açıldığı 
ve suç duyurusunda 
bulunulduğu 
belirtildi.
Davaların Umurbey 
Belediyesi ve DSİ 
lehine sonuçlandığı 
açıklamalarının da 
doğru olmadığı ? 
bildirilen açıkla
malarda, bazı 
davaların bir 
kısmının sürdüğü, 
bir kısmının da 
leyhlerine sonuç
landığı belirtildi. ; 
Gemlik Gübre 
A.Ş.’den yapılan 
açıklamada, 
termik santral için 
suyun ellerinden 
gideceği yönünde 
bir korkularınn 
olmadığı belirtildi. 
İsale hattından 
Gemlik Gübre 
Fabrikası’na gelen 
suyun fabrika 
kullanımına ancak 

den edinilen bilgiye' 
göre; kentte 
yaşanan şiddetli 
lodosun bu gün 
de devam edeceği 
ve yarın yerini sakin 
bir havaya bıraka
cağı belirtildi. 
Saatteki hızı 
60-70 kilometre 
arasında değişen 
lodosla birlikte 
öğle saatlerinden 
itibaler sağanak 
yağış bekleniyor.

gana direnirken, 
çevredikeler müda
hale etti. Bir anda 
çevresini saranların 
linç etmek İstediği 
Ahmet Gürer, kaç
maya başladı. 
Binanın üst katına 
çıkın Ahmet Gürer, 
155 Polis İmdat tele- 
fonunu arayarak yar ifadesinde, “Şeytana 
dim istedi. Kısa süre uydum. Pişmanım”
de gelen polis, Ah dedi.

yettiği belirtilerek, 
şöyle denildi: 
“Başkalarının bu 
suyu kullanmaları 
söz konusu olduğun 
da fabrika çalışamaz 
duruma geldiğinde 
susuzluk 
durumunda fabrika 
bünyesinde 
bulunan amonyak 
tanklarının çevreye 
vereceği zarar 
bütün Marmara 
Bölgesi’ni etkileye
cek büyüklükte 
tehdit 
oluşturmaktadır. ” 
Türkiye’deki 2 
büyük gübre 
fabrikasının biri 
olan Gemlik Gübre 
Fabrikası’nın 
üretim ve istihdam 
açısından ülke 
ekonomisine 
katkı sağlayan 
prestijli bir şirket 
olduğu belirtilen 
açıklamada, 
kamuoyuna yanıltıcı 
ve asılsız yapılan 
haberler ile şirketin 
itibarının zedelen 
diği, bu nedenle 
habere konu olan 
kişiler hakkında 
hukuki yollara 
başvurulacağı 
belirtildi.

Perşembe 
günü de etkili 
olacak sağanak 
yağışın cuma ve 
cumartesi yerini 
güneşli bir 
havaya bırakması 
bekleniyor. Bursa'da 
şu anda 17 derece 
civarında seyreden 
hava sıcaklığının ise 
yağışlarla birlikte 
12 dereceye 
kadar düşeceği 
vurgulandı.

met Gürer'i kalaba 
lığın elinden alıp 
linçten kurtardı. 
Lise öğrencisi 
K.Y.'nin şikayetçi 
olması üzerine taciz 
suçlamasıyla 
gözaltına alınan 3 
yaşındaki bir kız 
babası emniyetteki

Korkma, okumuyorlar ki!...
Başbakan Tayyip Erdoğan kendini mey

danlara attı, milliyetçilik rüzgârı estiriyor..
Şu kadar yol yaptık, şu kadar derslik 

yaptık, hastane açtık, liman yaptık derken 
meydandan çok fazla alkış almıyor..

Herhalde vatandaşın ‘işin bu, yapacak
sın’ diyebileceğini tahmin etmiş..

Söylemiyor..
Ama iş Davos’u çağrıştıran sözlere gelin 

ce meydanın rengi değişiyor..
Coşku tavana vuruyor..
“Türkiye büyük Ülkelerden bir ülkedir ..
Bu milletin başı öne eğilmeyecek..
Kimse kendisini yalnız, dışlanmış hisset

meyecek..
Dediği an meydan dalgalanıyor..
Halk keyifli.
Başbakan usta siyasetçi, çok iyi hatip, 

meydanın hissiyatını anında yakalıyor..
Gezilerinde gördü ki milliyetçi söylem iş 

yapıyor..
MHP’yi sağladı geçti..
Muhalefet geriden geliyor.
Meydanları dolduranlara durun diyor, 

önce ben sonra siz söyleyeceksiniz..
Başbakan tek millet diye bağırıyor..
Meydanlar bağırdıkça bağırıyor, coştukça 

coşuyor..
Başbakan eski hocası Necmettin Erba 

kan’dan öğrendiği taktiği de bırakmış 
değil..

Hatta daha da geliştirmiş..
Hani Erbakan sözlerinin sonunda hep bir 

ağızdan Milli Görüş marşını söyletirdi, 
önce kendi söyler, dinleyenlere tekrar- 
latırdı ya..

Başbakan Tayyip Erdoğan da vatandaşa” 
Beraber yürüdük biz bu yollarda “şarkısını 
satır satır on binlere söyletiyor..

Önce kendisi söylüyor, sonra halk..
Muhalefetin işi zor!
Onun için meydanlara çıkamıyorlar..
Başbakan, partililerini karşısında bulun

ca coşuyor..
Sözcüklerin üzerine basa basa, “pis 

-kaka medya”, “Gazeteleri okumayın, 
evinize sokmayın” diyor..

Aslında okumayan toplum istiyor..
Hani şu “göbeğini kaşıyan” vatandaş 

cinsinden...
Sadece hâkimiyetim altındaki yalaka 

gazeteleri okuyun diyemediği için, yalan 
yazanları okumayın diyor..

Aslında Başbakan çenesini boşuna yoru 
yor, boşuna enerji harcıyor..

Niye mi?
Ben söyleyeyim..
Hitap ettiği partilileri zaten gazete oku

muyor ki..
O meydanları dolduranların yüzde 95’i 

gazete, dergi filan okuduğu yok., 
Dünyadan haberleri yok..
Nereden mi biliyorum?
Tirajlar ortada..
AKP’li, yandaş gazeteleri bile okumuyor

lar!
Başbakan’ın telaşı şundan olabilir
Ya okurlarsa!.*.

JGepılik Körfez’internette 
BOaeBikkorfezgatetesixon^
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Küçük Kumla’da büyük bir kalabalık tarafından karşılanan DP adayı Bayram Demir “Kurşunlu benim referansım” dedi.

DP’liler son viraja moralli girdi
Ercüment ESEN
Yerel seçimlere 
birkaç gün kalırken 
Demokrat Parti 
Gemlik Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
sandıktaki iddiasını 
dün Küçük Kumla'da 
yaptığı gövde gös 
terisi ile perçinledi. 
Onlarca araç ve 
kendisine destek 
veren seçmenlerinin 
de katıldığı Küçük 
Kumla çıkartmasın
da büyük destek 
gören Bayram 
Demir'e sürpriz 
desteklerde yağ
maya başladı. 
Küçük Kumla'da 
partililerce görkemli

bir şekilde 
karşılanan Demir'e 
yoğun bir destek 
verdiği görüldü. 
DP Belediye Başkanı 
Bayram Demir’in 
Küçük Kumla’da 
yaptığı toplantıya

Küçük Kumla Bele 
diye Başkanı Eşref 
Güre'nin de katıldı. 
Küçük Kumla 
halkına Belediye 
Başkanı olduktan 
sonra yapacağı 
çalışmaları ve 

projelerini anlatan 
Demir, "Her zaman 
hayallerimi değil 
inandıklarımı söyle 
rim. Hayali projelerle 
kimseyi kandıra- 
mam. Bildiğiniz 
gibi 3 dönem 15 

yıldır Kurşunlu 
Belediye Başkanlığı 
görevi yaptım. 
Kurşunlu'nun 
kurucu belediye 
başkanı olarak 
Kurşunlu'ya yap
tığım hizmetler 

ortada. Benim 
referansım 
Kurşunlu'dur. 
Beni Kurşunlu'ya 
sorabilir, yaptığım 
hizmetleri 
görebilirsiniz” 
diye konuştu. 
Demir, Küçük 
Kumla’da kendisine 
gösterilen desteğe 
teşekkür etti.
Tanıtım toplantısı 
ardından 
kalabalık araç 
eşliğinde Kumla 
sahilinde konvoylu 
gövde gösterisi ile 
son bulan Kumla 
ziyareti, Bayram 
Demir'e seçim 
arifesinde çalış
malarını hız verdirdi.

Marmarabirlik yönetimi güven tazeledi
Marmarabirlik'te, 
Taviloğlu başkan
lığındaki yönetim 
genel kuruldan 
güvenoyu aldı. 
Tek listeyle gerçek
leştirilen seçimde 
Taviloğlu başkan
lığındaki yönetimde 
Hidamet Asa, 
İbrahim Aksoy 
ve Cengiz 
Sayın yer aldı. 
Kemal Dinç ve 
Fevzi İpek de 
denetim kurulu 
üyesi seçildi. 
Refi Taviloğlu, 
genel kurulda 
zeytin üreticilerine 
de müjde verdi. 
2008-2009 ürün 
bedellerinin geriye 
kalan yüzde 20’lik 
son dilinlinin 
Temmuz’da değil, 
nisan ayı sonunda 
ödeneceğini 
duyurdu. 
Bünyesinde 8 
zeytin tarım satış 
kooperatifi bulunan 
Marmara Zeytin 
Tarım Satış 
Kooperatifleri 
Birliği (Marmara 
birlikj'te Refi 
Taviloğlu 
başkanlığındaki 
yönetim 
güven tazeledi. 
Marmarabirlik'in 
Başköy'deki genel 
müdürlük toplantı 
salonunda gerçek
leştirilen, Sanayi 
ve Ticaret il Müdürü 
Mahmut İnan'ın 

da katıldığı olağan 
genel kurulun 
açılış konuşmasını 
yapan Başkan 
Refi Taviloğlu, 
alım kampanyası 
ve birliğin faaliyet
leriyle ilgili bilgi 
verdi. 2007-2008 
iş yılında 30 bin 
769 ton zeytin 
aldıklarını, bu 
atımlar için 73,6 
milyon lira ödeme 
yapıldığını bildiren 
Taviloğlu, "Almış 
olduğumuz zeytinin 
% 55,7'si 200-290 
aralığında iri zeytin
den oluşmaktadır. 
Gerçekleştirdiğimiz 
25 bin 559 ton zey 
tin, rafinajhk hariç 
bin 279 ton zeytin 
yağı ve 228 ton 
zeytin ezmesi satı 
şından toplam 
146,3 milyon lira 
hasılat elde edilmiş 
tir. Birliğimizin 
elde ettiği cironun 
17 milyon 195 bin 
165 dolara tekabül 
eden 21,1 milyon 
liralık kısmı yurtdışı 
satışlarına aittir. 
Birliğimiz bu yıl da 
ihracat rekoru 
kırmış olup konu 
sunda ihracat 
lideri olmayı 
sürdürmektedir" 
dedi.
POPÜLİZME 
KARŞI DURALIM 
Tarım satış koope 
ratified birliklerinin 
yeniden yapılandırıl

masına ilişkin 
süreci de özetleyen 
Taviloğlu, bu 
süreçte tarıma ve 
birliklere yönelik 
bakış açısıyla 50 
yıldır alışılagelmiş 
düzenin değiştiğini 
anlattı. Yeniden 
yapılandırma süreci 
ve 2001 ekonomik 
krizi nedeniyle 
bazı birliklerin 
faaliyetini yavaşlat
tığını, bazılarının ise 
tamamen ortadan 
kalktığını hatırlatan 
Refi Taviloğlu, 
"Yetkililerin en geç 
bu yılın Haziran 
ayına kadar yürür
lüğe gireceğini be 
lirttiği yeni bir ka 
nunla, birliklerin 
yeniden yapılandır
ma süreci sona ere
cektir. Bu kanun, 
birliklere yönelik 
DFİF kredisi dahil 
finansman desteği 
nin tamamen sona 

ermesi anlamına 
gelmektedir" 
diye konuştu.. 
2008-2009 alim 
kampa nyaşj^öŞr^ • 
minde yaşanan 
ekonomik krize 
rağmen büyük 
riske girerek, iri kali
breli 27 bin 713 ton 
zeytin aldıklarını 
belirten Taviloğlu, 
İstanbul'da oluşturu
lacak pazarlama ve 
satış bölge müdür
lüğüyle atağa geçe
ceklerini ifade etti.
Havuzdan toptan 
zeytin satışından 
vazgeçip küçük 
ambalaja yöneldik
lerini, bu yapa
masaydı bugünkü 
satış rakamına ulaş
manın mümkün 
olmayacağını kayde
den Refi Taviloğlu, 
kaliteyi artırmaya 
yönelik çalışmaları 
da sıraladı.
Taviloğlu şöyle

konuştu:
"Bu zor dönemde, 
birliğimizin imkan- t V
lannı zorlayarak SEÇİMLER TEK 
bölgedjretrçisi için
çıkış yollan arıyoruz.' 204 delegeden
Ançak kısa vadede ; 200',ünün.katıldığı 
birliğimize, orta genel kurıİI, yönetim
vadede ise üretici ve denetim kurulunu
mize ve tanma zarar 
verecek, sonunun 
nereye varacağı 
belli olan popülist 
davranışlara yönelik 
beklentilere hep bir
likte karşı koymak 
mecburiyetindeyiz. 
Gerçek üretici kim
liğinin gerektirdiği 
davranış budur." 
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Refi 
Taviloğlu, 2008-2009 
dönemi ürün 
bedellerinden geriye 
kalan yüzde 20'lik 
son dilimin ise 
planlandığı gibi 
Temmuz ayında 
değil, Nisan

sonunda ödeneceği
ni müjdeledi.

ibra ettikten sonra 
seçimlere geçildi. 
Seçim tek listeyle 
gerçekleştirildi. 
Kullanılan toplam 
159 oydan yönetim 
kurulu için 157, 
denetim kurulu 
için ise 152 oy 
geçerli sayıldı. 
Yönetim kurulu 
Refi Taviloğlu 
(Erdek), Hidamet 
Asa (İznik), İbrahim 
Aksoy (Gemlik) ve 
Cengiz Sayın'dan 
(Orhangazi) oluştu. 
Denetim Kurulu'nda 
ise Kemal Dinç 
(Mürefte) ve Fevzi 
İpek (Edincik) 
yer aldı.
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Demokrat Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Bayram Demir, projelerini anlattı.

Oemir, “24 saaı hizmet için söz veriyorum"
Söyleşi: Kadri GÜLER

Bugünkü konuğum 
Kurşunlu Belediye 
Başkanı ve 
Demokrat Parti 
Belediye Başkan 
adayı Bayram Demir 
ile Belediye Başkanı 
seçildiğinde 
projelerini görüştük. 
Çeşitli konularda 
sorularıma yanıt 
aldım. Bunları 
sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Kadri GÜLER : 
Sayın Demir, 
bize özgeçmişinizi 
anlatır mısınız? 
Bayram DEMİR: 
1956 Gemlik 
doğumluyum. 
İlkokulu Gemlik’te, 
liseyi Bursa Atatürk 
Lisesi’nde okudum. 
Gazi Eğitim 
Fakültesi Edebiyat 
bölümünü bitirdim. 
Mersin, Şanlıurfa 
ve Bursa’da 
öğretmenlik ve 
yöneticilik yaptım. 
1994 yılında 
istifa ederek, 
Kurşunlu beldesinin 
ilk belediye 
başkanı oldum.
1999 ve 2004 seçim
lerinde yeniden 
başkanlığa seçildim. 
Böylece 15 yıl 
Kurşunlu Beldesi 
Belediye Başkanh 
ğını yürüttüm.
Kurşunlu beldesinde 
belediyenin kapatıl
ması üzerine, 
DP’den Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı öldüm.
Evliyim, üniversitede 
öğrenim gören 
bir oğlum var. 
Eşim emekli müzik 
öğretmenidir.
Kadri GÜLER : 
DP’den adaylığınız 
biraz sorunlara 
neden oldu.
Eski ilçe yönetimi 
sizin adaylığınıza 
sıcak bakmadı ve bu 
nedenle istifa ettiler. 
Partideki bu sıkıntılı 
süreci atlattınız mı? 
Bayram DEMİR : 
Bu tür sıkıntılar 
hemen hemen her 
partide yaşanır. Bu 
süreç çoktan aşıldı. 
‘Kol kırılır yen içinde 
kalır’ atasözünü 
unutmamak gerekir. 
Birkaç kişinin 
dışında tam 
ekip çalışıyoruz.
Kadri GÜLER: 
Seçim çalışmalarını 
zı yoğun bir şekilde

sürdürüyorsunuz. 
Bu çalışmalarda 
Gemlik’i 
tanıyabildiniz mi? 
Bayram DEMİR : 
Ben, Gemlik çocu ‘ 
ğuyum. Gemlik’i 
zaten tanıyordum. 
Ama bu seçimlerde 
Gemlik’in arka 
sokaklarını tanıdım. 
Kendime inanıyor 
ve güveniyorum. 
Belediyecilik 
birikimim Gemlik’in 
sorunlarını çözmem 
de katkı sağlayacak. 
Radikal kararlar 
alabilen bir adamım. 
Genel sorunları 
tespit ettim, not
larımı aldım. Seçim 
süresince söyledik
lerimi m altına 
imzamı atıyorum. 
Güçlüyüm, 
kararlıyım. Bu 
sorunların üstesin
den gelecek kadar 
da tecrübeliyim. 
Kadri GÜLER : 
Sizce Gemlik’in 
en önemli 
sorunu nedir?
Bayram DEMİR: 
Gemlik’in en önemli 
sorunu işsizliktir. 
Benim belediyecilik 
anlayışım bir klasik 
belediyecilik, iki 
sosyal belediyecilik
tir. Birinci şıka yol, 
park, liman, kent 
temizliği gibi konular 
girer. İkinci belediye
cilik anlayışı ise 
sosyal belediyecilik
tir. İşveren değiliz 
ama çalışma mecbu 
riyeti olan insanlara 
çözümler üretece 
ğim. Belediye per
soneli takviye edile
cek. Bu bir istihdam 
yaratmaktır. Gemlik 
sanayi, tanm, turizm 
kentidir, özellikle 
sanayi kesiminde 

çalışanların 
Gemlik’te ikamet 
etmesi konusunda 
sanayicilere 
yaptırımlarım olacak. 
Bizim havamızı, 
toprağımızı kullanan 
tesisler aynı zaman
da havamızı ve 
toprağımızı kirleri 
yortar. Onlardan 
isteğim olacak.
İşyerinde çalıştırdık
ları işçilerin öncelik
le Gemlikli olmasını 
isteyeceğim. Buna 
uymazlarsa, ben de 
farklı davranacağım. 
Çalışamaz durumda 
olan aileler tespit 
edilecek. Bu ailelere 
belediye bütçesinin 
yüzde 10’unu ayıra 
rak, yardım ede
ceğim. Bu kişiler 
Kaymakamlık ve 
sosyal kurumların 
tespit ettiği aileler 
olacak. Bir insan 
eğer işsizse, onları 
mutlu etmek 
mümkün değildir. 
İkinci sıradaki 
sorunlar otopark ve 
trafik sorunudur. 
Ova bölgesinin imar 
ile ilgili problemleri 
var. Buralardan 
başlayacağım. Arka 
taraflarda belediye 
plan konusunda 
halkın gerisinde 
kalmış. Derhal 
oraları imar planına 
alıp, hisseli parsel
leri resmi parsele 
çevireceğim. Mevcut 
binaları koruyup, 
yeni bir imar planı 
yapacağız. Ciddi 
tespitlerim var.
Ruhsat harçları 
çok yüksek.
Bpnu en az seviyeye 
indireceğim. Taksit 
lendirme yapacağım. 
Vatandaşın ödünü 
açmak zorundayız.

O zaman kaçak bina 
yapmazlar. Gemlik’in 
arka taraflarına 
öncelikli hizmetler 
getirilecek.
Gemlik iki tarafı 
dağlarla çevrili 
dağ bir çanak içine 
kurulmuş bir kent. 
Nüfusu bu dar 
çanakta 100 bini 
bulmuş durumda. 
Kadri GÜLER : 
Siz, Gemlik’in 
nüfusunu arttırmaya 
devam mı 
edeceksiniz?
Bayram DEMİR : 
Gemlik’i bu dar 
çanaktan kurtar
mamız lazım.
Kum la’ya doğru 
sağlam zeminlerde 
yeni imar planları 
hazırlanıp, kentin 
o yöne doğru git 
meşinden yanayım. 
Oralara boğaziçi 
gibi manzaralı 
konutlar yapılabilir. 
Öncelikli yapacağım 
işlerin başında 
Kent Konseyi oluş
turmak geliyor. 
Sağlıkla ilgili 
olarak ta 2 adet 
ambulans alıp, 
24 saat hizmete 
sokarak, halkın 
hizmetine soka
cağım. Belediyemiz 
24 saat halka 
açık olacak.
Halkla ilişkiler 
bölümü kurulacak. 
Herkesin derdi din
lenecek. E-belediye 
sistemine hemen 
geçilecek. Kentteki 
tüm okulların hizmet 
/ilerinin ücretleri 
belediye bütçesin
den ödenecek.
Camiler, cemevleri, 
kiliselere her türlü 
ibadethanelere 
yardım edeceğim. 
Üniversite öğrenci

lerine mutlak suretle 
burs vereceğim. 
MOBESE sistemine 
geçilecek.
Kadın sığınma evi, 
özürlülere rehabi 
litasyon merkezi 
ve tatil, dinleme 
yerleri için yer 
tahsis edeceğim. 
Gemlik’e modern 
bir öğretmen 
evi yaptıracağım. 
Belediyenin bütün 
alışverişi Gemlik 
esnafından yapıla
cak. Sanayi kuru
luşlarını da aynı yön
temi uygulamasına 
zorlayacağım. TOKİ 
şartlarından daha 
ucuz sosyal konutlar 
yaptıracağım. Bu 
inşaatları Gemlikliler 
yapacak. Taşeronu, 
işçisi Gemlikli 
olacak, Gemlik’te 
ikamet edecek. 
Bunları şartnamelere 
koyacağım.
Malzemeler Gemlik 
esnafından alınacak. 
Kurşunlu, Gemsaz, 
Kumla arası deniz 
ulaşımı mutlaka 
sağlanacak. Kumla 
ve Kurşunlu plajları 
yeni düzenlemeler 
ile cazibe merkezi 
haline gelecek. 
BursalIların artık 
Bodrum’a, Marma 
ris’e gitmesine 
gerek kalmayacak. 
Gidenler de 
geri gelecek. 
Gemlik zeytininin 
marka sorununu 
çözeceğiz. 
Zeytinimizin 
kalitesini arttırmak 
için zeytinliklere 
sulama teşkilatını 
kuracağız. Mutlaka 
kapalı bir pazar yeri 
kurulacak. Gemlik’e 
yat limanı ve balıkçı 
barınakları yapıla
cak. Herkesin kolay
ca ulaşabileceği 
kaprissiz, memu
ruyla kaynaşan, 
siyasi görüş ayrılığı 
yapmayan bir 
belediye başkanı 
olacağım. Siyaset 
seçilesiye kadar 
yapılır. Seçildiğim 
günden itibaren 
parti rozetini kenara 
bırakacağım, tüm 
Gemliklilere 24 saat 
hizmet vereceğim. 
Kadri GÜLER : 
Seçimlere geç 
başladınız.
Diğer partiler ile 
aradaki mesafeyi 
kapatabildiniz mi? 
Bayram DEMİR;. 
Geç başladım

ama çok hızlı yol 
aldım. Kendimizi 
şu an süper 
görüyorum.
Çok iyi durumdayız. 
Her gittiğimiz 
yerde büyük 
teveccüh görüyoruz. 
Ringde son 
vuran kazanır. 
Ben, son vuranım. 
Kadri GÜLER : 
Bu yarışı sizce kim 
önde götürüyor? 
Bayram DEMİR : 
Önde biz varız. 
Bizi AKP izliyor. 
CHP ve diğerleri 
daha sonra geliyor 
diye düşünüyorum. 
Ve bunu seçim 
çalışmalarında 
görüyorum.
Kadri GÜLER : 
Hukuk Fakültesi’nin 
kaldırılması konusun 
da ne düşünüyor 
sunuz?
Bayram DEMİR : 
Hukuk Fakültesi’nin 
Gemlik’te kalması 
için savaşacağım. 
Ayrıca benim 
belediye başkanı 
olduğum şehirde 
termik santral de 
kurulmaz.
Kadri GÜLER : 
Seçmenlerinize 
son olarak ne söyle
mek ister siniz?
Bayram DEMİR : 
Demokrat Parti 
bütün kesimleri 
bağrında toplayan 
bir partidir.
Benim de görüşüm 
bu. Ben, gerçek 
bir sosyal 
demokratım.
Devrimci kültürden 
geliyorum.
Sorunlara devrimci 
anlayış ile yaklaşıyo
rum. Pragmatik 
bir adamım.
Gemlik’in sorun
larını biliyorum. 
15 yıllık tecrübem 
ile bunları çok kısa 
zamanda gözerim. 
Gemlikli beni bir 
kere denesin, bir 
daha vazgeçemez. 
Ufku olan, yüreği 
olan böyle bir 
aydın adamı iyi 
değerlendirsin. Bu 
bir yerel seçimdir. 
Bütün partilerdeki 
va tandaşlarımdan 
oy istiyorum. 
Garibanlara selam. 
Yoksullarn yanında, 
zalimlerin karşısın
da, yürekli bir 
Bayram Demir 
geliyor.
Merhaba Gemlik. 
Oylarınızı bekliyo
rum. Saygılarımla.
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ADNAN TEKİN KAAN DİMİLİ DUDNU

BELEDİYECİLİI
BELEDİYE MECLİ

BAYRAM DEMİR
GEMÜK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
İl GENEL MECLİS ÜYESİ ADAYLARIMII

FARUK GÜZEL 
İŞADAMI

YAVUZ ALEMDAR 
İŞADAMI

İŞADAMI AVUKAT ESİ

HASAN MALATYA SERHAN GÜMÜŞ ÜNALBI 
MÜSTAHSİL ZİRAAT MÜHENDİSİ EM. BANI

HALİL ÇEVİK 
İKTİSATÇI

FİKRET ÇELEN 
İŞLETMECİ

I. HAKKI ÇAKMAK MUSTAFA TÜPLÜ AYLİN T 
SERBEST KAPTAN SERİ



İKRAT PARTİ I
KTE15 YILLIK TECRÜBE
İSİ ADAYLARIMIZ

İYRAK CAFER ŞENER M.ALİ KÖKSEVEN AYHAN YUMRU ERDEM GÜNEY İBRAHİM ÇELİK
AMÜD. ESNAF EMEKLİ SERBEST SERBEST SERBEST
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Ekonomik gücü olan adaylar 
tanıtımlarını daha yoğunlukta 
yapıyorlar.

Bez afişler, bilboadlar, el 
ilanları, broşürler, afişler, 
gazete ilanları, televizyon 
reklamları, CD’ler, sinevizyon 
tanıtımları, araç kaplamaları, 
televizyon röportajları...

Bakın ne kadar çeşitlilik de 
ğil mi?

Çok önceki yıllarda seçimlerde adayların 
afişleri bile bulunmazdı.

Sade partilerin sloganlarını içeren veya 
genel başkanlarının resimleri yer alırdı 
seçim çevrelerinde.

Oysa şimdi..
Şöyle bir çevrenize bakın..
Her yıl partilerin bayraktan, adayların, 

belediye meclis, il genel meclis üyelerinin 
tanıtım afişleri...

Caddelerde kurulan standlarda dağıtılan 
broşürler, kapı kapı dolaşan adayların kendi
lerini tanıtan el ilanları...

Gazetelere yansıyan haberleri...
Televizyon programları, radyo söyleşi

leri...
Çok yoğun bir seçmen etkileme yöntem

leri.
Onbinlerce broşür, kataloğ, afiş, el ilanı...
Bir yarış ki görülmeye değer..
Bu yarış biraz maddi imkana göre yürü 

yor.
Yanı ekonomik gücü yerinde olanlar,

Tanıtım

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotrnail.co

olmayanlardan biraz öndeler..
Çevreme baktığımda, adayların sınırlı 

imkanları tükenmiş durumda...
Birkaçı ise daha dayanıyor.
Nedenine gelince:
Tv. söyleşileri eskilerde bir haber niteliği 

taşırdı.
Televizyonlar da haber nitelikli söyleşiler 

yapılırdı.
Hatta anımsayın, 2004 yerel seçimlerinde 

Gemlik'ti adaylaj^play Tv.’ye seçimlerden bir 
gün önce çıkmışlardı.

Faruk Güzel, Mehmet Turgut, Mehmet 
Çelik, Recep Aygün, Adnan Tekin, Ilhan 
Soysal...

Bu söyleşi çok etkili olmuştu.
Bir çok kararsız seçmen bu televizyon 

programından sonra kararı vermiş ve seçim
lere AKP adayı Mehmet Turgut en yakın raki 
bi Faruk Güzel'e fark atmıştı.

Televizyonun gücüydü bu.
Bu seçimlerde televizyon kanalları 

çoğaldı.
Etkili kanal yine Olay Tv.

Line Tv. neredeyse her gün 
Gemlik’te..

Ama televizyonların yıldızı AKP 
adayı mimar Cemal Aydın Aybey..

O’nu CHP adayı Fatih Mehmet 
Güler izliyor.

Ardından DP adayı Bayram 
Demir geliyor...

Diğer adaylar daha az tercih 
ediliyor nedense..

Bunun nedenini daha sonralan öğrendim.
Meğer artık televizyona çıkmanın bir be 

deli varmış.
Bu kalacağın saate göre değişiyormuş.
20 bin liradan 5 bin liraya kadar çeşitli 

tarifeler varmış.
Yani sizin anlayacağınız, yine karşımıza 

ekonomik güç çıkıyor.
Ekonomisi yerinde veya arkasında spon

sorları olan adaylar, rakiplerine karşı bir 
r&sm önde götürüyorlar tanıtım işlerini.

Tanıtım günümüzde etkilemede büyük 
9üç.

Onu iyi kullanan yarışı önde götürüyor.
Ama bu yeterli mi.
Tabii ki de değil, ama etkisi unutulmaz.
Önümüzde 3 gün kaldı.-
Adaylar son hızlarıyla yarışı sürdürüyor

lar.
Bugüne kadar ölçü kaçmadı.
Dilerim bundan sonra da kaçmaz.
Adaylarla söyleşimiz ilgi topluyor.
Bu nedenle okurlarıma ilgilerinden dolayı 

teşekkür ediyorum.

mailto:kadri_guler@hotrnail.co
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Mahkemede hesaplaşacağız"

İstiklal Caddesi’nde 
bulunan Can 
Meridyen Alışveriş 
Merkezi’nde esnaf 
Çarşı’yı kiraya 
veren firmaya 
tepkili.
Dün, son 13 esnafın
da zorunlu olarak 
terk ettiği Can 
Meridyen Alışveriş 
Merkezi’nde gazete 
mize tepkilerini 
dile getiren bir 
grup esnaf, firma 
tarafından kiralarını 
ödemelerine ve

her türlü hüküm
lülüklerini yerine 
getirmelerine karşın, 
kepenkler indirile 
rek, zorla işyerleri 
nln boşaltılması is 
tendiğini söylediler. 
10 yıllık sözleşmele 
ri bulunduğunu 
ifade eden çarşı 
esnafı, kendilerin 
den Çarşı’ya giriş 
İçin hava parası 
olarak 5 ör milyon 
lira alındığını, 
bunların da iade 
edilmediğini ve

mağdur durumda 
kaldıklarını 
ifade ettiler.
Esnaflar, 
şunları söyledi: 
“önce elektrikle 
timiz mağaza sahip- 

. herince kesildi.
Kamuoyuna kiralan 
mızın ve elektrikle 
rimizin ödenmediği 
duyuruldu.
Oysa krize karşın 
biz direnerek 
işimizi sürdürüyor
duk. Önce 
elektrikleri kestiler

sonra kepenkleri 
indirdiler. Bunun 
üzerine mahkemeye 
başvurarak 
tespit yaptırdık. 
Maliye’ye de başvu
rup haklarımız 
arayacağız.
Zararlarımızın 
karşılanmasını 
İstedik, hava 
paramızın iadesini 
istedik vermediler. 
Bundan sonra 
yargıda bizi 
mağdur edenlerle 
hesaplaşacağız.”

■

ujiuuj.imrenizgara.com mnnu „...1990 dan uzun yıllara...

GEMLİK'TE
BAŞKA 
ŞUBEMİZ 
YOKTUR

3 Nisan 2009 Cuma günü • • • I I °
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE fiÇILIYOR

AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ.
Gazhane Caddesi No: 17 GEMLİK

Emniyet Miidürii'nılen 
Taşıyıcılar 

Kooperaiiflne ziyaret

Seyfettin ŞEKERSÖZ
Bir süre önce 
yapılan genel 
kurulda yönetime 
seçilen S.S 66 
Nolu Gemlik 
Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi üyeleri
ni ziyaret eden 
ilçe Emniyet 

Müdürü Ali 
Kemal Kurt 
başarılar diledi. 
Yönetim kurulu 
başkanı Fehmi 
Arslan ile 2. 
başkan İbrahim 
Otan ve yönetim 
kurulu üyesi 
Halim Duran'la

sohbet eden 
Kurt, yeni 
seçilen başkan 
ve üyelere 
vazifelerinde 
başarılar diledi. 
Tolumun vaz 
geçilmez 
esnaflarından olan 
taşıyıcıların olası 
sorunlarını da 
çözmek için 
yardımcı olacağını 
da söyleyen 
İlçe Emniyet 
Müdürü Ali 
Kemal Kurt, 
başkan ve 
kamyoncularla 
bir süre sohbet 
etti.

MUHTAR ADAYLARI İÇİN

□ RenLLİ Broşür

□ El İLani

□ Tanitim KartLari

□ Oy PusuIasi

RENKLİ BROŞÜR VB AFİŞLER & KATALOGLAR 
DİJİTAL BASKILARA SEÇİM ARAÇLARINA GİYDİRME

36 YILLIK TECRÜBE

Körfez Ofset
MATBAACILIK • YAYINCILIK • REKLAMCILIK 

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

If AVI D Gemlik Nüfus Müdürlüğünden
KAT I r aldığım nüfus cüzdanımı kaybettim.

1 Hükümsüzdür. ERSİN SUREN

3

ujiuuj.imrenizgara.com


26 Mart 2009 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 10

ÖğrenciSeçme 
Sınavı (ÖSS) ve 
Yabancı Dil 
Sınavı(YDS) ile 
sınavsız geçiş için 
başvurular 27 
Mart Cuma günü 
sona erecek. 
2009-ÖSS'ye, 2008- 
2009 öğretim yılında 
ortaöğretim kurulu
larının lise veya 
dengi okullar ile 
açıköğretim lisesinin 
son sınıfında 
okuyan öğrenciler, 
ortaöğretim kuram
larının son sınıfların 
da beklemeli durum
da bulunanlar, orta 
öğretim kurumlan 
mn dışarıdan bitir 
me sınavlarına giren 
ler, ortaöğretim 
kuramlarını bitirmiş 
olanlar, ortaöğretim
lerini yabancı ülkeb 
erde yapanlardan 
durumları bu şartları 
taşıyanlar başvura
bilecek.
Sınava belirtilen 
özellikleri taşıyan 
yabancı uyruklu ve 
uyruksuz adaylar da 
başvurabilecek an 
cak bu adaylar ÖSS 
sonuçları ile 2009- 
ÖSYS Yükseköğ 
retim Programları 

ve Kontenjanları 
Kılavuzu'nda yer ala
cak yükseköğretim 
programlarına yer
leştirilmeyecek. 
2009-2010 öğretim 
yılında yükseköğre
timin tüm lisans ve 
önlisans (meslek 
yüksekokulları ile 
açıköğretim önli 
sans programlarına 
sınavsız geçiş dahil) 
programlarına gir 
mek veya yurt dış 
ında öğrenim gör 
mek isteyen aday
ların da 2009- 
ÖSYS'ye başvur
maları gerekiyor. 
Ortaöğretim kuram
larının son sınıfında 
okuyan öğrenciler 
okullarının bağlı

olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
adaylar diledikleri 
başvuru merkez
lerinden içerisinde 
2009-ÖSYS Aday 
Bilgi Formu da 
bulunan "2009- 
ÖSYS Kılavuzu"nu 
2 TL karşılığında 
edinebilecek. Mezun 
adaylardan 2007 
veya 2008 ÖSYS'ye 
başvurmamış olan
lar ile son başvu
rusuna göre öğren
im bilgilerinde 
değişiklik olanlar, 
başvurularını iste
dikleri başvuru 
merkezlerine yapa
bilecek.
Mezun durumdaki 
adaylardan 2007

yeya 2008 
ÖsYS'ye başvurmuş 
olan ve öğrenim 
bilgilerinde i
değişiklik olmayan , j 
adaylar ise {|
başvurularını 
bireysel olarak v 
internet aracılığıyla 
ya da diledikleri 
bir başvuru 
merkezine 
yapabilecek.
Ortaöğretim Kurumu 
Müdürlükleri, 
ÖSYS Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri ve 
ÖSYM Büroları, 
başvuru merkezi 
olarak görev 
yapacak. 2009- 
ÖSS ücreti ile 
YDS ücreti, bu yıl da 
artırılmadı. 2009- 
ÖSS için adaylar 
40 TL, YDS için bu 
ücrete ek olarak 
10 TL daha 
ödeyecek.
Sınavsız geçiş 
yapacak adaylardan 
10 TL alınacak. 
Sınavsız geçiş 
dahil 2009-ÖSYS'ye 
ilişkin başvurma 
sınav, değerlendirme 
ve yerleştirme ile 
ilgili kurallar ve 
işlemler, kılavuzda 
yer alıyor.

MEB, öğretmen yıllaMannı 
İM mitil

Milli Eğitim Bakan 
hğı'nın, öğretmen
lerin yolluklarını bir 
buçuk yıldır ödeme 
diğı ortaya çıktı. 
Türk Eğitim-Sen 
bakanlığa başvu
rarak tam olarak 17 
aydır ödenmeyen 
yolluk masraflarının 
öğretmenlere öden
mesini istedi.
Milli Eğitim Bakan 
lığı, 2008 tedavi yol
lukları dahil olmak 
üzere tam 17 aydır 
öğretmenlerin yol
luk masraflarını 
ödemiyor. Söz konu 
su durum üzerine 
Türk Eğitim-Sen 
2008 yılı tedavi 
masraflarının öden
mesi konusunda 
“hatırlatmada” bulu 
narak yollukların bir 
an önce ödenmesi
ni istedi. Konuyu 
Kurul İdari Kuru 
lu'nda gündeme 
getiren Türk Eğitim- 
Sen, bakanlığın 17 
aydır söz konusu 
yollukları ödeme 
meşine karşın işte 
ğine yönelik yanıt 
alamadı.
Konuyla ilgili açık
lamada bulunan

Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkanı 
İsmail Koncuk, 
aradan geçen sür
eye karşın 
ödemelerin yapıl
mamış olmasının 
büyük rahatsızlık 
yarattığını kayded
erek, “Tedavi gider
lerini cebinden 
karşılayan eğitim 
çalışanları, 2008 
yılında bu paralarını 
alamamıştır. 
Hastalığın tedavisi 
için farklı illere git
mek zorunda kalan
lar, gerek konakla
ma gerekse yol 
masrafını cebinden 
karşılamak zorunda 
kalmaktadır. Bazı 
çalışanlar, yol 
parasını bile borçla, 
harçla denkleştir 
mektedir” dedi. 
Böbrek hastaları ve 
kanser hastalan 
için durumun daha 
da kötü olduğunu 
ifade eden Koncuk, 
söz konusu 
hastalıkların uzun 
bir tedavi süreci 
gerektirdiğinden, 
hastaların mas
rafının katlandığına 
işaret etti.

|B|Mj Gemlik Belediye Başkan Adayı

| En iyisi DSP

Ilhan SOYSAL
Demokratik Sol Parti

“DEĞİŞİM BAŞLIYOR
Dün Çalmadık, Çaldırmadık 

Yarın’da Çalmayacağız, 
B Çaldırmayacağız....
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Tel : (0.2241 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10TL
TÜRHON VİP OTO YIKfiMfi

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

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 83GEMLİK

ELEMAN ARANIYOR

^FORKLİFTEHLİYETİ 
V^VE SERTİFİKALI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. ITO. ŞTİ.
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE •
26 Mart 2009 Perşembe 

ELİF ECZANESİ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüzdanımı aybettim. 
Hükümsüzdür.

FETTAHjAHMET ÖZKAN

m
 Gemlik Endüstri Meslek

Lisesinden aldığımjdiplomamı
_ —- kaybettim'.'HüküTTTSÜzdurT^-

- - - NİYAZİ TELLİ

G 
E 
M 
L 
I 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

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. 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.Şaf. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baf. 513 1133
Mal Müd. ■■ 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14.14
MüftülükLft- 513 13 64
Güfnrük lİtd. 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 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46

Bursa 236 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. . 513 23 94

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

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Ha baş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habapgaz 513 45 46

Bütünler Likltgaz 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 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

H 
B 
E 
R 
•1*

HASTANELER
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 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 " _ ,51345 21 -23
Baçka4lOh^**3 4NM>
Zabıta 513 24 32
Otobüs Içlet. 513 45 21-122
BUSKİ 514 57 96
itfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21 -182
Yazı işi. Md. 513 45 21 -111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3315 
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)

vmssirmsi 
om GÖRDÜM

ll.30-l4.00
16.30 - 19.00-

21.15
RECEP İYEDİR 2 

11.45-14.15 
16.45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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DURMAK YOK HİZMETE DEVAM | ADALET ve KALKINMA PARTİSİ
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Gürhan ÇETİNKAYA

Buluşma
İki gün...

Yerel seçimlere iki gün kaldı.
Gemlik’in ve Türkiye’nin geleceğinin 

güvence altına alınması için
Cumhuriyetin
Laikliğin..
Demokrasinin..
Çağdaşlığın..
Hukukun üstünlüğünün korunması ve 

sürekliliğinin sonsuza dek sağlanmasının 
kararının verilmesi için son iki gün..

Yaklaşık 2 aydır adaylar evde, sokakta, 
dernekte, kahvede, caddede, görsel ve 
yazıl medyada projelerini, düşüncele rini, 
yöntemlerini, siyasal duruşlarını anlat
tılar..

Diyeceklerini dediler...
Şimdi sıra seçmende..
Algıladıklarını vicdan süzgecinden geçi 

rerek sandıkta 5 yıl için kendisini yönete
cek kadroları belirleyecekler.

29 Mart yerel seçimlerinde verilecek 
oylar ve yapılacak tercih çok yönden 
önem taşıyor.

Ülkedeki birlik beraberliği..
Uygarlığı dinamitlemek isteyenlerle 

Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütün
lüğünü sonsuza dek savunanların oylan
ması....

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel 
seçimler; karşı devrimcilerin tarihten silin
mesini ve karşı devrim hayallerinin sona 
ermesini sağlayacak ölçüde anlamlı..

Onun için
Sandığa mutlaka gidilmeli..
Gidilmeli ve içeriden dışarıdan ulusa 

yöneltilen saldırılar püskürtülmeli..
Oylar.
Kentsel kalkınmaya, toplumsal değer

lere, Cumhuriyete, Atatürk’e sahip çıka
cağına inanılan adaya yoğunlaştırılmalı..

Oylar;
Kentin değerlerini kentli için harcaya

cağına inanılan adaya verilmeli..
Oylar;
İyi niyeti gülen yüzünden belli olan 

adaya yöneltilmeli..
Ben 29 Mart’ta yapılacak yerel seçim

lerde;
Gemlik, Bursa, Nilüfer’de çağdaş bir 

kent yaratacaklarına, cumhuriyetin 
kazanımlarına sahip çıkacaklarına, insan
lara mutlu bir ortam sağlayacaklarına, 
kentin değerlerini kent halkına yansıtacak
larına inandığım için;

Fatih Mehmet Güler’e..
Sena Kaleli’ye..
Mustafa Bozbey’e..
Başarılar diliyorum.

K AŞ€D€ VOK
KALİTELİ KAŞELER 

_ UYGUN FİYATLARLA O 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

İlçe Kaymakamımız 
Mehmet Baygül, 
29 Mart 2009 
günü yapılacak 
seçimlere katılacak 
olan belediye 
başkan adayları 
ile dün 
biraraya geldi. 
Kahvaltılı 
sohbet biçiminde 
gerçekleşen 
organizas 
yonda, siyasi 
parti adaylarına 
ortamı germeden, 
demokratik ve 
centilmence 
seçim yarışında

bulundukları için 
teşekkür eden 
Mehmet Baygül, 
seçim yasaklarına 
uyulması konusun
da da ilçe başkan- 
larının ardından 
belediye başkan 
adaylarını da 
uyarmayı 
ihmal etmedi. 
Kaymakam 
Mehmet Baygül 
tarafından 
organize edilen 
kahvaltılı toplantıya 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Cemal

Aydın Ay bey, 
CHP Belediye 
Başkan adayı 
Fatih Mehmet 
Güler, DP Belediye 
Başkan adayı 
Bayram Demir, 
MHP Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
SP Belediye 
Başkan adayı 
Recep Aygün, 
DSP Belediye 
Başkan adayı 
İlhan Soysal ve 
ANAP Belediye 
Başkan adayı 
Engin Kökçam,

BBP Belediye 
Başkan adayı 
Burhaneddin 
Nuhoğlu katıldı. 
Belediye Başkan 
adayları toplantıda 
birbirlerine 
jestler yaparak,' 
başarı dileklerinde 
bulundular.
Adaylar, 
demokratik ve 
barış içindeki 
yürütülen bu 
seçim döneminin 
gelecek kuşaklara 
da örnek olması 
dileklerinde 
bulunuldu.

4 ♦ ®

jS GÜNÜN menüsü
pil'1

* '•

ma ’W3P'

9ÜNÜN ÇORBASI TAS KEBABI AYRAN SUPANGLE

SATILIK BURSA ASFALTINA SIFIR JANDARMA KARŞISINDA TERSANE 
_ RAYIR11724 M2 İMARLA ARSA SANİDİNDEN SATILIKTIR.

AHSA 0 532 547 39 67

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gemlik’te Sevgi Yürüyüşüne katıldı 

ÇeliK; “Üniversite 
konusunda Gemlik

halkı karar verecek”

BBFnde üzüntülü ftefcleyiG

AKP Gemlik İlçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci ve Belediye 
Başkan Adayı Cemal 
Aydın Aybey tarafın
dan düzenlenen 
Sevgi Yürüyüşü, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, AKP 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Adayı ve Osmangazi 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, AKP 
Bursa İl Başkanı 
Sedat Yalçın'ın 
katılımıyla gövde 
gösterisine dönüştü. 
AKP Gemlik Beledi 
ye Başkan Adayı 
Mimar Cemal Aydın 
Aybey'in, İstiklal 
Caddesi üzerindeki 
4. seçim bürosu 
önünden başlayşn 
yürüyüş, Ilıca. Cadde 
si’pgeı^hmet Dural 
Meydam’na kadar 
devam etti. AKP 
İlçe Yönetim Kurulu, 
Kadın ve Gençlik 
Kolları ile, Belediye, 
İl Genel Meclisi 
adayları partililerin 
yürüyüşünde Bakan 
Faruk Çelik, Recep 
Altepe ve Cemal 
Aydın Aybey vatan
daşlara karanfil 
dağıttı.

ÇELİK; 
GEMLİKLİLER 
KARAR VERECEK 
Hukuk Fakültesi ile 
ilgili konulara da 
açıklık getiren 
Bakan Faruk Çelik, 
Gemlik'e Hukuk 
Fakültesini kendi
lerinin getirdiğini 
hatırlatarak, 
"Amacımız Bur

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU? 

ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

sa'nın Üniversite 
şehri olması.
Bursa Üniversite 
şehri olurken de 
Gemlik'in bundan 
en büyük payı 
alması" dedi. * 
Gemlik'i Üniversite 
ile buluşturma konu 
sundaki öncelikli 
hedeflerini gerçek
leştirdiklerini vurgu
layan Bakan Faruk 
Çelik, Gemlik'in 
vizyonuna büyük 
katkı sunduklarını 
kaydetti. Bursa'ya 
teknik üniversite 
kazandırma çabası 
içinde olduklarını 
anlatan Bakan Faruk 
Çelik, "Teknik Üniv- 
ersite'nin dizaynı ile 
ilgili olarak Gemlikli 
lerin görüşleri bizim 
için çok önemli. 
Gemlik biz Teknik 
üniversiteyi istiyo 
ruz derse, Teknik 
Üniversite Gemlik'e 
gelecektir. Ancak, 
hem Hukuk Fakülte 
si hem de Teknik 
Üniversite kampusu 
şu aşamada çok 
gerçekçi değil. 
Başka bir formül 
varsa söylesinler. 
Bunu yaparız. Tek 
nik Üniversite konu 
sunda Gemliklilerin, 
Gemlik'teki sivil

toplum örgütlerinin 
görüşleri bizim için 
çok önemli. Son 
kararı bu konuda 
Gemlikliler verecek
ler. Gemlikliler 
hangi sini isterlerse 
onu yaparız" dedi. 
Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Yerleşke 
si’ne maddi ve 
manevi katkılar 
sunan işadamı 
Asım Kocabıyık'a 
bir kez daha 
teşekkür eden 
Çelik, Gemlikliler 
son kararı verirken, 
dizaynın da yeni 
üniversiteler sonrası 
kurulacak oluşuma 
bağlı olduğunu 
sözlerine ekledi. 
AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey'de, 
29 Mart sonrası 
Gemlik'in her keşi 
miyle bu konuyu 
detaylandıracak- 
larını belirterek, 
Hukuk Fakültesi 
konusunda bir 
çözüm arayışı 
içinde olacaklarını 
ve Gemliklilerin 
istekleri doğrul
tusunda Gemlik'e 
teknik üniversitenin 
geleceğini 
söyledi.

Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkanı 
Muhsin Yazıcıoğlu’ 
nu taşıyan helikop 
terin düşerek bulun
mamasının ateşi 
Gemlik’e de düştü. 
Büyük Birlik Partisi 
Gemlik Seçim Büro 
su dün geçmiş ol 
sun dileklerini ile 
tenlerle doldu taştı. 
BBP Gemlik 
Belediye Başkan 
adayı Burhanettin 
Nuhoğlu, helikopter 
kazasından sonra 
gazetecinin Acil 
Servis ile yarım 
saate yakın konuş
ma yaptıklarını 
buna karşın kazc. 
yerinin tesbit edile
memesinin üzücü 
olduğunu belirterek 
hükümeti suçladı. 
Rusya’da düşen bir 
helikopterin iki saat 
içinde yerinin tesbit 
edilmesine karşın 
aradan24 saat geç 
meşine karşın Yazıcı

Güler, aöa^ları mal beyanına cağiîöı
CHP Gemlik Bele 
diye Başkan Adayı 
Fatih Güler, Tünce 
lililer, Hacı Bektaş-ı 
Veli ve Giresunlular 
Der neği'nde yaptığı 
konuşmalarda 
seçim kampanyası 
boyunca kendisine 
ve ekibine büyük ilgi 
ve sevgi gösteren 
tüm dernekler ile 
halka teşekkür etti. 
Kendileri için en 
önemli seçimin, 
insanların gönlünü 
kazanmak seçimi 
olduğunu belirten 
Fatih Güler, seçim 
kampanyası boyun
ca kimseden icazet 
almadan, sadece 
kendine, ekibine ve 
halka güvenerek 
siyaset yaptığını ve 
karşılığında halkın 
derin sağduyusuyla 
sevgi ve ilgisini 
gördüğünü söyledi. 
Kendisi ve CHP ile 
doğal siyasal yollar
la baş edemeyecek
lerini anlayan bazı 
kişilerin son gün
lerde kendisiyle ilgili 
bir iftira kampanyası 
yürüttüklerini ve 
çamur at izi kalsın 
anlayışını benimse 
diklerini söyleyen 
Fatih Güler, kendi 
sinin hiçbir zaman 
bu yola başvurma 
dığını ve bundan 
sonra da başvur
mayacağını söyledi. 
Uzun yıllar Özel sek
törde genel müdür

oğlu ve arkadaşla 
'14nın bulunama
masının düşündü 
rücü ve çok hazin 
olduğunu söyledi.

MHP’LİLER 
ZİYARET ETTİ 
BBP seçim büro
sunu ziyaret eden 
MHP Belediye Baş 
kan adayı Mehmet 
Kayaoğlu ve meclis 
üye adayları Burha 
nettin Nuhoğlu ve 
partililere üzüntü

lük ve sonra da 10 
yıl boyunca belediye 
başkanlığı yapması
na karşın halen 1999 
yılından önce yapıl 
mış bir apartman dai 
resinde oturduğunu, 
başkaları gibi nasıl 
edinildiği belli olma 
yan villalarda otura- 
madığını, bundan da 
gocunmadığını 
belirtti. Kendisinin 
her yıl mal beyanın
da bulunduğunu ve 
Gemlik'te bunu ya 
pan tek belediye baş 
kanı olduğunu hatır
latan Güler, diğer 
adaylarıda hangi ta 
rihte edinildikleriyle 
birlikte malvarlık
larını açıklamaya 
çağırdı. Giresunlular 
Derneği'ndeki 
konuşmasında da 
fakir fukara edebi 
yatıyla iktidara ge 
tenlerin, dar gelirli 
insanların yaşadığı 
bölgelerde % 40 
kamu payı alınması
na göz yumdu ğunu, 
şimdiyse seçimi 
kaybedeceğini an 
lâyanların popülist 
söylemlerle imar affı 
sözlerini dillendirm
eye başladığını 
söylerken, Umur 
bey'de % 30 uygula
ma yaptığını hatırlat
tı. Gemlik'te makul 
olanın % 25 ile % 30 
arası kamu katılım 
payı alınması oldu 
ğunu söyleyen Fatih 
Güler, şu an en üst 

lerini bildirdiler. 
Kaza yerinin 
belirlenememesin 
ise üzücü olduğunu 
söyleyen Kayaoğlu, 
Nuhoğlu’na 
"İnşallah sağ olarak 
kurtulurlar” diyerek 
iyi dileklerini iletti. 
MHP’den yapılan 
açıklamada ise 
kaza nedeniyle 
seçim araçlarında 
hiçbir müziğin 
çalınmaması kararı 
alındığı bildirildi.

limitlerden alınan ce 
zalar ile ruhsat harç 
lan ve proje maliyet
lerinin de en alt lim
ite indirilerek vatan
daşı, plan ve projesi 
çizilmiş, yasaya uy 
gun bina yapmaya 
özendireceklerini 
söyledi. Umurbey'de 
belediye tarafından 
yaptıkları bütün işler 
de Gemlik'te yaşa « 
yan inşaat ustalarını 
ve işçilerini çalıştır 
dıklarını hatırlatan 
Güler, Gemlik'te de 
göreve geldiklerin 
den itibaren beledi 
yenin bütün işlerin 
de Gemlik'te yaşa 
yanların çalıştırıl
masını sağlayacak
larını söyledi. 
Giresunlular Dernek 
Başkanı Dursun 
Yavuz ise kısa süre 
öncesine kadar der 
nek olarak CHP ile 
mesafeli olduk larını 
ancak CHP ile, Cem 
Güler tarafından 
CHP ilçe başkanlığı 
m kazandığı kong 
reye davet edilme 
leriy le başlayan 
sıcak bir iletişim 
kurduklarını, 
şimdi de CHP 
listelerinde çok 
sevdikleri ve 
güvendikleri 
Muharrrem Sarı'nın 
bulunmasıyla bu 
yakın iletişimin daha 
da güçlendiğini ve 
bu ekibi destek
lediklerini belirtti.
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Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Kayaoğlu, 
“Gemlik’e adam gibi adam gerek” dedi

Kavaoğlu’ndan Balık Festivali sözü
Söyleşi: Kadri GÜLER

Bugünkü konuğum 
Milliyetçi Hareket 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu. 
Kayaoğlu ile 
yerel seçim 
çalışmalarını 
konuştuk.

Kadri GÜLER:
Sayın Kayaoğlu, 
kısa olarak 
özgeçmişinizden 
söz eder misiniz?

Mehmet KAYAOĞLU: 
1972 Gemlik doğum
luyum. İlk orta ve 
lise öğrenimimi 
Gemlik’te yaptıktan 
sonra Bolvadin 
Meslek Yüksek 
Okulu Elektrik 
Programcılığı 
Bölümü’nü bitirdim. 
Askerlik görevimi 
yaptıktan sonra 
1994 yılında Borçelik 
Fabrikası’nda 
çalışmaya başladım. 
Genç kardeşlerimle 
5 yıl MHP Gençlik 
Kollan’nda çalıştım. 
Başkan Yardımcılığı 
yaptım. 3 yıl MHP 
İlçe Başkanlığı 
Yardımcıhğı’nda 
bulundum. 6 yılda 
İlçe Başkanlığı 
yaptım. 29 Mart 
yerel seçimleri için 
görevimden istifa 
ederek partimden 
aday oldum.
Evli ve bir çocuk 
babasıyım.

Kadri GÜLER: 
Seçim çalışmalarını 
yoğun bir şekilde 
sürdürüyorsunuz. 
Kendinizi bu 
yarışta nerede 
görüyorsunuz?

Mehmet Kayoglu: 
Siyasi partiler 
bir çok anketler 
yaptınyor. Bu 
anketlerde hepsi 
kendilerini birinci 
parti olarak ilan 
ediyorlar. Yerel 
seçimlerde aday 
faktörü önemli. 
Halktan ilgi ve 
referans almayan 
adaylar yarışı 
birinci bitiremezler. 
Yerel seçimlerde 
aday faktörü önemli. 
2004 seçimlerinde 
referans görmedik. 
2007 seçimleri MHP 
için referans sayılır. 
Bu seçimlerde 
Gemlik’te 3. parti 
durumundaydık.

Partisine oy veren 
ile partisini koruyan 
ideoloji temeli 
olanlar partilerini 
destekliyorlar. 
İktidarın yıpranması 
nedeni ile sağ 
oylar dağılacak. 
Sağcı seçmen 
bu seçimde bize 
yönelecek. Birçok 
mahalleye girip 
çıkıyoruz. Hiçbir 
partiliyi kötüle 
meden çalışmaları 
mızı sürdürüyoruz, 
iktidar partinin 
gücünü her alanda 
kullanmasına rağ
men bu seçimler, 
AKP, MHP ve CHP 
arasında geçecek. 
MHP olarak bu 
seçimi alacağımıza 
inanıyoruz. Şu anda 
yükselişte olan parti 
biziz. Düşen parti 
ise iktidar partisidir. 
Bizim görüşümüz, 
Türk toplumu 
mecliste ağırlığı 
olan partilere 
yöneliyor. Mecliste 
de biz varız. Halk 
bunu oörüvor.

Kadri GÜLER : 
30 Mart günü 
belediye başkanı 
seçilirseniz, 
ilk olarak neler 
yapacak siniz?

Mehmet KAYAOĞLU: 
Öncelikle personel 
açığını hemen 
tamamlayacağız. 
Belediye personelini 
mutlu ve huzurlu 
edeceğiz. Onlar 
mutlu olurlarsa, 
Gemlik halkı da 
mutlu olur. Eğitime 
önem vereceğiz. 
Fırsat eşitliklerini 
ortadan kaldırmaya 
çalışacağız.
Belediye bütçesin
den eğitime yüzde 
7 pay ayıracağız. 
Bu da 2-3 milyon lira 
olacak. Gemlik’in 
200 dersliğe ihtiyacı 
var. Bu açığı kapatıp, 
tüm çocuklarımızı 
25 er kişilik sınıflar
da öğrenim gördüre
ceğiz. Tam gün 
eğitime geçilecek. 
Okulların temizlik 
işlerini belediye 
olarak biz üstlenece 
ğiz. Bu nedenle 
okullarda spor 
parası, eğitim 
parası ve ya kayıt 
parası diye bir 
para toplanmayacak. 
Belediye olarak 
tüm gerekli katkıları

sağlayacağız. 
Gemlik’te konut 
sorunu var. 
Deprem Gemlik 
için bir gerçek. Bunu 
unutmayacağız. 
Dar gelirli vatan
daşlarımızın ev 
sorunu var. İktidar 
bunu istismar 
ediyor. Bursa’ya 
1200 ev yapacaklar
mış. 45 metrekarelik 
evlerle halkın umut
larını sömürüyorlar. 
Biz, AKP hüküme
tinin Bursa’ya yap
tığından daha çok 
konutu Gemlik’te 
Belediye olarak 
yapacağız. 
Orhaniye ve Yeni 
Mahalle’deki ilçenin 
görüntüsünü de 
bozan yoksulların 
evlerinin bulunduğu 
bölgeyi kentsel 
dönüşüm alanı ilan 
edeceğiz. Burada 
oturanları mutlu 
edeceğiz. Onlara 
ev yaptıktan sonra 
1500 konut daha 
yapacağız.
Bu konutlara 2009 
yılında başlanacak, 
inşaat sektörünü 
canlandırarak, 
işsizliğin önüne 
geçeceğiz. Tüm 
binaların yapı 
denetimini ücretsiz 
yapacağız. Gemlik’e 
kapalı bir pazar 
kazandıracağız. 
Pazar denetimlerini 
arttıracağız. Pazarcı 
esnafın sağlık 
kontrollerini ve 
kıyafetlerini 
düzelteceğiz. 
Terme tesisini 
ele alıp, modem 
şekilde halkın 
hizmetine sokacağız. 
Çarşıya adam 
gibi bir cami 
yapacağız.

Vatandaşa sokakta 
namaz kıldırmaya
cağız. Ulaşım 
sorunu Gemlik 
için zulüm haline 
dönüşmüştür. 
Büyükşehir’e 
konuyu götürüp, 
takipçisi olacağız. 
Kendilerine bir 
ay süre vereceğiz. 
Eğer bu sürede 
sorunu çözmezlerse, 
Gemlik halkına 
biz otobüs tutarak, 
bedava taşıyacağız. 
Onlar bizimle 
uğraşsınlar. Halkı 
rahatsız eden 
sokak köpeklerini 
aşılayarak, modern 
hayvan barınağı 
yaptıracağız. Bu 
barınağa evlerinde 
köpek beslemek 
isteyenler köpekleri
ni ucuz bir fiyatla 
bırakabilecekler. 
İstedikleri zaman 
alıp gezdirebile 
çekler veya ava 
gidebilecekler. 
Zeytin üreticisine 
sahip çıkacağız. 
Gemlik’te Koruma 
Kurulu kaldırıldı. 
Biz, belediye 
olarak yeniden 
kuracağız. Telsiz, 
motorlu araç 
ve gerekirse at 
desteği vereceğiz. 
Korucuların 
sigorta ve ücretlerini 
belediye olarak 
ödeyeceğiz. Zeytin 
üreticisine belediye 
olarak şirket kurup, 
üreticiye sahip 
çıkacağız. İhracat, 
pazarlama ve 
ambalaj sorunlarını 
çözeceğiz. Üretici
den 3 liraya 4 
liraya alınan zeytin 
markette 11-12 
liradan satılıyor. 
Halka ucuz zeytin 

yedireceğiz. 
Üreticinin yanında 
olacağız. Gemlik’te 
modern balık 
lokantaları yok. 
Marmara’nın incisi 
sahipsiz. Göreve 
gelirsek, 10-15 tane 
balık lokantası 
açtıracağız. 
Balık Festivali 
düzenleyerek, 
Gemlik halkını 
Bursa Valiliğini, 
bürokrasiyi ve 
çevre halkını 
davet ederek, 
balıkçılığımızı 
tanıtacağız. 
Derelerin üzerini 
açacağız. Etrafını 
insanlara yürüyüş 
yolu yapıp, 
çardaklar kurup 
oturmalarını 
sağlayacağız. 
Kentin çeşitli alan
larında yeşillik 
alanlar yaratacağız. 
Kentteki metruk 
binalan istimlak 
edip, yıkarak yeşil 
alanlan büyüteceğiz. 
Kentimiz böylece 
daha çok nefes 
alacak. Özürlülere 
kamp kuracağız. 
Tüccar belediye 
anlayışı ile değil, 
sosyal belediyecilik 
anlayışı ile hizmet 
edeceğiz. Birileri 
çöhe atarken, 
birileri topluyorsa, 
bu israfı önleyerek, 
sosyal dengeyi 
kuracğız. Eski 
giysi, mobilyaları 
belediyece toplayıp, 
onartıp yoksul 
ve ihtiyaç sahip 
terine vereceğiz. 
365 gün hizmet 
veren bir aşevi 
kuracağız.
Yaşlıların yemek 
lerini ayaklarına 
kadar götüreceğiz.

Hiçbir vatandaşı 
mızın benim karnım 
aç demesine fırsat 
vermeyeceğiz. 
Sahipsizlere barınma 
ve sığınma evi 
yapacağız. 
Gemlik’e 3 kültür 
merkezi kuracağız. 
Gençlerimize 
sahip çıkacağız. 
Spor alanlarını 
çoğaltacağız. 
Sporun her 
türlü alt yapısını 
oluş turup, ileri 
götüreceğiz.
Amatör kulüplerin 
tüm masraflarını 
karşılayacağız. 
Çocuk, gençlik 
ve kent meclisleri 
kuracağız. Onlar 
ne talep ediyorlarsa, 
isteklerini yerine 
getireceğiz. 
Çocuklar böylece 
kurulan çocuk 
meclisinde 
haklannı aramayı 
daha küçükken 
öğrenecekler. 
Kentin tüm kararları 
kent meclisinde 
alınacak. Belediye 
Meclisi bu 
kararları uygulaya
cak. E-belediyeciliğe 
geçeceğiz.

Kadri GÜLER : 
Son günlerde, cep 
telefonlarında sizin 
de adınızın karıştırıl 
dığı mesajlar gön
deriliyor. Buna ne 
diyorsunuz ?

Mehmet KAYAOĞLU: 
Kesinlikle bu 
mesajlarla bizim 
bir ilişkimiz yok. 
Biz, hiçbir adayı 
Savcılığa şikayette 
bulunmadık.

Kadri GÜLER: 
Seçmenlerinize 
son olarak ne 
söylemek istiyor 
sunuz?

Mehmet KAYAOĞLU: 
Belediyecilik koltuk
ta oturmak değil, 
aşkla inançla Gemlik 
halkına hizmet 
etmektir. Her aday 
kendine bir 
slogan belirlemiş. 
Biri “Önce insan 
diyor. Biri Fark var’’ 
diyor. Biri “Biz 
biliriz’’ diyor. Biri 
de “Gemlik’e imar 
gerek, imara 
mimar gerek” diyor. 
Ben de diyorum ki; 
“Gemlik’e adam gibi 
adam gerek”.
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Mi B sattı Ml Ml to Iwilim HM İri m
Trafiğe kaydı 
yapılan motorlu taşıt 
sayısının, Ocak 
ayında bir önceki 
aya göre yüzde 66,9 

arttığı bildirildi. 
Ocak ayında 59 bin 
adet taşıt trafiğe 
kaydolurken, artışın 
ÖTV indiriminden 
önce yaşanması 
dikkat çekti. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu Motorlu 
Kara Taşıtları Ocak 
ayı istatistiğine 
göre, bu ayda trafiğe 
kaydı yapılan 
toplam 59 bin 
281 taşıt içinde oto
mobil yüzde 52,5 
pay ve 31 bin 
141 adet ile ilk sırada 
yer aldı. Otomobili 
yüzde 28,2 pay ve 
16 bin 702 adet ile 
kamyonet, yüzde 
10,7 pay ve 6 bin 
338 adet ile mo 
tosiklet, yüzde 2,9 
pay ve bin 742 
adet ile kamyon 
takip etti.
Ocak ayında trafiğe 
kaydolan araçların 
yüzde 5,7 pay ve 3

bin 358 adedini ise 
minibüs, otobüs, 
traktör ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu. Bir 
önceki aya göre 
trafiğe kaydı yapılan 
taşıt sayısı yüzde 
66,9 artarken, bu artış 
otomobilde yüzde 
85,6, minibüste yüzde 
45,2, otobüste yüzde 
88,9, kamyonette 
yüzde 128,6, kamyon
da yüzde 73,9 olarak 
gerçekleşti.
Trafiğe kaydı yapılan 
motorlu taşıt sayısı 
geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 45,3 
azaldı. 2009 Ocak 
ayında ilk defa trafiğe 

çıkan taşıt kayıt
larının illere göre 
yoğunluğuna 
bakıldığında ilk sırayı 
İstanbul aldı. 2009 
Ocak ayında trafikten 
ilk defa tescil belgesi 
alan 59 bin 281 adet 
taşıtın yoğunluk 
sırasına göre illere 
dağılımında İstanbul 
yüzde 37,4 ile ilk 
sırayı, Ankara yüzde 
ikinci 10,5, İzmir ise 
yüzde 5,2 ile üçüncü 
sırayı aldı. Bu illeri 
Antalya yüzde 4, 
Bursa yüzde 3, 
Mersin yüzde 2,9, 
Adana yüzde 2,8 
oranı ile takip etti. 

öğrenci Seçme Sına 
vı (ÖSS) ve Yabancı 
Dil Sınavı (YDS) ile 
sınavsız geçiş için 
başvurular bugün- 
sona erecek. 
2009-ÖSS'ye, 2008- 
2009 öğretim yılında 
ortaöğretim kurum
lanma lise veya den 
gi okullar ile açıköğ 
retim lisesinin son 
sınıfında okuyan 
öğrenciler, ortaöğre
tim kurumlarının sön 
sınıflarında beklemeli 
durumda bulunanlar, 
ortaöğretim kurulu
larının dışarıdan 
bitirme sınavlarına 
girenler, ortaöğretim 
kurumlarını bitirmiş 
olanlar, ortaöğretim
lerini yabancı ülke 
lerde yapanlardan 
durumları bu şartları 
taşıyanlar baş 
vurabilecek.
Sınava belirtilen özel
likleri taşıyan yabancı 
uyruklu ve uyruksuz 
adaylar da başvura
bilecek ancak bu 
adaylar ÖSS sonuçla 
rı ile 2009-ÖSYS 
Yükseköğretim Prog 
ramları ve Kontenjan 
lan Kılavuzu'nda yer 

alacak yükseköğretim 
programlarına yer
leştirilmeyecek.
2009-2010 öğretim 
yılında yükseköğre
timin tüm lisans ve 
önlisans (meslek 
yüksekokulları ile 
açıköğretim önlisans 
programlarına 
sınavsız geçiş dahil) 
programlarına girmek 
veya yurt dışında 
öğrenim görmek 
isteyen adayların da 
2009-ÖSYS'ye başvur 
maları gerekiyor.
-KILAVUZ 2 TL 
KARŞILIĞINDA 
ALINACAK- 
Ortaöğretim burum
larının son sınıfında 
okuyan öğrenciler 
okullarının bağlı 
olduğu başvuru 
merkezinden, mezun 
adaylar diledikleri 
başvuru merkez
lerinden içerisinde 
2009-ÖSYS Aday 
Bilgi Formu da buluş 
nan "2009-ÖSYS 
Kılavuzu"nu 2 TL 
karşılığında edinebile 
cek. Mezun adaylar
dan 2007 veya 2008 
ÖSYS'ye başvur
mamış olanlar ile son 

başvurusuna göre 
öğrenim bilgilerinde 
değişiklik olanlar, 
başvurularını 
istedikleri başvuru 
merkezlerine yapa
bilecek. Mezun 
durumdaki adaylar
dan 2007 veya 2008 
ÖSYS'ye başvurmuş 
olan ve öğrenim 
bilgilerinde değişiklik 
olmayan adaylar 
ise başvurularını 
bireysel olarak 
internet aracılığıyla 
ya da diledikleri bir 
başvuru merkezine 
yapabilecek.
Ortaöğretim Kurumu 
Müdürlükleri, ÖSYS 
Sınav Merkezi 
Yöneticilikleri ve 
ÖSYM Büroları, 
başvuru merkezi 
olarak görev 
yapacak. 2009- 
ÖSS ücreti ile 
YDS ücreti, bu 
yıl da artırılmadı. 
2009-ÖSS için 
adaylar 40 TL, YDS 
için bu ücrete ek 
olarak 10 TL daha 
ödeyecek. Sınavsız 
geçiş yapacak 
adaylardan 10 TL 
alınacak.

KAMPA
“2009 Şttonu kg^ıtlgnndg 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.

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

(Demiriz Eczanesi karşısı) - www.alporganizasyon.com

LIBERTY (ŞEKER) SİGORTA 
M a c I d e, ö Z A L P

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

MORTGBG6 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 TL______________  
____________ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire____________

Hisartepe Mah, Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 60.000 TL

Balıkpazarı Alemdar Cad. Civan 120 m2 3+1 kombi, pimapen, laminant parke 65,OM- TL
Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre - 5760 m2 (Kumla yolu) 

_________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-TL 
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik

Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 TL 

UMURBEY’DE KİRALIK KURŞUNLU’DA İMARL11400 M2 KANARYA
I VİLLALARININ ÜSTÜNDE YENİ YOLA 25 M. CEPHELİ 

KÖRFEZ MANZARALI SÜPER DENİZ MANZARAL1115.000 YTL

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

http://www.alporganizasyon.com
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TIC. LTD. ŞTİ. 

Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO TIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

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

ELEMAN ARANIYOR
FORKLİFT EHLİYETİ 

VE SERTİFİKALI
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
27 Mart 2009 Cuma 

MANASTIR ECZANESİ

KAYIP
Giresun Dereli Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım nüfus 
cüzdanımı 19 Mart 2009 tarihinde 

kaybettim. Hükümsüzdür.
AYDIN YİĞİT

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 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 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 73
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 30 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 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 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 işlet. 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
GEMLİK’İN İLK GONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI: 3316 
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)

VMS SİMASI 
GÜNEŞİ GORDUM 

H.30-14.00 
16.30-19.00-

2I.15 
RECEP İVEDİK 2 
H.45-14.15 

16.45-19.15- 21.15
Rezervasyon 

(Tel: 513 33 21)
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Sandık hasında cep telefonu yasak Serbest Kürsü
Van İl Seçim Kurulu, 
aldığı kararla, oy 
kullanmak üzere 
sandık başına gide
cek vatandaşların 
cep telefonu 
bulundurmalarını 
yasakladı. Kararın, 
bir siyasi partinin, 
seçmenlere "evet" 
mührünü hangi aday 
için bastıklarını tele
fonla görün
tülemeleri yönünde 
baskı yaptığı iddiası 
üzerine alındığı 
öğrenildi. Edinilen 
bilgiye göre, AKP 
Van II Başkanlığı ile 
bazı vatandaşlar. 
Emniyet Müdürlüğü 

; ve V Seçim K*:rulu

Başkanlığına başvu
rarak, bir siyasi par
tinin, vatandaşlara, 
hangi partinin adayı
na oy verdiklerini 
ispatlamaları için 
oy pusulasını tele
fonla görüntüle 
meleri konusunda 
baskı yaptığını 
belirttikleri öne 
sürüldü. Olayı 
değerlendiren İl 
Seçim Kurulu 
Başkanlığı, aldığı 
kararla, seçim günü 
sandık başına gide
cek vatandaşların 
yanlarında cep tele
fonu ve kamera gibi 
kaydedici cihazları 
bulundurmalarını

yasakladı. Seçim 
Kurulu, alınan kararı 
ilgili birimlere 
yolladı.
"TEHDİTLE 
DEMOKRASİ BİR 
ARADA OLMAZ"- 
Konuyla ilgili açıkla
mada bulunan 
AKP Van İl Başkanı 
Vesim Yaviç, 
konuyla ilgili çok 
sayıda vatandaştan 
şikayet geldiğini 
belirterek, 
şunları söyledi: 
"Sayılar artınca biz 
de olayı ciddiye 
aldık ve araştırdık, 
hatta belgeledik. 
Bir siyasi parti (ille 
bize oy vereceksiniz

ve oy pusulasında 
hangi partiye mührü 
bastığınızı telefo
nunuzla çekip, 
bize getireceksiniz) 
diyor. Biz de hemen 
olayı yetkili kurum- 
lara ilettik. Van İl 
Seçim Kurulu da bu 
yönde karar aldı. 
Bizler demokrasi 
adına üzülüyoruz. 
Tehditle demokrasi 
bir arada olmaz." 
Yaviç, özellikle her 
fırsatta demokrasi
den bahseden bir 
partinin, vatandaşı 
tehdit ederek oy al 
ma çabalarını daha 
acı bulduklarını 
sözlerine ekledi.

Gelir ııerglsinfle heyan döneminıle hugiin son gün
2008 yılı içinde elde 
edilen, ticari, zifai, 
serbest mesiek ve 
menkul sermaye 
iradı kazançları ile 
kira gelirleri için 
beyanname verme 
süresi, Maliye Ba 
kanı Kemal Unakıtan 
imzasıyla yayım
lanan bir Sirküler 
ile bu akşama kadar

uzadı. Gelir Vergisi 
Sirkülerinde, 
2008 takvim yılına 
ait yıllık gelir vergisi 
beyannamelerinin 
2009 yılı Mart ayının 
başından 25'inci 
günü akşamına 
kadar verilmesi ve 
bildirilen gelir üzerin 
den tahakkuk etti 
rilen gelir vergisinin

de Mart ve Temmuz 
aylarında olmak 
üzere iki eşit 
taksitte ödenmesi 
gerektiği hatırlatıldı. 
Sirkülerde, 
yoğun iş yüküyle 
ilgili olarak 
Gelir İdaresi 
Başkanlığına 
iletilen sorunlar 
nedeniyle,_________

Kanundaki yetkiye 
dayanılarak, gelir 
vergisi mükellefle 
rinin 2008 takvim 
yılına ait Yıllık 
Gelir Vergisi 
Beyannamesini 
verme süresinin 
27 Mart Cuma günü 
mesai saati sonuna 
kadar uzatıldığı 
bildirildi.

ujujuj.imrenizgara.com
...1990fdan uzun yıllara...

G€MLİK'T€
BAŞKA 
ŞUBEMİZ
YOKTUA

3 Nisan 2009 Cuma günü 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR 

AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ...

Erhan İZGİ

Gençliğin Dramı...
Günümüzde üniversiteyi bitiren yüz bin

lerce genç var. Bu gençlerimiz hangi or 
tam ve koşullarda eğitim ve öğretim süreç 
lerini tamamladılar, hiç düşündük mü?

Anneler-babalar, çocukları daha ilköğre
time başlarken okullu oluyor ve üniversi 
teyi bitirinceye dek bu çabalarını sürdürü 
yorlar. Yaşadıkları zorluklardan yılmıyorlar, 
usanmıyorlar. Çünkü çocuklarının gele
ceği söz konusu, önlerine çıkan her türlü 
engeli aşıyorlar. Okula kayıt, servis, ders 
hane, özel öğretmen vb. masraflar. Üniver
sitede barınma, beslenme, harç, kitap ve 
kişisel masrafları için yapılan harcamalar 
hiç de yabana atılacak cinsten değil. 
Ekonomik durumu .gelir düzeyi iyi olma 
yan aileler için başlı başına bir sorun. 
Bazen ailelerin her türlü özverisi bile ye 
terli olmuyor, çocuklar da aileler de mut
suz oluyor. Bu durum en az 16 yıl sürüyor. 
İlköğretim 8, lise 4, üniversite 4 yıl. 
Toplam 16 yıl.

Bunca zaman ve emeğin karşılığı biraz 
sevinç biraz mutluluk olamaz mıydı?

Ülkeyi yöneten siyasi iktidarların halka 
şirin görünmek amacıyla her ile ve ilçeye 
plansız ve programsız açtıkları okullar 
sayesinde diplomalı işsizler yetiştirdik. 
Çünkü açılan okullar ülkenin ihtiyaçları 
göz önünde tutularak açılmıyordu. Bu yüz
den bugün yüz binlerce öğretmen, 
mühendis, mimar, işletmeci, iktisatçı vb. 
işsiz güçsüz dolaşmaktadır. Bunun yanı 
sıra meslek yüksek okul mezunlan da yüz 
binleri bulmaktadır. Bu gençler 
annelerinin, babalarının eline bakmakta, 
yaşama sevincini yitirmektedir. Bilgisini, 
enerjisini, zamanını ülkesi için kullana
madığından bunalıma düşmektedir.

Ülkeyi yöneten, devletin olanaklarını 
elinde tutan kişilerin böyle bir sorunu yok. 
Onlar çocuklarına burs bulur ,yurt dışında 
okutur, şirket kurdurur ve okul bittiği 
zaman da büyük bir şirketin genel müdürü 
yapıverirler.

Ne acıdır ki ülke gençliğini yitirmekte... 
Hangi gençlik biliyor musunuz? 

Atatürk'ün Cumhuriyeti ve ülkeyi emanet 
ettiği gençlik. Yani sizin çocuklarınız, 
bizim çocuklarımız yani hepimizin çocuk
ları. Sadece onların hayatı karartılmıyor, 
bir toplumun geleceği karartılıyor.

Gönül şairin dediği gibi olsun isterdi: 
"Memleket isterim /Yaşamak, sevmek 

gibi gönülden olsun;/Olursa bir şikayet 
ölümden olsun."

Gerçekten gözleri, kulakları ve dilleri 
olup da yüz binlerce gencimizin bu duru
muna seyirci kalanlara yazıklar olsun.

Gazhane Cad. Uzunlar Apt. Altı No: 13 
Tel: 513 03 73 GEMLİK

KAŞ€D€ 8€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) 5*13 96 83 Fax : 513 35 95

M Ğemlik Lisesinden aldığım 
diplomamı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
ÇİĞDEM BEŞLİ (SEÇ)

ujujuj.imrenizgara.com
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Bakan Çelik, dün ilçemize 
gelerek, belediye başkan adayı 
Mimar Cemal Aydın Aybey’e 
destek için “Sevgi Yürüyüşü” 
ne katıldı.

İstiklal Caddesi’nden başla 
yan yürüyüş, bir çeşit gövde 
gösterisine dönüştü.

Geçtiğimiz günlerde 
DP’lilerde Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Şahin’in de 
katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

Saadet Partililer de aynı şekilde İstiklal 
Caddesi’nde karanfilli yürüyüş yaptı.

Bu seçimlerde toplu yürüyüşler her ne 
kadar ‘Toplantı ve Yürüyüş Yasa’lanna ay kın 
da olsa, seçim hoşgörüsü ve barış içinde 
geçiyor.

Dün, AKP’nin yürüyüşünde Giresunlular 
Derneği’nde çay molası vermiş.

Burada gazeteciler Bakan Çelik’e Hukuk 
Fakültesi’nin Gemlik’ten kaldırılmasıyla ilgili 
sorular sormuşlar. .

Gazetemizdeki AKP kaynaklı haberi 
okuduğumda Bakan Çelik’in tavşana kaç, 
tazıya tut örneğindeki gibi Hukuk 
Fakültesi’nde çelişkili ifade kullandığını 
gördüm.

Bakan Çelik, Gemlikliler Hukuk 
Faküİtesin’i istiyorsa kalabilir demeye 
getirdiği sözleri söyledikten sonra, şu 
sözüde söylüyor.

“Teknik Üniversite'nin dizaynı ile ilgili 
olarak Gemliklilerin görüşleri bizim için çok 
önemli. Gemlik, biz Teknik Üniversiteyi isti 
yoruz derse, Teknik Üniversite Gemlik'e 
gelecektir. Ancak, hem Hukuk Fakültesi hem

Bakanın çelişkili açıklaması

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_jguler@hotmail.com

de Teknik Üniversite kampusu şu aşamada 
çok gerçekçi değil.”

Sayın Bakan, Teknik Üniversite ile Hukuk 
Fakültesi birarada olmaz demeye getiriyor. 
Seçim öncesi Teknik Üniversite konusunda 
da kararı Gemliklilere bırakıyor.

“Teknik Üniversite konusunda Gemlikli 
terin, Gemlik'teki sivil toplum örgütlerinin 
görüşleri bizim için çok önemli. Son karan 
bu konuda Gemlikliler verecekler. Gemlikliler 
hangisini isterlerse onu yaparız" diyor.

Bakan çelik.
Bu şu demektir
Biz Bursa’ya Teknik Üniversite kuracağız. 

Gemlikliler isterlerse bunu Gemlik’te kurarız. 
Ama Bu üniversitenin içinde Hukuk Fakülte 
si olmaz. Bu gerçekçi değil.

Neden değil Sayın Bakan?
Bunun örnekleri yok mu?
Gemlik’te kurulan Hukuk Fakültesi’ni nere 

ye götürmek istiyorsunuz.
Bursa kampüsüne gidecekse, Bursa kam- 

püsünde Teknik üniversite içinde olan maki- 
na fakültesi, mimarlık, mühendislik fakül
teleri yok mu?

Kimi kandırıyorsunuz siz.
Doğruyu söyleyin.

Gemlik’te teknik üniversite 
olması bence önemli değil.

Gemlik Üniversitesini istiyoruz 
biz.

Adı teknik olmuş neye yarar.
Hukuk Fakültesi, Denizcilik 

Fakültesi ve bir yeni fakülte daha 
kurulduğunda Gemlik Üniversitesi 
kurulmaz mı?

Yeter ki siyasi irade olarak siz 
isteyin.

İpe un sermeyin.
Teknik Üniversiteye Gemlik hayır demiyor.
Lütfen sesimize kulak verin ve Hukuk 

Fakültesi’ni Gemlik’ten götürmeye kalk
mayın.

Götürmeye kalkarsanız Gemlik’i karşınız
da bulursunuz.

Ama belki bizi o zaman cezalandınr, 
Teknik Üniversite’yi kurmazsınız.

Aklın yolu birdir.
Bursa’ya ikinci bir üniversite kurmak 

istiyorsanız, işte tüm alt yapısı ve üst yapısı 
hazır bir alan.

Gemlikliler kentlerine Üniversite istiyor.
Politikacıların görevi, halkın sesine kulak 

verip onların isteklerini yerine getirmektir.
Gemlik Bursanın 100 bin nüfuslu bir 

merkez ilçesidir.
Limanı, sanayisi, zeytinciliği ve üniver

sitesi olan bir Gemlik istiyoruz.
Bakan Çelik’in açıklamasını hayıra yora

madım.
Bu konudaki görüşlerini net olarak ortaya 

koyduklanna inandım.
Kararı siz vereceksiniz derken, Hukuk 

Fakültesi elden gitmesin.

mailto:kadri_jguler@hotmail.com
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Kapkaççılar çıkmaz sokağa Birinci yakalandı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, üniversite 
öğrencisinin 
zorla çantasını 
çalan 2 kapkaççı, 
olay yerine gelen 
polis ekipleri 
tarafından 
kaçarken yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Çekirge 
Mahallesi'nde 
meydana gelen 
olayda, Uludağ 
Üniversitesi 
öğrencisi Tuğçe 
Fındıcak (20) tedavi 
olmak için askeri 
hastaneye gitmek 
üzere yola çıktı.

Tartıştığı genci bıçakladı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde tartıştığı 
kişiyi bıçaklayan 
zanlı kaçmak 
isterken yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Atıcılar

Halı saha faresi tutuklandı I
Bursa'da 7 halı 
sahanın soyunma 
odalarına girerek 
vatandaşların 60'a 
yakın cep telefonu, 
5 bin TL para ve 
kredi kartlarını 
çalarak kayıplara 
karışan hah saha 
faresi, İstanbul'da 
yakalandı.
Edinilen bilgiye

Yaşlı adam 4. kattan düştü
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bir apartmanın 
dördüncü katındaki 
evinin balkonundan 
düşen yaşlı 
adam hayatını 
kaybetti.
Edinilen bilgiye

Sahte rakıdan 4 kişi yakalandı
Bursa'da sahte rakı 
zehirlenmelerinden 
kaynaklanan ölüm 
olaylarının ardından 
jandarma ekiplerinin 
başlattığı çalışma 
ile; sahte rakıları 
piyasaya dağıtan ve 
parekende olarak sa 

Hastane yakınlarına 
geldiğinde, yanın
dan geçen plakasız 
yeşil bir otomobilin 
arka camından 
sarkan kimliği 
belirsiz kapkaççılar 
genç kızın çantasını 
çalmak istedi.
Genç kızın direnme
sine rağmen çantayı 
çalan zanlılar Ulu 
dağ yolu istikame
tine doğru kaçtı. 
Yakınlarda bulunan 
bir taksi durağından 
gözyaşları içinde 
yardım isteyen Tuğ 
çe Fındıcak, bura 
dan polisi arayarak 
aracın marka ve

Mahal leşi İnönü 
Caddesi Nazlı 
Sokak girişin de 
meydana gelen 
olayda Yücel T. (27), 
Ahmet A. (37) ile 
tartışmaya başladı. 
Tartışmanın 

göre, Bursa'da 
çeşitli tarihlerde 
halı sahaların 
soyunma odalarına 
girilerek maç 
yapmak için soyu
nan vatandaşların 
para, cep telefonu 
ve değerli eşyaları 
çalındı. Şikayet 
üzerine Bursa 
Emniyet Müdürlüğü 

göre, Cumhuriyet 
Mahallesi Şehit 
Üsteğmen Mesut 
Beyazıt Caddesi 
Rızvanoğlu Yavuz 
Apartmam'nda 
ikamet eden 
Refik Küçünindere 
(78) 4. kattaki 

tan 4 kişi yakalandı. 
Son 10 günde ard 
arda gelen ve sahte 
rakıdan dolayı 4 kişi 
nin hayatını kaybet
tiği şehirde, "Sahte 
rakı terörü gerimi 
dönüyor" sorusunu 
akla gelmişti. Bursa 

modelini ve çanta 
sini çalan üç 
kişinin eşkalini 
verdi. Uludağ 
yolunda devriye 
gezen polis ekibi, 
telsiz anonsundan 
duyduğu aracın 
Uludağ yolunda 
önlerinden geçtiğini 
görünce peşine 
takıldı.
Kapkaççıların kul
landığı araç polisin 
'Dur' ihtarına uyma 
dı. Kaçarken çıkmaz 
sokağa giren 2 zanlı 
polis tarafından 
yakalandı.
Gözaltına alınma
mak için direnen 

büyümesiyle 
Yücel T., Ahmet 
A.'yı bıçakladı. 
Karın bölgesinden 
bıçaklanan 
Ahmet A.'nın 
sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu

Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri 
halı saha güvenlik 
kameralarındaki 
görüntülerden 
zanlıların eşkalini 
belirledi.
Şüphelinin, Şenol U. 
(25) adına düzenlen
miş bir sürücü bel
gesine kendi resmini 
yapıştırarak kul- 

evinin balkonundan 
dengesini kaybe 
derek aşağıya 
düştü. Olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis Ambulansı 
görevlileri yaşlı 
adamın hayatını 
kaybettiğini belirle-

İl Jandarma Komu 
tanhğı'na bağlı ekip
lerinin, sahte rakıla 
rın piyasaya dağıtı 
mim yapan ve pare 
kende olarak satışa 
sunan 4 şahsın ev 
ve işyerlerinde, tekel 
bayileri ve depoları 

Casim Ş.(24), Murat 
K.(26), Fırat P.(27), 
yaka paça yakala
narak emniyet 
müdürlüğüne 
getirildi. Zanlıların 
aracında yapılan 
aramada genç 
kızın çantası 
bulundu.
Kapkaççılar 
polisteki 
ifadelerinden 
İstanbul'dan 
hırsızlık amacı ile 
Bursa'ya geldiklerini 
itiraf etti. Araçta 
bulunan çanta 
Tuğçe Findi cak'a 
polis tarafından 
teslim edildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

öğrenilirken 
kaçmaya çalışan 
zanlı Yücel T. 
polis tarafından 
yakalandı.
Olayla ilgili başlatı 
lan soruşturma 
sürüyor.

(andığı ve daha 
sonra yapılan tetkik
lerde gerçek kim
liğinin Aslan O. (31) 
olduğu tespit edildi. 
Aslan O. (31)'nun 
çaldığı telefonları 
İstanbul Pendik'te 
sattığı tespit edildi. 
Zanlı, çıkarıldığı 
mahkemece 
tutuklandı.

di. Görgü tanıkları, 
yaşlı adamın, 
dengesini kay
betmesiyle aniden 
aşağıya düştüğünü 
söyledi. Olayla 
ilgili başlatılan 
soruşturma 
sürüyor.

ile İstanbul'da eş za 
manii yaptıkları ara
mada; 1 kaçak içki 
imalathanesinde yak 
laşık 500 litre 120 
koli içinde 627 şişe 
kaçak viski ile 33 
şişe sahte rakı ele 
geçirdi.

Mitingler!....
İki partili seçim hayatımız devam edecek.
Ancak yerel seçimlerde şöyle bir yenilik 

var.
Bu seçimin en karlı partisi CHP olacak.
CHP başarılı olduğu için mi? Hayır.

hayır...
Yarışan parti olduğu için.
Ortada başka parti olmadığı için..
İktidar partisinden memnuniyetsiz ve ikti

dar partisini cezalandırmak isteyen seç
men oyunu rakip partiye verecek.

Tekstil, otomobil sanayinde, küçük ve 
orta boy işletmelerde çok sayıda işten 
çıkarma oldu, işsizlik gittikçe artıyor...

Gemlik’te mağazalar kapanıyor, işsizler 
çoğalıyor.

Çok sayıda işletmede işçiler yarım vardi 
ya çalıştırılmaya başladı.

Kriz seçmenin cebini vurduğu anda 
yarışan partiye kaçış başlar.

Başbakan Tayyip Erdoğan miting konuş
malarında bence çok büyük bir hata yapı 
yor son haftalarda.

Deniz Baykal ve Devlet Bahçeli’ye birlikte 
vuruyor.

Bu da CHP ile MHP arasındaki oy geçiş 
kenliğini artırıyor.

Bir yerde, mesela, CHP daha güçlüyse 
MHP seçmeni CHP’ye, MHP güçlüyse CHP 
seçmeni MHP’ye geçiyor AKP’ye oy kay

bettirmek, haddini bildirmek için.
* Meydanlar seçim sonuçlarını göstermede ' 
çok önemsizdir.

Bir partiye oy vereceklerin yüzde 10’u 
bile meydanlara gitmez.

İktidar partileri teşkilat, belediye, belde 
avantajı nedeniyle daha organizedir.
Komşu il ve ilçelerden insan taşıyabilecek 
imkanlara daha çok sahiptirler.

Otobüsle adam taşır, para verir, memur 
lar, öğrenciler emirlerle işsiz güçsüzler 
çeşitli vaatlarla taşınırlar.

Ama bir meydanda bir partinin iki katı 
dinleyicisi varsa, o parti ötekinin iki katı 
oy alacak anlamına gelmez bu.

Sadece bir partinin organizasyon ve 
teşkilat gücünü gösterir.

Teşkilat gücü de seçim sonucuna etki 
eder tabii ama meydandaki sayı yine de oy 
oranına ışık tutmaz.

Mesela Refah Partisi, Saadet Partisi mey
danlara çok insan toplar.

Çünkü bu partilerin teşkilatları çok daha 
cansiperane, seçmeni de daha fedakardır

Mitinglere çok insan gider ama diğer par
tilerden az oy alırlar.

Bunun dışında, genel olarak bir de, mitin 
ge giden vatandaşların çoğu meraktan 
gider veya teşkilatların topladığı eş, dost, 
akrabalardır.

AKP mitinglerinde bir de Tayyip Erdoğan 
faktörü Var.

Vatandaş onu merak ediyor.
Ama bu da seçim sonucunu gösteren 

önemli bir veri değildir.
Hatta, ben siyasi partilerin mitinglere 

neden bu kadar para, emek ve zaman har
cadıklarını anlamıyorum.

Mitingler teknolojinin olmadığı zamanlar
da

Bugün böyle bir anlamı kalmadı artık.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

Mevlüt Avcı

Kadri Güler’in

Balık Festivali sözü
Bakanın çelişkili açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik dün Gemlik’teydi.

Bakan Çelik’e Hukuk Fakültesinin Gemlik’ti । 
taşınması konusu sorulduğunda bu konuda 
bana göre biraz çelişkili açıklamalarda bulun 
muş*_____________ ______Devamı sayfa 5’d

'IMS MSWHHSİIİ İMİMİ'

kaymakam 8 adayı lıiraraya fleiinll
Kaymakam Mehmet Baygül, dün makamında 8 partiniı 
belediye başkan adayı ile biraraya geldi. Sayfa 2’de

11 Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

Belediye Başkan adayı Mehmet Kayaoğlu

KayaoBlu'ndan JHF

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet 
Kooperatifi Başkanı Mevlüt Avcı, kooperatif kefaleti ile Halk Ban 
kası’ndan kredi alan esnaf ve sanatkarların ödenmeyen borç ve fa 
izlerinin 31 Mart 2009 tarihine kadar taksitlendirilebileceği konu 
sunda çıkan yasadan yararlanılmasını istedi. Zor durumda kalarak 
borçlarını ödeyemeyen, temerrüte düşen veya icra takibine uğra 
yan esnaf ve sanatkarların ana para ve faizlerini taksitlendirme 
imkanı doğduğu, sürenin 31 Mart 2009 Salı günü sona ereceğini, 
bu imkanın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Borcu bulunan 
esnaf ve sanatkann kooperatife başvurmasının yeterli olacağını 
söyleyen Avcı, “Bu fırsat bir daha ele geçmez" dedi.___________

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mehmet.' 
i^ayaoğlu

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemMkkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Son sozii mm söylevecefc
Türkiye genelinde 48 milyon 6 bin 650 seçmen, 177 bin 50 sandıkta oy kullanacak

Yarın yapılacak olan yerel seçimlerde, Büyükşehir Belediye 
Başkanı, il Genel Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Belediye Meclis 
üyeleri ve mahalle-köy muhtarları için oy kullanılacak.
S Gemlik, Umurbey, Küçük Kumla ve Kurşunlu’daki 64 bin 940 seç
men, 213 sandıkta, köylerde ise 6 bin 183 seçmen 23 sandıkta oy kul
lanacak. Seçim yasakları bugün saat 18.oo de başlayacak. Pazar günü 
21.oo de sona erecek.
S Adaylar, bugün seçim yasaklarının başlamasına kadar son kozla 
rını oynayacaklar, kent içinde tur atacaklar. SP dün BBP genel 
başkanının helikopter kazası nedeniyle Bahkpazarı mitingini iptal etti.

.... «**1i||i||İi!l!)H:.

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Birinci benim..
Yarın sabah yerel yöneticilerimizi seçmek için 

sandık başına gideceğiz.
Yoğun bir tempolu çalışma döneminden sonra 

bugün saat IB.oo’e kadar adaylar son kozlarını 
oynayacak ve seçmenleriyle buluşacaklar. Bu 
seçimlerin bir tek birincisi olacak o da ben. 5’de

Belediye Başkan adaylarına mal varlıklarını sorduk. Sayfa 3’de

Kadri Güler’in son konuğu SP Belediye

hizmet itin varır l a Fatİh Mehmet Güler
Gemlik Belediye Başkanı Adayı

spgemlik.org
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:mfo@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Düşünsel Boyut
Yelda BAYKIZ

e-mail: yeldabykz@gmail.com

Seçime Doğru Son Yorumlama ve 
Teşekkür...

Sokaklarımız bayram yeri gibi her yer 
bayrak dolu. Adaylar belirli kişilerle gövde 
gösterisi yaparak caddelerde boy gösteri 
yor. Bu seçimde sonuçlar çok net değil. 
Herkes ayrı bir kulis yapıyor. Haklı olarak 
insanlar benim adayım kazanacak diyor.

İzlenimlerim son nokta da şunlar:
Milliyetçi Hareket Partisi genç bir aday 

ortaya koydu. Parti tabanının desteğini 
fazlasıyla arkasına aldığı bilinen Kayaoğ 
lu'na, genç olduğu için de farklı kesimlerce 
de olumlu bakılıyor.

oaadet Partisi, geçen seçimlerde azım
sanmayacak bir oy almıştı. Bir de Recep 
Aygün'ün sakin kişiliği artı bir değer olacak 
kuşkusuz.

AK Parti, bilinçli bir aday ile seçmenin 
karşısında olacak. Hükümet rüzgarını da 
arkasına alacak olan Cemal Aydın Aybey 
yarışın en güçlü adaylarından.

Demokrat Parti, Kurşunlu Belediye 
Başkanını aday göstererek deneyimi ön 
plana çıkardı. Bayram Demir'in yapmış 
olduğu temiz siyaseti de unutmamak gerek.

Demokratik Sol Parti'de İlhan Soysal, 
halk tarafından efendiliği ve mütevaziliği ile 
biliniyor. Yıllarca esnaflık yaparak birçok 
insanın bildiği ve takdir ettiği bir isim.

Anavatan Partisi'nden Engin Kökçam’ın; 
Gemlikli oluşu, etrafça oldukça iyi tanınan 
birisi olması ve partiyi hala bırakmayanlar 
tarafından oy verilme potansiyeli olacak bir 
aday.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Fatih 
Mehmet Güler. Başta Umurbey olmak üzere, 
diğer beldelerde ve Gemlik'te vatandaşla 
olan etkin iletişimi çok önemli bir durum.

Büyük Birlik Partisi'ne gelince güzel 
planları olan bir aday ile yola çıktılar. Belirli 
tabanı da mevcut. Burhanettin Nuhoğlu, 
seçim gezilerinde iyi bir hava estirdi.

Başa gelecek olan adayın Gemlik için 
hayırlı olması dileğiyle...

Seçime bir gün kaldı. Tam on yıl acısıyla 
tatlısıyla Mevcut Başkanımız Mehmet Turgut 
ile halk olarak birliktelik yaşadık. Bu sütun
lardan yeri geldiğinde defalarca olumsuz 
luklarını eleştirdiğim Başkan Turgut'a, yap
tığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etmek 
gerektiği inancındayım.

K AŞ€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

Tî

Seyfettin ŞEKERSÖZ

Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde görev 
yapan öğretmen 
ve görevlileri 
bundan böyle 
maaşlarını Halk 
Bankası'ndan 
alacaklar.
Dün İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü'nde 
yapılan anlaşma 
ile Halk Bankası 
3 yıllığına Milli 
Eğitim'e 515 bin 
TL promosyon 
ücreti yatıracak. 
Her yıl peşin olarak 
yatacak olan pro
mosyon karşılığı 
öğretmenler

yıllık olarak 
yaklaşık 141 TL 
para desteği 
alacaklar.

Yatırılacak promos 
yon bedelinin 
yüzde 70'i olan 
paradan kalan

kısmın ise okul 
ve ihtiyaçlarına 
kesileceği 
öğrenildi.

Yıkılan Kütüphane yerine kamelyalar konuluyor
Seyfettin ŞEKERSÖZ

Bir süre önce 
yıkılan kütüphane 
binasının olduğu 
alanda yapılacak 
çevre düzenleme
sine başlanıldı.
İlçe Kütüphanesi’nin 
Belediyeleri 
devrinin ardından 
11 Eylül İlköğretim 
Okulu yanında 
yapılan belediye 
hizmet binasının 
ikinci katında 
düzenlenen yere 
taşınmasından 
sonra yıkılan 
binanın yerine 
yer altı tuvaletleri 
ile üstüne vatan
daşların oturacakları 
kamelyalar yapılıyor. 
Ankara'da bulunan 
Park Tasarım firması 
mn ihale yoluyla

yapımı başladı. 
Üst zemin çalış
malarının ardından 
yan tarafta kalan

üstlendiği 
çalışmalar içinde 
yer alan 2 adet 
ahşap kamelyanın

boşluk alana ise 
kazılarak yer altı 
tuvaletlerinin yapıla
cağı öğrenildi.

Oz«VİVefc GÜNÜN MENÜSÜ
bir' adenelc

21 MART 2009 CUMARTESİ

13.90GÜNÜN ÇORBASI PİLtÇ ŞİNÎTZEL PROFİTEROLCOLA

22 MART 2009 PAZAR

1&90GÜNÜN ÇORBASI SÜTLAÇKAŞARLI KÖFTE AYRAN
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Başkan adaylarının mal 
beyanını yayınlıyoruz

Yarın yapılacak olan 
yerel yönetimler 
seçimleri nedeniyle 
gazetemiz, Gemlik 
Belediye Başkan

adaylarına mal 
varlıklarını sordu. 
CHP Belediye 
Başkan adayı Fatih 
Mehmet Güler’in

ilk olarak mal var
lığını açıklaması 
sonrası tüm aday
ların mal varlıkları 
sorarak okurlarımız

için öğrendik. 
İşte adayların 
(alfabetik sıraya 
göre) mal 
varlıkları:

AKP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
CEMAL AYDIN 
AYBEY 
Cemal Aydın Aybey, 
ile yaptığımız 
görüşmede, AKP 
adaylarının Bursa’da 
basın önünde mal 
beyanında bulunduk
larını belirterek, bir 
daha beyanda bulun
ma gereğini duy
madığını söyledi.

ANAP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
ENGİN KOKÇAM 
Babadan kalma 
Manastır’da 2400 m2 
zeytinlik, Umurbey de 
70 ağaç zeytinlik, 
K. Sanayi Sitesinde 
240 m2 kooperatif 
işyeri, Orhangazi Cd. 
608 m2 işyeri kirada, 
çocuklarıma ait 3 araç, 

eşime ait araç, Manastır’da 130 
m2 kooperatif ortaklığı bir daire.

BBP BELEDİYE 
BAŞKAN 
ADAYI 
BURHANEDDİN 
NUHOGLU 
Gemlik’in 
muhtelif yerlerinde 
4 adet daire, 
kullandığım 
2000 model 
özel araba, 
Armutlu’da bir 
devre mülk.

DP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
BAYRAM DEMİR 
Bursa Ihsaniye’de 
1995 yılında Koopera 
tif evi Eşim Ayşe 
Demir adına taksitle 
alınmış bir kooperatif 
evi.. Kurşunlu’da 
baba arsası üzerine 
kardeşimin evinin 
üzerine yapılan bir 
çatı katı daire, 2006 
model bir Passat özel

araç, Kurşunlu’da 365 m2 arsa, bankada 
yeni 40 bin lira emekli ikramiyesi, banka 
lardan alınmış muhtelif kredi borçları..

CHP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
F, MEHMET GÜLER 
2000 yılında Umur 
bey’de satın aldığı 
arsa üzerinde bitme 
yen inşaat, Umur 
bey’de babadan kal 
ma 1/2 hisseli zeytin
lik, Gemlik’te bir 

daire, Umurbey’de babadan kalma 3 par 
ça zeytinlik, eşine ait babadan kalma 1/5 
hisseli zeytinlik, ayrıca yine babadan 
kalma bir başka zey tinlik ile eşine ait 
babadan kalma hisseli arsa. Güler, 
belediye başkanlığı sırasında Manastır’da 
bir evini sattığını bildirdi.

MHP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
MEHMET 
KAYAOGLU 
Gemlik’te babadan 
kalma 3 katlı annem, 
kardeşim ve 
kendimin oturduğu 
50 metrekare taban 
alanlı üç daire, 
Selimiye Köyü’nde 
20 dönüm arsa ve 
bir köy evinin 1/3 
hissesi, 2006 model 
özel bir araç

DSP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
ILHAN SOYSAL 
Kars’ta dededen 
kalma 14 dönüm 
3/1 tarla, İstanbul 
Kadıköy’de babadan 
kalma 80 m2 dairenin 
3/1 payı, Gemlik 
Manastır’da 140 m2 
şahsıma ait daire, 
Bahkpazarı Mahallesi 
2 Nolu Caddede 
30 m2 işyeri, 
Bankada nakit 10 bin 
lira para, Emekli

maaşım, özel aracım yok.

Çalışırken aldığım maaşım. Uç aydır 
özel izin nedeniyle maaş alamıyorum.

SP BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI 
RECEP AYGUN 
Oturduğum bir 
daire, 3 ayrı 
tapuda toplam 
530 metre kareden 
oluşan arsa, 
babadan kalma 
813 metrekare 
arsa, Gemlik’te 
devam eden 80-100 
bin lira sermayeli 
inşaat şirketi,

2005 model özel araba..

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Korkunun bedeli!
Son günlerde halkın üzerinde, ülkemde- 

bir korku rüzgarı esiyor, çoğunluk 
şaşkın....

Yakınlarıma, arkadaşlarıma bakıyorum 
hepsi yılgın..

Adeta gölgelerinden korkuyorlar...
Bir arkadaş grubu olarak 15 -20 günde 

bir toplanıp yemek yiyor, ortadan konuşu 
yorduk...

Bazı arkadaşlar bundan da tırsmışlar...
Her şeyden korkan, ürken bir toplum 

olduk..
Vatandaşlar arasına kin ve nefret 

_tohumları ekildi, insanlarımız kamplara 
~ bölündü..

Yakınlarımdan, okurlarımdan tavsiyeler 
alıyorum...

Sert yazma, bazı konulara girme...
Bunları söyleyenler, kendilerinden 

korkuyorlar ama yazılarıma da gaz verip, 
şişiriyorlar...

Bazen de bu korkularını unutup daha 
da sert yaz, bunları hak ediyorlar diyor
lar.t’.4'
Aslında şunu açıkça söyleyeyim,
Bu konuşmalar, tavırlar beni utandın 

yor, üzüyor...
Ben her zaman söylüyorum; 75 yaşında 

bu vatana olan borcunu her saha da 
ödemiş, halen de ödemeye çalışan, alnı 
ak, dürüst bir vatandaşım...

Kendi doğrularımı yazıyorum, söylüyo
rum...

Aydın geçinen kişilerin, yazarların -çi 
zerlerin suspus olduğunu gördüğümüz 
son günlerde, bir showmen Mehmet Ali 
ErbiHn açık konuşması içime bir serinlik 
verdi.... helal olsun...

Okuyun, Erbil dürüstçe neler söylüyor 
“Hani çoğulcu demokrasi var dı ?...
Hani insan haklarıydı ?...
Bunlar her şeyi kendilerine yontuyor

lar...
Tek partili dönemi mi döneceğiz ?...
Böyle koyun gibi olursanız döneriz 

valla..
Bunları da kimse size söylemez, sıkar 

biraz...
Ülkeyi kötü günler bekliyor !....
Evet bunları söylüyorum..
Artık bana iç çamaşırı getirirsiniz.
Nereye koyuyorlar bilmiyorum ?
Kartal’a mı gelirsiniz, yoksa Silivri 

Cezaevine mi ?...
Binlerinin konuşması lazım...
Sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl 

bu ülke çıkar karanlıktan aydınlığa....”
Yaşa be Mehmet Ali Erbil, ağzına sağlık 

' derim...
I Bunların altına imzamı atıyor, bende 

böyle düşünüyorum.
Güçlükleri yenmek için yürekli olmak 

lazım..
Bu vatan için doğru şeyler yaptığınız da 

yaşamınızda büyüyor ve güzelleşiyor
sunuz.

Sizleri bilmem, ben böyle düşünüyo
rum... 

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik meMe M Mu Wl seçmen oy Kullanacak
Yarın yapılacak yerel 213 sandıkta Bursa
seçimlerde Gemlik'e Büyükşehir Belediye
bağlanan Kumla, Başkanı, Gemlik
Kurşunlu ve Belediye Başkanı, İl
Umurbey'de bulunan Genel Meclisi üyelik-
64 bin 940 seçmen leri, Belediye Meclisi
SANDIK ve SEÇMEN SANDIK YERİ
NO SAYISI
ATA M AH.
1001 296 Ö.TÜRE ÖZEL EĞI. KURS MER.
1002 302 YÜZÜNCÜ YIL İLKÖĞRETİM OK.
1003 303 YÜZÜNCÜ YIL İLK ÖĞRETİM OK.
ATATÜRK MAH.
1004 304 NURSEL ÇAĞLAR İLK. OKULU
1005 305 NURSEL ÇAĞLAR İLK. OKULU
BALIKPAZARI MAH.
1006 326 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1007 330 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1008 327 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1009 328 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
1010 328 ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU
CUMHURİYET MAH.
1011 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1012 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1013 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1014 309 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1015 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1016 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1017 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1018 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1019 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1020 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1021 309 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1022 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1023 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1024 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1025 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1026 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1027 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1028 308 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1029 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1030 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1031 307 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU
1032 309 CUMHURİYET İLK ÖĞRETİM OKULU

1033 302 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
1034 301 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
1035 300 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
1036 299 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
1037 299 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
1038 300 BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ
DEMİRSUBASI MAH.
1039 326 GEMLİK LİSESİ
1040 326 GEMLİK LİSESİ
1041 326 GEMLİK LİSESİ
1042 324 GEMLİK LİSESİ
1043 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1044 315 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1045 316 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1046 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1047 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1048 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1049 313 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1050 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1051 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1052 313 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1053 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1054 313 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1055 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1056 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1057 314 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
1058 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1059 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1060 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1061 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1062 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1063 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1064 313 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1065 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1066 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1067 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1068 316 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1069 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1070 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1071 316 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1072 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1073 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1074 314 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1075 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
1076 315 CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ
EŞREF DİNÇER MAH, 
1077 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1078 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1079 305 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1080 308 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1081 308 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1082 307 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1083 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1084 305 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1085 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1086 304 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU

üyelikleri ve Mahalle sandıkta İl Genel
Muhtarlıkları için Meclisi ve Köy
oy kullanacak. Muhtarlığı için
Gemlik’e bağlı köy- py kullanacaklar,
lerimizde yaşayan İlçe Seçim
6183 seçmen ise 23 Kurulu’nun bilgile 
SANDIK ve SEÇMEN SANDIK YERİ
NO SAYISI
1087 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1088 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1089 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1090 305 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1091 306 ÇINAR İLKÖĞRETİM OKULU
1092 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1093 308 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1094 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1095 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1096 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1097 310 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1098 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1099 310 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1100 310 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1101 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK.’OKULU
1102 309 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1103 308 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1104 311 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1105 308 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
1106 308 LALE KEMAL KILIÇ İLK. OKULU
GENÇALİ MAH.
1107 270 GENÇALİ SAĞLIK OCAĞI
1108 272 GENÇALİ SAĞLIK OCAĞI
GÜZEL YALI MAH.
1109 289 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1110 289 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1111 287 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1112 287 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1113 287 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1114 286 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1115 286 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
HALİTPAŞA MAH.
1116 324 KIZ MESLEK LİSESİ
1117 323 KIZ MESLEK LİSESİ
1118 323 KIZ MESLEK LİSESİ
HAMİDİYE MAH.

1119 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1120 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1121 315 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1122 312 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1123 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1124 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1125 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1126 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1127 311 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1128 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1129 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1130 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1131 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1132 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1133 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1134 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1135 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1136 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1137 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1138 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1139 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1140 310 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1141 309 T.S.O. GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU
1142 291 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1143 292 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1144 291 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1145 291 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1146 295 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1147 290 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1148 291 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
1149 290 ŞEHİT ETHEM İLKÖĞRETİM OKULU
HİSAR MAH. 
1150 292 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1151 292 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1152 293 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1153 291 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1154 292 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1155 293 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
1156 291 BORUSAN İLKÖĞRETİM OKULU
KAYHAN MAH, 
1157 296 TİCARET MESLEK LİSESİ
1158 297 TİCARET MESLEK LİSESİ
1159 297 TİCARET MESLEK LİSESİ
1160 300 TİCARET MESLEK LİSESİ
1161 297 TİCARET MESLEK LİSESİ
1162 297 TİCARET MESLEK LİSESİ
1163 298 TİCARET MESLEK LİSESİ
1164 297 TİCARET MESLEK LİSESİ
KURŞUNLU CUMHURİYET MAH, 
1165 256 NURSEL ÇAĞLAR İLK. OKULU
1166 257 NURSEL ÇAĞLAR İLK.OKULU
MEMİREİS MAH.
1167 315 K.KUMLA BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
ORHANİYE MAH, 
1168 317 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
1169 316 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU
1170 317 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU

rine göre 237 nolu lanacağı bildirildi,
sandığın ise Gemlik Merkez ve
Engurucuk köyünde Köylerinde oy kul- 
bulunan Ceza evinde lanacak sandık
olacağı, burada 11 yerleri ve seçmen
seçmenin oy kul- sayıları ise şöyle:
SANDIK ve SEÇMEN SANDIK YERİ
NO SAYISI
1171 317 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 
1172 316 ŞEHİT CEMAL İLKÖĞRETİM OKULU 
OSMANİYE MAH.
1173 285 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1174 285 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1175 285 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1176 284 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1177 284 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1178 285 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1179 285 ESKİ GEMLİK İMAM HATİP LİSESİ
1180 323 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1181 323 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1182 322 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1183 323 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1184 322 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1185 322 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1186 322 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1187 323 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
1188 323 GEMLİK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
PARSBEY MAH.
1189 324 ABDULLAH FEHMİ İLK.OKULU
1190 327 ABDULLAH FEHMİ İLK. OKULU
1191 324 ABDULLAH FEHMİ İLK. OKULU
1192 327 ABDULLAH FEHMİ İLK.OKULU
1193 324 ABDULLAH FEHMİ İLK.OKULU
SİTELER MAH.
1194 286 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1195 286 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1196 287 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1197 286 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1198 285 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1199 285 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
1200 290 ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU
ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH.
1201 308 K.KUMLA BELEDİYE DÜĞÜN SALONU
ŞÜKRÜKAYA MAH;

' 1202 293 NURSEL ÇAĞLAR ILKÖĞ. OKULU
UMURBEY ORHANİYE MAH.
1203 272 ABDULLAH FEHMİ İLK. OKULU
1204 268 ABDULLAH FEHMİ İLK. OKULU
1205 268 ABDULLAH FEHMİ İLK. OKULU
YENİ MAH.
1206 321 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1207 323 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1208 321 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1209 322 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1210 321 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1211 321 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
1212 322 ŞÜKRÜ ŞENOL İLKÖĞRETİM OKULU
ADLİYE KÖYÜ
1213 211 ADLİYE KÖY KONAĞI
BÜYÜKKUMLA KÖYÜ
1214 279 BÜYÜKKUMLA KÖYÜ İLKOKULU
1215 278 BÜYÜKKUMLA KÖYÜ İLKOKULU
C İH ATLI KÖYÜ
1216 292 CİHATLI KÖY KONAĞI
ENGÜRÜCÜK KÖYÜ
1217 362 ENGÜRÜCÜK KÖYÜ İLK. OKULU
1218 360 ENGÜRÜCÜK KÖYÜ İLK. OKULU
1219 360 ENGÜRÜCÜK KÖYÜ İLK. OKULU
FEVZİYE KÖYÜ
1220 95 FEVZİYE KÖY KONAĞI
FINDICAK KÖYÜ
1221 64 FINDICAK KÖY KONAĞI
GÜVENLİ KÖYÜ
1222 89 GÜVENLİ KÖY KONAĞI
HAMİDİYE KÖYÜ
1223 195 HAMİDİYE KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
HAYDARİYE KÖYÜ
1224 298 HAYDARİYE İLK OKULU
KARACAALİ KÖYÜ
1225 253 KARACAALİ KÖY KONAĞI ALTI
1226 253 KARACAALİ KÖY KONAĞI ALTI
KATIRLI KÖYÜ
1227 384 KATIRLI KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
KURTUL KÖYÜ
1228 388 KURTUL KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
1229 387 KURTUL KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
MURATOBA KÖYÜ 
1230 223 MURATOBA İLKÖĞRETİM OKULU
1231 222 MURATOBA İLKÖĞRETİM OKULU
NARLI KÖYÜ 
1232 289 NARLI KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULU
ŞAHİNYURDU KÖYÜ
1233 219 ŞAHİNYURDU KÖY KONAĞI
1234 216 ŞAHİNYURDU KÖY KONAĞI
ŞÜKRİYE KÖYÜ
1235 115 ŞÜKRÜYE KÖY KONAĞI
YENİKÖY
1236 351 YENİ KÖY KONAĞI

TOPLAM 236 SANDIKTOPLAM 71123 SEÇMEN

I
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Saadet Partisi Gemlik Belediye Başkan adayı Recep Aygün, Gemlik’te birinci parti olduklarını 
AKP, CHP, MHP’nin kendilerini açık farkla izlediklerini söyledi.

in guciu ekiple hizmet için tam"
Söyleşi: Kadri GÜLER
Bugünkü Belediye 
Başkan adayı 
konuğum Saadet 
Partisi Belediye 
Başkan adayı 
Sayın Recep Aygün. 
Aygünle, seçim 
çalışmaları ve 
programı hakkında 
görüştük.
Seçim sonuçlan 
konusunda tahmin
lerde bulunduk.

Kadri GÜLER: 
Sayın Aygün, öz 
geçmişinizden 
söz eder misiniz?

Recep AYGÜN : 
1946 Erzurum 
Şenkaya doğum
luyum. 1960 yılında 
Bursa Gürsu 
ilçesine göç ettik. 
1970 yılında Fran 
sa’ya işçi olarak 
gittim ve 5 yıl 
çalıştım.
Dönüşte Gemlik 
Azot Fabrikası na 
işçi olarak girdim. 
Nakliyat ve iş maki- 
naları vardiya amir
liği yaptım. Buradan 
pmekli oldum.
1983 yılında Refah 
Partisi’nde siyasete 
başladım. 1983-96 
sürecinden sonra 
partimiz kapiatılın- 
caya kadar birim 
başkanlıkları yaptım. 
1998 yılında 
Fazilet Partisi’ne 
Gemlik kurucu 
ilçe başkanı oldum. 
Siyasete p gündene 
beri devam ediyo
rum. 2002 millet 
vekili seçimlerinde 
Bursa milletvekili 
adayı oldum.
2004 seçimlerinde 
ise partimden 
belediye başkan 
adayı oldum.
29 Mart 2009 seçim
leri için yeniden 
âdâyım. Evli ve 4 
çocuk babasıyım.

Kadri GÜLER: 
Yerel seçim çalış
malarında SP’nin 
yeri nedir?

Recep AYGÜN : 
2008 yılının 
15 Kasım’ın da 
Gemlik’te Genel 
Başkanımız 
Numan Kurtuluş 
Bey’in iştiraki ile 
adaylığım ilan

edildi.
O günden itibaren 
ciddi bir çalışma 
kampanyası 
başlattık. 9 kişiden 
oluşan Mahalli İdare 
Komisyonu kurduk. 
Yerel kişiler ile 
1500 kişilik anket 
yaptırdık. Ve Gem 
Ilk’Tn öncelikli sorun
larını tespit ettik. 
Bu kişilere öneri
lerinin neler 
olduğunu sorduk. 
Bir komisyon kurup, 
zengin bir seçim 
beyannâmesi 
hazırladık.
Komisyonun aldığı 
kararla, “Gemlik’te 
Biz Varız” kampan 
yasını başlattık. 
“Ben yaptım uygun
dur” deyimine 
karşılık, ‘Biz Varız’ 
dedik. Gençlik ve 
Kadın kollarımız ve 
bütün teşkilatımız 
etkin bir meclis 
oluşturmak için 
çalışmaları başlattık. 
Burada dikkat 
ettiğimiz kriterler 
her meslek dalında 
ehli kişilerden 
Gemlik halkı 
tarafından sevilen 
dürüst denilen, 
herhangi bir 
eleştiriye mahal 
vermeyen kişilerle 
meclis kadrosunu 
oluşturduk. Bu 
arada, meclis 
listemizin başında 
il genel meclis 
üyeliği yapmış 
5 yıl Gemlik’e 
hizmet vermiş olan 
Vedat Emek Bey’i 
getirdik. Bu ekiple 
Gemlik’e hizmet için 
‘Biz Varız’ dedik.

Kadri GÜLER : 
Yerel seçimlerde 
seçmenlere ne gibi 
bir seçim programı 
sundunuz?

Recep AYGÜN : 
Seçtiğini denetleyin 
sloganı 1989-2004 
yıllarında doruğa 
çıktı, Bu yıllar 
arasında seçilen 
sloganları Belediye 
Başkanlarımız 
harfiyen uygu
lamıştır. Halkımız 
teveccüh gösterip, 
görevi bize verirse, 
her ay bir defa 
halkın önde gelen
lerini toplayıp, 
Danışma Meclisi 
kuracağz ve hizmete 
başlayacağız. 
Türkiye’nin sorunları 
neyse, Gemlik’in 
de sorunları o dur. 
Başta işsizlik soru 
nu, altyapı sorunu, 
nazım imar planları 

sorunlârı ve benzeri 
sorunlar mevcuttur. 
Biz, belediyeye 
gelirsek ivedilikle 
huzurevi, aşevi, 
barınmaevi açacağız. 
İleri giderek 
gençlere yönelik 
kimsesiz evi 
olmayan madde 
bağımlısı olan, 
çeşitli nedenlerle 
kimsesiz kalmış 
gençlerimize 
yönelik evler 
yapacağız. Bu 
gençlerimize 
sahip çıkacağız ve 
topluma kazandıra
cağız. Çarpık 
yapılaşmaya 
dur diyeceğiz.
Ruhsatsız yapılaş
mada belediye hal 
kın gerisinde kalmış, 
bu sorunları çöze
ceğiz. İlçenin altyapı 
sorunları var. Her 
seçim öncesi kaçak 
yapılaşma artıyor.

Bunlar herkesin 
gözü önünde yapılı 
yor. Ruhsatsız yapı 
lıyor. Ben, belediyeyi 
alınca bu sorunlara 
çözüm getireceğim. 
Mücavir alanlar 
imara alınırsa, 
binlik planları yap
tırıp bütün imar 
sahalarını planlayıp 
inşaat sektörünün 
önünü açacağım. 
Belediye inşaat 
harçları makul sevi 
yeye getireceğim. 
Seçilince belediyede 
yapmak istedikleri 
mizi ayaklarımız 
yere basıp, yasayı 
önümüze koyacağız, 
yetki alanlarımızı ele 
alacağız ve ilk önce 
işsizliği azaltmak 
için ne şekilde katkı 
sağlayacağımızı 
kararlaştıracağız. 
İnşaat sektörünün 
önünü açacağız. 
İstihdam yarataca 
ğız. İnancımız gereği 
huzurevi, aşevi yapa 
cağız. Trafik soru
nunu gidermenin 
yollarını arayacağız. 
Giriş ve çıkışları 
ayıracağız. Park 
sorununu çözeceğiz. 
Açık alanları park 
haline getireceğiz. 
Otopark ve katlı 
otoparklar yapaca 
ğız. Manastır diğer 
yerlere göre şanssız. 
Burada ayrı bir çalış
ma yapacağız. İlçe 
içindeki iki dereyi 
yeniden düzenleye
ceğiz. Gemlik bir çok 
güzelliği olan bir 
ilçe. Sosyal alanda 
halka cevâp verecek 
yerler yok. Gemlikli 
tatil günlerinde 
Orhangazi ve İznik 
gölü çevresine gidi 
yor. Biz, Gemlik’te 
yeni sosyal alanlar, 
kültürel ve spor 
alanları oluştura
cağız. Ulaşım soru 
nu var. Bunları 
çözümleyeceğiz.

Kadri GÜLER : 
Bu seçimin sonuç 
lan sizce nasıl 
olur?

Recep AYGÜN : 
Biz, bu seçimlerde 
gençlik teşkilatımız, 
hanım teşkilatımız 
ile ilçede 30-40 bin 
hanenin kapısını 
çaldık. 50.000 

broşür, 8-10 bin 
cd’nin tamamını 
dağıttık. Bize karşı 
halkımızın tevec
cühü hat safhada. 
Gemlik’te favori 
biziz. Yakın takip 
tanımıyoruz. 
Ama, bu arada 
serzenişlerimiz var. 
AKP’li kardeşlerimiz 
bu farkı görünce 
1970 model 
yöntemlerle “Bize 
oy vermezseniz 
Gemlik’e kominizm 
gelir, CHP gelir 
diyorlar” 
Bunu Orhangazi, 
Gemlik ve Gürsu 
gibi partimizin 
birinci olduğu 
ilçelerde de yapıyor
lar. Aynı durum, 
Mudanya’da yok. 
Biz, kimsenin 
oylarını bölmüyoruz. 
Bu kez biz öndeyiz. 
Vatandaşa onlar 
seçilemez, oyları 
bölmeyin diyorlar. 
Halkın hür iradesine 
ipotek koymaya 
kalkıyorlar. Bana 
göre birinci parti 
biziz. Bizden 
sonra CHP, AKP 
ve MHP’nin oyları 
birbirine yakın 
olup, arkasından 
DP gelir diyorum.

Kadri GÜLER : 
Son olarak, seç
meninize ne gibi 
mesajlar vermek 
istersiniz?

Recep AYGÜN : 
Gerçek manada 
yaşanan bir büyük 
Türkiye ve yeni 
dünya düzeni 
kurma sevdalıları 
olarak yşanabilir 
bir Gemlik vaat 
ediyoruz. Biz 
kazanacağız. 
Gemlik kazanacak. 
Sayın Gemlik 
halkına sağlıklar 
diliyorum.
Bu arada, geçirdiği 
helikopter kazası ile 
hayatını kaybeden 
Büyük Birlik Partisi 
Genel Başkam 
Merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu ve 
arkadaşlarının 
ölümüne üzün
tümüzü bildiriyor, 
aynı zamanda 
BBP camiasına da 
başsağlığı ve 
sabırlar diliyorum.

‘Gemlik Körfez’ internette www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


28 Mart 2009 Cumartesi Gemlik KBrfez Sayfa 5
m

Günlerdir adaylarla seçim 
söyleşisi yapıyorum.

AKP, CHP, DP, MHP ve SP 
adayları partilerinin Gemlik’te 
birinci olacaklarını söyledi.

Oysa bir aday birinci olacak 
ve belediyenin mühürünü eski 
başkandan teslim alacak.

Bu kadar çok birinci olama 
yacağına göre, bu seçimlerde 
aday olmayan ben, kendimi 
birin ci ilan ediyorum.

Yarın seçim sonuçları alınasıya kadar bi 
rinci benim.

İtirazı olan var mı?
Şaka bir yana..
Bu seçimler beni yordu.
Başkan adayları ve yarışa katılan ekipleri, 

parti başkanları ve yöneticileri gerçekten bu 
yarışı birinci bitirmek jçin büyük gayret har
cadılar.

Büyük masraflar yapıldı.
Demokratik bir yarış yarın sandıkta nokta

lanacak.
Yazımı yazarken televizyon kanallarında 

Gemlikli adaylardan Cemal Aydın Ay bey 
Olay Tv. de, Fatih Mehmet Güler Line Tv.’de 
konuşuyorlar.

CHP Bursa milletvekili ve Genel Başkan 
Yardımcı Onur Öymen TBMM’ne verdiği soru 
önergesi ile TMSF’ye halen bağlı olan Olay 
Tv.’nin iktidar partisinin milletvekillerine tah
sis edildiğini, programların yapımında 
AKP’den mali destek alınıp alınmadığını 
soruyor.

Recep Aydın, dün Bahkpazan’nda 
yapacağı mitingi helikopter kazası

Birinci benim..

Güne Bakış
Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

nedeniyle iptal ettiğini,
CHP adayı Fatih Mehmet Güler’in Umur 

bey halkıyla dün Cuma namazı sonrası belde 
de veda konuşması yaptığını,

BBP’sinde ise Genel Başkanları Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun kazadan sonra ölüm haberi 
nin gelmesi üzerine matem yaşandığını.

MHP’lilerin araçlardan müzik yayınlarını 
kestiklerini..

AKP’nin İstiklal Caddesi’ndeki bürolarına 
komşu ilçelerden ve ilden devamlı destek 
ziyaretleri geldiğini.

AKP’liler Küçük Kumla da DYP’nin eski 
belde belediye başkanı Ömer Bal’ı saflarına 
kattığını..

DP’lilerin Gemlik’i en az iki kez taradık
larını ve son kozlarını bugün ortaya koyacak
larını duyuyoruz.

Ve yarın seçimde son sözü seçmen 
söyleyecek.

Saat 21.00’e kadar bazı sandıkların, saat 
23.00’e kadar tüm sonuçların alınacağını 
sanıyoruz.

Bu arada Festival Alanında Gemlik’in 
bombacısı tarafından, havayı fişeklerin hazır
landığı, hangi parti birinci gelirse parasını 
vererek başarıyı havayı fişeklerle kutlaya

cağını duyuruz.
Bu konuda CHP ve AKP’lilerin 

girişimleri olduğunu biliyoruz.
Sizin anlayacağınız AKP ve CHP 

yarışın favorileri olarak kendilerini 
gördükleri için kutlama şenlikleri 
hazırlıklarını bile yapmışlar diyo 
ruz.

Dikkat ediyor musunuz, kimse 
bu seçimlerde şu mahalle bu 
mahalle muhtarının hangisi kazana 

cak dendiğinde, veya il genel meclisini 
üyeleri konusunda kaygı taşımıyor.

Varsa yoksa Gemlik Belediye Başkanlığı 
seçimleri..

Önemli olan Gemlik.
Bir yandan da Belediye Başkanı mühürü 

teslim edene kadar aralıksız birşeyler yapı 
yor.

Dün de yıkılan kütüphanenin yerine 
kamelya koymuş, duyumum yanlış değilse 
Ahmet Dural Meydam’ndaki Emek Otelin iki 
katını satın almış.

Bu yetmezmiş gibi, önceki gün saat 18.45 
de Kültür Merkezi’ne yapmayı düşündüğü 
Tıp Merkezi için Mega-Med, yani Uzmanlar 
Tıp Merkezi’nden teklif istemiş!

Mega-Med’in yazısı elimde.
Yerim olmadığı için bu faks teklifine veri 

len cevabı yazamıyorum. Ama, seçime bir 
gün kala bu yapılanları anlamanın da mümkü 
nü yok diyorum. Başka bir şey demiyorum.

Yarın çok çekişmeli bir seçimin birincisini 
halk belirleyecek.

Ben birinci seçilmek isterdim ama ne 
yazık ki aday değilim. Pazartesi günü, seçim 
sonuçlarıyla birlikte olmak dileği ile....

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Yarın yapılacak olan seçimlerde, Türkiye genelinde 48 milyon 6 bin 650 seçmen, 177 bin 50 sandıkta oy kulanacak.

Nasıl oy kullanacağız?
Seçmenler, 5 yıl bo 
yunca görev yapa 
cak yerel yöneticileri 
seçmek için yarın 
sandığa gidiyor.
29 Martta Türkiye 
genelinde 48 milyon 
6 bin 650 seçmen, 
177 bin 50 sandıkta 
oy kullanacak. YSK 
yetkilileri, yaz saati 
uygulamasına oy 
verme günü olan 29 
Martta geçilmesi 
nedeniyle seçmen
leri saatlerini bir 
saat ileri almaları 
konusunda uyardı. 
Büyükşehirlerde otu
ran seçmenler, il 
genel meclisi üyeliği, 
büyükşehir belediye 
başkanlığı, ilçe 
belediye başkanlığı, 
belediye meclisi 
üyeliği, mahalle 
muhtarlığı için oy 
kullanacak. II, ilçe ve 
beldelerde oturanlar 
il genel meclisi, 
belediye başkanlığı, 
belediye meclisi ve 
muhtarlıklar için, 
köylerde ikamet 
eden vatandaşlar ise 
sadece il genel mec 
lisi ve muhtar

12.3 4 5 < . 7 ' 8 8 10 11 12 ,13 , ,14 - 13 sS 1Î 18 !• *•
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seçimi için 
sandığa gidecek. 
Adaylar arasından, 
16 büyükşehir beledi 
ye başkanı, 65 il bele 
diye başkanı, 892 
ilçe belediye başka 
m, bin 974 belde 
belediye başkanı ile 
52 bin 765 mahalle 
ve köy muhtarı 
seçilecek.
İl genel meclisi, 
belediye başkanı ve 
belediye meclisi 
seçimlerinde ayrı 
ayrı birleşik oy 
pusulaları kullanıla
cak. Belediye baş 
kanlığı, belediye 
mec lisi ve il genel 
mec lisi seçim
lerinde kullanılacak 
birleşik oy pusu
lalarının en üstüne 
"Siyasi Partiler" ve 
bağımsız adaylar 
varsa "Siyasi 
Partiler ve Bağımsız 

Adaylar" ibaresi 
yazılacak. Bu ibare 
nin altına çekilen 
kuraya göre sırala 
nan partilerin özel 
işareti, tüzüklerinde 
yazılı kısa adı ve tam 
adı ile mührün bası 
lacağı boş daire ve 
en alta da da çizgi 
basılacak. Belediye 
başkanı seçimlerine 
ait birleşik oy pusu
lalarında bu çizginin 
altına o partinin 
aday adı ve soyad
ları konulacak.
İl genel meclisi ve 
belediye meclisi 
seçimlerine ilişkin 
birleşik oy pusu
lalarında siyasi parti 
adaylarının ad ve 
soyadlarına yer veril 
meyecek.
SEÇMEN BİLGİ 
KAĞIDI
OLMAYANLAR- 
Görevli üye tarafın

dan seçmenin adı 
sandık seçmen lis
tesinde bulunduktan 
sonra, seçmene 
sıraya göre ayrı ayrı 
oy kullandırılacak. 
Başkan, oy ver
medeki sıraya göre, 
o seçim türü için 
hazırlanmış ve 
mühürlenmiş oy 
zarfı ile birleşik oy 
pusulasını, hiçbir 
tarafında herhangi 
bir işaret bulun
madığını ve 
usulünce mühürlü 
olduğunu, kurul 
üyelerine, gözlem
cilere ve seçmene 
gösterdikten sonra 
"EVET"veya 
"TERCİH" mühürü 
ile birlikte seçmene 
vererek kapalı oy 
verme yerini göstere 
cek. İlk sıradaki 
seçim için oy verme 
işlemi tamamlanıp 

seçmenin imzası 
alındıktan sonra 
müteakip seçim 
veya seçimler için 
aynı işlem tekrar
lanacak. Seçmene, 
mahalle ve köy 
seçimlerinde sadece 
oy zarfı ve rilecek, 
mühür veril meye
cek.
Seçmen bilgi kağıdı 
m gösteremeyenler, 
T.C Kimlik Numarası 
taşıyan kimlik bel
geleri ile oylarını 
kullanabilecek.
PARMAK BOYAMA 
YOK, T.C KİMLİK 
NUMARASI ŞART- 
298 sayılı Kanun'da 
yapılan değişiklikle, 
seçmenlerin parmak
larının boyanması 
uygulamasından 
vazgeçilerek, T.C 
Kimlik Numarası 
bulunan bir belgeyle 
oy kullanma zorun

luluğu getirildi. Bu 
nedenle vatandaşlar, 
üzerinde T.C Kimlik 
Numarası bulunan 
nüfus cüzdanı veya 
T.C Kimlik Numarası 
bulunan resmi 
daireler veya iktisadi 
devlet teşekküller
ince verilen soğuk 
damgalı kimlik kartı, 
pasaport, evlenme 
cüzdanı, sürücü bel
gesi, sarı basın kartı, 
askeri kimlikler ve 
hologramlı öğrenci 
kimlikleri gibi belgel
erle de oy kullan- 
abilecek.Üzerinde 
T.C Kimlik Numarası 
bulunan bir belgeye 
sahip olmayan vatan 
daşlar ise nüfus 
dairelerinden aldık
ları "nüfus kayıt örne 
ği"ni geçerli kimlik
leriyle birlikte ibraz 
etmeleri halinde 
oy verebilecek.

O' Yenişehir
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3 Nisan 2009 Cuma günü 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR

AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ...

Gazhane Cad. Uzunlar Apt. Altı No: 13
Tel: 513 03 73 GEMLİK

30 Manla okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı 
Hüseyin Çelik, 
29 Mart yerel 
seçimlerinde öğret
menlerin çoğun
luğunun görevli 
alması ve okul 
binalarında oy 
kullanılacak olması 
nedeniyle, eğitim- 
öğretime hazırlıklar 
hemen tamamlana- 
mayacağı için 30 
Mart Pazartesi 
günü okulların 
tatil edildiğini 
bildirdi.
Çelik, 29 Mart 
Pazar günü gerçek
leştirilecek yerel 
seçimlerde öğret
menlerin sandık

kurullarında görev 
alacaklarını ve 
okullarda oy kul
lanılacağını kaydetti. 
Öğretmenlerin bir 
kısmının da sandık 
başkanı olarak 
görev yapacağını 
söyleyen Çelik, 
"özellikle köylerde 
görev yapan öğret
menlerin dönmesi, 
sandık başkan- 
larının gece 
yarılarına kadar ilçe 
seçim kurullarına 
teslimat yapması 
gerekiyor. Bu öğret
menlerin de sabah 
erkenden okulda 
olmaları mümkün 
görünmüyor" dedi.

uuujuj.imrenizqora.com
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awiii ftygiin'den sandıklarınıza
sahip çıkın uyarısı

Küçük Kumla 
Beldesi'nde 1999 ile 
2004 yılları arasında 
Doğru Yol Partisi'n 
den Belediye Başkan 
lığı yapan Ömer Bal, 
AKP'ye geçti.
Ömer Bal’a AKP roze 
ti. Küçük Kumla’da 
düzenlenen törende 
AKP Bursa 
Milletvekili Mehmet 
Emin Tutan taktı. 
Törene, AKP Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey'inllçe 
Başkanı Oktay 
Kahveci, Belediye 
ve İl Genel Meclisi 
adayları, eşi Hacer 
Aybey, Kızı Betül

Ay bey, oğlu Arda 
Aybey, Kadın ve 
Gençlik Kolları 
ile çok sayıda 
partili katıldı. 
Ömer Bal, "Bundan 
sonra AKP’liyim. 
29 Mart Genel Yerel 
seçimleri öncesinde 
tüm yakın çevrem 
ve ekibimle birlikte 
AKP'ye geçiyorum. 
Bütün desteğimizi, 
birikimimizi, tecrübe 
mizi AKP'ye yön
lendireceğiz." dedi. 
Törende AKP 
Belediye Başkan 
adayı Mimar Cemal 
Aydın Aybey, 
Kumlalılara 
projelerini anlattı.

Kamilli; Ortalı
paydamız Gemlik olmalı

MHP Gemlik Bele 
diye Başkan adayı 
Mehmet Kayaoğlu, 
"İlçemizdeki yöresel 
dernekler kahvehane 
modundan çıkıp 
geldikleri yerlerin 
kültürlerini yansıtan 
faaliyetlerle anılmah" 
diye konuştu.
Kayaoğlu yaptığı 
açıklamada, "Gemlik, 
pekçok coğrafya'nın 
insanını içinde barın 
dıran bir yer. Adeta 
küçük bir Türkiye 
Profili çiziyoruz. Bu 
Kozmopolit yapıyı 
dernekler öncülüğün 
de kaynaştırarak 
insanlarımızın birbir
lerine daha çok 
sokulmasını sağla
malıyız" şeklinde 
konuşan MHP'li 
aday, "kimin nereden 
geldiğinin aslında 
pek bir önemi yok, 

sonuçta karnımızın 
doyduğu yerde 
buluştuk. Yani artık 
Gemlik'teyiz.
Öyleyse her kültür 
kendi güzelliklerini 
ön plana çıkararak 
"Ortak Payda"da 
buluşmaya çalış
malıdır. Bu payda'nın 
adıda Gemlik'tir. 
Derneklerimiz sade 
ce kendi yöresinin 
insanına değil, her 
kesime kucak açma 
h. Geldiğimiz yerin 
örfünü adetini en iyi 
biçimde modern'ize 
ederek dışarıya yan- 
sıtabilmeliyiz.
Yüz bine yaklaşan 
nüfusumuzun, 
Kenti ilik Bilincinin 
farkındahğıyla bu 
İlçeyi benimseye
ceğinden zerre kadar 
şüphem yok" diyerek 
sözlerini noktaladı.

Yarın yapılacak olan 
yerel seçimler önce
si Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Teşkilatı 
bir dizi eğitim prog 
ramı yaptı.
Mahalle bazında 
sandık görevlilerini, 
gözlemcileri, mahalle 
ve okul sorumlularını 
gruplar halinde eğiti 
me tabi tutan Saadet 
Partisi, bu seminer
lerde görevlilerine; 
sandık kurulunun 
oluşumu, kurulun 
görevleri, oy kullan
ma şekli, geçerli ve 
geçersiz oy tarifi ve 
buna benzer birçok 
önemli konuda 
bilgiler veriyor.
Bu eğitim seminer

lerinden sonuncusu 
na katılan Saadet 
Partisi Gemlik 
Belediye Başkan 
Adayı Recep Aygün, 
sandık görevlilerine 
hitaben yaptığı 
konuşmada, 
Saadet Partisi sandık 
görevlilerinin zaten 
önceki seçimlerden 
deneyimli olduklarını 
kaydederken;
gerçekleşen son 
değişiklikler ve 
yeni düzenlemeler 
hakkında gerekli 
bilgilerin bu seminer
ler vasıtasıyla 
görevlilerine 
aktarıldığını kaydetti. 
Seçimlerin sandıkta 
kazanıldığına dikkat 
çeken Aygün;
parti görevlilerine 
sandıklarınıza 
sahip çıkın talimatı 
verdi. Gerçekleşti 
rilen seminerlerde 
sandık görevlilerine 
eğitim; ilçe seçim 
işleri başkanı Nazım 
Yiğit ve ilçe sekreteri 
Ömer Tuncal Kınık 
tarafından verildi

DEĞİŞİM BAŞLIYOR
Dün Çalmadık, Çaldırmadık 

Yarın’da Çalmayacağız, 
Çaldırmayacağız....

» ’’ Vr Cİ''l ‘ '

En iyisi DSP

Ilhan SOYSAL
Demokratik Sol Parti 

Gemlik Belediye Başkan Adayı
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. ITO. ŞTİ. 

Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

ÇİZİYORUM
Barış Gülerin kaleminden 9 yaş

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
T(lRHflNVİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol üzeri 

GSM: 
(0 532)5119728

KRŞf D€ B(KUM(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

ELEMAN ARANIYOR

FORKLİFT EHLİYETİ
NÖBETÇİ ECZANE

VE SERTİFİKALI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

28 Mart 2009 Cumartesi NEŞE ECZANESİ29 Mart 2009 Pazar NEŞE ECZANESİ
ABONE OLDUNUZ MU?

Gemlik Körfez ABONE OLUN 
OKUYUN OKUTUN

fi---t 
,E;r 
M

i 
K 
R 
E 
fc

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

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

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

ULAŞIM
METRO 513 12 12
Aydın Turizm 513 20 77
Süzer Turizm 512 10 72
Kanberoğlu-Esadaş 514 45 49
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 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
Kalk 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 73
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

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

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

B 
E 
fi 
1

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 94

BELEDİYE

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

GemlîkKMrfez
OBMİH iLIt ’a0HL0K »IYASI e*ZITt»r

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3317 
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)

VEİTOS SİHEHASI 
GW GÖRDÜM 

11.30'14.00 
16.30 ■ 19.00-

21.15
RECEP İYEDİR 2 

11.45-14.15 
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



DURMAK YOK HİZMETE DEVAM I ADALET ve KALKINMA PARTİSİ



Biiyiiksehir Belediyesi ftKP’nin
Dün yapılan yerel yönetim seçimlerinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde AKP adayı Recep Altepe seçimin 
galibi oldu. Altepe, genel oyların yüzde 47.3’ünü alırken, CHP adayı Sena Kaleli yüzde 27, MHP adayı Mehmet 
Gazioğlu yüzde 12.5 oy aldı. Seçimlerde ANAP ve DSP tamamen silinirken, DP’nin varlık gösteremediği 
görüldü. AKP Bursa Osmangazi, Yıldırım, Mudanya, Keleş, Kestel, Karacabey, Orhaneli, Mustafakemalpaşa, 
Büyükorhan, Harmancık, Yenişehir, Gürsu belediye başkanlıklarını alırken, CHP Bursa Nilüfer ve Gemlik’te 
belediye başkanlıklarını kazandı. İznik Belediye Başkanı MHP adayı, Orhangazi’de ANAP adayı kazandı.

Kuruluş:1973

GemlikKTrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

30 Mart 2009 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Takla atan 
araçta can verdi
Mali Müşavir Gülten Varol Demir’in 
kullandığı özel oto ile BUTTİM’deki 
ofisi temizlemeye giden Gemlikli 
Sevim Yılmaz, Botanik Park yakınların
da bir ara cin sıkıştırması sonucu kont 
rolden çıkan araçtan fırlayarak, feci 
şekilde can verdi. Haberi syf 2’de

Gemlik Belediyesi’nin yeni başkanı CHP adayı Fatih Mehmet Güler oldu

CHP, flKP’ye fark attı
CHP: 1?128 M: 15323 MHP: 9321 SP:4359 DP: «6 DTP: 854 BBP: 58? DSP:370 ANAP: 313 İP: 165 DİP: IS
64 bin 920 seçmeni bulunan Gemlik’te seçmenler havanın da güzel olması 
nedeniyle, yerel yönetim seçimleri için oy kullandılar. Gemlik’te 10 yıldır devam 
eden AKP belediyesi seçmenin iradesi ile el değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi 
Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Güler, 17128 oy alarak Gemlik Belediye 
Başkanı seçildi. AKP 15323 oy alırken, MHP 9721 oyla üçüncülüğü elde etti. 
Bilgisayar sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle, İl Genel Meclisi ve 
Belediye Meclis sonuçları sabaha kadar alınamadı. Ancak, il genel meclisinde 
AKP 3, CHP 2 üye çıkardığı belirlendi. Belediye seçimlerinin sonuçlarının alındığı 
sıralarda CHP ilçe binası önünde toplanan partililer, Fatih Mehmet Güler’e büyük 
tezahüratlarda bulunarak, ortalığı inlettiler. CHP’Hler festival alanına kadar yürü 
yerek, başarılarını burada kutladılar. Güler, burada yaptığı konuşmada “Gemlik’i 
güzel günlere taşıyacağız. Çocuklarımız, torunlarımız için çalışacağız, Yarın 
sabahtan itibaren hizmete başlayacağız” diyerek teşekkür etti. Sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne takı;
29 Mart Yerel seçimlerinin Gemlik’teki 

sonuçları, sandıkların açılmasından 4 saat sonra 
belli olmaya başladı.

Sandıklardan çıkan sonuçları görmek için 
Ticaret ve Sanayi Odası Gazi İlköğretim Okulu’ 
na gittim. Belediye Başkanlığı oylarının açıldığı 
sandıklarda AKP -CHP’nin baş başa çekişmesini 
gördüğümde, sonucu arka mahallelerin belli 
edeceğini anlamıştım.

Yola erken çıkan CHP adayı Fatih Mehmet Gü 
ler, CHP’ye bir dinamizm getirmişti. İşe profes 
yoneice yaklaşması, medyatik oluşu, CHP ör 
gütünü arkasına alması, sonuca kilitlenmesi, 
programlı ve projeli bir seçim kampanyası 
yürütmesi, iyi bir takım kurması, en yakın rakibi 
iktidar partisi adayını 2 bine yakın bir oyla geride

Yerel seçimin galibi CHP
bırakmasına neden oldu.

AKP ise seçim sürecine geç girdi. Parti için 
sancıları geç attı. Adaya karşı, başta belediye 
başkanları ve aday adaylarının cephe alması, 
yıpratıcı propagandalar, AKP’nin Bursa’nın en 
önemli bir ilçesininin kaybedilmesine neden 
oldu.

Bu seçimin galibi her ne kadar CHP ise, en 
büyük yükselişi gösteren bir parti de MHP’dir.

DP etkili çalışmasına karşın beklediği oyu ala
madı. SP de yükseliş gösteremedi.

Merkez sağ oylar ANAP ve DP’den MHP’ye kay
dığı gibi, AKP’nin küskünlerinin oyları beklen 
diği gibi SP ye gitmedi. MHP’ye gitti.

CHP, 15 yıl sonra yeniden Gemlik’te belediye 
yönetimini ele geçirdi.

Mehmet Turgut’un başlatıp bitirmesi kısmet 
olmadığı birçok projeyi hizmete sevemediği 
Fatih Mehmet Güler açacak.

Kime niyet kime kısmet işte buna derler.
Gemlik’te belediyecilikte yeni bir dönem 

başlıyor. Güler ve ekibini kutlarım.

oy kullanırken vakalanılı
Dün yapılan yerel seçimlerde, emniyet güçleri 
tarafından Gemlik’te çeşitli suçlardan aranan 6 
kişi oy kullandığı sırada yakalandı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre, 29 Mart 
seçimlerinin sakin ve olaysız geçtiği bildirildi. 
Cumhuriyet Mahallesi’nde bir seçmenin oy kul
landıktan sonra cep telefonu ile fotoğraf çek
tiğinin sandık kurulu tarafından belirlenerek, 
emniyet güçlerine bildirilmesi üzerine, ismi 
açıklanmayan bu şahıs, Yüksek Seçim Kurulu 
kararlarına uymadığı için uyarıldı.
Öte yandan, edinilen bilgiye göre çeşitli suçlar
dan aranan 6 kişi oy kullanırken, sandık başın
da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Recep Altepe, rakiplerine fark attı

İIISIİMİI
MB

Iiim kullanan sahile akın etti

Dün yapılan 
Büyükşehir 
Belediye seçim
lerinde AKP adayı 
Recep Altepe genel 
oyların yüzde 

> 47.t’ünü alarak, 
en yakın rakibi 
CHP adayı Sena 
Kaleli’ye fark attı. 
Altepe, 508.007 oy 
alırken, Sena Kaleli 
290.453 oy aldı.
MHP adayı Mehmet 
Gazioğlu ise 
134.352 oy ile 
üçüncü sırada 
yer aldı.
Büyükşehir 
Belediye Başkanlık 
seçimlerinde oy 
dağılımı aşağıdaki 
gibidir.
1. AK PARTİ -‘ ' 
Adalet ve Kalkınma 
Partisi yüzde 47,3 
508.007
2. CHP 
Cumhuriyet Halk 
Partisi yüzde 
27,0 290.453
3. MHP Milliyetçi 
Hareket Partisi 
yüzde 12,5 134.352 
4. DP - Demokrat 
Parti yüzde 6,1 
65.208
5. SP - Saadet 
Partisi yüzde 2,8 
30.123
6. DSP- 
Demokratik Sol 
Parti yüzde 1,1 
12.195
7. BBP - Büyük

Birlik Partisi yüzde 
1,1 11.623
8. ANAP - 
Anavatan Partisi 
yüzde 0,7 7.487
9. BTP - Bağımsız 
Türkiye Partisi 
yüzde 0,5 5.327 
10. Bağımsız - 
Bağımsız yüzde 
0,4 4.000
11. TKP-Türkiye 
Komünist Partisi 
yüzde 0,2 1.663 
12. DTP - 
Demokratik Toplum 
Partisi yüzde 0,1 
1.535
13. Diğer 
Bağımsızlar - Diğer 
Bağımsızlar yüzde 
0,1 1.225
14. LDP - Liberal 
Demokrat Parti 
yüzde 0,1 830
15. HAK-PAR - Hak 
ve Özgürlükler 
Partisi yüzde 0,0 
250
16. MP-Millet 
Partisi yüzde 
0,0 176
17. BDP-Barış ve 
Demokrasi Partisi 
0,0 57
18. ÖDP - Özgürlük 
ve Dayanışma
Partisi yüzde 0,0 53 
19. EP - Emek
Partisi yüzde 0,0 18 
20. İP-İşçi
Partisi yüzde 0,0 18 
21. HYP-Halkın 
Yükselişi Partisi 
yüzde 0,0 12

Gemlikli seçmenler 
dün havanın güzel 
olması nedeniyle 
oylarını kullandıktan 
sonra, sahile 
akın ettiler.
Sabahın erken 
saatlerinde oylarını 
kullanmak için 
sandık başına 
giden Gemlikli 
seçmenler, daha 
sonra havanın 
güneşli olduğunu 
görerek, çoluk ve 
çocuklarıyla Atatürk 
ve Emin Dalkıran 
Kordonu’na çıkarak 
güzel havadan 
yararlandılar.
Kordonda tur atan,

Takla atan araçta can verili
Mali Müşavir Gülten Varol Demir’in kullandığı özel oto ile BUTTİM’deki ofisi te
mizlemeye giden Gemlikli Sevim Yılmaz, Botanik Park yakınlarında bir aracın 
sıkıştırması sonucu kontrolden çıkan araçtan fırlayarak, feci şekilde can verdi.
Gemlikli Sevil 
Yılmaz(50) adlı 
bayan temizlikçi, 
Bursa’da temizlik 
için BUTTİM deki 
bir büroya giderken, 
Mali Müşavir Gülten 
Varol Demir(43) 
kullandığı aracın 
kontrolden çıkarak 
takla atması sonucu 
araçtan fırlayarak 
feci şekilde 
yaşamını yitirdi. 
Üzücü kaza, önceki 
gün saat 08.45'de 
Yakın Çevre Yolu 
Botanik Park 
karşısında yaşandı. 
Mali Müşavir Gülten 
Varol Demir(43), 
Sevim Yılmaz ı (50) 
temizlik için 
BUTTİM'deki ofisine

kanepelerde dinle- oturan Gemlikliler, kadar güzel havanın
nen ve kamelyalarda güneş batasıya tadını çıkardılar.

götürüyordu.
Demir'in kullandığı 
araç, Botanik 
Park yakınlarında 
bir aracın sıkıştır
ması sonucu 
kontrolden çıktı. 
Demir, direksiyon 

hakimiyetini kaybe 
dince bilboard 
direğine çarpıp takla 
atan araç şarampole 
yuvarlandı.
Sürücü Demir, 
araç içinde 
sıkışırken, yanında 

oturan Sevini 
Yılmaz ise 
otomobilden 
fırlayarak 
feci şekilde can 
verdi. Bayan Mali 
Müşavir ise, olay 
yerine çağırılan 
ekipler kurtardı. 
Demir, Çekirge 
Devlet Hastanesi'ne 
götürülerek tedavi 
altına alındı.
Temizlik işleri 
yaparak aile 
bütçesine katkıda 
bulunan Sevim 
Yılmaz ın ölüm 
haberini, Gemlik'te 
oturan eşine 
bildirmekte güçlük 
çekildi. Yılmaz, 
dün Gemlik’te 
toprağa verildi.

%

KAŞEDC BIKIIMIK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR
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2008 seçimlerinde yüzde 47 genel oyu olan AKP’nin yerel seçimlerdeki oyu yüzde 
39’a düştü. AKP İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerin belediye başkanlıklarını 
yeniden kazanırken, CHP İzmir, Antalya, Mersin, Aydın, Sinop, Giresun, Tekirdağ 
ve Zonguldak illerinde başarı sağlarken, DTP Diyarbakır’da AKP’ye fark attı. 
Hakkari, İğdır, Van, Tunceli, Bitlis’te belediye başkanlıklarını da kazandı.
Dün yapılan yerel 
seçimler seçim
lerinde Adalet ve 
Kalkınma Partisi 
krize rağmen birinci 
partiliğini korudu. 
Ancak, seçmen 
AKP’ye 2008’de 
aldığı yüzde 47’lik 
oyu yüzde 39’a 
çekti. Böylece 
seçmen duyarlılığım 
göstererek, 
uyarıda bulundu. 
AKP’nin oylarında 
ciddi bir gerilemenin 
yaşandığı dünkü 
seçimlerde, Ege, 
Karadeniz ve 
Akdeniz’de belediye 
başkanlık seçimleri
ni kaybetmesi

I dikkat çekerken, 
I Ankara’da Melih

Gökçek’in 
yeniden seçildi. 
Türkiye’nin dikkatle 
izlediği İstanbul 
seçimlerinde, AKP 
adayı Kadir Topbaş, 
CHP adayı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu 
az farkla seçimi 
kaybetti.

BURSA’DA 
DURUM
Adalet ve Kalkınma 
Partisi Bursa’daki 
gücünü korurken, 
Nilüfer ilçesinde 
CHP’nin adayı 
Mustqfa Bozbey 
üçüncü kez belediye 
başkanlığına 
kazanarak, 
rekora imza attı. 
AKP Orhangazi 
ilçesini ANAP’a, 
İznik ilçsini de 
MHP’ye kaptırdı. 
AKP Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Yıldırım, 
Osmangazi, 
Mudanya, Gürsu, 
Kestel, İnegöl, 
Karacabey, Mustafa 
Kemalpaşa, 
Orhaneli, Keleş, 
Yenişehir, Harman 
cık, Büyükorhan 
belediye başkanlık
larını elde etti. 
Gemlik’in CHP 
tarafından kazanıl
ması AKP’de 
büyük şok yarattı.

ŞİSTEM KİLİTLENDİ 
Öte yandan, 
Gemlik’te seçim 
sonuçlarının 
alınmasında

yaşanan zorluk
bilgisayar 
sistemlerinde 
sık sık kesintiler 
yaşandı.
Öğrenildiğine 
göre, Engürücük 
köyü sınırlarında 
bulunan kapalı 
cezaevinde kul
lanılan oylarla 
ilgili sonuçların 
sisteme program 
eksikliği nedeniyle 
eklenememesi 
gecikmeye 
neden oldu. 
Türkiye genelinde 
AKP 493, CHP 181, 
MHP 139, DTP 58, 
SP 23 ve DSP 12 
belediye başkan
lığını aldı.
OY KULLANIRKEN 
YAKALANDILAR 
Yerel seçimlere 
vatandaşlar büyük

Seçmenler, oy kullanabilmek için kuyruklarda] 
bekledi. Seçimlere katılım oranı yüzde 97

ilgi gösterirken, 
polis de çeştli 
suçlardan aranan 
zanlıları sandık 
başında yakaladı. 
Bursa'da, saat 
17.O0'de son bulan 
oy kullanmalar 
sırasında çeşitli 
suçlardan aranan 
toplam 97 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
yetkilileri, şehir 
genelinde oy

kullanan mer 
kezlerdeki 
görevlilerin, 
çeşitli suçlardan 
aranan kişileri 
yakaladıklarını 
söyledi.
Yetkililer, gün 
boyu ekiplerin oy 
kullanan okul ve 
sağlık ocaklarında 
denetimlerin 
sürdürdüğünü ve 
aranan 97 kişinin 
gözaltına alındığını 
bildirdi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

ozcanvural1933@hotrhail.com 
www.milliyet/blog/özcar>'#ural

YazıYORUM

Asıl kriz bu....

Türkiye’de taşlar yerinden oynamış ve 
toplumda manevi değerler onulmaz 
biçimde bozulmuştur..

Her geçen günlerde de bu kötü gidiş 
artmaktadır..

Bence ülkemizde ekonomik krizden 
daha yoğun olarak yaşana asıl kriz bu...

Bu kötü değişimden şaşıran, değerlerin 
kaybı karşısında üzülen,ne olduğunu hiç 
anlamayan huzursuz insanlar da var...

Yüzlerce yılların getirdiği değerlerin bir 
anda çöktüğünü görmenin üzüntüsü 
içindedirler...

Sayın okurlarım; beni asıl bu kriz 
korkutuyor...

Bir ülkede hasletler, değerler kaybolur
sa, o ülkenin siyaseti de, ekonomisi de 
yıkıma gider...

İnsanlar yaşlandıkça kendini kanıtlama 
çabası içindedir,. Bu aslında her toplum
da görülebilir..

Onun içinde yaşlı erkekler, genç hanım
larla evlenip kendilerinin canlı olduğunu 
ispat gayreti içindedir..

Bazı insanlarımız yaşlanır ama olgun
laşamaz..

Hayatları boyunca .başkalarının kendi
leri hakkında ne düşündüğünü öğren
menin telaşı içindedir..

Bunlar çevresince beğenilmek, 
sevilmek isterler..

Daha az bir yaşlımız, olgunlaşınca bu 
yolda yürümez, dünyayı daha başka bir 
gözle bakmaya başlar..
Artık kişi hasıl göründüğü baskısını 

atlatmış, jdünyayı ve çevresini inceleme 
ve değerlendirme dönemine girmiştir..
Bu olgunlaşma dönemidir...

Çevresine değerlerini gösterme 
çabasından, çevresinde ki değerleri 
ölçme çalışmaları yapmaktadır.

Bu yaşlı kişi çevresiyle yarışma içinde 
değil, değerleri ölçme jürisi içindedir..
Artık toplumda oyuncu değil, yöneti

cidir..
Bütün bu anlattıklarımı kişi için bir di 

siplin haline gelmişse, bu kişi çevresinde 
sevilen birisi olur.. Yaşayanlar için bir 
ölçüdür. Bir modeldir...

Bu iç dünya zenginliği ile bir çoğu için 
bir otorite, idol seviyesine çıkarlar..

Bir çoğu bu noktaya gelemeden ölür..
Boşuna bir hayat..

Son anına kadar aynı telaş içindedir.
Seviliyorum mu ?..
Bunlardan sevilenler sakin, diğer grup 

şaşkındır..
Yaş insana olgunluk ve bilgelik 

getirmelidir.
O zaman kişiler çıktıkları makamı 

doldurabilir, eğer hala görüntü telaşı 
içinde ise kaybolur giderler.

İsimleri bile hatırlanmaz.

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN
Gemlik KHrfez

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:ozcanvural1933@hotrhail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcar%253e'%2523ural
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP, HKP’V
IMIMİIIIM M İM
Türkiye dün yapılan 
yerel yönetimler 
seçimlerine 
kilitlendi.
Güzel bir havada 
başlayan oy verme 
çalışmalarına saat 
08.00 de başlandı, 
saat 17.oo de 
sona erdi.
Havanın açık ve 
güneşli olması 
nedeniyle seçmenler 
sandıklara 
erken saatlerde 
gitmeye başladı. 
Saat 14.oo sıraların
da seçmenlerin 
yüzde 80’inin oy 
kullandığı görüldü. 
Öğle saatlerinde 
bazı sandıklarda 
kalabalık kuyruklar 
oluşurken, seçmen
ler rahat bir şekilde 
oylarını kullandılar. 
Sandık kurulları, 
saat 17.oo den 
sonra kapılarını 
kapatarak, oy kullan
mak için bekleyen
leri saydı ve oylarını 
kullandırdıktan 
sonra sandıkları açtı. 
Şandık kurulları 
II Genel Meclisi, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı, Belediye 
Başkanlığı, Belediye 
Meclis üyeliği ve 
muhtarlıklar için 
sandıklara atılan 
oy zarflarını sayarak 
ardından sayım 
işlerine başladılar. 
Seçimlerin sonuna

AKP Seçim Bürosu’nda İlçe Başkanı Oktay Kahveci ve İl Genel 
Meclis Üyesi Nurettin Avcı gelen seçim sonuçlarını titiz bir şekilde 
not aldı. Ancak, CHP adayının aldığı oylar, kendi adaylarını geçti

FATİ 
TEŞI 
CHP 
önün 
laşık 
luğa 
Beler 
Fatih 
yaptı 
konu 
muc; 
çok I 
bilen 
mala 
yaşa 
belirt 
"Kaz, 
b/ze, 
lank 
bunu

kadar ilçemizde 
herhangi bir olayın 
olmaması sevinç 
yaratırken, sandık
ların açıldığı 
saatlerde AKP ve 
CHP ilçe bürolarında 
heyecanlı bekleyiş 
sürerken, saat 22.oo 
şıralarında CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler’in parti ilçe 
binası önünde 
bekleyen partililere 
yaptığı duyurularda 

CHP’nin Gemlik’te 
kullanılan oyların 
yüzde 34.7’sini, 
AKP’nin ise yüzde 
29.8’ini aldığının 
duyurulması üzerine 
partililer arasında 
büyük sevinç 
yaşandı.
Bu sırada CHP’nin 
AKP karşısında 
2 bin fark yaptığı 
bildirildi.
Aynı saatlerde 
AKP seçim 

bürosunda ise 
suskunluk 
hakim oldu.

DP DE SUSKUNLUK 
DP’de ilk gelen 
oylar morallerin 
bozulmasına ve 
seçimin kaybedilme
si üzerine üzüntüye 
neden oldu.
AKP seçim bürosun
da İlçe Başkanı 
Oktay Kahveci, 
İl Genel Meclis üyesi 
Nurettin Avcı ve 
yönetim kurulu 
üyeleri gelen 
seçim sonuçlarını 
anında salonda 
bekleyen partilileri 
sinevizyon 
şeklinde aktardılar. 
İlk seçim sonucu 
Gemlik Kapalı 
Ceza ve 
Tutukevi’nden geldi. 
Cezaevinden AKP’li 
sandık kurulu üyele 
rinden bildirilen 
sonuçlarda AKP 14, 
MHP 7, CHP’nin 
3 oy aldığı açıklandı. 
Bu sıralarda 
Anadolu Lisesi’nde 
oylar bilgisayarlara 

yoğun olarak dökü 
mü yapılmaya 
başladı.
Küçük Kumla da 
CHP’nin AKP’ye bin 
700 oy fark attığı 
haberlerinin gelmesi 
CHP İlçe binasının 
önünde bekleyen
lerde yeni bir teza
hürata neden oldu. 
Saatler ilerledikçe 
açılan sandıklarda 
CHP’nin en yakın 
rakibi AKP’yi 
geçtiği görüldü.

CHP İlçe binası 
önünde giderek 
çoğalan kalabalıklar, 
Belediye Başkan 
adayı Fatih Mehmet 
Güler’in ilçe 
merkezine gelme
siyle coşku duruk 
noktaya ulaştı.
CHP seçim merke 
zine gelen gözlemci 
raporlarıyla AKP 
ile aralarındaki 
oy farkının 2 bin 
dolaylarında 
olduğu görüldü.

tu/IKı 
bilme 
birce 
debh 
Bund 
daha 
Gemi 
iyi hi; 
istiva 
hallıt 
demi< 
gördi 
mızla 
duk,ı 
dosth 
baktı, 
zaten 
Kazaı 
sadet 
make 
verile 
cevat 
ventıi 
sonii) 
çok d, 
bund;

k/ş/hh 
hizme 
göH( 
şeklin 
Parti| 
coşku 
la W| 
Başka 
birlik, 
kol kg 
Meyd; 
ile ya. 
Güler 
damn 
meclj, 
birlik, 
kutta 
yaptı; 
“Kai 
dosnt
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re fark attı
i DTP: 854 BBP: 58? DSP :370 ANUP: 313 İP: 165 81M9
İTİH GÜLER 
ŞEKKÜR ETTİ 
İP İlçe Merkezi' n i n 
ünde toplanan yak- 
ık bin kişilik toplu- 
|a seslenen 
ledıye Başkan adayı 
■h Mehmet Güler, 
|)tıgı 
huş mada önemli bir 
icadeleyi 
K kolay olmadığını 
örek ve kazan 
Harının zevkini 
Radıklarını 
lirterek, 
Uzanmanın ilk şartı 
e göre eski dostluk- 
i kazanmaktı ve 
hu yaptık. 
W. imanın 
mni doğru

^tneyenlere verilen 
■ icevapt/ ve biz 
Jıbunu verdik. 
Ihdan sonra 
I İıa çok çalışarak 
I mlik halkına daha 

»h/zmef vermek
3 İyoruz. Biz icazeti 
Arımızdan alırız 
niştik ve bunu 
jdük. Biz dostları 
ila gönül bağı kur- 

ir r, bu kurduğumuz
Otluklara 

• Atığımızda seçimi 
pn biz kazanmıştık, 
banmanın tarifini 
fece sandıktan çık
tı olarak bilenlere 
ilecek en güzel 

i tabı da böylece 
tniş olduk. Artık 
fimluluğumuz 
i daha fazla, 
rtdan sonra 
İS&rf'te 90 bin 
ijik bir aile olduk, 

metim iz ona 
ı olacaktır" 
İdinde konuştu. 
0-binası önünden 
[jkulu bir kalabalık 

he kardeşi CHP İlçe 
ykanı Cem Güler'le 
J Pkte 
hkola İskele 
%fdam’na partililer 
Ijfürüyen Fatih 
I fjer, festival mey- 
I da belediye 
I ^1 is üyeleri ile 

jıilkte başarılarını 
Rayarak, burada da 
jtığı konuşmada, 
izandık demek yeni 
fluklar kazanmak

[Fatih Mehmet Güler, seçim sonuçlarının alınması
demek tir. Seçim kam
panya mızda gönül 
bağları mızı yeniledik. 
Dün orada bu seçimi 
biz kazandık bir bütün 
olduk, takım olduk. 
Şimdi iyi bir ekip 
oyunu oynayıp, 
Gemlik’i güzel günlere 
taşıyacağız. Çocuk
larımız, torunlarımız 
için çalışacağız. Yarın 
sabahtan itibaren 
hizmet yarışına 
başlayacağız. 
Halkımızın çıkarları 
kişisel çıkarların 
üzerinde olacaktır. 
Bu böyle biline" 
diyerek kendisine 
destek olanlara 
teşekkür etti. 
Festival alanında 
konuşan CHP 
İlçe Başkanı Cem 
Güler’de CHP’nin 
büyük bir aile 
olduğunu belirterek, 
"Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın 
teminatıdır. Güç 
koşullarda mücadele 
ettik, basınla müca 
dele ettik, holdinglerle

mücadele ettik. 
Halkın mücadelesi 
galip geldi.
Bizim belediyeci 
/iğimizde ayrımcılık 
olmayacak.
Adayımıza 
balon diyenler 
halkımızdan gerekli 
dersi aldılar." dedi. 
Daha sonra 
CHP’liler seçimin 
zaferini havai fişek

gösterileri ile 
kutladılar.
Seçim sonuçlarının 
İlçe Seçim Kurulu’nda 
dökümü devam 
ederken, gazetemizin 
basıma hazırlandığı 
sırada Belediye 
Başkanlığı seçim
lerinde 221 
sandıktan 221’sinin 
sonuçları alındı. 
Bu göre 59 bin

İt
||CHP’liler seçim sonuçlarınuniting gibfcoşkuyla kutladılar.

084 seçmenin oy 
kullandığı Belediye 
Başkanlığı seçim
lerinde CHP 17128 
oy alarak, Gemlik’te 
birinci parti oldu. 
Gazetemizin baskıya 
hazırlandığı saat 02.30 
sıralarında il genel 
meclisi ve belediye 
meclis üyeliği 
sonuçları ulaşmadığı 
için yayınlayamıyoruz. 

Yarınki sayımızda 
sonuçları 
yayınlayacağız. 
Öte yandan, 
sonuçlarını elde 
ettiğimiz köy ve 
mahalle muhtarları 
da şunlar: 
Dr. Ziya Kaya 
Mahallesi Enver Çelik, 
Halitpaşa Mahallesi 
Sevim Koçdemir, 
Bahkpazarı Mahallesi 
Muhtarı Mehmet Birlik, 
Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarı Mehdi Ağrı, 
Engürücük Köyü 
Muhtarı Osman Çelik, 
Kurtul Köyü Muhtarı 
Cengiz Üçkardeş, 
Haydariye Köyü Halil 
İbrahim Pak, Umurbey 
Parsbey Mahallesi 
Mehmet Duran, 
Umurbey Orhaniye 
Mahallesi Metin 
Düşmez’in seçildiği 
belirlendi.
Alınan seçim 
sonuçlarına Gemlik 
Belediye Meclisi’nin 
partilere göre oluşum
ları belirlenemezken, 
İl Genel Meclisi üyelik
lerine CHP’den 3, 
AKP’den 2, MHP’den 
1 üyenin girebileceği 
belirtildi.
29 Mart yerel seçim
lerinin belediye 
başkanlığı sonuçlarına 
göre, ANAP, DSP, 
BBP’nin düşük oy 
alması dikkat çeker 
ken, ilçemizde bu 
seçimlerde en düşük 
oyu 1 oy alan Millet 
Partisi oldu. 
Seçimlerde vatan
daşların oy kullanması 
ise son yıllarda 
yapılan seçimlere 
katılım en yüksek 
oranı olduğu görüldü. 
Gazi İlköğretim 
Okulu’nda bulunan 
1126 nolu sandıktan 
çıkan bir oy pusu
lasının arkasına 
‘Hiçbir zaman bir 
partiye oy yok” yazılı 
yazısı ise dikkat çe 
kerek, sandık kurulu 
başkanı tarafından 
geçersiz oy sayıldı. 
Bu sandıkta bazı 
vatandaşların da boş 
oy kullandığı görüldü.
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Seyfettin SEKERSÖZ

Birinci amatör küme 
3. ncü grupta üst 
sıralar için mücadele 
eden Gemlikspor 
genç takımı konuk 
ettiği İnegöl Yenice 
spor'u 5-1 yenerek 
3 puanı rahat aldı. 
Maça hızlı başlayan 
kırmızı beyazlı 

gençler 5. dakikada 
Alican'ın attığı golle 
1-0 öne geçti. 13. 
dakikada serbest 
vuruştan Samet'in 
golüyle durumu 
2-0 gençlerimiz 18. 
dakikada Adnan'ın 
penaltıdan attığı 
golle durumu 3-0 
yaptı. 39. yaşanana 
karambolde Ali

Yenicespor'a bir gol 
kazandırınca ilk yarı 
4-1 bitti. İkinci yarıda 
üstün oyununu 
sürdüren Gemlik 
spor, 52 dakikada 
Yenicespor'dan 
Şahin'in kırmızı 
kartla oyun dışında 
kalmasıyla rahatladı. 
76. dakikada Veda 
attığı golle skoru 

5-1 yaptı ve maç bu 
sonuçla sona erdi. 
SAHA : 
Gemlik Atatürk 
HAKEMLER: 
Cihan Çiçek, 
Mehmet Karagöz, 
K. Elmas, 
GEMLİKSPOR : 
Bilal, Oğuzhan, 
Veysi, Mehmet 
Gökhan, Adnan,

Murat, (Eren) 
Alican, Samet, 
(İsmail) Veda, 
Ömer Faruk, (Selim) 
İNEGÖL YENICSPOR 
: Levent, Ufuk, 
(Samet) Hakan, 
Muzaffer, Şahin, 
Ramazan, (Semih) 
Hüseyin Faruk, 
Fırat, Ali, (Utku) 
Aykut, Hüseyin

İmer, 
GOLLER : 
Dk. 5 Alican, 
Dk. 13. Samet, 
Dk. 18-39 Adnan, 
Dk. 76. Veda 
(Gemlikspor) 
Dk. 31. Ali, (İn. 
Yenicespor) 
KIRMIZI KART : 
Dk. 52. Şahin, (İng. 
Yenicespor)

Halı Saha Futhol Turnuvası üaşladi aa

Seyfettin SEKERSÖZ

Türkiye Futbol Fede 
rasyonu ile Milli Eği 
tim Bakanlığı arasın
da yapılan protokol 
gereği herkes için 
futbol şenliği 1998- 
1999 doğumlu öğren 
çiler arasında

başladı.
BP Cup adına 
düzenlenen Futbol 
şenliğinin sponsor
luğunu yine BP'nin 
üstlendiği turnuva 
da ilk sırayı alacak 
olan takım 27 
Nisan'da ilde 
yapılacak ilçeler 

arası turnuvaya 
Gemlik'i temsilen 
katılacak.
Olimpik hah 
sahada başlayan ilk 
maçlarda alman 
sonuçlar şöyle: 
Lale-Kemal Kılıç 
İlköğretim Okulu : 0 
Engürücük İlköğre

tim Okulu : 1 
Özel Aykent İlköğre
tim Okulu : 4 
Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu : 0 
Ali Kütahya 
İlköğretim Okulu : 0 
Şehit Cemal 
İlköğretim Okulu : 3 
11 Eylül İlköğretim

Okulu : 2
Şehit Etem Yaşar
İlköğretim Okulu : 4
Şükrü Şenol İlköğre
tim Okulu : 1
C u m h u riy eti I köğreti 
m Okulu : 3
Kurtul İlköğretim 
Okulu : 2
TSO Gazi İlköğretim

Okulu : 0 
Namık Kemal 
İlköğretim Okulu : 2 
Atatürk İlköğretim 
Okulu.: 0 
Çınar İlköğretim 
Okulu : 4 
Borusan İlköğretim
Okulu : 3
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ELEMAN ARANIYOR

Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel : (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM: 
(0 53215119728

KflŞ€D€ B€KL€M6K 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

ELEMAN ARANIYOR
FORKLİFT EHLİYETİ 

VE SERTİFİKALI 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANE
30 Mart 2009 Pazartesi 
TUĞBA ECZANESİ

T» mâ “SUYUNU BOŞA 
Jıiaîle HARCAMA’

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

G 
E 
M 
L 
1 
K

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSÜ

İtfaiye T10
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 Q3
Statyum 514 qo 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 id. Md. 513 15 07
Tapu Siçl. 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 73
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
KAYMAKAMLIK

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

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

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

ULAŞIM

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

1

1

I

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

RELEDİYE

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

TAKSİLER

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

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

Gemlik K@rfez
GEHLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZITKSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 36 SAYI : 3318 
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)

VMS SİMASI 
GÜREŞİ GÖRDÜM 

H.30-14.00 
16.30-19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2 

1145-14.15
16.45-19.15-21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)
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Bnşsnfiııfiı
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı

• ••
Türk İslam Ülküsünün Yiğit Alpereni

Sayın Muhsin YfiZlClOĞLU’na
Yüce Allah lan rahmet dileriz.

Milletimizin baş sağolsun.

GEMLİK ÜLKÜ OCAKLARI

Hğ, Yenişehir

imren ızgara
ujujuj.imrenizgQra.com 77J ...1990 dan uzun yıllara...

G€MLİK'T€ 
BAŞKA 
ŞUBCMİZ 
YOKTUR

3 Nisan 2009 Cuma günü 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR 

AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ...

Gazhane Cad. Uzunlar Apt. Altı No:13 
Tel: §13 03 73 GEMLİK

İklim değişikliği
kendini hissettirecek
Uluslararası İklim 
Değişikliği Pane 
li’nin (IPCC) Türkiye 
senaryosun da, 
ülkede yıllık ortala
ma sıcaklığın ileriki 
yıllarda 2,5-4 dere 
ce artacağı, Ege ve 
Doğu Anado lu'da 
artışın 4 dereceyi 
bulacağı tahmin 
ediliyor. Senaryoda, 
ülkenin güneyinin 
ciddi kuraklık tehdi 
diyle karşı karşı 
kalacağı, kuzey böl
gelerde ise sel ris 
kinin artacağı ifade 
ediliyor.
Afet İşleri Genel Mü 
düdüğünün hazır
ladığı "Afet Bilgileri 
Envanterinde iklim 
değişikliğinin etki
lerine de yer verildi. 
Çalışmada, fosil 
yakıt kullanımı, 
sanayileşme, hızlı 
nüfus artışı, enerji 
üretimi, ormansı
zlaşma gibi etkiler 
sonucunda atmos
fere salınan gazla 
rın sera etkisi yarat
tığı belirtilerek, bu 
nun dünya yüze

yinde sıcaklığın art
masına ve küresel 
ısınmaya yol açtığı 
kaydedildi.
Küresel ısınmanın 
kaçınılmaz etkisinin 
iklim değişikliği 
olduğu ifade edilen 
çalışmada, "iklimde 
ki önemli değişim
ler ve bunun etkileri 
şimdiden küresel 
ölçekte görülmeye 
başlanmış olup, bu 
etkilerin gelecekte 
daha da belirgin ha 
le gelmesi beklen
mektedir" denildi. 
Çalışmaya göre, 
Uluslararası İklim 
Değişikliği Pane 
li'nin (IPCC) 3. tah
min raporunda, ik 
lim değişikliğinden 
etkilenmeyecek 
ülke ve bölge bu 
lunmadığı belirtildi.
IPCC'nin Türkiye 
senaryosuna göre 
(Ulusal Bildirim 1, 
2007) Ege, Akdeniz 
ve Güneydoğu Ana 
dolu'yu kapsayan 
bölgelerde kış 
yağışları yüzde 20- 
50 arası azalacak.

ujujuj.imrenizgQra.com


gemlik Belediye Meclisi’nden alınan sonuçlar belli oldu. Meclis CHP, AKP ve MHP’li üyelerden oluşuyor

İşte yeni belediye meclis üyelerimiz
CHP AKP MHP DP SP DTP BBP AHAP DSP BTP

15835 15818 9253 4231 4094 1064 882 572 461 131
29 Mart günü yapılan yerel seçimlerde, Gemlik Belediye Meclisi için 54 bin 452 seçmen oy kullandı. CHP Belediye Meclis üyeliğinde 
yine birinci sırada yer alırken, Meclise 3 kontenjan ve 10 üye girebildi. Meclise AKP'den 9, MHP’den ise 3 üye girdi. Sayfa 4'de

Kımıl us: 1973

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

31 Mart 2009 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com info@gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr

Malıı Mı
CHP İlçe örgütüne kutlama ziyaret
leri başladı. İl Başkanı Gürhan Ak 
doğan ile Bursa Milletvekili Abdul 
lah Özer ve PM üyesi Ali Nihat Irkö 
rücü, CHP parti binasına gelerek 
yeni bele diye başkanı Fatih Güler 
ile birlikte İlçe Başkanı Cem Güler 
ve partilileri tebrik ettiler. 5’de

MmIÜİII HM1İIHIİH
) AKP CHP MHP DP SP DTP AHAP DSP 

18784 17198 10084 4878 4104 992 018 516
29 Mart günü yapılan 
yerel seçimlerde, AKP 
Gemlik Merkez ve köy 
/erdeki seçmenlerde 
aldığı oylarla birinci 
parti olurken, İl Genel 
Meclisi’ne 3 üye sok
mayı başardı. CHP’yi 
ise İl Genel Meclisi’nde 
2 üye temsil edecek. 
Haberi sayfa 3’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yere! seçimlerin galibi, tabiiki Gemlik’te AKP’ 
nin saltanatına son veren CHP örgütü ve aday
ları Fatih Mehmet Güler’dir.

AKP’nin Bursa’da kaybettiği iki ilçe Gemlik ve 
Orhangazidir.

CHP’nin başarılı olmasında AKP kadar, başka 
etkenler de var.-

Bir kez, AKP aday belirlemede sancılı bir 
dönem yaşadı.

örgütün adayının belirlenmemesi bir kısım 
partiliyi AKP’den uzaklaştırdı.

Bunda adayın da etkisi oldu.
Cemal Aydın Aybey, parti içinde seçim döne

minde konsensüz sağlansa da, kararsız seç
meni ve küskün partiliyi kendine çekemedi, uzak 
/aştırdı.

Belediye Başkanlarının aldığı oylarla, belediye

CHP neden başardı
meclis üyelerinin aldığı oylar bunu göstermiyo 
mu?

CHP adayı Güler, 17 bin 038, Cemal Aydın 
Aybey’in aldığı oy ise 15 bin 184.

CHP Belediye Meclisi üyeleri 15 bin 835 
alırken, AKP meclis üyeleri 15 bin 818 oy aldı.

Güler, kendi meclis üyelerinden bin 203 oy 
fazla oy aldı. Aybey ise meclis üyelerinden 634 
oy az. Yani Güler, avantajlı oldu.

Aybey ise meclisinin gerisinde kaldı.
Bu oyların bir kısmı CHP’ye bir kısmı da MHP’ 

ye gitti.
CHP Belediye Meclisi’ni kıl payı ile aldı ve çıkar 

dığı 13 meclis üyesiyle çoğunluğu elde ederek, 
Fatih Mehmet Güler’e 5 yıl rahat nefes aldıracak 
bir olanak sağladı.

Bu arada, Tuncelilerin ve Küçük Kumlalı seç
menin hakkını da yememek gerektiğinin altını 
çizmeden edemeyeceğim.

Güler, yeni dönemde, ben demeden, Gemlik 
halkıyla ve sivil toplum örgütleriyle kaynaşarak 
Gemlik’i daha güzel günlere taşıyabilir.

herki hedeflerine erişmek için bunu yapmak 
zorunda.

Wann ınton a tı 
iMMHIti

Gemlik Belediyesi’nin yüzde 13 payla ortak 
olduğu GEM PORT Liman ve Depolama A.Ş. 
işletmesinin Belediye Başkanı Mehmet Turgut’a 
kullanması için verdiği Audi 6 marka lüks araç 
resmi plakası sökülerek, şirkete iade edildi. 
Mülkiyet hakkı GEM PORT A.Ş.'nin üzerinde 
olan aracın seçimlerden hemen sonra geri veril 
mesi ilçede konuşulan günün konusu oldu. 
GEMPORT A.Ş. ilgilileri ise, aracı denetlemeler 
nedeniyle kendilerinin istediğini iddia ederek, 
bir süre sonra yeniden aracı kullanmak üzere 
Belediye Başkanlığına vereceklerini söylediler.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:info@gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Secim sonuçları belli oldu
29 Mart Pazar 
günü yapılan 
yerel yönetim

Meclisi, Büyükşehir Öğrenildiğine Milliyetçi Hareket
Belediye Başkanlığı, döre; Cumhuriyet Parti’de 2 binin
Belediye Başkanlığı, Halk Parti, 121 üzerinde geçersiz

üzerine, siyasi da bu itirazları
partilere sonuç inceleyerek,
bildirgeleri verildi. sonuçlandıracak.
Çnnnr hilHirnolnrinp Frlinilpn hilnivpseçimlerinin 

resmi olmayan 
kesin sonuçları

Üyelerinin seçim Toplum Partisi’ne İlçe Seçim Kurulu’na göre inceleme göre, II Seçim
sonuçlarını İl Seçim yanlışlıkla itirazda buluna- yapacak olan siyasi Kurulu’na verilen

;ikilrlîrilrlî norfilor \/oc-3İ cıiro Hamlık RpIpHİVApeni umu. rxuiuiu ııa uııuııuı.
İlçe Seçim Kurulu, Siyasi partiler,
dün sabaha kadar bugün seçim
yaptığı çalışmalar sonuçlarına itiraz
sonunda İl Genel edebilecekler.

belirlenmesi 
üzerine bugün 
itiraz edecek. 
Öte yandan,

İlçe Seçim
Kurulu’nda seçim 
sonuçlarının 
belirlenmesi

içinde İlçe Seçim
Kurulu’na itirayHa

Başkanlığı seçim 
sonuçları aşağıya 
mahalleler halinde 
çıkarılmıştır.

rxuiuiu ıicı ııııcız.ucı 
bulunabilecekler. 
İlçe Seçim Kurulu’

KÖY VE
MAHALLE ADI

SANDIK NO
OY KULLANAN 
SEÇMENLERİ 

SAYISI

İTİRAZ 
EDİLMEKSİZİN 

GEÇERLİ 
SAYILAN OY

GEÇERLİ 
OY

GEÇERSİZ
OY

AN
AP T 

S
%
D o X m 

m Q m

ATAMAH. 1001-1003 901. 758 758 31 1 191 10 1 184 8 0 34 49 280 0
ATATÜRK 1004-1005 609 473 473 12 0 27 5 1 88 1 0 288 4 59 0
BALIKPAZARI . 1006-1010 1639 1376 1376 47 9 274 13 5 548 12 0 146 123 245 1
CUMHURİYET 1011-1038 8573 7001 7001 137 44 1053 55 50 3140 98 1 556 501 1492 4
DEMİRSUBAŞI 1039-1042 1302 . 1037 1037 42 8 181 9 4 373 9 1 74 114 263 1
DR.ZİYAKAYA 1043-1076 10685 8715 8715 268 27 1611 44 132 2763 119 7 454 734 2048 9
EŞREF DİNÇER 1077-1106 9226 7546 7546 367 33 1576 35 272 1675 98 8 354 885 2594 17
GENÇALİ 1107-1108 542 461 461 16 1 28 7 16 165 1 0 90 11 141 1
GÛZELYALI 1109-1115 2011 1398 1398 44 10 151 16 117 610 12 22 142 63 253 2
HALİTPAŞA 1116-1118 970 . 775 775 31 12 183 3 10 263 8 0 96 55 107 0
HAMİDİYE 1119-1149 9461 7717 7719 3'19 I 51 1278 44 135 2075 119 11 373 770 2861 16

1 HİSAR । 1150-1156 । 2044 1665 1665 69 i 324 15 13 462 16 2 122 134 565 5
JJ KAYHAN 1157-1164 2379 1933 1933 58 I I 11 I I 476 11 10 647 22 5 183 157 409 2

K. CUMHURİYET 1165-1166 513 405 405 19 1 15 2 2 80 1 1 196 10 97 0
MİMİREİS 1167 315 281 281 5 2 18 3 0 168 1 0 22 5 62 0
ORHANİYE 1168-1172 1583 1890 1890 82 12 305 6 17 406 10 2 147 86 224 3
OSMANİYE 1173-1188 4612 3256 3256 102 31 919 30 17 994 36 4 200 423 1270 4
PARSBEY 1189-1193 1626 1252 1252 57 21 183 7 6 655 5 0 104 31 335 2
SİTELER 1194-1200 2005 1442 1442 64 19 170 21 36 649 4 1 165 15 327 5
Ş.ALEMDAR 1201 308 269 269 15 3 21 1 1 157 1 0 30 5 50 0
ŞÜKRÜ KAYA 1202 293 238 238 0 1 12 1 0 51 1 0 87 1 84 0
UM. ORHANİYE 1203-1205 808 729 729 16 8 99 7 3 320 1 1 87 19 183 1
YENİMAHALLE 1206-1212 2251 1858 1858 75 19 475 8 33 533 10 4 181 170 422 3
TOPLAM 212 SANDIK 64940 52580 52582 1866 330 9570 352 885 17038 592 70 4111 4374 15184 76
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İl Genel Meclisi ne 
flKP 3. CHP 2 üne çıkardı 

29 Martta yapılan İl Genel Meclisi seçimlerinde partilere göre oy dağılımı 

■ HP ■ I 9 linilFlîf 
IBM M 10084 4818 «1 992 911 516
29 Mart 2009 
yerel seçimlerinde 
Gemlik’teki 
siyasi partilerin 
İl Genel Meclisi 

üyelikleri için 
aldıkları 
oylar belli oldu. 
AKP Gemlik’te 
18 bin 784 oyla 
birinci parti 
olurken, CHP 
17 bin 198 oyla 
W*Brh f/BFoyla 
üçüncü parti 
oldu.
AKP İl Genel 
Meclis üyeliğine 
3 üye sokarken, 
CHP 2 üye 
sokabildi. 
AKP’den İl 
Genel Meclisi’ne 
Nurettin Avcı, 
Ercan Barutçuoğlu, 
Ömer Aslan, 
CHP’den Ahmet 
Hulusi Aydın ve 
Mehmet Uğur 
Sertaslan girdiler. 
DP İl Genel Meclisi 
seçimlerinde 
4 bin 878 oy 
alırken, SP 4 
bin 104 oy 
alabildi.
İl Genel Meclisi 
seçimlerinde

Nurettin AVCI
AKP İl Genel Meclisi

Ercan BARUTÇUOĞLU 
AKP İl Genel Meclisi

Ömer ASLAN
AKP İl Genel Meclisi

DTP 992, 
BBP 938 , 
ANAP 618, 
DSP 516, 
EP 169, 
İP 166 , 
TKP 81, 
ÖDP 55 oy aldı. 
1357 oyun geçersiz 
sayıldığı İl Genel 
Meclisi seçim
lerinde, 71 bin 
128 seçmenin 
60 bin 112’si 
oy kullandı.
Kullanılan oyların 
58 bin 746’sı geçerli 
sayıldı.

Ahmet Hulusi AYDIN 
CHP İl Genel Meclisi

M.UğurSERTASLAN 
CHP İl Genel Meclisi

Süleımıaıı Soylu, DF'den anrılıyor
Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman 
Soylu Partisi’nden ayrılmaya karar verdiğini 
açıkladı. Soylu, 'Kal dense de başkanlığı 
bırakacağım' dedi. Demokrat Parti Genel 
Başkanı Süleyman Soylu, parti yetkili kurul 
larına olağanüstü kongre önerisinde bulu
nacak. Edinilen bilgiye göre, yerel seçimlerde 
ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek üzere 
DP Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu 
(GİK) hafta içi toplanacak.
Toplantılarda Genel Başkan Süleyman Soy 
lu'nun yerel seçimlerde ortaya çıkan sonuçlar 
doğrultusunda olağan üstü kongreye gidilme
si önerisinde bulunacağı bildirildi.

Diş Hekimi
Özcan VURAL

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

YazıYORUM

Dürüstlük kazandı....
Ohhh istediklerimden büyük bir kısmı 

oldu..
Gemlik’te zafer bizim..
Yani dürüst vatandaşın..
Televizyonda seçim akşamı Başbakan 

Tayyip Erdoğan’ı seyrediyorum..
Sapsarı bir yüz, şaşkın, ensesine yediği 

tokatın aczi içinde “dersimizi aldık” itira 
fini yapıyor..

Kaybettiği yerler arasında da en çok 
Antalya ona dokunmuş ..

Ne paralar harcadım, yine de kazana
madım diyerek üzüntüsünü saklayama 
dı...

Ey sayın Başbakan; benim paralarımla 
elektriği olmayan köylere buzdolabı, ça
maşır makinesi dağıttın..

Cebindeki veya oğlunun, damadının 
parasıyla dağıtsaydın ya, benim kesem
den hovardalık yapıyordun, aldın mı hal kı 
kandırmanın cevabını ?...

Gelelim Gemlik seçimlerine...
CHP. dürüst, çalışkan bir adayla bütün

leşerek, gençi, yaşlısı, eskisi, yenisi hep 
beraber zafere ulaştı.

Önce Başkan Fatih Güler seni ve bu 
başarı da payı olan herkesi kutlarım.

Köşe yazarı olarak tarafsızlığımı kullan
maya çaııştım.

Ama bıçak kemiğe dayanmıştı.
Rejim tehlikede idi.
Çocuklarım, torunlarım için son yürüyü 

şe katıldım.
Bayrakları sallayarak, Gemlik’liye kendi 

çapımda mesajlarımı vermeye çalıştım..
Ülke bir soygun düzeyine girmişti..
Artık tek tek değil, teşkilatlı olarak, ale

nen, utanmadan din ve imanı ağızlarından 
düşürmeyenler tarafından soyulma ya 
başlanmıştı..

Buna dur demek gerekirdi.
İmar komisyonlarında planlar değiştiri 

liyor, çete halinde rantlar elde ediliyor, 
pazarlıklar yapılıyor, rüşvetler alınıyor, 
bunu da söyleyenler, iddia edenler karşı 
sında sus-pus oturuluyor, para karşılı 
ğmda değerler, onurlar yerle bir oluyor. 
Kul hakkı yeniyor.

Adaylarımız caddelerde arkaların ataklık
ları aveneleri ile atkı dağıtıyorlardı..

Çalışıp o yeri hak edenler değil, yukar
dan tanıdıkları olanlar başa oturtuluyor. 
Kendi aralarında bile hak edenlerin hakkı 
bu soygun düzeni için yeniyordu.

Rant uğruna her şeyi sinelerine çekenler, 
sizlere sesleniyorum.

Yazımın bu kısmını iyi okuyun...
Rantları devam ettirdiğiniz sürece Gem 

lik caddelerinde başınız dik yürüyemeye- 
ceksiniz.

Sîzleri gördüğüm zaman, ben başı dik 
yürürken, sizler sıkıntı içinde eminim ki 
yüzüme bakamayacaksınız.

ABONE OLDUNUZ MU?
Gemlik Körfezi ABONE OLUN 

OKUTUN OKUYUN

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:933@hotmail.com
http://www.milliyet/blog/%25c3%25b6zcan
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nden alınan sonuçlar belli oldu. Meclis CHP, AKP ve MHP’li üyelerden oluşuyor

İşte yeni belediye meclis üyelerimiz 
CHP AKP MHP ÖP SP DTP DDP ANAP DSP DTP 

15835 15818 9253 4231 4094 1064 802 572 461 131
29 Mart yerel seçim
lerinde Gemlik 
Belediye Meciisi’ni 
oluşturacak olan 
üyeler belli oldu. 
Pazar günü yapılan 
seçimlerde 64 bin 
940 seçmenden 
54 bin 452’si 
oy kullandı.
2 bin 111 oyun 
geçersiz sayıldığı 
seçimlerde 52 bin 
341 seçmenin oyu 
geçerli sayıldı. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi 15 bin 835 
oy alarak 
birinci sırada 
yer alırken, 
AKP 17 oy farkla 
CHP’yi izledi.
AKP 15 bin 818 
nyla ikinci.
MHP 9 bin 253 
oyla üçüncü 
sırada yer aldı. 
Diğer siyasi 
partiler ise barajı 
geçemeyerek, 
meclise giremedi. 
Belediye Meclisi’nde 
Cumhuriyet Halk 
Partisi aldığı 
17 oy farkla birinci ! 
parti olurken, 
3 kontenjan 
üyeliği ile 
birlikte meclise 
13 üye soktu.
Adalet ve Kalkınma 
Partisi ise ikinci 
parti olurken, 
meclise 9 üye, 
Milliyetçi 
Hareket Partisi’n 
den ise 3 üye 
girebildi.
Belediye Başkanı 
ve Belediye 
Meclis üyelerinin 
seçimlere yapılan 
itirazların İlçe 
Seçim Kurulu 
tarafından 
sonuçlandırıl
masının ardından 
tahminen yarın 
ya da öbür gün 
mazbatalarını 
alarak, göreve 
başlamaları 
bekleniyor.

Mahir Gencer (CHP)

Özkan Ateşli

Cemil Kurt

Aydın Bayraktar

Fevzi Ayyıldız

Muharrem Sarı

binan Derin

Fikret Çolakoğlu

Aslan Özaydın

Arzu Karataş Necdet Ersoy Zafer Ülgen

Çiğdem Kuş Abdullah Özden Necmettin Rama

Mehmet Çelik (MHP) Suat Laçinok Ömer Kahraman
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Sırası Geldikçe CHP ye kutlamalar Mı
Yerel seçimler üzerine....

'- Milletin iradesine saygılıyız.'
Bu beyan hemen hemen tüm siyasi parti li 

derlerinin söylemidir.
Ama yaşamdaki gerçek böyle mi?
Halkın iradesinin yansıdığı yerler meclis 

lerdir.
Meclislerin vazgeçilmez unsuru da siyasi 

partilerdir.
Siyasi partiler bundan önceki yıllarda halkın 

yani partileri oluşturan insanların parti içindeki 
iradelerini belirtmelerini sağlayıcı ön seçim uy 
gulamasına başvurup, iradenin doğru ve sağ 
lıklı yansımasına özen gösterip uygularlardı.

Şimdi ise; partinin yetkili kurulları yani dar 
bir kesimin karar ve iradesi ile adaylar halka 
empoze edilmekte, bir noktada adaylar halka 
dayatılmaktadır.

Böyle bir uygulamanın demokratik rejim
lerde olmaması gerekmektedir.

Demokrasiye aykırı uygulamalar oluyor da 
ne oluyor?

Ben yaptım oldu demekle olmadığı Gemlik 
AKP'de yapılan temayül yoklamasında parti 
teşkilatının laik gördüğü öne çıkan aday değiş 
tirilip kamuoyuna sunulunca AKP teşkilatının 
çalışma şevki azalmış, AKP sempatizanları 
teşkilatın adayının benimsenmeyip değiştirilme 
lerini içine sindiremeyip ya sandığa gitmemiş, 
gidenler de CHP'nin gerçekten güçlü on yıl 
boyunca Belediye Başkanlığı yaptığı Umurbey 
Beldesi'nde başarılı olmuş, Umurbey Belde 
mizde unutulmaz eserleri halkın hizmetine sun
muş, beldeye ilçe görünümü kazandırmış Sayın 
Fatih Mehmet Güler'e güvenini belirterek ken
disini Gemlik Belediye Başkanı seçmiştir.

Halkın bu davranışıyla aslında AKP'yi değil; 
O'nun iradesine saygı göstermeyenleri ceza
landırmıştır.

Gemlik Belediye Başkanı olarak seçilen 
arkadaşımız Fatih Mehmet Güler'i ve seçilen İl 
Genel Meclisi Üyeleri ile Belediye Meclis 
Üyelerini ve muhtarlarımızı kutlarım.

Yüklendikleri kutsal ama ağır görevlerinde 
kendilerine başarılar dilerim.

İnanıyorum ki; Sayın Güler bugünden itiba 
ren yakasındaki' ALTI OK' lu rozetini çıkarıp 
tüm Gemlik halkının Belediye Başkanı olacak
tır.

Sosyal adalet halka eşit davranmak, halk 
kesimlerine eşit, sağlıklı ve noksansız hizmeti 
sunmaktır.

Belediye, yerleşim alanlarındaki vatandaşla 
rın güven ve başvuru evidir.

Seçtiği Belediye Başkanı teslim ettiği güve
nilir insandır.

Güleryüz, sorunlarına çözüm halkın öncelik
li ve vazgeçilmez beklentisi ve hakkıdır.

Başkan ve Belediye Meclisi'nin Gemlik'in 
sorunlarını el birliği ile 'BU İLÇE BİZİM.’ 
anlayışı ile çözüm bulup hizmet vereceğine 
inanıyorum.

CHP'yi, AKP'yi, MHP'yi ve Belediye Meclisi'n 
de görev alamamış tüm partileri, muhtarlarımı 
zı, Sivil Toplum örgütleri'ni Gemlik'e hizmete 
duyarlı ve yardımcı olacaklarına inanıyor ve 
güveniyorum.

Sayın Fatih Mehmet Güler'e bir ağabeyi ve 
partili büyüğü olarak öğüdüm şudur:

'Küçük koltukta mütevazi idiniz. Sunulan 
büyük koltukta da mütevazi olunuz. Güleryü 
zünüz yüzünüzden eksik olmasın. Çünkü 
soyunuz Güler. Asık surat, sinirli bir davranış 
size yakışmaz. Üzerseniz, üzülürsünüz.'

Sizi kabul eden ve şerefli göreve layık gören 
CHP örgütünü dikkate almamazlık etmeyiniz.

Basında yer alacak görüş ve eleştirileri 
dikkate alınız.

Sizin ve görevlilerin başarıları için, halka 
daha iyi hizmetler verilebilmesi için yapıldığına 
inanınız.

Size destek olanların, güven duyanların hep 
desteğini almak gerektiğini unutmayınız.

Gemlik Belediye 
Başkanlığını 
kazanan CHP İlçe 
örgütüne kutlama 
ziyaretleri başladı. 
İl Başkanı Gürhan 
Akdoğan ile birlikte 
Bursa Milletvekili 
Abdullah Özer ve 
PM üyesi Ali Nihat 
Irkörücü, dün CHP 
parti binasına gel
erek yeni belediye 
başkanı Fatih 
Güler'le birlikte 
İlçe Başkanı Cem 
Güler ve partilileri 
tebrik ettiler.
Gemlik'te Avukat 
Nezih Dimili'nin 20 
yıl önce bıraktığı 
belediye başkan
lığını CHP'ye 
kazandırmanın 
kendi il başkanlığı 
döneminde yaşan
masının büyük guru
ru ve sevincini 
yaşadığını ifade 
eden il başkanı 
Gürhan Akdoğan, 
"Parti örgütümüzün 
nasıl çalıştığını 

| burada haykırmak

istemiyorum, 
hepinizi geceli 
gündüzlü verdiğiniz 
mücadeleden haklı 
galip çıktığınız için 
kutluyorum. Bu 
zafer benim il 
başkanlığım döne
mimde olduğu için 
ayrı bir heyecan ve 
gurur duyuyorum, 
tüm ilçe örgütümü 
kutluyorum" dedi. 
Tüm CHP il 
Örgütünün il, ilçe ve 
beldelerinde aynı 
başarı beklentisi

içinde olduklarını 
belirten CHP PM 
üyesi Ali Nihat 
Irkörücü, konuş
masında, kaybeden 
başkan adaylarının 
şu anda örgütle bir
likte gelecek genel 
seçimlere daha sıkı 
çalışmak için birlikte 
olduklarını belirterek 
"Kendileri kaybetti 
lef ancak bizden 
kopmadılar, eksik
lerin giderilmesin
den sonra çalışmala 
rımız daha hızla

gt Yenişehir

imren
ujuiw.imrenizgara.com

G€MLİK'T€ 
AAŞKA 
ŞUBEMİZ 
VOKTUA

3 Nisan 2009 Cuma günü 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE AÇILIYOR 

AÇILIŞIMIZA BEKLİYORUZ...

Gazhane Cad. Uzunlar Apt. Altı No: 13 
Tel : 513 03 73 GEMLİK

devam edecek, bu 
gücün karşısında 
hiçbir parti duramaz. 
Kendileri önümüz 
deki genel seçim
lerde oy kaybede
cekler, özellikle 
Gemlik'te çok 
düşük oy oranından 
buraya gelmek bizi 
çok mutlu etti, 
tüm örgütümüzü ve 
ilçe başkanımızı 
belediye başkanımız 
Fatih Güler'le birlik
te tebrik ediyor ve 
kutluyorum" dedi.

ızgara
...1990’dan uzun yıllara...

ujuiw.imrenizgara.com
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Mahalli idareler borçla haşladı
Mahalli idareler 
yeni döneme 
14 milyar 73 milyon 
TL'lik Hazine 
borcu ile girdi.
Bu borcun 6 milyar 
708 milyon TL'sini 
vadesi geçmiş 
borçlar oluşturdu. 
Hazine 
Müsteşarlığının 
vadesi geçmiş ala
caklarının yüzde 
81.8'i, toplam 
alacaklarının da 
yüzde 54.5'i mahalli 
idare borçlarından 
oluştu.
Mahalli idarelerin 
vadesi geçmiş 

borçların yüzde 
60.5'i, toplam 
alacakların da 
yüzde 32'si Ankara 
Büyükşehir 
Belediyesi'nden 
kaynaklandı. En 
borçlu idarelerde 
Ankara'yı İzmit ve 
MARİÇ Marmaris- 
İçmeler-Armutalan 
Belediye Birliği 
izledi.

ÖDENMEYEN 
BORÇLARIN 
YÜZDE 82'Sİ 
MAHALLİ 
İDARELERDEN- 
29 Mart seçimleri 

ile mahalli 
idarelerde yeni 
bir döneme 
girilirken, borçlar 

en önemli sorun 
olacak. Hazine 
Müsteşarlığının 
28 Şubat itibariyle 
alacak stoku veri
lerinden yaptığı 
belirlemeye göre, 
mahalli idarelerin 
Hazine'ye toplamda 
14 milyar 73 milyon 
TL borcu bulunuyor. 
Bu borç Hazine 
toplam alacaklarının 
yüzde 54.51ni oluş
turdu. Mahalli 
idarelerin vadesi 

geçmiş borçlarının 
tutarı ise 6 milyar 
708 milyon TL olarak 
belirlendi. Böylece 
Hazine'nin vadesi 
geçmiş alacaklarının 
yüzde 81.8'i mahalli 
idarelerden 
kaynaklandı.

-BORÇ ŞAMPİYONU 
AN KAR A-
Mahalli idare 
borçlarında ilk sıra
da açık ara Ankara 
bulunuyor.
Ankara'nın Büyük 
şehir Belediyesi, Su 
ye Kanalizasyon 
İdaresi ve EGO 

olarak üç parçadan 
oluşan borcunun 
tamamı 4 milyar 509 
milyon TL düzeyinde 
bulunuyor. Bu tutar
la mahalli idarelerin 
toplam borcu içinde 
yüzde 32 pay alan 
Ankara, vadesi geç 
miş mahalli idare 
borçlarının ise yüzde 
60.5'inden sorumlu 
bulunuyor. Anka 
ra'nın 4 milyar 509 
milyon TL tutarında
ki toplam borcunun 
4 milyar 61 milyon 
TL'sini zamanında 
ödemediği belirlendi. 

-İZMİT İKİNCİ- 
Borçlularda 
Ankara'yı toplamda 
4 milyar 
488 milyon TL, 
vadesi geçmişte 
1 milyar 219 
milyon TL ile İzmit 
Büyükşehir 
Belediyesi izledi. 
Üçüncü sırada da 
toplamda, hemen 
tamamı vadesi 
geçmiş olan 
1 milyar 81 milyon 
TL ile MARİÇ 
Marmaris-İçmeler- 
Armutalan Belediye 
Birliği yer aldı.

Secim günü 
ickijçen 
45 Kişi 
gözaltında

Bursa’da, seçim yasağına 
uymayarak restorantlarda 
içki İçen 45 kişi gözaltına 
alındı. Vatandaşların şika 
yetleri üzerine umuma açık 
olan restorantlara baskın dü 
zenleyen Yıldırım İlçe Emni 
yet Müdürlüğü ekipleri, içki 
içen ve restorant sahipleri 
nin de aralarında bulunduğu 
45 kişiyi "Seçim Kanunu'na 
muhalefet" iddiasıyla gözaltı 
na aldı. Edinilen bilgiye 

göre, Yüksek Seçim Kuru 
lu'nun (YSK), 298 sayılı 
Seçimle rin Temel Hüküm 
leri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkın da Kanun'un 79. 
maddesi gereği, oy verme 
günü olan 29 Mart 2009 
Pazar günü sabah saat 
06.00'dan gece saat 24.00'e 
kadar, her ne suretle olursa 
olsun alkollü içki satılması, 
içki li yerlerde umumi mahal 
lerde her çeşit alkollü içki 

verilmesi ve içilmesinin 
yasaklandığını açıklamıştı. 
Bursa'nın merkez Yıldırım 
ilçesi Prof. Tezok Caddesi'n 
de alkollü restoranların 
açık olduğu ihbarını alan 
Bursa Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, belirtilen alkollü 
restorantlara baskın düzen
ledi. Ekipler, Çevik Kuvvet 
Şu be Müdürlüğü ekiplerinin 
gelmesinin ardından res 
torantlarda alkol alan ve 

işyeri sahiplerinin de ara 
larında bulunduğu 45 kişiyi 
gözaltına aldı. Oy verme 
günü oy verme süresince 
bütün umumi eğlence 
yerlerinin kapalı kalması 
gerektiğini, eğlen ce yeri 
niteliğini taşıyan lokantalar
da yalnız yemek verilebi 
leceğini belirten polis, 
45 kişi hakkında "Seçim 
Kanunu'na muhalefet" 
suçundan işlem yapacak.

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
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 TL___________  
______ Balıkpazarı 1. Kat 2+1 dogalgazlı Satılık Daire_________

Hisartepe Mah. Hisar Sitesi 120 m2 SATILIK DAİRE 60.000 TL
Balıkpazarı Alemdar Cad. Civarı 120 m2 3*1 kombi, pimapen, laminant parke 65.000- TL 

Manastır Merkezde 1382 metre, 1539 metre • 5760 m2 (Kumla yolu) 
________ 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-TL 
Manastır Sefa Aile Çay Bahçesi civarında 1. kat 140 m2 3+1 kalorifer asansörlü 65.000 TL

K.Kumla’da Ayazma Mevkii 6 Dönüm Zeytinlik____
Bursa ve Gemlik’te Kiralık - Satılık Arsa-Vila -Daire 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 TL
UMURBEY’DE KİRALIK 
VEYA SATILIK VİLLA 

TR1PLEX 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

23 ilde 32 olay: 6 kişi 
4

hayatını kaybetti
Yerel seçimler kent 
merkezlerinde sakin 
geçerken, jandarma 
bölgesinde çıkan 
olaylarda 6 kişi 
hayatını yitirdi, 
polis bölgesinde 
32 olayda 10 kişi 
gözaltına alındı. 
29 Mart 2009 
Mahalli İdareler 
Seçimi nedeniyle 
100 bine yakın 
güvenlik personeli 
görev yaptı.
Sabah saatlerinde 
başlayan oy verme 
işlemi jçin sandık 
başına giden 48 
milyon 46 bin 
852 kişinin 81 ilde 
oy verme işlemi 
sırasında Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Ağrı, 
Kars, Kayseri, Van 
ve Afyon’da jandar
ma bölgesinde 
çıkan silahlı kav
galarda 6 kişi öldü, 
bazıları ağır olmak 
üzere onlarca

kışı ise yaralandı. 
Olayların üzerine 
sandıklarda güven
likler artırıldı. 
Seçimlerin 
öncesinde 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü Güvenlik 
Daire Başkanhğı’nda 
oluşturulan 
seçim güvenliği 
merkezi tüm 
Türkiye’deki olayları 
takip etti. 81 ilden

gelen bilgilere göre 
toplam 23 ilde 
seçim sırasında 
kavga çıktı. 32 
hafif yaralanmalı 
bu kavgalara 
ilişkin 11 kişinin de 
gözaltına alındığı 
bildirdi. Oyların 
sayıldığı saatlerde 
ifadeleri tamamlanan 
bu kişilerin 
savcının talimatıyla 
serbest kaldı.

‘Gemlik Körfez’ internette
www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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ELEMAN ARANIYOR
Gemlik’te ikamet eden 
Muhasebe Bilgisi olan 

Ofis programlarını en iyi 
şekilde kullanabilen 

BAYAN ELEMAN aranıyor.
Müracaatların şahsen yapılması 

rica olunur

VERONA GRANİT MERMER 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Tel : (0.224) 514 20 21 GEMLİK

İÇ VE DIŞ 
OTO YIKAMA 

10 TL
TURHAN VİP OTO YIKAMA

Ticaret Borsası 
Yan Yol Üzeri 

GSM:
I (0 532151197 28

ELEMAN ARANIYOR

FORKLİFT EHLİYETİ 
VE SERTİFİKALI

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
ELEMAN ARANIYOR
VERONA GRANİT MERMER 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Tel: (0.224) 514 20 21 GEMLİK

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

EMİNE DOLUM

T.C. Ulaştırma Bakanlığından aldığım 
K1 belgesi kaybettim. Hükümsüzdür. 

GÜNEŞ ÇAM

KRŞEDE BEKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

1 SAATTE TESLİM EDİLİR

Körfez Ofset
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

NİBETÇİ ECZANE
31 MART 2009 Salı 

MARMARA ECZANESİ
T-MA A “SUYUNU BOŞA I Hm HARCAMA”

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

iâMS ABONE OLDUNUZ MU?
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 2o 66
TEK işletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 n 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Tekel Md. 513 10 42
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
ilçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
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
Eskihisar (262) 655 60 31

OTORÜS

Şehirlerarası 261 54 00
Otobüs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 33 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 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

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

Gemlik Karfez
«■■LİK'İN İLK «ÖNLÜK SİYASİ SAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 36 SAYI : 3318 

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)

VEIWS SİTOMASI 
GUISEŞİGORDUM 

11.30-14.00 
16.30 ■ 19.00-

21.15 
RECEPİVEDİK2

11.45-14.15 
16,45-19.15- 21.15

Rezervasyon 
(Tel: 513 33 21)



31 Mart 2009 Sah

TEŞEKKÜR
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, 
Gemlik Belediye Başkanlığını ve 

Belediye Meclis üyelerindeki çoğunluğu 
kazanmamıza katkı sağlayan, 

Belediye Başkanı ve Belediye ile İl Genel Meclis üyesi 
adaylarımıza destek veren, başta

Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Kadın ve Gençlik Kollarımız 
olmak üzere tüm üyelerimize,

Sandık Kurulu Başkanı, görevlileri ve gözlemcilerine, 
partili partisiz tüm gönüldaş ve yoldaşlarımıza, 

sivil toplum örgütlerine, muhtarlarımıza, 
yaptığımız çalışmaları kamuoyuna yansıtan basınımıza 

ve seçimlere yüksek bir katılım 
sağlayarak demokratik seçme hakkını kullanan 

tüm halkımıza, seçimlerin barış ortamında 
geçmesinde emeği olan tüm resmi ve sivil görevlilere, 

demokratik bir siyasal yarış ortamına nezaket ve 
saygı kuralları çerçevesinde katkı sunan 

tüm partilere ve adaylarına teşekkür eder, 
Gemlik'in yüzünün güleceği nice günler dileriz»

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE YÖNETİMİ ADINA 

CEM GÜLER
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